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 การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางภูมิทัศน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
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 The objectives of the research are to study pedestrian behaviors and 

attitudes toward the physical environment and usage of the sidewalk and physical 

factors that affect the behaviors, and to propose physical design improvement. The 

study area chosen is Siam square recommendations on a popular commercial district in 

Bangkok. Research methodology involves identifying variables for developing structure 

for site survey that includes gathering data of physical design and pedestrian behavior 

and conducting questionnaire to collect data about users’ behaviors and attitude toward 

the physical environment. 

 The research findings show that sidewalk landscape elements that affect 

pedestrian behaviors are width of sidewalk, lighting, shading, safety, and atmosphere. 

In addition, the research also found that sidewalks in the area lack proper management, 

especially on their cleanliness and tidiness. Recommendations on physical design 

improvement include adding sidewalk shading, creating walking atmosphere by 

increasing sidewalk’s characteristic and identity, adding proper signage, and 

maintaining sidewalk’s cleanliness and tidiness. 
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บทที่ 1 บทน ำ 

หัวข้อเรื่อง : การศึกษาภูมิทัศน์บนทางเท้า 

ชื่อเรื่อง :  การศึกษาภูมิทัศน์บนทางเท้าของย่านพาณิชยกรรม กรณีศึกษา ทางเท้า

ย่านสยามสแควร์ (The study of pedestrian landscape in commercial district; Case study: 

Siam square) 

 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ (Statement of the Problem) 

 กรุงเทพมหานครมีการออกแบบทางเท้าเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับการเดินทาง

ทางเท้าเป็นส าคัญ และมีการออกแบบโดยครอบคลุมความหลากหลายของผู้ใช้งาน หลายรูปแบบ

ทั้งในด้านรูปลักษณะและการใช้งานที่แตกต่างกันด้วยหลายปัจจัย เช่น ย่านที่ต้ัง ลักษณะการ

ออกแบบ พืชพรรณ กฎและระเบียบข้อบังบังคับ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

การใช้งานที่แตกต่างกัน แต่ในปัจจุบันพบว่าทางเท้าหลายแห่งต่างเต็มไปด้วยปัญหาทางการ

สัญจร หรือเกิดการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ขึ้น กลายเป็นปัญหาทางการคมนาคม และความ

ปลอดภัยอย่างเรื้อรังในอนาคต จึงท าให้มีความจ าเป็นที่ต้องศึกษาว่าภูมิทัศน์บนทางเท้า

กรุงเทพมหานครในปัจจุบันเป็นการออกแบบที่เหมาะสมตามมาตรฐาน และการใช้การจริงหรือไม่ 

งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาถึงเหตุปัจจัยทางภูมิทัศน์เพื่อหาแนวทางและก าหนดนโยบายเพื่อการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยเลือกเอาพื้นที่ศึกษาคือย่านสยามสแควร์ ซึ่งเป็นย่านที่มี

ความหลากหลายทางการใช้งาน ผู้ใช้งาน และเป็นย่านที่พบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานที่ผิด

ประเภทอย่างเห็นได้ชัดมาเป็นพื้นที่ศึกษา 
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 รูปที่ 1 สภาพแวดล้อมบนทางเทา้ย่านสยามสแควร ์

 ทางเท้าย่านสยามสแควร์ซึ่งเป็นย่านใจกลางเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร ที่มีความ

หลากหลายทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินอันประกอบไปด้วยพาณิชยกรรม อยู่อาศัย ส านักงาน ศาสน

สถาน พื้นที่สาธารณะ และจุดเปลี่ยนถ่ายขนส่งมวลชน มีความหลากหลายของระดับการใช้สอย

ทั้งระดับชุมชน ระดับเมืองและระดับประเทศ และมีความหลากหลายของผู้ใช้สอยที่มีทั้งคนใน

พื้นที่ คนนอกพื้นที่ นอกเมือง หรือชาวต่างชาติ ท าให้มีความทับซ้อนของการใช้งาน ก่อให้เกิด

กิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ หลากหลายระดับ เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจ เหมาะกับการศึกษาการใช้

ประโยชน์ทางเดินเท้าอย่างมาก 

 

2. เหตุผลในกำรวิจัย (Justification of the Study) 

 เพื่อให้งานวิจัยชิ้นนี้เป็นแนวทางในการออกแบบทางเท้าในพื้นที่สยามสแควร์ใน

อนาคต เป็นการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานทางเท้า และเป็นการเพิ่ม

องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมของผู้ใช้งานในพื้นที่ ลักษณะทางกายภาพและข้อมูลด้านอ่ืนๆของพื้นที่

ศึกษา เพื่อที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยอ่ืนได้ในอนาคต 

 

3. ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย (Goal of the Research) 

เพื่อศึกษาองค์ประกอบของทางเท้า สร้างข้อเสนอแนะในการออกแบบ และแก้ไขปัญหา

ทางกายภาพทางเท้าย่านสยามสแควร์ 
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4. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย (Objective of the Research) 

4.1 เพื่อศึกษาปัจจัยทางภูมิทัศน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ทางเท้า 

4.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ทางเท้าและทัศนคติของผู้ใช้งานทางเท้าในพื้นที่

ศึกษา 

4.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรูปแบบทางกายภาพทางเท้า 

 

5. ขอบเขตกำรวิจัย (Scope of the research) 

5.1 ขอบเขตทางด้านพื้นที่  อยู่ในย่านสยามสแควร์  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร พื้นที่โดยประมาณ 66-3-86.98 ไร่ (107,147.91 ตารางเมตร) 

 

รูปที่ 2 แผนท่ีแสดงที่ตั้งพื้นที่ศกึษา 
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5.2 ขอบเขตทางด้านเนื้อหา 

 ในการวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตทางด้านเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

5.2.1 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับทางเท้าที่มีอยู่เดิม 

5.2.2 ศึกษากายภาพและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ศึกษา โดยการลง

ส ารวจพื้นที่ศึกษา หาข้อมูลทางกายภาพ และข้อมูลของบริบทท่ีเกี่ยวข้อง 

5.2.3 ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ทางเท้าในพื้นที่ศึกษาจากการสังเกตุการณ์และ

การจดบันทึก โดยมีท าแบบสอบถามเพื่อรับรองแนวความคิด 

 

6. ขั้นตอนในกำรวิจัย (Process of the research) 

6.1 เสนอหัวข้อและแบบร่างโครงการวิจัย 

6.2 ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานในย่านที่ต้ังโครงการ 

6.3 ท าแบบสอบถาม 

6.4 วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับทฤษฎีสนับสนุน 

6.5 สรุปและประเมินผล 

6.6 จัดท าเอกสาร 

 

7. ระยะเวลำในกำรวิจัย 

 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ประมาณ 8 เดือน เริ่มงานวิจัยต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ.2554 และเสนอโครงการวิจัยภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2558 

 

8. วิธีกำรวิจัย (Methodology of the research) 

8.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของย่านที่ต้ังโครงการจากข้อมูลทางเอกสาร และการ

ส ารวจพื้นที่ทางกายภาพ 

8.2 ศึกษาพฤติกรรมของประชากรในย่านที่ต้ังโครงการ โดยการสังเกตุการณ์และจด

บันทึกโดยผู้วิจัย 

8.3 ท าแบบสอบถามเพิ่มเติมในข้อมูลที่ต้องการ 
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8.4 สรุปและประเมินผลโดยการวิเคราะห์ทางสถิติ และจากแบบสอบถามทัศนคติ 

8.5 จัดท าเอกสารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

9. แหล่งข้อมูล 

9.1 สถาบันราชการ ได้แก่ ส านักงานเขต ส านักงานสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ โครงการต่างๆ เป็นต้น 

9.2 หน่วยงานเอกชน ได้แก่ ส านักงานหรือหน่วยงานในพื้นที่ศึกษา เป็นต้น 

9.3 สื่ออิเลคทรอนิกส์ ได้แก่ อินเตอร์เนต 

9.4 เอกสาร หนังสือ ต าราจากห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

9.5 ข้อมูลที่ได้รับจากการท าแบบสอบถามผู้ใช้งานในพื้นที่ตั้งโครงการ 

 

10. อุปกรณใ์นกำรวิจัย 

10.1 แบบสอบถาม 

10.2 เอกสารทางการค้นคว้า 

10.3 กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์จดบันทึก 

 

11. งบประมำณในกำรวิจัย (โดยประมาณ) 100,000 บาท 

 

12. กำรเสนอผลงำน 

เอกสารโครงการวิจัยเป็นรูปเล่ม ประกอบไปด้วยแผนภูมิ ตาราง และภาพประกอบค าบรรยาย 
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บทที่ 2 ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางเท้า เพื่อที่จะให้มีความครอบคลุมด้านเนื้อหา จึง

จ าเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของทางเท้า ประเภทของทางเท้า และทฤษฎีหรือ

หลักการที่เกี่ยวข้องกับทางเท้า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. ความเป็นมาของทางเท้า 

 ประวัติศาสตร์เรื่องทางเท้าไม่ได้มีการบันทึกแยกเป็นหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน 

เนื่องจากการเดินทางด้วยเท้าเป็นเรื่องสามัญของมนุษย์มาแต่ด้ังเดิม และการเกิดขึ้นของทางเท้า

ในนิยามปัจจุบันได้เกิดขึ้นพร้อมๆกับการพัฒนาด้านการผังเมืองและการคมนาคม ดังนั้นแล้ว

การศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ทางเท้าจ าเป็นต้องค้นคว้าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างเมือง การ

ผังเมือง และการเกิดขึ้นของถนนไปอย่างควบคู่กัน 

 ประวัติศาสตร์ของโลกได้เริ่มถูกบันทึกขึ้นเมื่อเริ่มมีการใช้ภาษาในการสื่อสาร ยุค

อียิปต์เป็นยุคแรกที่มีการถูกบันทึกไว้ ด้วยความเชื่อเกี่ยวกับกษัตริย์อียิปต์เปรียบเสมือนสมมติเทพ 

ท าให้การออกแบบสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับกษัตริย์จึงต้องแสดงถึงความยิ่งใหญ่ เส้นทางส าหรับ

กษัตริย์ไปยังสถาปัตยกรรมเหล่านั้นจึงต้องเป็นเส้นทางเฉพาะ แสดงถึงความยิ่งใหญ่ เช่น เดียวกัน 

ทางเท้าในรูปแบบแรกที่ได้มีการออกแบบขึ้นจึงเป็นเส้นทางส าหรับกษัตริย์ หรือบุคคลส าคัญใช้

เพื่อในการท าพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อศาสนา การเมือง และการเฉลิมฉลอง หรือที่เรียกว่า 

Professional walkway ซึ่งทางเท้าในลักษณะเดียวกันนี้เราสามารถพบได้ทั้งในอียิปต์ บาบิโลน 

และครีท (Crete)1  

 ต่อมาในสมัยกรีก – โรมันมีทางเท้าในลักษณะ Pedestrian place เช่น Stoa มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและการเมือง และในยุคกลางรวมถึง

ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance) การออกแบบทางเท้าจะเป็นในลักษณะของ Arcade 

หรือ Sheltered pedestrian คือทางเท้าประเภทมีหลังคาคลุมด้านบน โดยทั้งสองข้างทางของทาง

                                                           
1 Wikipedia, Professional walkway, เข้าถึงเม่ือ 19 เมษายน 2012, เข้าถึงได้จาก http://en.wikipedia.org 
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เท้าจะเป็นร้านขายของ ซึ่งท าให้ Arcade เป็นที่นิยมอย่างมากเพราะในสมัยนั้นยังไม่มี Sidewalk 

และ Promenade หรือทางเท้าส าหรับการเดินเล่น 

  
(ก) (ข) 
รูปที่ 3 ภาพแสดงตวัอย่างทางเดนิเท้าสมัยกรีก – โรมัน 

(ก) ทางเดินเทา้รูปแบบ Stoa (Stoa of Attalos in Athens)2 

(ข) ทางเดินเทา้รูปแบบ Arcade (The Cleveland Arcade in downtown Cleveland, Ohio, 

built 1890)3 

 

 เมื่อมีการพัฒนาด้านคมนาคมการเกิดรถยนต์และรถไฟท าให้การเดินทางด้วยเท้าถูก

ลดบทบาทลง สังคมเมืองทางตะวันตกจึงเน้นไปในการสร้างถนนเพื่อรถยนต์ จนกระทั่งในช่วง

ศตวรรษที่ 17 – 18 ได้มีการพัฒนาแนวคิดเรื่องทางเท้าอย่างจริงจังขึ้นหรือที่เรียกว่า “Paving 

Acts” แต่ก็ไม่ได้มีผลมากนักใกล้เคียงกับ Act for Colchester ในปี 16234 จนกระทั่งช่วงปลาย

ศตวรรษที่ 18 จนถึงต้นศตวรรษที่ 19 ในประเทศอังกฤษ (Britain) ได้มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ

แนวคิด Pedestrianism หรือนิยมการเดินเกิดขึ้น แต่แนวคิดนี้จะเน้นในการเดินเพื่อการกีฬา

มากกว่าการเดินในชีวิตประจ าวันทั่วไป5 

                                                           
2 Wikipedia, Stoa, เข้าถึงเม่ือ 21 เมษายน 2012, เข้าถึงได้จาก http://en.wikipedia.org 
3 Wikipedia, Arcade, เข้าถึงเม่ือ 21 เมษายน 2012, เข้าถึงได้จาก http://en.wikipedia.org 
4 Wikipedia, Sidewalk, เข้าถึงเม่ือ 19 เมษายน 2012, เข้าถึงได้จาก http://en.wikipedia.org 
5
 Wikipedia, Pedestrianism, เข้าถึงเม่ือ 19 เมษายน 2012. เข้าถึงได้จาก http://en.wikipedia.org 
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 ในเวลาต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางอเมริกาเหนือมีการพัฒนาทางเท้าใน

รูปแบบของ Shopping mall โดยส่วนภายนอกอาคารจะมีการกั้นขอบเขตเป็นสัดส่วนเพื่อเป็นย่าน

ทางเดินเท้าโดยเฉพาะ ซึ่งสองข้างทางจะประกอบไปด้วยร้านค้าย่อย และมีที่จอดรถขนาดใหญ่อยู่

ภายนอกอาคาร ส่วนภายในอาคารจะมีการใช้ Skylight เป็นหลังคาคลุม ต่อมาในช่วงคริสต

ศักราช 1970 – 1979 ทางอเมริกาใต้ได้มีการพัฒนารูปแบบทางเท้า Pedestrian place บริเวณ

ศูนย์กลางเมืองให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้า และการพบปะสังสรรค์6 

 ทางด้านภูมิภาคยุโรปถนนเพื่อการเดินเท้าได้เป็นที่รู้จักกันครั้งแรกช่วงปี 1940 การ

ฟื้นฟูเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งผู้ปกครองเมืองและนักผังเมืองในยุคนั้นต่างก็ต้องการ

พัฒนาย่านใจกลางเมืองให้มีความคึกคัก และมีการติดต่อสื่อสารคมนาคมกันมากขึ้น จึงได้มีการ

ตัดถนนที่มีลักษณะกว้างขึ้น และรื้อถอนบ้านเรือนที่กีดขวางทางออกทั้งผล ซึ่งส่งผลให้เอกลักษณ์

ทางประวัติศาสตร์ของเมืองถูกท าลาย ในเวลาเดียวกันนั้นเองการจราจรแบบอิสระบนท้องถนนก็

ต้องมีการจัดการ Rotterdam’s Lijnbaan และ Stockholm’s Torg ได้พัฒนาการแยกการจราจรขึ้น 

ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงประเภทของการคมนาคม แต่รวมถึงประโยชน์ใช้สอยในระดับผังเมืองด้วย 

 ช่วงท้ายๆของยุค 1950 แนวความคิดเรื่องการสัญจรทางเท้าอย่างปลอดภัยได้น ามา

เป็นประเด็นส าคัญ เกิดการจ ากัดการเข้าถึงของรถยนต์ส่วนบุคคล (Traffic restriction) ในบริเวณ

ใจกลางเมืองประวัติศาสตร์เพื่อที่จะท าให้เมืองนั้นอยู่รอดต่อไป แนวความคิดนี้ได้แพร่กระจาย

ออกไปอย่างกว้างขวางจนกระทั่งมีการผลักดันให้กลายเป็นนโยบาย ในปี 1975 เกือบทุกเมือง

ใหญ่ได้มีนโยบายห้ามรถเข้าพื้นที่บางส่วนที่เป็นย่านประวัติศาสตร์ และย่านร้านค้าปลีก 

 ในอเมริกาเหนือแนวความคิด Traffic free zones ไม่ได้รับความสนใจมากนัก

จนกระทั่งช่วงต้นยุค 1960 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการเพิ่มจ านวนยานยนต์อย่างมาก ผู้คนต่าง

กระจายกันออกไปอาศัยย่านชานเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า ความหนาแน่นที่น้อยกว่า และราคา

ที่ดินที่ต่ ากว่า ใจกลางเมืองเริ่มมีความอ่อนแอ และแออัดไปด้วยรถยนต์ตลอดเวลา มีการเพิ่ม

จ านวนของอุบัติเหตุ มลภาวะ อาชญากรรม และมีปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมตามมาอีกมากมาย 

แนวความคิด Traffic free zone จึงได้ถูกยกขึ้นมาเพื่อท าให้ใจกลางเมืองกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 

                                                           
6
 Michale J. Bedner, Interior Pedestrian Places, (New York : Watson-Guptill Publication, 1989) 
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โดยมีผู้ให้การสนับสนุนด้านการผังเมืองได้แก่ Lewis Mumford, Bernard Rudofsky, Jane 

Jacobs และ William H. Whyte รวมถึงสถาปนิก Victor Gruen โดยให้ความส าคัญกับศักยภาพ

ของชีวิตบนถนนในเมือง พวกเขาได้ต้ังเป้าหมายไว้ว่าให้ทางเดินเท้าของภูมิภาคยุโรปกลับคืนสู่

สภาพเดิม นอกจากนี้ยังมีนักสังคมศาสตร์ได้เสนอว่าควรให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง

ลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคม ซึ่งกลายเป็นปัจจัยหลักทางการศึกษาเรื่องทางเท้ามา

จนถึงทุกวันน้ี และในที่สุดช่วงกลางยุค 1960 ได้มีนโยบายห้ามไม่ให้รถยนต์เข้าถึงบริเวณใจกลาง

เมือง เช่น Kalamazoo, Michigan; Miami beach, Florida; Pomona, California เป็นต้น 

 ผลสุดท้ายประชาชนก็ได้ตระหนักถึงความเป็นเมืองที่ให้ความส าคัญกับการเดินเท้า

ว่าไม่ได้มีผลดีแค่ลักษณะความสวยงามทางกายภาพ หรือการมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยัง

ส่งเสริมศักยภาพของผู้คนในพื้นที่อีกด้วย อาคารสถานที่มีการปรับปรุงให้สวยงามขึ้น เพื่อนบ้านมี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น มีการใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้น และมีพื้นที่เปิดส าหรับการใช้งาน

สาธารณะมากขึ้น เป็นต้น นโยบายทางการวางผังในปัจจุบันจึงให้ความส าคัญกับเส้นทางเดินเท้า 

พื้นที่ว่างก็จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นสวนเล็ก หรือสนามเด็กเล่น ทางเดินเท้าด้านข้างถนนถูกท าให้

กว้างขึ้น และนักพัฒนาเริ่มใส่องค์ประกอบส าหรับทางเดินเท้าลงในโครงการต่างๆ เช่น Street 

furniture จ าพวกน้ าพุ ลานกว้าง เป็นต้น7 

 

2. นิยามของทางเท้า 

 ค าที่เกี่ยวข้องกับค าว่า “ทางเท้า” มีอยู่หลายค า ได้แก่ Pedestrian, Sidewalk, 

Pathway, Footpath, Pavement, Platform เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะและการใช้งานที่แตกต่างกัน

ออกไป แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในการนิยามทางเท้า ซึ่งสามารถแยกได้เป็นประเภท

ใหญ่ๆคือ Shared – use path, Separated – use path หรือ Multi – use path คือทางเท้าที่มีการ

ใช้งานนอกเหนือไปจากการเดินเท้าในเส้นทางเดียวกัน ส่วน Footpath จะใช้ส าหรับทางเดินเท้า

อย่างเดียว ซึ่งค าๆนี้มีใช้ในบางประเทศเท่านั้น8 

                                                           
7Brambilla Roberto, For pedestrian only, (New York : Watson-Guptill Publications, 1939)10 – 11. 
8 Wikipedia, Footpath, เข้าถึงเม่ือ 19 เมษายน 2012, เข้าถึงได้จาก http://en.wikipedia.org 
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ทางเท้า หมายถึง ทางที่อยู่ตลอดข้างของถนน ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนระดับหรือแยกใช้งานกับ

ยานพาหนะอ่ืนๆด้วยการก าหนดขอบ หรือการสร้างเส้นขอบด้วยการใช้พุ่มไม้ พืชพรรณ เป็นต้น 

โดยค าว่า Sidewalk ที่ใช้ในอเมริกาหมายรวมถึงการใช้งานประเภทเดินเท้าและจักรยานไปควบคู่

กันด้วย ส่วนค าว่า Walkway นั้นมีความหมายรวมไปถึง Street furniture ที่อยู่บนทางเท้าทั้งหมด

ด้วย เช่น บันได หรือทางลาด และค าว่า Pathway ใช้กับทางเดินเท้าที่ไม่ได้อยู่ติดกับถนน9 

ในสหราชอาณาจักร (United Kingdom) ค าว่า Walkway จะหมายถึงทางเท้าในอาคาร หรือ

ทางเดินกว้างในสวน10 ส่วนค าว่า Pavement เป็นค าสามัญที่ใช้กล่าวถึงทางเท้า ส่วนศัพท์ทางการ

ที่ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่ท างานด้านวิศวกรรมใช้คือค าว่า Footway ส่วน Footpath จะใช้กับทางเท้าที่

ไม่ได้ติดต่อกับถนนหลัก (Highway) 

 ต่อมา Shorter Oxford English Dictionary (third edition 1933) ได้จัดให้ sidewalk 

เป็นค าที่มีความหมายว่าทางเท้าในการใช้งานสามัญ และค าว่า Pavement ใช้ในความหมายว่า 

"ชิ้นส่วนหนึ่งของงานปูพื้น” หรือ “วัสดุเฉพาะส าหรับงานปูพื้น, สนาม, ถนน ฯลฯ” แต่ก็ยังมีการใช้

ค าว่า Pavement ในความหมายของทางเท้าใน มัลต้า, ศรีลังกา และแอฟริกาใต้ นอกจากนี้มีการ

ใช้ค าว่า Platform ในประเทศอินเดีย และมีการใช้ค าว่า Footpath ใน ออสเตรเลีย, อินเดีย, 

ไอร์แลนด์, นิวซีแลนด์ และปากีสถาน ในความหมายของทางเท้า เช่น เดียวกัน11 

นอกจากศัพท์ข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีค าที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับทางเท้าอีก เช่น Trails 

หมายถึงทางเดินเท้าในพื้นที่ที่อยู่ในธรรมชาติ เช่น ทางเท้าบนภูเขา ทางเดินเท้าในป่า  ทางวิ่งของ

ม้า เป็นต้น ซึ่งในบางประเทศได้ใช้ค าๆนี้เป็นศัพท์ทางราชการ เพื่ออธิบายถึงทางเดินเท้าที่ไม่ได้มี

ส่วนที่ติดต่อกับถนนหลัก12 ค าว่า Esplanade มีความหมายถึงพื้นที่ที่มีความยาว พื้นที่เปิดโล่งที่

                                                           
9 Wikipedia, Sidewalk, เข้าถึงเม่ือ 19 เมษายน 2012, เข้าถึงได้จาก http://en.wikipedia.org 
10 Compact Oxford English Dictionary, Walkway, เข้าถึงเม่ือ 19 เมษายน 2012, เข้าถึงได้จาก 
http://www.askoxford.com/concise_oed/walkway?view=uk และ Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Walkway. 
เข้าถึงได้จาก http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=88919&dict=CALD&topic=pedestrian-routes 
11 Wikipedia, Sidewalk, เข้าถึงเม่ือ 19 เมษายน 2012, เข้าถึงได้จาก http://en.wikipedia.org 
12 U.S. Department of Transportation, Trail - A path of travel for recreation and/or transportation within a park, natural 

environment, or designated corridor that is not classified as a highway, road, or street, เข้าถึงเม่ือ 19 เมษายน 2012,  
เข้าถึงได้จากhttp://www.fhwa.dot.gov/environment/sidewalks/appb.htm 
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ส่วนใหญ่มักใช้กับพื้นที่ที่อยู่ถัดจากแม่น้ าหรือทะเล ซึ่งในยุค Modern ได้ใช้ค าๆนี้แทนพื้นที่ที่ให้

ผู้คนออกมาใช้ในการเดินเพื่อนันทนาการ และเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงยุค Victorian ตาม 

Resort ริมทะเล ส่วนค าว่า Promenade จะใช้กับพื้นที่ที่เปิดให้ผู้คน ครอบครัว ออกมาเดินเพื่อการ

เข้าสังคม ซึ่งทั้ง 2 ค านี้มีความหมายที่ใกล้เคียงกัน จึงมักใช้แทนกันได้ และทางเท้าในรูปแบบนี้มัก

ใช้ร่วมกับทางจักรยาน และยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ แต่ Esplanade บางแห่งที่มีขนาดกว้าง

มาก ก็จะอนุญาตให้รถยนต์เข้าได้ ค าที่มีความหมายใกล้เคียงกับ Esplanade และ Promenade 

ได้แก่ Rambla (ภาษาเสปน), paseo marítimo, paseo และ explanada13 

   
(ก) (ข) (ค) 

รูปที่ 4 แสดงรูปแบบของทางเทา้แบบ Promenade14 

(ก) The Corniche, Beirut, Lebanon 
(ข) Promenade at Rizal Boulevard, Dumaguete City, Philippines 
(ค) Blackpool's regenerated Promenade, England 

 
 

3. ความส าคัญของทางเท้า15 

 การเกิดขึ้นของทางเท้าในปัจจุบันเป็นการแยกการสัญจรด้วยรถยนต์ออกจากการ

สัญจรด้วยเท้า เพื่อความปลอดภัย และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมเมืองด้วย ซึ่ง

สามารถสรุปความส าคัญของการเดินทางด้วยทางเท้าได้ดังต่อไปนี้ 

                                                           
13 Russell, Cycling England, เข้าถึงเม่ือ 19 เมษายน 2012, เข้าถึงได้จาก 
http://www.dft.gov.uk/cyclingengland/site/wpcontent/uploads/2010/01/sea_front_cycling_issue_7.pdf 
14 Wikipedia, Esplanade, เข้าถึงเม่ือ 19 เมษายน 2012, เข้าถึงได้จาก http://en.wikipedia.org 
15 Richard K. Utermann, Accommodating The Pedestrian, (New York : Vannostrand Reinold, 1984), 135. 
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3.1 เป็นการรักษาสภาพใจกลางเมือง (Save downtown) ฟื้นฟูเศรษฐกิจของย่าน

และป้องกันการขยายตัวของเมือง 

3.2 ช่วยให้คนสัญจรด้วยการเดินเท้ามีความปลอดภัยมากขึ้น 

3.3 ลดปริมาณการใช้รถยนต์ ซึ่งเป็นการลดปัญหาด้านการจราจร 

3.4 ช่วยปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของชุมชนเมืองให้มีความสวยงามมากขึ้น 

3.5 ลดมลภาวะอันเกิดมาจากการสัญจรด้วยรถยนต์ ทั้งทางเสียงรบกวน และ

มลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 

3.6 รองรับปริมาณนักท่องเที่ยวในการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองได้มาก

ข้ึน และมีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น 

3.7 ส่งเสริมให้มีการปฏิสัมพันธ์กันในชุมชนเมือง 

3.8 เป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมส าคัญ หรือโบราณสถานต่างๆทางอ้อม คือลด

แรงสั่นสะเทือนอันเกิดมาจากการสัญจรด้วยรถยนต์ 

 สรุปได้ว่าการสัญจรด้วยการเดินเท้าก่อให้เกิดผลดีทั้งทางกายภาพคือตัวผู้สัญจรเองที่

มีสุขภาพที่ดีขึ้น ตัวชุมชนเมืองที่จะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ลดมลภาวะอันเกิดจากการสัญจรด้วย

รถยนต์ ส่งผลดีทางด้านเศรษฐกิจคือช่วยให้มีโอกาสในการจับจ่ายซื้อของมากขึ้น และส่งผลดีด้าน

การเมืองและสังคมคือการส่งเสริมให้คนมีปฎิสัมพันธ์ต่อกันมากย่ิงขึ้น 

 

4. ประเภทของทางเท้า 

 ทางเดินเท้ามีทั้งแบบภายในอาคาร (Interior pedestrian) และแบบภายนอกอาคาร 

(Exterior pedestrian) ซึ่งในงานวิจัยนี้จะครอบคลุมเฉพาะทางเท้าภายนอกอาคารสามารถแบ่งได้ 

3 ประเภทดังนี้ 

4.1 ทางเท้าเพื่อการเปลี่ยนถ่ายเส้นทางสัญจร คือทางเท้าที่มีการเชื่อมโยง หรือมีจุด

เปลี่ยนถ่ายเส้นทางการสัญจรจากระบบเดินเท้าไปสู่ระบบอ่ืน เช่น การขนส่งสาธารณะ รถประจ า
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ทาง รถแท็กซี่ บนทางเท้าประเภทนี้จะมี Street furniture เพื่อการรองรับคนที่ท าการเปลี่ยนถ่าย 

ได้แก่ป้ายรถประจ าทาง จุดจอดรถแท็กซี่ ที่จอดรถ เป็นต้น 

4.2 ทางเท้าเพื่อการพาณิชย์ คือทางเท้าที่อยู่ในพื้นที่ที่มีร้านค้าหันหน้าเข้าทางเท้า ผู้

สัญจรในเส้นทางนี้จะเป็นผู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจับจ่ายซื้อของ หรือการเดินเล่น 

4.3 ทางเท้าในเส้นทางลัด คือทางเท้าที่อยู่ในเส้นทางที่สามารถย่นระยะจากสถานที่

กับจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร โดยปกติแล้วไม่ใช่เส้นทางหลัก 

 

5. รูปแบบของทางเท้า16 

 รูปแบบของทางเท้าสามารถจ าแนกได้จากลักษณะทางกายภาพของทางเท้าได้

ดังต่อไปนี ้

5.1 Alignment คือการจ าแนกทางเดินเท้าที่เป็นแนวยาว ได้แก่ทางเดินเท้าที่เป็น

องค์ประกอบส่วนหนึ่งของถนน เช่น Sidewalk, Crosswalk ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทได้

ดังต่อไปนี ้

5.1.1 ทางเท้าที่มีความกว้างเท่ากันตลอดเส้นทาง 

5.1.1.1 แนวตรง (Straight) 

5.1.1.2 แนวโค้ง (Curve) 

5.1.1.3 แนวคด (Serpentine) 

5.1.2 ทางเท้าที่มีความกว้างไม่แน่นอน (Variable width pedestrian) ซึ่งอาจ

เป็นในรูปทรงอิสระ หรือรูปทรงเรขาคณิต 

5.2 Shape คือทางเท้าที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ เช่น ลานกิจกรรม หรือย่านทางเดินเท้า

ที่มีรูปแบบดังนี้ 

5.2.1 รูปสี่เหลี่ยม (Square) 

5.2.2 รูปวงกลม (Circle) 

                                                           
16 Jim McCluskey, Road form and town scape, (London : The Architectural Press, 1979), 38-77. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 

 
 

5.2.3 รูปครึ่งวงกลม (Crescents) 

5.2.4 รูปวงรี (Eclipse) 

5.2.5 รูปหลายเหลี่ยม (Polygon) 

5.2.6 รูปอิสระ (Free -  form) 

 นอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีทางเท้ารูปแบบอ่ืนๆอีก เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดต้องอยู่บนหลักการออกแบบเดียวกัน ค านึงถึงองค์ประกอบของทางเดินเท้า และ

ปัจจัยแวดล้อม 

  
(ก) (ข) 

รูปที่ 5 แสดงรูปแบบของทางเทา้แบบ Square 

(ก) Essex Street, Salem, Massachusetts, USA.17 

(ข) Xi’an, China.18 

6. หลักการออกแบบทางเท้า19 

6.1 ความปลอดภัย (Safety) เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนทางเท้า เช่น 

ความมืดบนทางเท้า บริเวณทางแยก มลภาวะทางอากาศ เป็นต้น องค์ประกอบที่ใช้ในการ

พิจารณาเพื่อการออกแบบได้แก่ 
                                                           
17 Rainyday Magazine, July 13, 2008, เข้าถึงเม่ือ 21 พฤษภาคม 2012, เข้าถึงได้จาก 

http://www.rainydaymagazine.com/RDM2008/Home/July/RDMHomeJul08W2.htm 
18TravelPod, Pedestrian Square in Xi'An, เข้าถึงเม่ือ 21 พฤษภาคม 2012, เข้าถึงได้จาก http://blog.travelpod.com/travel-

photo/ashleymaro/2/1180842720/pedestrian-square-in-xixan.jpg/tpod.html 
19 วรางคนา สายคง, “การออกแบบทางเดินเท้าในย่านพาณิชยกรรม ถนนสีลม” (การศึกษาและวิจัยดว้ยตนเองปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชมุชนเมือง ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 1993) อ้างจาก IBID,  30. 
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6.1.1 การออกแบบถนน (Road design) จะท าให้ทราบขนาดความกว้างของ

ทางเดินเท้าที่เหมาะสมกับถนนแต่ละประเภท รวมถึงการก าหนดองค์ประกอบอ่ืนๆ หรือ Street 

furniture ท่ีเหมาะสม 

6.1.2 ความหนาแน่นและความเร็วของจราจร (Traffic intensity and speed)   

6.1.3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมบนทางเท้า (The continually 

changing pedestrian environment) ซึ่งสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการสัญจรทางเท้าได้แก่ 

6.1.3.1 การใช้ที่ดินและกิจกรรมภายในพื้นที่ 

6.1.3.2 สภาพอากาศและทัศนวิสัย 

6.1.3.3 องค์ประกอบของทางเท้าและสภาพเส้นทาง 

6.1.3.4 สภาพการจราจรโดยรอบ 

6.1.4 ลักษณะทางกายภาพและสภาวะจิตใจของคนเดินเท้า และคนขับรถ 

6.1.4.1 อารมณ์ สมาธิ การตอบรับ ความอดทน ความโกรธ 

6.1.4.2 การเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และนิสัยของแต่ละบุคคล 

6.1.4.3 การตอบรับสภาวะ มักเกิดจากความเคยชิน เช่น การหลบหลีก 

6.1.5 เงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ เช่น ภายในพื้นที่มีฝนตกประจ า หรือไม่

ค่อยมีร่มเงา ก็ควรที่จะออกแบบให้มีที่กันแดด กันฝน เป็นต้น 

6.1.6 เวลา (Time of day) ทางการเดินเท้าได้แก่ เวลาการเคลื่อนที่, เวลาใน

การหยุดเดิน และเวลาอันเกิดจากการล่าช้าด้วยอุปสรรคต่างๆ เป็นต้น 

6.2 ความสะดวกสบาย (Convenience) ความสะดวกสบายของคนสัญจรทางเท้ามี

ดังต่อไปนี ้

6.2.1 ความตรงของเส้นทาง (Directness) จะช่วยให้ผู้สัญจรเข้าถึงจุดหมาย

ปลายทางได้เร็วที่สุด (Shortcuts) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวความคิดและวัตถุประสงค์ในการออกแบบ

เส้นทางนั้นๆด้วย 
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6.2.2 ความต่อเนื่องในการเดินทาง (Continuity) จะเป็นสิ่งจูงใจให้คนหันมาใช้

การสัญจรทางเท้ามากขึ้นเมื่อเห็นว่าเส้นทางดังกล่าวมีความต่อเนื่องไปถึงจุดหมายได้อย่างไม่มี

อุปสรรค 

6.2.3 ความสะดวกในการเดินเท้า (Availability) คือการมีองค์ประกอบที่ช่วย

ส่งเสริมในการเดินเท้าให้สะดวกสบายขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วย เช่น ลิฟท์ หรือ

บันไดเลื่อน หรือการท าทางลาด แต่งผิวทางเท้าเพื่อให้เดินทางได้ง่ายขึ้น 

6.3 ความเพลิดเพลิน (Pleasure) ทางเดินเท้าควรสร้างความเพลิดเพลินระหว่าง

การเดินทางด้วย เพื่อการส่งเสริมให้มีการใช้การเดินเท้ามากขึ้น 

6.3.1 การป้องกัน (Protection) เช่น การป้องกันอุปสรรคการเดินเท้าอันเกิด

จากสภาวะแวดล้อม หรือการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น 

6.3.2 การสร้างเรื่องราว (Coherence) เพื่อการดึงดูดให้คนสนใจการสัญจรบน

ทางเท้ามากขึ้น 

6.3.3 ความน่าสนใจ (Interest) สิ่งที่ท าให้เกิดความน่าสนใจบนทางเท้ามีอยู่

หลากหลาย เช่น กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินเท้า การออกแบบตกแต่งทางเท้าทางกายภาพ

ตามเทศกาลต่างๆเป็นต้น 

 การออกแบบโดยใช้หลักการดังกล่าว จะท าให้ทางเท้ามีความปลอดภัย สะดวกสบาย 

และมีความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีแรงดึงดูดในการสัญจรทางเท้า เพิ่มข้ึน หลักการ

ออกแบบน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับทางเท้าในพื้นที่ อ่ืนๆ ทั้งนี้ต้องปรับให้สอดคล้องกับบริบท

ในพื้นที่นั้นๆ 

 

7. ลักษณะการเดินเท้า 

 ระยะระหว่างบุคคลมีผลต่อความรู้สึกความเป็นส่วนตัว ความเป็นสาธารณะ และ

ความรู้สึกไม่เป็นส่วนตัว ซึ่งระยะที่แตกต่างกันเหล่านี้ จะส่งผลต่อคุณภาพทางเดินเท้าได้ใน
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ลักษณะว่าการออกแบบทางเดินเท้าในพื้นที่นั้นๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งระยะต่างๆ

เหล่านั้นมีรายละเอียดดังนี้ 

7.1 ระยะระดับความเป็นส่วนตัว 

7.1.1 ระดับมีความเป็นส่วนตัวสูง (Intimate) ระยะห่างระหว่างบุคคลน้อยกว่า 

0.5 เมตร และต้องการพื้นที่ต่อคนน้อยกว่า 0.3 ตารางเมตร 

7.1.2 ระดับมีความเป็นส่วนตัว (Personal) ระยะห่างระหว่างบุคคลประมาณ 

0.5 – 1.2 เมตร และต้องการพื้นที่ 0.3 – 1.2 ตารางเมตรต่อคน 

7.1.3 ระดับมีความเป็นสังคม (Social) ระยะห่างระหว่างบุคคลประมาณ 1.2 – 

3.7 เมตร และต้องการพื้นที่ 1.2 – 10 ตารางเมตรต่อคน 

7.1.4 ระดับสาธารณะ (Public) ระยะห่างระหว่างบุคคลต้ังแต่ 3.7 เมตรขึ้นไป 

และต้องการพื้นที่ต้ังแต่ 10 ตารางเมตรขึ้นไป 

  Distance, face to face Area require per person 
ft (m) Sq ft (m2) 

Intimate Less than 1.5 (0.5) Less than 3 sq ft (0.3) 
Personal 1.5 – 4 (0.5 – 1.2) 3 – 13 sq ft (0.3 – 1.2) 

Social 4 – 12 (1.2 – 3.7) 13 – 110 sq ft (1.2 – 10) 
Public More than 12 (3.7) More than 110 sq 

ft 
(10) 

ตารางที่ 1 Interpersonal Distances20 

7.2 ระยะในการเดิน 

 ระยะในการเดินของคนมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถจ าแนก

รายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

7.2.1 ระยะการเดินแบบไม่มีการขัดขวาง (Unimpeded) รูปแบบการเดินจึงมี

ความเป็นอิสระ ระยะประมาณ 1.2 เมตร ใช้พื้นที่ประมาณ 1.2 ตารางเมตรต่อคน 
                                                           
20Zupan, Jeffrey M,, Boris Pushkarev, Urban space for pedestrians, (New York : Regional Plan Association, 1978), 79. 
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7.2.2 ระยะการเดินแบบเริ่มมีการขัดขวาง (Impeded) คนเริ่มมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างการเดินเท้ากันมากขึ้น มองเห็นหน้ากันได้อย่างชัดเจน มีการจ ากัดบางส่วน ระยะประมาณ 

1 – 1.2 เมตร ใช้พื้นที่ประมาณ 0.9 – 1.2 ตารางเมตรต่อคน 

7.2.3 ระยะการเดินที่มีการจ ากัด (Constrained) ไม่ได้มีการสัมผัสตัวกัน แต่ให้

ความรู้สึกไม่สะดวกสบาย สามารถเร่งความเร็วได้บ้าง ระยะประมาณ 0.6 – 0.9 เมตร ใช้พื้นที่

ประมาณ 0.3 – 0.7 ตารางเมตรต่อคน 

7.2.4 ระยะการเดินที่มีความแออัด (Congested) มีการสัมผัสผู้อ่ืนโดยไม่มีทาง

หลีกเลี่ยงได้ การเดินให้ทะลุฝูงชนเป็นไปไม่ได้ ระยะประมาณ 0.6 เมตร ใช้พื้นที่ประมาณ 0.2 – 

0.3 ตารางเมตรต่อคน 

7.2.5 ระยะการเดินที่ติดขัด (Jammed) มีการขวางหน้าตลอดเวลา การหายใจ

รดกัน ระยะเป็น 0 เมตร ใช้พื้นที่ต่ ากว่า 0.2 ตารางเมตรต่อคน 

Quality Spacing Area per person Description 
ft (m) sq ft (m2) 

Unimpeded Over 4 (1.2) Over 13 (1.2) Circulation between pedestrians is possible 
without disturbing them. 

Impeded 3.5 – 4.0 (1.0 – 1.2) 10 – 13 (0.9 – 1.2) Circulation between standing pedestrians is 
somewhat restricted. 

3.0 – 3.5  7 - 10 (0.7 – 0.9) Comfortable for standing without being 
affected by others, but walking between 

standees possible only by disturbing them.  
Constrained 2 - 3 (0.6 – 0.9) 3 - 7 (0.3 – 0.7) Standing pedestrians do not touch each other 

but are uncomfortably close together, 
circulation through the group is severely 

restricted, and forward movement is possible 
only as a group. 

Congested Under 2 (0.6) 2 - 3 (0.2 – 0.3) Contract with others is unavoidable, 
circulation through the group is impossible. 

Jammed 0  Under 2 (0.2) Standees are pressed together, no movement 
is possible. 

ตารางที่ 2 Levels of service for standing pedestrians21 
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 Zupan, Jeffrey M., Boris Pushkarev, Urban space for pedestrians, (New York : Regional Plan Association, 1978),  79. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



19 

 
 

7.3 สมการในการค านวณ 

 ในการเดินเท้านอกจากต้องการพื้นที่ในการเดินแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่แสดงออกถึง

ความสะดวกในการเดิน ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่คือความเร็วในการเดิน ซึ่งความสัมพันธ์

ระหว่างความต้องการพื้นที่ (หรือความหนาแน่น) ความเร็วในการเดิน และความไหล (Flow) บน

ทางเท้า ได้มีการศึกษาโดยนักส ารวจหลายๆท่าน รวมถึง Detlef Oeding, S.J. Older, Francis P. 

D. Navin และ R. J. Wheeler และ Fruin ได้แปรความสัมพันธ์เป็นสมการดังต่อไปนี้22 

1)                     

2)       
   

   
  

              

                 
 

3)        
               

 
 

4)          B x density 

5)       
          

      
 

6)          
 

     
 

 โดยที่ A คือ ความเร็วสูงสุดในภาวะความไหลอิสระทางทฤษฎี และ B คือ ค่า

สัมประสิทธิ์ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามประเภทของผู้ใช้งานทางเท้า ซึ่งทางนักส ารวจข้างต้นได้แบ่ง

ผู้ใช้งานทางเท้าออกเป็น 5 ประเภทคือ 

1) ผู้มาจับจ่ายซื้อของ (Shopper) มีค่า A = 78.6 เมตร/นาที, B = 714 

2) นักเรียน นักศึกษา (Student) มีค่า A = 97.5 เมตร/นาที, B = 1,280 

3) จราจรแบบผสม (Mixed traffic) มีค่า A = 89.9 เมตร/นาที, B = 835 

4) ผู้สัญจรประจ าวัน (Commuter) มีค่า A = 81.4 เมตร/นาที, B = 722 

5) การปิดกั้นทางเท้าเพื่อการปรับปรุง (Close military drill formation)  

 

                                                           
22

 Zupan, Jeffrey M., Boris Pushkarev, Urban space for pedestrians, (New York : Regional Plan Association, 1978), 80 
– 85. 
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  A (theoretical maximum 
speed at free flow) 

B B/A (theoretical minimum 
space per pedestrian at zero 
speed) 

ft/min m/min sq/ft m2 

Shopper (average) 258 78.6 714 2.77 0.257 
Commuters 
(average) 

297 81.4 722 2.70 0.251 

Mixed traffic 
(average) 

295 89.9 835 2.83 0.263 

Students (average) 320 97.5 1,280 4.00 0.372 
Mixed traffic (outer 
boundary) 

400 121.9 1,132 2.83 0.263 

ตารางที่ 3 Coefficients of Pedestrian Flow Equations23 

 

Type of flow and 
source 

Maximum flow, peds. per unit of 
walkway 

Mean speed at maximum flow 

Calculate av.  
(per m) 

Observed extreme 
(per m) 

Calculate av. 
(per m) 

Observed 
extreme 
(per m) 

Shoppers 76.4 108.3 39.3 51.8 
Commuters 81.0 - 40.8 - 
Mixed traffic 85.6 111.5 45.1 75.0 
Students 65.6 86.6 49.8 73.2 
Close military drill 
formation 

- 157.5 - 91.4 

ตารางที่ 4 Maximum pedestrian flow23
 

 

                                                           
23 Zupan, Jeffrey M., Boris Pushkarev, Urban space for pedestrians, (New York : Regional Plan Association, 1978), 80 
– 85. 
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  Maximun flow, peds. per min 
per unit of walkway width 

Space allocation per ped. at maximum 
flow 

per ft per m sq ft m2 

Students (average) 20.0 65.6 8.0 0.74 
Shoppers (average) 23.3 76.4 5.5 0.51 
Commuters (average) 24.7 81.0 5.4 0.50 
Mixed traffic (average) 26.0 85.3 5.5 0.51 
Students (extreme) 26.4 86.6 9.1 0.85 
Shoppers (extreme) 33.0 108.3 5.2 0.48 
Mixed traffic (extreme) 34.0 111.5 7.2 0.67 
Close military drill 
formation 

48.0 157.5 6.3 0.59 

ตารางที่ 5 Space per Pedestrian at Maximum flow24 

 จากแผนภูมท่ีิ 4 จะเห็นได้ว่าความไหลจะแปรตามความเร็วจนถึงสมดุลย์ที่จุดๆหนึ่ง

แล้วความไหลจะแปรผกผันกับความเร็ว โดยที่ผู้ใช้งานทางเท้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมาจับจ่ายซื้อ

ของจะมีค่าจุดสมดุลย์สูงที่สุด ส่วนแผนภมูท่ีิ 5 จะแสดงให้เห็นว่าความเร็วจะแปรผกผันกับความ

หนาแน่น และพื้นที่/คน 

 

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและความไหลของผู้ใช้งานบนทางเท้า24 

                                                           
24 Zupan, Jeffrey M., Boris Pushkarev, Urban space for pedestrians, (New York : Regional Plan Association, 1978), 80 
– 85. 
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แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับความหนาแน่น และพื้นที่/คน บนทางเท้า25 

 

แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความไหลกับพื้นที่/คน บนทางเทา้25 

                                                           
25 Zupan, Jeffrey M., Boris Pushkarev, Urban space for pedestrians, (New York : Regional Plan Association, 1978), 80 
– 85. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 

 
 

 

แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับพื้นท่ี/คน บนทางเทา้25 

 

8. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินเท้า26 

 การออกแบบทางเดินเท้านอกจากจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ แนวความคิด และใช้

หลักการออกแบบแล้ว ยังต้องค านึงถึงปัจจัยที่ส่งอิทธิพลและผลกระทบต่อการเดินเท้าด้วย เพื่อให้

ทางเท้าที่ออกแบบขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้สูงสุด มีความปลอดภัย สวยงาม 

สะดวกสบาย เพลิดเพลิน และสามารถกลมกลืนไปกับบริบทโดยรอบที่มีความแตกต่างทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสามารถน าเอาความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นๆ มาสร้าง

แนวคิด และเรื่องราวของทางเท้าได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการออกแบบทางเท้า ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการเดินเท้าสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้ 

 

 

 

                                                           
26 Roberto and Gianni, For pedestrain only, (New York : Watson-Guptill publications, 1977), 35. 
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8.1 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

8.1.1 กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ ทางเท้าที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ทาง

เท้าเพื่อการค้าขาย ควรออกแบบให้ส่งเสริมกิจกรรมทางการซื้อขาย เช่น  มีพื้นที่กว้างพอที่จะ

รองรับคนเดินเท้าจ านวนมาก สามารถจับจ่ายซื้อของได้สะดวกโดยไม่ขัดขวางการสัญจรของผู้อ่ืน 

หรือมีร่มเงาบังแดด เป็นต้น 

8.1.2 เงื่อนไข และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ ได้แก่ มาตรการด้านภาษี รายรับ

รายจ่ายของประชากรในพื้นที่ ฐานะทางเศรษฐกิจของประชากร ซึ่งส่งผลต่อการปรับปรุง และการ

บ ารุงรักษาทางเท้าในพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไป 

8.2 ปัจจัยทางสังคม 

8.2.1 กิจกรรมทางสังคม ภายในพื้นที่ที่ท าการออกแบบทางเท้าอาจมีกิจกรรม

ท่ีแตกต่างกัน ทั้งกิจกรรมที่เป็นชีวิตประจ าวันของประชากร และกิจกรรมตามโอกาสพิเศษต่างๆ 

ซึ่งสามารถแตกต่างกันได้ทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และศาสนาของคนในพื้นที่ 

8.2.2 เงื่อนไข และแนวโน้มทางสังคม เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนของระบบทางเท้า

ในพื้นที่นั้นๆได้ เพราะถึงแม้ว่าทางเท้าในพื้นที่ออกแบบมาดีเพียงใด หากประชากรในพื้นที่ไม่มี

จิตส านึกสาธารณะ การบ ารุงดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะแล้ว ทางเท้าในพื้นที่ดังกล่าวย่อมเสื่อม

โทรมลง และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมเป็นต้น 

8.3 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม (ทางกายภาพ) 

8.3.1 สภาพทางภูมิศาสตร์ 

8.3.1 สภาพภูมิประเทศ ส่งผลต่อรูปแบบทางเดินเท้าทางกายภาพ เช่น 

พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง จ าเป็นต้องท าขั้นบันไดหรือทางลาดเพื่อการเปลี่ยนระดับทางเท้า 

8.3.2 สภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อรูปแบบทางกายภาพของทางเดินเท้า 

เช่น เดียวกัน เช่น พื้นที่ที่มีแดดจัด หรือฝนตกชุกเป็นประจ า ควรออกแบบทางเดินเท้าให้มีหลังคา

ปกคลุมตลอดเส้นทาง เป็นต้น 

8.3.2 สภาพอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
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8.3.2.1 การใช้ประโยชน์ทีดิน (Landuse and Existing use) การใช้

ประโยชน์ที่ดินเดิมจะแสดงออกถึงกิจกรรมในพื้นที่ และความต้องการในการใช้งานของพื้นที่ เช่น

ย่านพาณิชยกรรมต้องการทางเท้าที่ส่งเสริมการค้าขาย ย่านพักอาศัยต้องการทางเท้าที่สงบและ

ปลอดภัย รวมถึงนโยบายและแผนการพัฒนาด้านการผังเมืองของพื้นที่ ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดย่าน

และกิจกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในอนาคต 

8.3.2.2 ลักษณะของอาคาร (Building type) รูปแบบของอาคาร การใช้

วัสดุ และสภาพของอาคารในพื้นที่ ซึ่งการออกแบบทางเท้าควรมีในลักษณะกลมกลืนกันไป 

ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ 

8.3.2.3 ลักษณะการอ านวยความสะดวก เช่น ทางเท้าเพื่อคนพิการ 

หรือการท าทางลาดส าหรับรถเข็น เป็นต้น 

8.3.3 Movement pattern 

8.3.3.1 ลักษณะการสัญจร และการเข้าถึงพื้นที่ของทั้งการเดินเท้า และ

ของยานพาหนะรูปแบบอ่ืนๆ โดยดูว่ามีจุดตัด เชื่อมโยง สอดคล้องประสานกันตรงใดบ้าง ซึ่ง

บริเวณจุดเหล่านั้นจ าเป็นต้องมีการออกแบบเพื่อรองรับกิจกรรมที่มีความแตกต่างกันออกไป 

8.3.3.2 ปริมาณการจราจร (Traffic volume) มีผลต่อความกว้างของ

ถนน โดยพื้นที่ที่มีความหนาแน่นทางการจราจรมาก ควรออกแบบให้มีความกว้างมาก เช่น กัน 

8.3.3.3 ที่จอดรถ (Parking) มีหลายรูปแบบทั้งการจอดรถขนานริมถนน 

หรือแบบฟันปลา ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบของทางเท้าแตกต่างกัน 

8.3.4 ระบบโครงข่ายสาธารณูปโภค เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้องค์ประกอบของ

ทางเดินเท้ามีความสมบูรณ์ และสะดวกสบายย่ิงขึ้น 

8.3.5 เงื่อนไขและแนวโน้มทางสภาพแวดล้อม  เช่น มลภาวะทางอากาศ 

สายตา ซึ่งสามารถออกแบบโดยใช้ลักษณะทางกายภาพช่วยส่งเสริม หรือป้องกันได้ 
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9. ความเป็นไปของทางเท้าในปัจจุบัน 

 ในปี 1999 ได้มีการคิดค้นแนวความคิด New pedestrianism ซึ่งเป็นหนึ่งใน

แนวความคิดที่แตกแขนงมาจาก New urbanism โดย Michael E. Arth ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ, 

ภาพยนตร์, ถ่ายภาพ, ภูมิทัศน์, และสถาปัตยกรรม ชาวอเมริกัน27 หลักส าคัญคือการลดบทบาท

ของรถยนต์ และยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ ให้ความส าคัญกับการเดินเท้าให้มากขึ้น ซึ่งในพื้นที่ที่

น าแนวความคิดนี้ไปใช้เขาจะเรียกว่าเป็น Pedestrian village มีหลายระดับต้ังแต่เป็นพื้นที่ที่

ปราศจากรถ (Car - free) หรือเป็นพื้นที่ที่รถเข้าถึงได้ทุกบ้าน แต่หน้าบ้านต้องเน้นเส้นทางส าหรับ

เดินเท้า เป็นต้น 

  

รูปที่ 6 Michael E. Arth ผู้ค้นพบแนวความคิด New pedestrianism28 

 ด้านหน้าของอาคารตามแนวความคิด New pedestrianism จะต้องเป็นเส้นทาง

ส าหรับเดินเท้า ซึ่งประกอบไปด้วยแถวของต้นไม้ ทั้งหมดกว้างประมาณ 5 เมตร และต้องเป็นพื้น

เรียบที่รองรับกับการเคลื่อนที่ด้วยล้อ เช่น จักรยาน หรือรถเข็นเด็ก ส่วนเส้นทางที่รถยนต์เข้าถึงได้

จะเป็นพวกพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างลาน แต่ต้องไม่ไปรบกวนพื้นที่ธรรมชาติ เช่น แม่น้ า หรือป่า29 

                                                           
27

 Wikipedia, Michael E. Arth, เข้าถึงเม่ือ 19 เมษายน 2012, เข้าถึงได้จาก http://en.wikipedia.org อ้างจาก J.H. Crawford, 

CarFree Cities, (Utrecht, Holland : International Books, 2000) 
28 Wikipedia, Michael E. Arth, เข้าถึงเม่ือ 19 เมษายน 2012, เข้าถึงได้จาก http://en.wikipedia.org 
29 Wikipedia, New Pedestrianism, เขา้ถึงเม่ือ 19 เมษายน 2012. เข้าถึงได้จาก http://en.wikipedia.org 
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รูปที่ 7 แสดงการเปรียบเทยีบแนวความคิด New urbanism กับ New pedestrianism29 

 

 แนวความคิด New pedestrianism ได้ท าให้เกิดแนวความคิดอ่ืนแตกแขนงออกไป 

เช่น Car – free movement เกี่ยวกับการลดการใช้รถยนต์โดยการก าหนดพื้นที่ หรือวันที่ปราศจาก

รถยนต์ และ Copenhagenization เกี่ยวกับการลดการใช้คาร์บอน เป็นต้น 

 นอกจากน้ีความเคลื่อนไหวของการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในเมืองใหญ่ในปัจจุบัน ก็

เริ่มให้ความส าคัญกับการเดินเท้าและการใช้จักรยานมากขึ้น อันเป็นผลมาจากภัยธรรมชาติที่

รุนแรงซึ่งเกิดจากวิกฤติโลกร้อน ท าให้คนหันมาให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และลด

การใช้พลังงาน 
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รูปที่ 8 การปรับปรุงเมือง Radovish, Macedonia ตามแนวความคิดแบบ New pedestrianism30 

 

รูปที่ 9  Walk Street ใน California สร้างชว่งปี 1950 ตามแนวความคดิแบบ New pedestrianism30 

 

                                                           
30

 Wikipedia, New Pedestrianism, เข้าถึงเม่ือ 19 เมษายน 2012, เข้าถึงได้จาก http://en.wikipedia.org 
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10. ประวัติศาสตร์ทางเท้าในประเทศไทย 

 ประวัติศาสตร์ทางเท้าในประเทศไทยไม่ได้มีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างแน่ชัด 

แต่เริ่มเดิมทีประเทศไทยมีการสัญจรทางเท้าเป็นหลักส าหรับการเดินทางระยะสั้น และใช้รถ 

เกวียน หรือสัตว์บางประเภทในการผ่อนแรงส าหรับการเดินทางระยะยาว รวมถึงการใช้เรือซึ่งเป็น

การสัญจรทางน้ าที่ส าคัญก่อนจะมีการตัดถนนเพื่อรองรับการใช้รถยนต์ ทางเท้าตามรูปแบบใน

ปัจจุบันจึงถือก าเนิดขึ้นช่วงเวลาเดียวกับการเกิดถนนในเมือง 

 ทางเท้ายุคแรกในกรุงเทพมหานครที่ปรากฏเห็นอย่างแน่ชัดคือในสมัยรัชกาลที่ 5 มี

การสร้างถนนราชด าเนินขึ้น ตลอดถนนได้มีการก าหนดเส้นทางส าหรับคนเดินเท้าที่เชื่อมระหว่าง

พระบรมมหาราชวังกับพระราชวังที่สร้างขึ้นใหม่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเก่าคือ

พระราชวังสวนดุสิต โดยใช้รูปแบบทางเท้าและถนนสายส าคัญจากทางทวีปยุโรป และมีการ

ออกแบบ Street furniture ขึ้นมาโดยเฉพาะ เช่น เสาโคมไฟ ม้านั่ง สะพาน และน้ าพุ อีกเส้นหนึ่ง

คือบริเวณถนนเจริญกรุง ในช่วงแรกของทั้งสองเส้นทางนี้มีความร่มรื่นมากเพราะมีการปลูกต้นไม้

ตลอดเส้นทาง โดยบริเวณถนนเจริญกรุงจะเป็นต้นหูกวาง 

 ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2520 ได้มีการน าเอาแผ่นคอนกรีตขนาด 0.50 x 0.50 เมตร มา

ใช้ปูทางเท้ าทั่ ว ไปในกรุ ง เทพมหานคร  และต่อมาจนถึงปัจจุบันทาง เท้าส่วนใหญ่ใน

กรุงเทพมหานครจะเป็นในรูปแบบการลาดด้วยบล๊อคซีเมนต์ที่มีลวดลายประดับพื้นแบบต่างๆ เช่น 

ลายคชกริช (เป็นที่นิยมกันมากในช่วงยุคแรกๆ) ลายรูปตัวไอ ลายวงกลม และลายอ่ืนๆ นอกจากนี้

มีการใช้คอนกรีตเทพื้น และการลาดพื้นทางเท้าด้วยยางมะตอยตามถนนสายเล็กๆ ตรอก ซอย

ต่างๆที่มีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ซึ่งสามารถจ าแนกลักษณะทางเท้าตามย่านต่างๆใน

กรุงเทพมหานครได้ดังนี้31 

1) ทางเท้าย่านประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน และสถานที่ส าคัญ

ทางราชการ คือ ทางเท้าบริเวณหน้าพระบรมมหาราชวัง สนามหลวง ถนนราชด าเนิน ป้อมพระ

สุเมรุ ป้อมมหากาฬ โบราณสถาน และวัดส าคัญในประวัติศาสตร์ จะเป็นในลักษณะการออกแบบ
                                                           
31 รณฤทธิ์ ธนโกเศศ, “ทางเท้าสีเขียว,” ในวารสารอาษา, (พฤษภาคม 1997): 62 – 64.  
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ที่เน้นความเป็นไทย โดยออกแบบไปถึง Street furniture ต่างๆ เช่น ม้านั่ง ดวงโคม เป็นต้น ใน

บริเวณดังกล่าวมักจะมีการทะนุบ ารุง และดูแลทางกายภาพอยู่เสมอ เพราะเปรียบเสมือนเป็น

หน้าตาของประเทศ แต่ในทางการใช้งานจริงกลับมีการใช้งานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์อยู่จ านวน

มาก เช่นร้านค้าแผงลอยจ านวนมากที่อยู่บนทางเท้าหน้าพระบรมมหาราชวัง และรอบๆบริเวณ 

คนจรจัดและแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณถนนราชด าเนินกลาง นั่นเป็นเพราะหน่วยงานที่

รับผิดชอบ (เทศกิจ) ไม่ได้มีนโยบายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทางเท้า หรือขาดความเอาใจ

ใส่ในหน้าที่ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยรับผิดชอบเพิ่มเติม เช่น  ต ารวจ

ท่องเที่ยว แต่ก็ดูแลเฉพาะหน้าสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ไม่ได้ดูแลบริเวณรอบๆแต่อย่างใด 

  
(ก) (ข) 

รูปที่ 10 ทางเท้ายา่นถนนหน้าพระลาน หน้าพระบรมมหาราชวัง 

(ก) ทางเทา้บริเวณถนนหน้าพระลาน กรุงเทพมหานคร32 

(ข) ทางเทา้บริเวณเชื่อมต่อถนนหน้าพระลานไปย่านท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร33 

 

2) ทางเท้าย่านการค้า 

 บริเวณย่านการค้าที่มีชื่อเสียงมาต้ังแต่อดีต เช่น บางล าพู ประตูน้ า หรือย่านการค้าท่ี

มีชื่อเสียงในปัจจุบัน เช่น สยามสแควร์ เดิมมีการออกแบบวัสดุปูพื้นที่สวยงาม แต่ในองค์ประกอบ
                                                           
32 เข้าถึงเม่ือ 21 พฤษภาคม 2012. เข้าถงึได้จาก http://tenrei.exteen.com/20080428/entry 
33TravelPod, Pedestrian Square in Xi'An, เข้าถึงเม่ือ 21 พฤษภาคม 2012, เข้าถึงได้จาก http://blog.travelpod.com/travel-

photo/ashleymaro/2/1180842720/pedestrian-square-in-xixan.jpg/tpod.html 
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ของบริบทโดยรอบกลับท าให้เสื่อมโทรม เช่น หยดน้ าที่เกิดจากเครื่องท าความเย็นของอาคารตกลง

ในบริเวณทางเท้า ท าให้เป็นที่ระคายเคืองกับผู้สัญจร และเป็นการกัดกร่อนวัสดุปูพื้น นอกจากนี้ยัง

มีกรณีการวางของซื้อของขายล้ าบริเวณทางเท้า แผงลอย การจอดรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์

ขึ้นมาบนทางเท้า ท าให้ทางเท้ามีพื้นที่ในการเดินที่แคบลง ท าให้เกิดความแออัดในการสัญจร เกิด

อาชญากรรมขึ้นได้ง่าย และมีการเสื่อมโทรมอันเกิดจากการทรุดตัวของชั้นทรายรองพื้นจึงท าให้มี

หลุมบ่อเกิดขึ้น น้ าขัง น้ าท่วมเวลาฝนตก มีสัตว์มีพิษ และสกปรกขึ้นมากจากท่อระบายน้ า เป็นต้น 

 

รูปที่ 11 ถนนข้าวสาร ย่านบางล าพู34 

3) ทางเท้าย่านธุรกิจ 

 ทางเท้าประเภทนี้จะพบบริเวณย่านธุรกิจส าคัญในกรุงเทพมหานคร เช่น สีลม สาทร 

และอโศก เป็นต้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพดี เนื่องจากเป็นการช่วยพัฒนาของเจ้าของอาคารใน

บริเวณนั้น แต่ก็มีบางส่วนที่เสื่อมโทรม และละเลยการบ ารุงดูแลรักษา ท าให้มีการวางแผงลอย

บริเวณทางเท้า เช่น บริเวณตลอดถนนสีลม โดยเฉพาะเวลาช่วงหัวค่ าถึงกลางดึก เพราะบริเวณนั้น

จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนที่คึกคัก 

                                                           
34Teenee.com,  ข้าวสารหรือถนนข้าวสาร, เข้าถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2012, เข้าถึงได้จาก 

http://variety.teenee.com/foodforbrain/38681.html 
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รูปที่ 12 ถนนสีลม ย่านพัฒน์พงษ์ตอนกลางคืน35 

4) ทางเท้าย่านชุมนุมคน 

 สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภทคือ ทางเท้าที่ออกแบบก่อนที่บริเวณนั้นจะกลายเป็น

ย่านชุมนุมคน จึงไม่ได้เตรียมการรองรับไว้ กับทางเท้าที่ออกแบบมาเพื่อรองรับย่านชุมนุมคนแต่

แรก ซึ่งในประเภทแรกจะพบในบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากรถไฟฟ้าใน

กรุงเทพมหานครได้ถูกก่อสร้างขึ้นทีหลังการท าผังเมือง แล้วค่อยปรับผังเมืองให้เป็นไปตามความ

เปลี่ยนแปลง ท าให้ทางเท้าในบริเวณดังกล่าวไม่สามารถรองรับคนในปริมาณมาก รวมถึงไม่

รองรับเสาค้ าสถานี ที่เบียดพื้นที่ทางเท้าให้แคบเข้าไปมากกว่าเดิม ส่วนทางเท้าประเภทที่ออกแบบ

มาเพื่อรองรับย่านชุมนุมคนแต่แรก เช่น สถานีรถไฟหัวล าโพง สถานีขนส่งผู้โดยสารภาคต่างๆ ก็ไม่

สามารถท างานตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเต็มที่เท่าใดนัก อันเนื่องมากจากความเปลี่ยนแปลงของ

ผู้ใช้สอยในบริเวณนั้นๆ รวมถึงความหนาแน่นของการจราจรทางถนนที่มากขึ้นตามกาลเวลา และ

ไม่มีการควบคุมที่เข้มงวดเพียงพอ ซึ่งทั้ง 2 ประเภทสามารถแก้ไขได้โดยการขยายทางเท้าให้เป็น

ในรูปแบบลานกว้าง และมีการควบคุมกฎระเบียบให้เข้มงวด 

                                                           
35 เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน, เข้าถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2012, เข้าถึงได้จาก 
http://www.rd1677.com/branch.php?id=56065 
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รูปที่ 13 หัวล าโพง สถานีรถไฟสายส าคัญในกรุงเทพมหานคร36 

5) ทางเท้าย่านทั่วไป 

 การขยายถนนบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ท าให้ต้องลดขนาดทางเท้า และเมื่อมีการ

ปรับปรุงทางเท้าก็ไม่ได้ท าตามมาตรฐานเดิม ท าให้เกิดความบิดเบี้ยวไม่ตรงตามแนวเป็นมลภาวะ

ทางสายตา และการปรับปรุงสาธารณูปโภคอ่ืนๆที่ต้องท าการขุดเจาะทางเท้า เมื่อท าเสร็จแล้วกลับ

ใช้ความมักง่ายในการเก็บงาน เช่น การเทคอนกรีตหรือยางมะตอยราดทับพื้นที่ขุดเจาะ ท าให้ทาง

เท้าไม่ได้ระดับ และมีหลุมมีบ่อยากแก่การใช้งาน นอกจากนี้ในเรื่องสัมปะทานตู้ โทรศัพท์

สาธารณะในกรุงเทพมหานครที่มีกว่า 31,495 ตู้ ก็มีเพียงจ านวนน้อยเท่านั้นที่ติดต้ังถูกต้องตาม

มาตรฐาน คือ ต้องมีทางเท้าเหลือหลังการติดต้ังกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และต้องอยู่ห่างจาก

ทางแยกไม่ต่ ากว่า 20 เมตร ท าให้ตู้โทรศัพท์บางตู้เป็นสิ่งกีดขวางทางสัญจร และเป็นอุปสรรค

ทางการมองมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน (พฤษภาคม พ.ศ. 2555) ทาง

                                                           
36 Tripod.com, หัวล าโพง, เข้าถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2012, เข้าถึงได้จาก 
http://cc02.tripod.com/web%20bkk/hualumpong.html 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://cc02.tripod.com/web%20bkk/hualumpong.html


34 

 
 

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายรื้อถอนตู้โทรศัพท์ที่ผิดกฎหมายออกมาแล้วก็ตาม 37 ก็ยังไม่เห็นผล

อย่างเป็นรูปธรรมเท่าใดนัก สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่มีระบบระเบียบใดๆที่ควบคุมทาง

เท้าโดยเฉพาะ ท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่น ไม่มีความเป็นองค์รวม 

 

รูปที่ 14 ตู้โทรศัพท์สาธารณะทีต่ดิตั้งผิดกฎหมาย และทรุดโทรมในกรุงเทพมหานคร38 

6) ทางเท้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่าน 

 ทางเท้าในกรุงเทพมหานครมีความต่อเนื่องค่อนข้างน้อยอันมีสาเหตุมาจากอุปสรรคที่

ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งด้านกายภาพ และด้านนโยบาย ในด้านกายภาพจะเห็นได้ว่าทางเท้าใน

กรุงเทพมหานครที่มีร่มเงานั้นมีอยู่น้อยมาก และส่วนใหญ่ที่มีมักเป็นการจัดการของเอกชนในพื้นที่

ส่วนบุคคล ท าให้การเดินทางทางเท้าขาดความต่อเนื่อง ผู้สัญจรจึงนิยมที่จะเลือกเส้นทางอ่ืนที่มี

ความสะดวกสบายมากว่า เช่น การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ท าให้มีปัญหาการติดขัดทางจราจรอัน

เป็นผลมาจากมีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากขึ้น ส่วนทางด้านนโยบายก็มีความขัดแย้งกันด้าน

                                                           
37

 Voice TV, กทม.วางแผนร้ือตู้โทรศัพท์สาธารณะ, เข้าถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2012, เข้าถึงได้จาก 
http://news.voicetv.co.th/thailand/39244.html 
38RSU News, กทม ลุยจัดระเบียบตู้โทรศัพท์สาธารณะ, เข้าถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 2012, เข้าถึงได้จาก 
http://www.rsunews.net/index.php/news/detail/1565 
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บริหาร เพราะมีหลายหน่วยงานที่สามารถปรับเปลี่ยนทางเท้าได้ มีความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ

บริหาร และขาดการจัดการอย่างเป็นองค์รวม 

 

11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ในปัจจุบันทางเท้าในกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานหลายหน่วยงานรับผิดชอบอย่างทับ

ซ้อนกัน ท าให้การปรับปรุงทางเท้าในบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละเขต หรือหน่วยงานที่ท า

หน้าที่ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่นั้นๆ ท าให้ขาดความเป็นองค์รวม และออกแบบได้ไม่

เหมาะสมกับผู้ใช้งานในพื้นที่จริง ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ทางเท้าในกรุงเทพมหานครได้แก่ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรุงเทพมหานคร (เชิงนโยบาย), ส านักงานเขตทั้ง 50 เขต 

 

12. ความเป็นไปของทางเท้าในประเทศไทย 

 ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐของกรุงเทพมหานครได้มีแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับการ

จัดการทางเท้ามากขึ้น อันเนื่องมาจากปัญหาด้านการสัญจรที่สั่งสมมาจนหาทางออกไม่ได้ ได้แก่ 

ปัญหารถติด ปัญหาเรื่องวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างผิดกฎหมาย รถรับจ้างผิดกฎหมาย และปัญหาแผง

ลอยบนทางเท้า ซึ่งการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างผิดทาง คือไม่ได้แก้ที่ต้นตอแต่กลับไปแก้ที่ปลายเหตุ

อย่างการท าให้วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและรถรับจ้างอ่ืนๆ เช่น รถตู้เป็นสิ่งถูกกฎหมาย และการ

หลีกเลี่ยงปัญหาแผงลอยบนทางเท้าด้วยแนวความคิดการสร้างทางเท้าลอยฟ้า (Sky walk) ใน

พื้นที่ที่มีการสัญจรคับค่ัง 

 ในด้านภาคเอกชนความสนใจเรื่องทางเท้า หรือการเดินทางด้วยเท้าจะเป็นใน

ลักษณะของการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นสมัยนิยมหรือแฟชั่นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งก าลังได้รับความ

สนใจอย่างมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องมาจากภัยพิบัติครั้งใหญ่เมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 คือน้ าท่วมพื้นที่ลุ่ม

แม่น้ าเจ้าพระยาที่มีบริเวณกว้าง และสร้างความเสียหายให้กับทุกภาคส่วน ท าให้เกิดกลุ่มองค์กร 

NGO และกลุ่ม Social network ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย เช่น Big tree, Bangkok Bicycle 
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Campaign, Thai flood, Siam Arsa, มูลนิธิโลกสีเขียว รวมถึงกลุ่มองค์กรด้านการออกแบบที่มีอยู่

แต่เดิมก็เริ่มให้ความสนใจกับการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น กลุ่ม Thai 

Bicycle System, Iurban, Portfolio*network และกลุ่มในต่างประเทศ เช่น  Art&Design, 

Inhabitat.com, Tree Hugger เป็นต้น ทั้งนี้มีการรวมตัวกันในกลุ่มเองหรือระหว่างกลุ่มในการจัด

กิจกรรม สร้างความเคลื่อนไหวด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเมืองให้เป็นมิตรต่อการ

เดินทางด้วยทางเท้า เช่น ทุกสุดสัปดาห์จะจัดวัน Car – free day ที่ให้ความส าคัญกับการเดินทาง

ด้วยจักรยาน และเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้มีการทดลองสร้างเลนจักรยานบนถนนใจ

กลางเมืองย่านสุขุมวิท (หน้าห้างสรรพสินค้าดิเอ็มโพเรี่ยม) ด้วยวิธีการแบบกองโจร (Guerilla) คือ

การเขียนเลนจักรยานบนถนนในกลางดึก นอกจากนี้ในภาคเอกชนเองเริ่มมีร้านค้าร้านอาหารที่

ตอบสนองกับการเดินเท้าและจักรยานมากขึ้น ได้แก่การเกิดของ Bicycle Café อย่างมากมายใน

กรุงเทพมหานคร 

 แต่ถึงอย่างไรการให้ความส าคัญกับการเดินเท้าบนทางเท้าในกรุงเทพมหานครก็เป็น

เรื่องที่ได้ความสนใจรองจากการท าเส้นทางจักรยาน และผู้ที่สนใจยังเป็นเพียงคนส่วนน้อย โดยที่

บางส่วนมองว่าเป็นเรื่องแฟชั่นมากกว่าการท าให้เกิดประโยชน์จริงอย่างถาวร ปัญหาระดับ

รากฐานที่แท้จริงนั้นคือจิตส านึกสาธารณะของประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก และ

จ าเป็นต้องปลูกฝังกันนาน 

13. ปัญหาบนทางเท้าในกรุงเทพมหานคร 

 ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการสร้างทางเท้าในกรุงเทพมหานครได้เกือบครอบคลุมทุก

พื้นที่แล้ว แต่คุณภาพการใช้งานกลับไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่าใดนัก ปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้น

ในขณะใช้งานทางเท้าในกรุงเทพมหานครนั้นสามารถสรุปโดยย่อได้ดังต่อไปนี้39 

13.1 การใช้รางระบายน้ ารูป V – shape บนทางเท้า หรือบริเวณรอยต่อระหว่าง

ถนนกับทางเท้าที่มีระดับเท่ากัน ท าให้เป็นอุปสรรคของการเดิน และอาจเกิดสะดุดหกล้มได้ 

                                                           
39 ศ.ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์, “เร่ืองทางเท้า ... อีกสักครั้ง,” ในวารสารอาษา (กุมภาพันธ์ 1999): กรุงเทพมหานคร : 68 – 69. 
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13.2 การออกแบบทางขึ้นลงสะพานลอยส าหรับข้ามถนนไม่ได้ค านึงถึงพื้นที่ที่

เหลืออยู่บนทางเท้า ท าให้เหลือพื้นที่ส าหรับเดินไม่มากเพียงพอ จนบางครั้งคนสัญจรบนทางเท้า

ต้องลงไปเดินข้างถนนซึ่งเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุอย่างมาก อีกทั้งพื้นที่ใต้สะพานลอยไม่ได้มีการ

ออกแบบการใช้ประโยชน์ไว้ จึงกลายเป็นพื้นที่ที่สูญเสียไป และมีคนจรจัด ขอทาน หรือการน าเอา

เศษขยะมาไว้ ซึ่งเป็นมลภาวะทางสายตา และเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมอย่างยิ่ง 

13.3 ต าแหน่งการจัดวาง Street furniture บางประเภท เช่น ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 

วางอยู่ในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานทางเท้า เป็นอุปสรรคทางสายตา เป็น

แหล่งมั่วสุมที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ง่าย รวมถึงป้ายรถแท๊กซี่อัจฉริยะที่ต้องผ่าพื้นที่บางส่วน

ของทางเท้าเข้าไปเพื่อท าเป็นพื้นที่ Drop off ท าให้เหลือพื้นที่เดินเท้าไม่เพียงพอ เป็นต้น 

13.4 การ Set back ของอาคารริมทางเท้าบางแห่งไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการ

กั้นรั้วเหลื่อมขึ้นมาบนพื้นที่ทางเท้า หรือมีการน าเอาพื้นที่บนทางเท้าไปใช้ประโยชน์เพื่อการ

พาณิชย์ 

13.5 แผงลอยบนทางเท้าที่เป็นปัญหาใหญ่ในกรุงเทพมหานครที่แก้ไม่ได้มานาน 

เป็นผลมาจากการผ่อนผันกฎระเบียบ และขาดจิตส านึกสาธารณะของประชาชนบางกลุ่ม 

13.6 ขยะและสิ่งปฏิกูลอื่นๆบนทางเท้า 

 

14. สรุปผลการศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 

 จากการศึกษาเราจะสามารถก าหนดปัจจัยที่ใช้งานวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

14.1 การที่จะทราบได้ว่าทางเท้าในพื้นที่ที่ท าการวิจัยนั้นสามารถใช้งานได้ตาม

ประสิทธิภาพหรือไม่ จ าเป็นต้องทราบถึงวัตถุประสงค์ของทางเท้า และน ามาสร้างเป็น check list 

ในการส ารวจพื้นที่ศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย  

14.1.1 สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของย่านและป้องกันการขยายตัวของเมือง 

14.1.2 ช่วยให้คนสัญจรด้วยการเดินเท้ามีความปลอดภัยมากขึ้น 

14.1.3 ลดปริมาณการใช้รถยนต์ ซึ่งเป็นการลดปัญหาด้านการจราจร 

   ส
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14.1.4 ช่วยปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของชุมชนเมืองให้มีความ

สวยงามขึ้น 

14.1.5 ลดมลภาวะอันเกิดมาจากการสัญจรด้วยรถยนต์  ทั้งทางเสียง

รบกวน และมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 

14.1.6 รองรับปริมาณนักท่องเที่ยวในการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใน

เมืองได้มากขึ้น 

14.1.7 ส่งเสริมให้มีการปฏิสัมพันธ์กันในชุมชนเมือง 

14.1.8 เป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมส าคัญ หรือโบราณสถานต่างๆ 

14.2 การที่จะทราบได้ว่าด้านการออกแบบทางกายภาพของทางเท้าในพื้นที่ศึกษา 

เป็นไปตามหลักการออกแบบทางเท้าหรือไม่ เพื่อที่จะได้ทราบถึงผลจากการใช้งานทางเท้าในพื้น

ที่ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นเป็นเหตุมาจากการออกแบบทาง

เท้าที่ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้องหรือไม่ และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 2 สิ่งนี้ว่ามีความสัมพันธ์ที่

แปรตามกัน หรือแปรผกผันกัน จึงต้องทราบถึงหลักการออกแบบทางเท้า ซึ่งประกอบไปด้วย 

14.2.1 ความปลอดภัย  

1) ความกว้างและองค์ประกอบเช่น Street furniture 

2) ความหนาแน่นและความเร็วของการจราจร   

3) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมบนทางเท้า  

3.1) การใช้ที่ดินและกิจกรรมภายในพื้นที่ 

3.2) สภาพอากาศและทัศนวิสัย 

3.3) องค์ประกอบของทางเท้าและสภาพเส้นทาง 

3.4) สภาพการจราจรโดยรอบ 

4)  ลักษณะทางกายภาพและสภาวะจิตใจของผู้ใช้งานทางเท้า 

และคนขับรถ อารมณ์ สมาธิ การตอบรับ ความอดทน ความโกรธ 

5) สภาพภูมิอากาศ 
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6) เวลาการเดิน (การเคลื่อนที่), เวลาในการหยุดเดิน และเวลาอัน

เกิดจากการล่าช้าด้วยอุปสรรคต่างๆ เป็นต้น 

14.2.2 ความสะดวกสบาย  

1) ความตรงของเส้นทาง 

2) ความต่อเนื่องในการเดินทาง 

3) ความสะดวกในการเดินเท้า 

14.2.3 ความเพลิดเพลิน  

1) การป้องกัน 

2) การสร้างเรื่องราว 

3) ความน่าสนใจ 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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 บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 

 ในงานวิจัยนี้มีวิธีการวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาหัวข้อที่สนใจ ก าหนด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ต้ังค าถามของการวิจัย เก็บข้อมูลซึ่งสามารถแบ่งวิธีการเก็บข้อมูลได้ 2 

ประเภทคือ การเก็บข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมค้นคว้าทางเอกสาร และข้อมูลที่ได้จาก

การลงส ารวจพื้นที่และจัดท าแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการน าข้อมูลที่ได้จากการทบทวน

วรรณกรรม และจากค้นคว้าจากเอกสารมาท าการวิเคราะห์เพื่อก าหนดตัวแปรในการวิจัย เพื่อเป็น

หลักเกณฑ์ในการเก็บข้อมูล และท าการลงส ารวจพื้นที่ และจัดท าแบบสอบถามมาวิเคราะห์และ

อภิปรายผลการศึกษา และขั้นตอนสุดท้ายคือการสรุปผลการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการ

ปรับปรุงพื้นที่ศึกษา และเสนอแนะแนวทางการท าวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งมีรายละเอียด

ดังตอ่ไปนี ้

 

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษาปัจจัยทางภูมิทัศน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้

ทางเท้า และศึกษาพฤติกรรมการใช้ทางเท้าและทัศนคติของผู้ใช้งานทางเท้า เพื่อเสนอแนะแนว

ทางการปรับปรุงรูปแบบทางกายภาพทางเท้า โดยเลือกย่านสยามสแควร์เป็นพื้นที่ศึกษา 

 

2. ค าถามของการวิจัย 

 งานวิ จั ยฉบับนี้ เ ป็ น เ รื่ อ ง เกี่ ยวกับการ ศึกษาลั กษณะภูมิ ทั ศน์ ทา ง เท้ า ใน

กรุงเทพมหานคร (ย่านสยามสแควร์) ที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้

งานจริงได้หรือไม่ และมีแนวทางการปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้ทางเท้าที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีย่ิงขึ้น  

   ส
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3. วิธีวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์และการจดบันทึกลักษณะทาง

กายภาพและการใช้งานพื้นที่ศึกษา ท าแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลเชิงสถิติและเชิงคุณภาพด้าน

ทัศนคติของผู้ใช้งาน และน าผลจากการสังเกต และจดบันทึกมาวิเคราะห์กับหลักการทางทฤษฎี 

เพื่อใช้ในการเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงทางเท้าในพื้นที่ศึกษา 

 

4. ตัวแปรของการวิจัย 

  ในการเก็บข้อมูลการวิจัยด้วยการลงส ารวจพื้นที่ และการจัดท าแบบสอบถามสามารถ

ก าหนดตัวแปรได้ดังต่อไปนี้ 

4.1 ตัวแปรต้น เป็นตัวแปรส าคัญที่ก่อให้เกิดผลตามมาที่แตกต่างกันไป

ประกอบด้วยตัวแปรต้นอันเกิดจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย 

4.1.1 ตัวแปรอันเกิดจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา 

4.1.1.1 วัน เวลา 

4.1.1.2 ความกว้างของทางเท้า ความยาวของทางเท้า 

4.1.1.3 ความร่มเงาของพื้นที่ 

4.1.1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

4.1.2 ตัวแปรอันเกิดจากลักษณะผู้ใช้งาน 

4.1.2.1 เพศ 

4.1.2.2 อาย ุ

4.1.2.3 อาชีพ 

4.1.2.4 รายได้ 

4.1.2.5 ระดับการศึกษา 

4.2 ตัวแปรตาม เป็นผลที่ตามมาอันเกิดจากความแตกต่างของตัวแปรต้น

ประกอบด้วย 

   ส
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4.2.1 กิจกรรมการใช้งานทางเท้า 

4.2.2 ปริมาณและความหนาแน่นของผู้ใช้งานทางเท้า 

4.2.3 ทัศนคติของผู้ใช้งานทางเท้า 

 

5. วิธีการเก็บข้อมูล 

 รายละเอียดวิธีการเก็บข้อมูลสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้ 

5.1 การเก็บข้อมูลจากการค้นคว้าทางเอกสารและสื่อต่างๆ คือข้อมูลที่ได้จากการ

ทบทวนวรรณกรรมได้แก่ 

5.1.1 ศึกษาข้อมูลทางทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบทางเท้าตามงานวิจัย และ

มาตรฐานการออกแบบทางเท้า (ดังที่เสนอไปในบทที่ 2) 

5.1.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ศึกษา 

5.1.2.1 ศึกษาประวัติศาสตร์ของพื้นที่ศึกษา การใช้งานเดิม โครงการ

และแนวโน้มการใช้งานในอนาคต ตามแหล่งข้อมูลทางการ ได้แก่ เอกสาร และสื่อต่างๆที่ได้รับ

ความเชื่อถือ 

5.1.2.2 ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้แก่ ข้อบัญญัติผังเมือง

รวม มาตรฐานทางเท้าในกรุงเทพมหานคร 

5.2 ศึกษาข้อมูลพื้นที่ศึกษาด้วยการลงพื้นที่ส ารวจ โดยมีเป้าหมายในการเก็บข้อมูล

ดังหัวข้อต่อไปนี ้

5.2.1 ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่ ได้แก่ ประเภทของทางเท้า ลักษณะทาง

กายภาพ และประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบัน 

5.2.2 ข้อมูลด้านการใช้งานในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ จ านวนผู้ใช้งาน ลักษณะ

ผู้ใช้งาน ลักษณะกิจกรรม เวลาและความถี่ในการใช้งาน  

5.2.3 ข้อมูลด้านทัศนติของผู้ใช้งาน  

5.2.4 ข้อมูลด้านอ่ืนๆที่พบระหว่างท าการลงพื้นที่ ศึกษา เช่นปัญหาและ

อุปสรรคด้านการใช้งานในปัจจุบัน 

   ส
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การศึกษาข้อมูลพื้นที่ศึกษาด้วยการลงพื้นที่ส ารวจสามารถจ าแนกประเภทตาม

วิธีการเก็บข้อมูลได้ 2 วิธีคือ 

1) การเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์ ได้แก่ ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่ ข้อมูล

ด้านการใช้งานของพื้นที่ศึกษา และข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากการสังเกต 

2) การเก็บข้อมูลด้วยการจัดท าแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลด้านทัศนคติของ

ผู้ใช้งาน  

 

6. แสดงผลการศึกษา 

 น าข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่มาจ าแนกแจกแจงในรูปแบบตาราง และกราฟ เพื่อใช้ใน

การเปรียบเทียบตัวแปรเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

7. วิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษา 

 น าข้อมูลที่ผ่านการจ าแนกแจกแจงแล้วมาเปรียบเทียบระหว่างกันเพื่อหา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ และจัดท ากราฟหรือตารางแสดงความสัมพันธ์เพื่อน าไปสู่การ

สรุปผลการวิจัย โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้ 

7.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพโดยเทียบเคียงกับหลักการและทฤษฎี โดยการ

น าเอาข้อมูลเชิงปริมาณจากการสังเกต และจดบันทึกการใช้งานของผู้ใช้งาน และความหนาแน่นที่

ได้จากการค านวนมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน และทางทฤษฎีที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม

ตาที่ได้เสนอไปในบทที่ 2 (ตารางที่ 6, 7, 8) 
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ระดับความเป็น
ส่วนตัว 

ระยะระหว่าง
บุคคล (เมตร) 

พื้นที่/บุคคล  
(ตารางเมตร) 

ค าอธิบาย 

ส่วนตัวสูง 0.5 0.3 มีการใช้งานมาก 
ส่วนตัว 0.5 – 1.2 0.3 – 1.2 มีการใช้งานปานกลาง 
มีสังคม 1.2 – 3.7 1.2 – 10 มีการใช้งานน้อย 
สาธารณะ 3.7 10 มีการใช้งานเบาบาง 

ตารางที่ 6 แสดงระดับความเป็นส่วนตัวโดยระยะระหวา่งบคุคล และพื้นที่/บุคคล 

 

 

ประเภทผู้ใช้งานทาง
เท้า 

ความเร็วสูงสุดที่ความไหลอิสระ
ทางทฤษฎี 

พื้นที่น้อยที่สุดที่ใช้บนทางเท้าที่
ความเร็วเป็นศูนย์ทางทฤษฎี 

ฟุต/นาที เมตร/นาที ตารางฟุต ตารางเมตร 

ผู้จับจ่ายซื้อของ 
(ค่าเฉลี่ย) 

258 78.6 2.77 0.257 

ผู้เปลี่ยนการสัญจร 
(ค่าเฉลี่ย) 

297 81.4 2.70 0.251 

การจราจรผสม 
(ค่าเฉลี่ย) 

295 89.9 2.83 0.263 

นักเรียน (ค่าเฉลี่ย) 320 97.5 4.00 0.372 
ตารางที่ 7 แสดงความเร็ว และพืน้ท่ีของผู้ใชง้านทางเท้า 
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คุณภาพการใช้งาน ระยะระหว่าง
บุคคล(เมตร) 

พื้นที่/บุคคล 
(ตารางเมตร) 

ค าอธิบาย 

ไม่มีการขัดขวาง 1.2 1.2 สัญจรได้สะดวก 
เริ่มมีการขัดขวาง 1.0 – 1.2 0.9 – 1.2 มีการขัดขวางเล็กน้อย 

 0.7 – 0.9 หากยืนเฉยๆจะรู้สึกสะดวกใจ แต่
หากมีการเคลื่อนไหวอาจมีการ
กระทบกัน 

มีการจ ากัด 0.6 – 0.9 0.3 – 0.7 หากยืนเฉยๆจะไม่มีการกระทบกับ
ผู้อื่น แต่รู้สึกไม่สะดวกใจ การ
เคลื่อนที่เป็นในลักษณะไปเป็นกลุ่ม
คน 

แออัด 0.6 0.2 – 0.3 มีการกระทบกันอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ และไม่สามารถเดินทะลุผ่าน
กลุ่มคนได้ 

ติดขัด  0.2 ยืนเฉยๆก็มีการกระทบกับผู้อ่ืนและ
ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ 

ตารางที่ 8 แสดงระดับความไหลจากระยะระหวา่งบคุคล และพื้นที่/บุคคลของผู้ใชง้านทางเท้า 

 

7.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้งาน 

7.2.1 หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้วิธีการที่ได้ศึกษามาในขั้นตอน

ทบทวนวรรณกรรม และการค านวนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

7.2.2 ท าตารางและแผนภูมิเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลเชิงปริมาณ และจัดท า

ตารางสรุปโดยใช้วิธีการทางสถิติ  

7.2.3 เลือกเฉพาะข้อมูลจากตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางนัยยะมาท าการ

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
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8. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะการวิจัย  

 น าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะมาอภิปรายเหตุผล และตอบค าถามการ

วิจัย พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และอภิปรายปัญหาและอุปสรรคในการท าการ

วิจัยเพื่อน าไปสู่ข้อแนะน าการการจัดท างานวิจัยในอนาคต 
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 บทที่ 4 ข้อมูลของพื้นที่ศึกษา 

 ในการวิจัยนี้นอกจากต้องทบทวนวรรณกรรมศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง

แล้ว ยังจ าเป็นต้องศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ท าการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงความ

เป็นจริง และการพัฒนาที่เกิดขึ้นในอดีต ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด และส่งผลต่อปัจจุบันอย่างไร 

อีกทั้งเป็นการศึกษาเอกลักษณ์ของพื้นที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย และแนวทางการ

พัฒนาพื้นที่ในอนาคตโดยการน าเอาเอกลักษณ์ของพื้นที่มาเป็นหลักในการพัฒนา ซึ่งเป็นหัวใจ

ส าคัญของภูมิสถาปัตยกรรม 

 

1. ย่านสยามสแควร์ 

1.1 ประวัติศาสตร์ย่านสยามสแควร์ 

 สยามสแควร์ (Siam Square) หรือชื่อย่อที่เป็นที่รู้จักกันคือ สยาม เป็นศูนย์การค้า

แบบเชิงราบย่านใจกลางกรุงเทพมหานคร ต้ังอยู่บนหัวมุมถนนพญาไท และถนนพระราม 1 โดย

ด้านทิศตะวันออกติดกับถนนอังรีดูนังต์ และด้านทิศใต้ติดต่อกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะ

เภสัชศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์) ทางด้านทิศตะวันตกมีส่วนติดต่อกับห้างสรรพสินค้ามา

บุญครอง และทางด้านทิศเหนือท่ีเป็นถนนพระราม 1 เป็นบริเวณเปลี่ยนถ่ายการสัญจรเข้าสู่ระบบ

รถไฟฟ้า โดยเป็นที่ต้ังของสถานีสยาม และสามารถสัญจรไปติดต่อกับห้างสรรพสินค้าสยามเซ็น

เตอร ์สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามพาราก้อน 

 สยามสแควร์เป็นพื้นที่ในความดูแลของส านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ธุรกิจในสยามสแควร์มีความหลากหลาย เป็นสถานที่ที่มีการทดลองสินค้า และ

กิจกรรมการตลาดแบบแปลกใหม่ จ านวนคนเดินในสยามสแควร์ในวันธรรมดาเฉลี่ยวันละ 20,000 

คน วันหยุดไม่ต่ ากว่า 50,000 คน มีก าลังซื้อเฉลี่ย 1,000 บาท/ครั้ง/คน 
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ประวัติศาสตร์ย่านสยามสแควร์เริ่มต้นขึ้นในปี 1965 ได้มีการสร้างอาคารจ านวนมากในพื้นที่

สยามสแควร์ในปัจจุบัน โดยเจ้าของที่ดินเดิมได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะ

พัฒนาที่ดินบริเวณนี้เป็นพื้นที่ทางการค้า (พาณิชยกรรม) และสร้างรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ และ

มีการสร้างโรงภาพยนตร์ตามแบบตะวันตกในยุคสมัยนั้นขึ้นมา 3 โรงคือ โรงภาพยนต์สยาม 

(1967) โรงภาพยนต์ลิโด้ (1968) และโรงภาพยนตร์สกาล่า (1970) 

 

รูปที่ 15 อาคารพาณชิยกรรมในย่านสยามสแควร์ด้านติดถนนพญาไท 

 

 ก่อนการพัฒนาได้มีผู้ประกอบการท าธุรกิจอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว ได้แก่ สยามโบว์ลิ่ง 

ธนาคารกรุงเทพฯ และส านักงานที่ปรึกษาของอังกฤษ นักลงทุนหลายคนพยามที่จะท าให้พื้นที่

สยามสแควร์เป็นแหล่งศูนย์การค้าที่ทันสมัย โรงแรมระดับห้าดาวและร้านอาหาร 

 ช่วงปี 1970 มีร้านค้าใหม่ๆขึ้นอย่างมากมาย ทั้งร้านอาหารมีระดับ และร้านอาหาร

จานด่วน ตรงข้ามกับโรงภาพยนต์สยามจะเป็นสถานีต ารวจและสถานีดับเพลิงที่สร้างขึ้ นในปี 

1980 หลังจากนั้นมีการพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าให้ใหญ่ขึ้น การพัฒนาสิ่งก่อสร้างรอบๆ ได้เป็นไป

อย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงปี 1990 และมาจนถึงหลังปี 2000  ซึ่งได้มีการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสยาม
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ขึ้นในปี 1999 และมีการก่อสร้างโรงเรียนกวดวิชาหลายแห่งที่อยู่รอบบริเวณสยาม ซึ่งเป้าหมาย

หลักเป็นนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ได้มีการก่อสร้างสะพานจาก

ศูนย์การค้ามาบุญครองที่ต่อเชื่อมมาถึงสยามสแควร์ ซึ่งเป็นที่ดึงดูดกลุ่มผู้ใช้งานวัยรุ่นและวัย

ท างานเป็นอย่างมาก1 

 ในปี 2008 ได้มีการก่อสร้างห้างสรรพสินค้า Digital Gateway ในพื้นที่ Center Point 

ปัจจุบันเปิดให้บริการเป็นห้างสรรพสินค้าด้านอิเลคทรอนิคโดยเฉพาะ และมีทางเชื่อมจากสถานี

รถไฟฟ้าบีทีเอสสยามเข้าสู่ตัวห้างและยังเชื่อมไปยังใจกลางพื้นที่สยามสแควร์  

 ในปี 2010 เกิดความขัดแย้งทางการเมือง มีการชุมนุมประท้วงบริเวณสยามสแควร์ 

และพื้นที่ใกล้เคียง ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่หลายแห่งต้องปิดท าการชั่วคราว และเหตุการณ์รุนแรง

ได้บานปลายจนเป็นผลให้โรงภาพยนตร์สยามถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งอาคาร และได้ถูกรื้อถอน

อาคารออกไปในช่วงปี 2010 – 2012 หลังจากนั้นได้มีการก่อสร้างห้างสรรพสินค้า Siam Square 

One ขึ้นมาบนพื้นที่เดิม และได้เปิดให้บริการในปี 2014 

 ทางด้านนโยบายพัฒนาพื้นที่ ต้ังแต่สยามสแควร์ได้เปิดด าเนินการมา มีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงภายนอก รูปแบบอาคารอยู่เสมอ แต่ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึงภูมิทัศน์ มีการ

เสื่อมสภาพและทรุดโทรมตามกาลเวลา ปัญหาท่ีผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องประสบอยู่ ได้แก่ สภาพ

ภายนอกอาคารเก่า ทางเดินเท้าที่แคบและช ารุด ความสกปรกของระบบการระบายน้ าเสีย ปัญหา

น้ าท่วม การวางระบบสาธารณูปโภคที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น สายไฟฟ้าหรือโทรศัพท์และ

ระบบการก าจัดขยะ เป็นต้น ซึ่งมีการแก้ปัญหาเป็นบางส่วน แต่ระบบสาธารณูปโภคโดยรวมยัง

ไม่ได้มีการวางแผนระยะยาว การปรับขยายทางเท้าให้กว้างขวางขึ้น มีการปรับปรุงด าเนินการ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณสยามสแควร์ใหม่ทั้งหมด มีการขอความอนุเคราะห์จาก

สถานีต ารวจนครบาลปทุมวัน ในการจัดเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจเพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัย

ของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จัดความเรียบร้อยและการจราจรในบริเวณ

สยามสแควร์ ส าหรับในด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมหาวิทยาลัยได้ดูแล มีการซ่อมบ ารุง
                                                           
1 Siamsquare.com, ประวัติและความเป็นมาของสยามสแควร,์ เข้าถึงเม่ือ 28 กุมภาพันธ์ 2012, เข้าถึงได้จาก 
http://www.siamsquare.com 
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ผิวจราจร จ้างท าความสะอาดกวาดพื้นถนน ทางเท้า ดูแลรักษาบ ารุงสวนหย่อม จัดจ้างล้างท า

ความสะอาดท่อระบายน้ าปีละอย่างน้อย 6 ครั้ง ซึ่งเป็นการบริหารจัดการต่างๆของทาง

มหาวิทยาลัย 

 ในปี 1998 สยามสแควร์ได้เริ่มโครงการ Siam Square Animation Windows คือมี
การแพร่ภาพสื่อผ่านทางจอโทรทัศน์ โดยเริ่มจากมีจอโทรทัศน์พลาสม่า จ านวน 8 จุด บริเวณใต้
โรงภาพยนตร์สยามและลิโด้ นอกจากนี้ทางส านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้ต้ังคณะท างานเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาขึ้นอย่างจริงจังในปี 2004 ตาม "โครงการศึกษาผัง
แม่บทสยามสแควร์" โดยมีผู้วิจัยเข้าร่วมโครงการ มีข้อมูล การศึกษา เพื่อพัฒนาผังแม่บทสยาม -
สแควร์ต่อไปในอนาคต 

 ในปี 2005 มีการส ารวจปัญหาเรื่องการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น พบว่าสยามสแควร์อยู่ใน
พื้นที่ใกล้แหล่งมั่วสุมมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีแหล่งมั่วสุมอยู่ใกล้ 69 แหล่ง ซึ่งได้มีการพยายาม
แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเคยมีแนวความคิดให้มีลักษณะเป็นการมั่วสุมในเชิงสร้างสรรค์ โดยเซ็น
เตอร์พ้อยท์ที่ปรับเปลี่ยนในครั้งนั้นจะเน้นด้านบันเทิงแบบให้ความรู้ (Edutainment)  นอกจากนี้ยัง
มีปัญหาการขึ้นค่าเช่าอย่างไม่เป็นธรรมในชวงปี 1997 – 2005 บริเวณที่แพงคือพื้นที่ติดสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอส หรือบริเวณสยามสแควร์ซอย 3 - 4 มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 48 คูหา จากทั้งหมด 610 
คูหา จะคิดค่าเช่าขึ้นเป็น 2.5 แสนบาทต่อเดือนต่อคูหา และจะสัญญาใหม่ทุกๆ 3 - 5 ปี และหาก
เป็นท าเลมีศักยภาพมากจะท าสัญญาระยะสั้น 3 ปี อัตราการคิดราคาในแต่ละท าเลนั้นไม่ตายตัว 
ท าให้ผู้เช่าต่างไม่พอใจกับการขึ้นราคาไม่เป็นธรรม ยังก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย เช่น 
เกิดความระแวงกันเองระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน ยังมีปัญหากังวลต่อการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ของส านักงานจัดการทรัพย์สิน และมีความไม่แน่นอนในการ
ด าเนินการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผลต่อการประกอบธุรกิจในสยามสแควร์ในอนาคต 

 นอกจากนี้ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ หาบเร่แผงลอยผิดกฎหมายบริเวณทาง
เท้าด้านติดถนนพระราม 1 ถนนพญาไท และถนนอังรีดูนังต์ หลังจากที่ทางส านักงานได้ด าเนิน
มาตรการขอคืนทางเท้าจากผู้ค้าที่ผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2010 จึงได้ปรับปรุงภูมิทัศน์
ทางเท้าจากแบบประกวด เริ่มจากฝั่งถนนพระราม 1 บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม ไป
จนถึงโรงภาพยนตร์สกาลา ด้วยการน ากระถางต้นไม้มาประดับตกแต่ง โดยได้ย้ายผู้ค้าบางส่วนไป
ท่ีอาคารจตุจักรสแควร์2 แต่การแก้ไขปัญหานั้นก็เป็นไปได้แค่ในลักษณะชั่วคราว เพราะสุดท้าย
                                                           
2 Wikipedia, สยามสแควร์, เข้าถึงเม่ือ 28 กุมภาพันธ์ 2012, เข้าถึงได้จาก http://www.wikipedia.org 
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ทางผู้ค้าหาบเร่แผงลอยก็กลับเข้ามาท าการอีกครั้ง โดยท าลายกระถางต้นไม้ที่ทางผู้บริหาร
ทรัพย์สินน ามาวางไว้ และเข้าใช้พื้นที่ แม้จะมีมาตรการเป็นตัวบทกฎหมาย หากแต่ขาดการ
ด าเนินงานบังคับใช้อย่างเด็ดขาด ท าให้บริเวณทางเท้าดังกล่าวซึ่งเป็นจุดส าคัญในการเปลี่ยนถ่าย
การขนส่งกลับมาแออัด และไม่ถูกวัตถุประสงค์ทางการใช้งาน 

 
รูปที่ 16 หาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในสยามสแควร ์

 

1.2 ลักษณะทางกายภาพของที่ตั้งสยามสแควร์ 

 ด้วยพื้นที่ ต้ังและรูปร่างของอาคารในบริเวณพื้นที่ศึกษาสยามสแควร์เป็นอาคาร

พาณิชย์สูงไม่เกิน 4 ชั้น มีห้างสรรพสินค้าและโรงภาพยนตร์อยู่เป็นบางช่วง มีการก าหนด

ทางเข้าออกอย่างรัดกุม ท าให้เป็นย่านพาณิชยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (รูปท่ี 17) 

1.2.1 ทิศทาง พื้นที่ ต้ังย่านสยามสแควร์อยู่ในแขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร พื้นที่โดยประมาณ 107,147.91 ตารางเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

แนวยาวทอดตัวติดตะวันออก-ทิศตะวันตก และแนวต้ังทอดตัวแนวทิศเหนือ-ทิศใต้ ด้วยลักษณะ

รูปร่างและทิศทางพื้นที่ดังกล่าวท าให้สยามสแควร์เป็นพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดตลอดวัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 

1.2.2 การเชื่อมต่อ ลักษณะโดยรอบของพื้นที่ต้ังสยามสแควร์ถูกล้อมด้วยถนน

ใหญ่ 3 ด้าน และมีขนส่งมวลขนส าคัญคือสถานีรถไฟฟ้าสยาม ท าให้เกิดการเชื่อมต่อทั้ง 3 ทิศ คือ

ทิศเหนือ ตะวันตก และตะวันออก 

1.2.3 การเข้าถึง การเข้าถึงพื้นที่สยามสแควร์สามารถท าได้ทั้งการสัญจรทาง

รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีถนนทอดภายในพื้นที่เป็นระบบตาราง การสัญจรผ่านระบบขนส่งสาธารณะ

เช่นรถประจ าทางที่มีจุดจอดทางทิศเหนือ ตะวันออก และตะวันตกโดยรอบของพื้นที่ และทาง

รถไฟฟ้าที่มีสถานีสยามอยู่ทางทิศเหนือ และมีทางเชื่อมเข้าสู่อาคาห้างสรพพสินค้า Digital 

Gateway ที่สามารถเดินภายในห้างออกมาบริเวณกึ่งกลางพื้นที่สยามสแควร์ได้ (ในส่วนห้าง

สยามส-แควร์วันได้มีการสร้างทางเชื่อมเช่นกัน แต่ในขณะที่ท าการวิจัยนี้ห้างยังอยู่ในระหว่างการ

ก่อสร้าง และไม่มีการสัญจรผ่าน จึงไม่ถูกน ามาวิเคราะห์) 

1.2.4 จุดดึงดูด ภายในพื้นที่สยามสแควร์มีจุดดึงดูดทางพาณิชย์ส าคัญทั้งหมด 

5 จุดคือ โรงภาพยนตร์ลิโด้ โรงภาพยนตร์สกาล่า ห้างสรรพสินค้า Digital Gateway อาคารสยาม

กิตต์ิ และอาคารศูนย์หนังสือจุฬาฯ ซึ่งอยู่กระจายในทุกทิศของพื้นที่ ท าให้มีการกระจายตัวของผู้

สัญจรอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะในส่วนของอาคารศูนย์หนังสือจุฬาฯ และอาคารสยามกิตต์ิที่มีที่

จอดรถภายในอาคารท าให้เป็นจุดดึงดูดส าคัญของผู้ใช้งานภายในพื้นที่ที่จะมาจอดรถยนต์ก่อนจะ

เดินกระจายตัวออกไป นอกจากนี้บริเวณนอกพื้นที่ศึกษาทางทิศเหนือและทิศตะวันตกก็มี

ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ทั้งหมด 4 ห้างได้แก่ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ห้างสรรพสินค้า

สยามเซนเตอร์ ห้างสรรพสินค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ และห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง  ซึ่งเป็นแรงดึงดู

ทางพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่ส่งอิทธิพลต่อพื้นที่สยามสแควร์คือท าให้บริเวณนี้เป็นศูนย์กลางของการ

พาณิชยกรรมกลางเมือง และมีผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่ถ่ายเทกัน 

1.2.5 มลภาวะ ด้วยลักษณะพื้นที่ศึกษาที่ถูกล้อมรอบด้วยถนนใหญ่ทั้ง 3 ทิศ 

และมีถนนภายในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น ท าให้มีมลภาวะทางเสียงสูง และมีฝุ่นละอองควัน

ท่อไอเสียมาก 
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รูปที่ 17 แผนผังแสดงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ตั้ง 
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2. กฎหมายและมาตรฐานการออกแบบที่เกี่ยวข้อง 

 ภายในพื้นที่ศึกษามีกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวข้องกับการออกแบบทางเท้าอยู่ 3 

ประเภทคือ กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2556, มาตรฐานทางเท้า

กรุงเทพมหานคร โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง3 และข้อแนะน าการออกแบบสิ่งอ านวยความ

สะดวกส าหรับทุกคน4 จัดท าโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2556 ได้กล่าวถึง

ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา เป็นที่ดินประเภท พ. 5-2 พาณิชยกรรม ซึ่งมี

วัตถุประสงค์ให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมหลักเพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางธุรกิจ 

การค้า การบริการ และการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ดินประเภทนี้ ห้าม

ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนดดังต่อไปนี้5 

1) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท 

ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  ที่ไม่ก่อเหตุร าคาญตาม

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน 500 ตาราง

เมตร 

2) การท าผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  เว้นแต่กรณีที่เป็น

หน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จในลักษณะชั่วคราวที่ต้ังอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียง

เพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น 

3) คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ

                                                           
3 ส านักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง, “เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549”, หน้า 63 - 64 
4
 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมถ์, “ข้อแนะน าการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน”, หน้า 41 - 55 

5 กระทรวงมหาดไทย, “กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556”,  หน้า 48 - 50 
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ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเว้นแต่ สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงที่ต้ังอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขต

ทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร 

4) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่ เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ส าหรับก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเว้นแต่สถานี

บริการก๊าซธรรมชาติ ที่ต้ังอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร ร้านจ าหน่าย

ก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่ จ าหน่ายอาหารท่ีใช้ก๊าซ 

5) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุร าคาญตามกฎหมายว่าด้วย

การสาธารณสุข 

6) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเค็มหรือน้ ากร่อย 

7) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่

เป็น การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

8) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจ านวนห้องพักเกิน 80 ห้อง เว้นแต่

ที่ต้ังอยู ่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือต้ังอยู่ภายในระยะ 500 เมตร 

จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

9) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร 

เว้นแต่ ที่ต้ังอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือต้ังอยู่ภายในระยะ 

500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

10) ส านักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร เว้นแต่ที่ต้ังอยู่ริม

ถนน สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือต้ังอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จาก

บริเวณ โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

11) การติดต้ัง หรือก่อสร้างป้ายที่มีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือมีน้ าหนัก

รวมทั้งโครงสร้าง เกิน 10 กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะห่างจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือ
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ถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเขตทางต้ังแต่ 40 เมตร ถึงจุดติดต้ัง หรือก่อสร้างป้ายน้อยกว่า 50 เมตร 

เว้นแต่ป้ายชื่ออาคาร หรือสถานประกอบการ และป้ายสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงหรือสถานี

บริการก๊าซ 

12) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า 

เว้นแต่ที่ต้ังอยู ่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร 

13) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ เว้นแต่ที่ต้ังอยู่ริมถนน

สาธารณะ ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือต้ังอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณ

โดยรอบ สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

14) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว ์

15) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่ตลาดที่มีพื้นที่

ประกอบการ เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ตารางเมตร ที่ต้ังอยู่ริมถนนสาธารณะที่มี

ขนาดเขตทาง ไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือต้ังอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานี

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

16) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และ

จ าหน่ายเนื้อสัตว ์

17) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

18) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้นแต่ที่ต้ังอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่

น้อยกว่า 16 เมตร หรือต้ังอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชน 

19) สวนสนุก เว้นแต่ที่ต้ังอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 

เมตร หรือต้ังอยู่ ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และมีที่
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ว่างโดยรอบจาก แนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร เพื่อปลูกต้นไม้ หรือที่ด าเนินการอยู่ในอาคาร

พาณิชยกรรม 

20) สวนสัตว ์

21) สนามแข่งรถ 

22) สนามแข่งม้า 

23) สนามยิงปืน 

24) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เว้นแต่ที่ ต้ังอยู่ริมถนน

สาธารณะที่มีขนาดเขตทาง ไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือต้ังอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณ

โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

25) การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

26) การก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

27) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 

28) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร 

29) ที่พักอาศัยชั่วคราวส าหรับคนงาน เว้นแต่ที่ต้ังอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างหรือ

ภายในระยะ 200 เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้างนั้น 

 ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท พ. 5 ให้เป็นไปดังต่อไปนี ้

1)  มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 10 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่

ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวม

ต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลง ที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 10 : 1 

2)  มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสาม แต่

อัตราส่วนของที่ว่าง ต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ าของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่า
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ด้วยการควบคุมอาคาร ท้ังนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่

ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่าง ต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยก

หรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละสาม และให้มีพื้นที่น้ าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้

ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง 

 นอกจากนี้มีเพิ่มเติมในส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอาคารสาธารณะตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่ประเภท พ. 5 หากเจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการได้จัด

ให้มีพื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะในแปลงที่ดินที่ขออนุญาตให้มีอัตราส่วน

พื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่ม ขึ้นต้องไม่เกินห้า

เท่า ของพื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะที่จัดให้มีขึ้น 

 พื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงที่ว่างอัน

ปราศจาก สิ่งปกคลุมตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก าหนด 

 

รูปที่ 18 แสดงพื้นที่ศกึษาบนขอบเขตกฎกระทรวงผังเมืองรวมกทม. พ.ศ. 2556 
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2.2 มาตรฐานทางเท้ากรุงเทพมหานคร 

 มาตรฐานทางเท้ากรุงเทพมหานคร โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง มีข้อแนะน าใน

การออกแบบทางเท้าในกรุงเทพมหานครดังต่อไปนี้ 

1) มีความกว้างไม่ต่ ากว่า 3.00 เมตร 

2) สามารถรองรับการใช้งานเป็นจุดหลีกส าหรับรถข็นเด็ก รถเข็นส าหรับคน

พิการ และรถเข็นสินค้าได้ 

3) ควรเพิ่มขนาดทางเท้าอีก 1.00 เมตร หากต้องการปลูกต้นไม้ หรือต้องการ

ใช้ทางเท้าตามเทศกาลหรือช่วงเวลาในบางย่าน เช่น รถเข็นขายสินค้า การก่อสร้างชั่วคราว เป็น

ต้น 

4) ความลาดชันของทางเท้าควรเป็นร้อยละ 0 – 3 ด้านกว้างร้อยละ 2 

5) ในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างหนาแน่น เช่น ย่านอยู่อาศัยหนาแน่น

มาก ย่านธุรกิจ เป็นต้น หรือบริเวณที่ต้องการให้มีมุมมองเปิดกว้างเพื่อความปลอดภัย ความกว้าง

ของทางเท้าควรอยู่ระหว่าง 3.00 – 5.00 เมตร ไม่มีส่วนของอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดยื่นออกมาในทาง

เท้าในระยะ 2.10 เมตร 

6) หลักการก าหนดความกว้างของทางเท้าต้องค านึงถึงจ านวนผู้เดินเท้า และ

การใช้ประโยชน์บนทางเท้า โดยปกติคนเดินเท้า 1 คน ต้องการพื้นที่กว้าง 0.6 เมตร ส าหรับการ

เดินแถวเรียงหนึ่ง ถ้าเดินเรียงคู่ต้องการคนละ 0.75 เมตร 

 

 

รูปที่ 19 แสดงส่วนประกอบของถนน3 
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รูปที่ 20 แสดงมาตรฐานความกวา้งของทางเทา้ถนน3 

 

2.3 ข้อแนะน าการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน 

 ข้อแนะน าการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน โดยมาคมสถาปนิก

สยามฯ มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทางเท้าดังนี้ 

2.3.1 ทางเดิน โดยทางเดินตามข้อก าหนดนี้ใช้กับทางเดินที่สูงจากผิวจราจรไม่

เกิน 0.20 เมตร 

(ก) ผิวทางเดินต้องลาดชันตามแนวทางเดินต้องลาดชันตามแนวทาง

เดินไม่เกิน 1:12 และความลาดชันด้านขวางต้องไม่เกิน 1:48 

(ข) ต้องมีการปูพื้นผิวต่างสัมผัสในการเตือนและพื้นผิวต่างสัมผัสการ

บอกทิศทาง 

(ค) ต้องมีทางลาดตัดคันหินเพื่อขึ้นลงระหว่างทางเดินและผิวจราจรที่

เป็นทางร่วมหรือทางแยกหรือทางข้ามถนน 

(ง) กรณีจ าเป็นต้องมีสิ่งกีดขวางอยู่บนทางเดิน ต้องจัดให้กีดขวาง

ทางเดินน้อยที่สุด และสิ่งกีดขวางทั้งหมดควรจัดให้อยู่ในแนวเดียวกันกับทางเดิน โดยต้องมีการปู
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พื้นผิวต่างสัมผัสในการเดิน (ชนิดปุ่มนูน) หรือมีการกั้นก่อนถึงสิ่งกีดขวางโดยให้ขอบของพื้น

ผิวสัมผัสในการเตือน หรือสิ่งกั้นอยู่ห่างจากสิ่งกีดขวางไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร (รูปท่ี 21) 

 

 

รูปที่ 21 แสดงการปูพื้นผิวตา่งสัมผัสในการเตือนก่อนถึงส่ิงกีดขวาง 

 

2.3.2 ทางข้ามถนน (ทางม้าลาย) 

 ส าหรับถนนน้อยกว่า 6 ช่องจราจร ทางข้ามถนนควรกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ส าหรับ

ถนนต้ังแต่ 6 ช่องจราจรขึ้นไปทางข้ามถนนควรกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ทั้งนี้ต้องมีพื้นผิวต่าง

สัมผัสในการเตือนก่อนถึงทางข้าม และพื้นผิวสัมผัสเพื่อบอกทิศทางทางข้ามถนน 

2.3.3 ทางลาดตัดคันหิน (Curb ramp) 
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(ก) ทางลาดต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:12 และควรมีความกว้าง

เท่ากับความยาวของทางลาดที่วัดในแนวระนาบ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร โดยไม่รวมส่วน

ผายของทางลาดทั้งสองข้าง 

(ข) ทางลาดตัดคันหินและส่วนผายของทางลาด ต้องอยู่ในที่ที่มีการ

ป้องกันไม่ให้รถจอดขวาง ละต้องไม่ยื่นเข้าไปในทางวิ่งรถ ที่จอดรถ หรือทางเดินไปที่จอดรถ 

(ค) ทางลาดตัดคันหินตรงทางข้ามถนน ความกว้างของทางลาดต้องอยู่

ในพื้นที่ทางข้ามถนนทั้งหมด เว้นแต่ส่วนผายของทางลาด 

2.3.3.1 ทางลาดตัดคันหินแบบปกติ 

(ก) ทางลาดตัดคันหินต้องมีส่วนผายของทางลาดทั้งสองข้าง โดยความ

ลาดชันของส่วนผาย ท่ีลาดไปตามแนวขอบคันหินต้องไม่เกิน 1:10 (รูปท่ี 22) 

 

รูปที่ 22 แสดงตวัอยา่งทางลาดตดัคันหินและส่วนผายของทางลาด 
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(ข) ความลาดชันกลับทิศทางตรงผิวจราจรหรือรางระบายน้ า ที่เชื่อมต่อ

กับทางลาดตัดคันหิน ต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:20 

(ค) ทางเดินบนทางเท้าที่เหลือจากท าทางลาดตัดคินหิน ควรมีความ

กว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร 

2.3.3.2 ทางลาดตัดคันหินในแนวเดียวกับทิศทางของทางเท้า (Parallel 

curb ramp) ทางลาดต้องมีความกว้างเท่ากับความกว้างของทางเท้า เว้นแต่มีทางเดินบนทางเท้า

ที่เหลือจากการท าทางลาดตัดคันหิน กว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และจัดให้มีราวกันตกกั้น

ระหว่างทางเดินบนทางเท้า และทางลาดตัดคันหิน (รูปท่ี 23) 

 

รูปที่ 23 แสดงตวัอยา่งทางลาดตดัคันหินในแนวเดยีวกับทิศทางของทางเท้าซึ่งสูง 0.15 เมตร 
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2.3.3.3 ทางลาดตัดคันหินแบบทแยง (Diagonal curb ramp) 

(ก) ทางลาดตัดคันหินแบบทแยงที่มีส่วนผาย ขอบของส่วนผายด้านชิด

กับทางข้ามถนนทั้งสองด้านต้องมีความลาดชันที่ลาดตามแนวขอบคันหินไม่เกิน 1:10 และยาวไม่

น้อยกว่า 0.60 เมตร และส่วนผายของทางลาดตัดคันหินแบบทแยงต้องอยู่ในพื้นที่ทางข้ามถนน 

(รูปท่ี 24) 

 

รูปที่ 24 แสดงทางลาดตัดคันหินแบบทแยงที่มีส่วนผาย 

 

(ข) ทางลาดตัดคันหินแบบทแยง ที่มีคันหินหักมุมกับแนวทางสัญจรต้อง

ท าให้แนวขอบลาดชันขนานกับทิศทางคนเดิน 
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(ค) ด้านล่างของทางลาดตัดคันหินต้องมีที่ว่างกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 

เมตร โดยวัดตามแนวความลาดชัน โดยที่ว่างด้านล่างของทางลาดตัดคันหินแบบทแยงตรงทาง

ข้ามถนนต้องอยู่ภานในพื้นที่ทางข้ามถนนนั้น (รูปท่ี 25) 

 

รูปที่ 25 แสดงทางลาดตัดคันหินแบบทแยงที่มคีันหินหักมุม 

 

2.3.3.4 ทางลาดตัดคันหินเกาะกลางถนน 

 เกาะกลางถนนที่ยกสูงตรงทางข้ามถนนต้องท าทางเดินตัดผ่านเกาะกลางถนนหรือ

ท าทางลาดตัดคันหินกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตรทั้งสองด้าน โดยด้านล่างของทางลาดต้องอยู่ใน

พื้นที่ทางข้ามถนน ส่วนของเกาะกลางถนนที่เหลือจากการท าทางลาด ต้องยาวไม่น้อยกว่า 1.20 

เมตร (รูปท่ี 26, 27) 
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รูปที่ 26 แสดงการท าทางเดินตดัผ่านเกาะกลางถนน 

 

รูปที่ 27 แสดงการท าทางลาดตัดคันหินที่เกาะกลางถนน 
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2.3.4 อุปกรณ์ประกอบถนน (Street furniture) 

2.3.4.1 เสาไฟ เสาที่อยู่ในบริเวณทางสัญจร ให้ท าแถบสีที่มีสีตัดกับสี

ของตัวเสา กว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร แถบสีอยู่สูงวัดจากกึ่งกลางของแถบสีถึงระดับพื้นระหว่าง 

1.40 – 1.60 เมตร เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาทางการมองเห็น สังเกตได้ และต้องปูพื้นผิวต่างสัมผัสในการ

เตือนโดยรอบเสาไฟ ให้ขอบพื้นผิวต่างสัมผัสห่างจากศูนย์กลางเสา 0.30 เมตร (รูปท่ี 28) 

 

รูปที่ 28 แสดงการท าแถบสีและปูพ้ืนผิวต่างสัมผัสในการเตือนรอบเสาไฟ 

 

2.3.4.2 ถังขยะ ในกรณีมีถังขยะหลายถังควรวางให้อยู่ในแนวเดียวกัน 

ความสูงของช่องทิ้งขยะ ควรอยู่สูงจากระดับพื้นระหว่าง 0.70 – 0.90 เมตร ควรมีอักษรเบรลล์เพื่อ

บอกประเภทของถงขยะ ส าหรับผู้พิการทางสายตา (รูปท่ี 29) 
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รูปที่ 29 แสดงรูปแบบและการตดิตั้งถังขยะตามข้อแนะน าการออกแบบเพื่อทุกคน 

 

2.3.4.3 โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์ควรเป็นระบบปุ่มกด ความสูงของ

เครื่องโทรศัพท์ต้องไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และไม่เกิน 1.20 เมตร ผู้ใช้เก้าอ้ีล้อต้องไม่ถูกจ ากัดการ

เข้าถึงโดยฐานของตู้โทรศัพท์หรือเก้าอ้ีที่ยึดติดกับพื้น การหันหน้าเข้าใช้ระยะจากขอบด้านหน้า

ของเคาน์เตอร์ภายในตู้โทรศัพท์ถึงด้านหน้าตัวเครื่อง ต้องไม่เกิน 0.50 เมตร การหันด้านข้างเข้าใช้ 

ระยะจากขอบตู้โทรศพท์ถึงหน้าตัวเครื่องต้องไม่เกิน 0.25 เมตร (รูปท่ี 30) 

 

รูปที่ 30 แสดงรูปแบบและการตดิตั้งถังขยะตามข้อแนะน าการออกแบบเพื่อทุกคน 
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2.3.4.4 ที่ต้ังจักรยาน ที่ต้ังจักรยานต้องใช้วัสดุที่แข็งแรง ติดต้ังแน่นหนา

ไม่โยกคลอน และควรมีป้ายบอกต าแหน่งที่ต้ังของจักรยานให้ชัดเจน และต้องปูพื้นผิวต่างสัมผัสใน

การเตือนโดยรอบที่ต้ังจักรยาน (รูปท่ี 31) 

 

รูปที่ 31 แสดงรูปแบบและการตดิตั้งที่ตัง้จกัรยานตามข้อแนะน าการออกแบบเพื่อทุกคน 

 

2.3.5 ที่จอดรถ 

2.3.5.1 พื้นที่จอดรถส าหรับผู้ใช้เก้าอ้ีล้อ ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 

เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร และต้องมีช่องทางเข้าถึงเป็นที่ว่างกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร

อยู่ด้านข้างตลอดแนวยาวของพื้นที่จอดรถ โดยสามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่างพื้นที่จอดรถ 2 คัน ผิว

ของพื้นที่จอดรถและช่องทางเข้าถึงต้องเป็นระดับเดียวกัน มีความลาดชันไม่เกิน 1:48 ต้องมี

สัญลักษณ์ผู้ใช้เก้าอ้ีล้อขนาด 0.90 x 0.90 เมตร อยู่บนพื้นที่จอดรถ พื้นที่ช่องทางเข้าถึงต้องท า

เครื่องหมายให้เข้าใจได้ว่าไม่ใช่พื้นที่จอดรถ และต้องมีป้ายบอกต าแหน่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 
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0.30 เมตร ซึ่งอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร โดยวัดจากพื้นที่ของที่จอดรถถึงจุดล่างสุดของ

ป้าย (รูปท่ี 32) 

 

รูปที่ 32 แสดงที่จอดรถ ช่องทางเข้าถึงส าหรับผู้ใชเ้กา้อี้ล้อและป้ายบอกต าแหน่ง 

 

2.3.5.2 บริเวณขึ้นลงของผู้โดยสาร ต้องมีที่ว่างส าหรับเป็นช่องทาง

เข้าถึงอยู่ติดและขนานกับพื้นที่จอดรถ เพื่อรับส่งผู้โดยสาร กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ยาว

เพียงพอส าหรับขนาดรถแต่ไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ผิวพื้นของบริเวณขึ้นลงของผู้โดยสาร ต้องมี

ความลาดชันไม่เกิน 1:48 และต้องท าเครื่องหมายให้เข้าใจได้ว่าไม่ใช่พื้นที่จอดรถ (รูปท่ี 33) 
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รูปที่ 33 แสดงบริเวณขึ้นลงของผู้โดยสาร 

 

2.3.6 ทางเข้า-ออกอาคาร ถ้ามีบันไดที่ทางเข้าออกอาคาร ต้องมีทางลาด หรือ

ลิฟท์ หรือวิธีเข้าแบบอ่ืน โดยมีป้ายสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบอกทางเข้าอ่ืน ควรมีการปูพื้นผิว

ต่างสัมผัสเพื่อบอกทิศทาง (เส้นนูน) จากภายนอกอาคารไปยังประตูทางเข้า โดยปูให้แนวยาวของ

เส้นนูนตั้งฉากกับแนวประตูทางเข้า-ออกอาคาร ก่อนถึงประตูทางเข้า-ออก ควรปูพื้นผิวต่างสัมผัส

ในการเตือนกว้าง 0.30 เมตร และยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของประตูทางเข้า-ออกโดยปูให้ขอบ

พื้นผิวต่างสัมผัสในการเตือนห่างจากประตูทางเข้า-ออกเป็นระยะ 0.30 เมตร ช่องทางเข้าหลักควร

กว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร บริเวณทางเข้า-ออกอาคาร ควรเรียบเสมอกับทางเดินที่อยู่ติดกัน 

กรณีมีพื้นต่างระดับ ร่องหรือรูตะแกรงเพื่อป้องกันน้ า ต้องก าหนดขนาดของร่องหรือรูตะแกรง ที่จะ

ไม่ให้ลูกทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.013 เมตรผ่านได้ และวางให้ด้านยาวของร่องอยู่ใน

แนวต้ังฉากกับทิศทางสัญจร (รูปท่ี 34) หรือหากมีการปูแผ่นพรม ต้องยึดติดแน่นกับพื้นโดยเฉพาะ

ขอบด้านนอกสุดต้องยึดติดแน่นกับพื้นตลอดแนว โดยจะมีแผ่นรองหรือไม่มีแผ่นรองก็ได้ ความสูง

ของขนพรมต้องไม่เกิน 0.013 เมตร 
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รูปที่ 34 แสดงทิศทางการตดิตั้งรอ่งหรือรูตะแกรงบนพื้น 

(ก) บริเวณทางเข้า-ออกควรมีแผนผังต่างสัมผัสเพื่อให้ข้อมูลแก้ผู้ ใช้

อาคาร 

(ข) ประตูทางเข้า-ออก หากต้องเปิดด้วยมือ ควรค านึงถึงการเปิดปิดที่

เบาแรง มือจับประตูต้องอยู่ในระดับที่ปู้ใช้เก้าอ้ีล้อเอ้ือมถึง ควรสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร 

แต่ไม่เกิน 1.20 เมตร และมือจับควรเป็นก้านบิดหรือก้านหมุน โดยมีที่ว่างด้านข้างอย่างน้อย 0.50 

เมตรจากขอบประตูทางด้านมือจับ 

 

3. การใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จาการลงพื้นที่ส ารวจในช่วงเดือนเมษายน ค.ศ. 2012และข้อมูล

ทางเอกสารที่ได้จากส านักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ6 พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา

สามารถแบ่งได้เป็น 9 ประเภทใหญ่ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (รูปท่ี 35) 

3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นห้างสรรพสินค้า ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า Digital 

Gateway ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่สูง 3-5 ชั้น เน้นขายสินค้าประเภทไอที และมี

ร้านอาหารอยู่บ้าง นอกจากนี้ตัวห้างได้ท าพื้นที่เชื่อมต่อจากชั้นจ าหน่ายต๋ัวโดยสาร (Concourse 

                                                           
6 Property Chula, รายละเอียดร้านค้าในสยามสแควร์, เข้าถึงเม่ือ 28 กุมภาพันธ ์2012, เข้าถึงได้จาก 
http://www.property.chula.ac.th 
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Floor) ของสถานีรถไฟฟ้าสยามมายังตัวห้าง ท าให้ผู้โดยสารที่เดินทางมายังสยามสแควร์สามารถ

ใช้เส้นทางเดินทะลุผ่านตัวห้างเพื่อเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างสะดวก นอกจากน้ีมีห้างสรรพสินค้า Siam 

square one ซึ่ง ณ วันท าการเก็บข้อมูลยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 

3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นสถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ ได้แก่ โรงภาพยนตร์ลิโด 

สกาล่า โดยมีการแบ่งสัดส่วนเป็นพื้นที่โรงภาพยนตร์และพื้นที่เช่าส าหรับร้านค้า ร้านอาหาร 

ส านักงาน และโรงเรียนกวดวิชาอยู่ภายใน 

3.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอาคารพาณิชย์ร้านอาหาร เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของ

สยามสแควร์ มักมีลักษณะเป็นอาคารแถว 3 – 4 ชั้น โดยชั้นล่างสุดมักเป็นหน้าร้าน และชั้นเหนือ

ขึ้นไปจะเป็นห้องเก็บของหรือ เป็นร้านที่ต่อเนื่องขึ้นไป หรือให้กิจการอ่ืนมาเช่าพื้นที่ ลักษณะของ

ร้านจะเป็นห้องของอาคารแถว โดยห้องๆหนึ่งจะกว้างประมาณ 3.50 – 4.00 เมตร บางร้านจะใช้

พื้นที่มากกว่า 1 ห้องหรือ เป็นร้านที่ใช้อาคารแถวทั้งชุดไปเลย ทางเท้าหน้าร้านมีความกว้างตั้งแต่ 

1.10 ถึง 5.70 เมตร 

3.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอาคารพาณิชย์ร้านรับบริการด้านต่างๆ ได้แก่ ธนาคาร 

ร้านตัดผม เสริมสวย ศูนย์บริการประชาชนต่างๆ คลีนิก ร้านรับล้างและอัดรูป และร้านนวดแผน

ไทย มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์เช่นเดียวกันกับร้านอาหารข้อ 3.3 

3.5 การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอาคารพาณิชย์ร้านค้าต่างๆ ได้แก่ ร้านขายหนังสือ 

ร้านขายของขวัญและของที่ระลึก ร้านขายนาฬิกาข้อม์อแลละแว่นตา ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ 

ร้านขายดอกไม้ ร้านขายเทปและซีดี และร้นขายเสื้อผ้า มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์เช่นเดียวกัน

กับร้านอาหารข้อ 3.3 และ 3.4 

3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอาคารเพื่อการศึกษา เนื่องจากภายในพื้นที่ศึกษาคือ 

พื้นที่สยามสแควร์มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท าให้มีบางส่วนของพื้นที่

เป็นสถานศึกษาของทางมหาวิทยาลัยได้แก่คณะเภสัชศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ 

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ศูนย์หนังสือจุฬา ซึ่งเป็นอาคารส านักงานสูงพร้อมที่จอดรถ และมีอาคารสยาม

กิตติ์ที่เป็นศูนย์รวมของสถาบันกวดวิชา อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่ศึกษา และมีอาคาร
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พาณิชย์บางแห่งที่ดัดแปลงเป็นสถาบันกวดวิชาเช่นกัน ซึ่งทางเท้าในพื้นที่ดังกล่าวจะไม่น ามา

ศึกษาเพราะเป็นทางเท้าที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชยกรรม ผู้ใช้งานจึงเป็นกลุ่มผู้ใช้งาน

เฉพาะ 

3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นโรงแรมที่พัก ในพื้นที่ศึกษามีโรงแรมขนาดใหญ่อยู่

จ านวน 1 โรงแรมคือ โรงแรม Novotel ทางเท้าที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจะไม่น ามาศึกษา เพราะไม่ใช่

ทางเท้าเพื่อการพาณิชยกรรม และมีผู้ใช้งานเป็นกลุ่มเฉพาะ 

3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นสวนสาธารณะ Park@Siam อยู่ทางทิศใต้ของพื้นที่

ศึกษา อยู่ติดกับศูนย์หนังสือจุฬาฯ 

3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอาคารก าลังก่อสร้างหรือ อาคารร้าง เนื่องจากโรง

ภาพยนตร์สยามเดิมได้ถูกเพลิงไหม้ จึงมีการก่อสร้างใหม่ในพื้นที่นั้น รวมถึงอาคารพาณิชยกรรม

บางส่วนทางทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษาเดิมเป็นสถานเสริมความงาม และสถาบันกวดวิชาเก่าได้

กลายเป็นอาคารร้างไป  ปัจจุบัน (ค.ศ. 2015) พื้นที่ก่อสร้างบริเวณโรงภาพยนตร์สยามได้สร้าง

แล้วเสร็จเป็นห้างสยามสควร์วัน (Siam Square One) เป็นพื้นที่พาณิชกรรมมีร้านค้าย่อยภายใน

และร้านอาหาร โดยมีพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างชั้นจ าหน่ายต๋ัวโดยสาร (Concourse Floor) ของสถานี

รถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม ไปยังห้างสยามพารากอนฝั่งตรงข้ามถนนพระราม 1 และยังสามารถ

เชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าไปยัง ภายในพื้นที่ศึกษาโดยการเดินทะลุห้างสยามสแควร์วันที่มี

ลักษณะเป็นทางลาดไปจนถึงระดับพื้นถนน 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



75 

 

รูปท่ี 35 แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา 
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 บทที่ 5 ผลการศึกษา 

 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง

กายภาพ ลักษณะการใช้งาน และทัศนคติของผู้ใช้งานในพื้นที่ศึกษา สามารถจ าแนกวิธีการเก็บ

ข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 

 

1. การแบ่งพื้นทีศ่ึกษาเพื่อท าการส ารวจข้อมูล 

 เนื่องจากบริเวณพื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่ที่มีการแบ่งตรอกและซอยจ านวนมาก จึง

จ าเป็นต้องจัดแบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็นส่วนๆ ตามประเภทของทางเท้าที่ได้จากการลงส ารวจเก็บ

ข้อมูลเบื้องต้น โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ ทางเท้าเพื่อการเปลี่ยนถ่ายการสัญจร ทาง

เท้าเพื่อการพาณิชยกรรม และทางเท้าเพื่อการเดินลัด (รูปท่ี 36)  

  ในส่วนของทางเท้าเพื่อการเดินลัดเป็นส่วนหนึ่งของอาคารหรือเป็นพื้นที่เว้นว่างตาม

กฎหมายอาคาร (Set back) ซึ่งไม่อยู่ในขอบข่ายงานวิจัยที่ต้องการศึกษาทางเท้าสาธารณะ จึงได้

ตัดพื้นที่ ในส่วนนี้ออก และได้แบ่งพื้นที่ ศึกษาออกเป็นทั้งหมด 5 พื้นที่  ต้ังชื่อตามอักษร

ภาษาอังกฤษ (A-E) เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (รูปท่ี 37 - 38) 

1.1 พื้นที่ศึกษากลุ่ม A เป็นพื้นที่ทางเท้าที่อยู่ชายขอบทิศเหนือและตะวันตกของ

พื้นที่ศึกษา เป็นทางเท้าเพื่อการเปลี่ยนถ่ายการสัญจร ประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่ด้านทิศเหนือจะ

เป็นถนนพระราม 1 ทิศตะวันตกเป็นถนพญาไท ส่วนทิศตะวันออกและทิศใต้จะเป็นอาคารพาณิชย์

ที่เป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านบริการต่างๆ ห้างสรรพสินค้า และโรงภาพยนตร์   และสามารถ

แบ่งเป็นพื้นที่การศึกษาย่อยได้ 5 พื้นที่ ได้แก่ A1, A2, A3, A4, A5 

1.2 พื้นที่ศึกษากลุ่ม B เป็นทางเท้าที่ทอดตัวตามแนวเหนือ-ใต้ อยู่ในพื้นที่บริเวณ

สยามสแควร์ซอย 1-3 เป็นทางเท้าเพื่อการพาณิชยกรรม  โดยมีประโยชน์ใช้สอยเป็นอาคาร

พาณิชย์ประเภทร้านค้า ร้านอาหาร และร้านบริการสองข้างทางทั้งทิศตะวันออก และทิศตะวันตก 
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ถนนกลางพื้นที่จะเป็นถนนเดินรถทางเดียวและมีการแบ่งพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่จอดรถด้วย  และ

สามารถแบ่งเป็นพื้นที่การศึกษาย่อยได้ 3 พื้นที่ ได้แก่ B1, B2, B3 

1.3 พื้นที่ศึกษากลุ่ม C เป็นทางเท้าที่ทอดตัวตามแนวเหนือ-ใต้เช่นเดียวกับพื้นที่

ศึกษากลุ่ม B อยู่ในพื้นที่บริเวณสยามสแควร์ซอย 8-11 เป็นทางเท้าเพื่อการพาณิชยกรรม โดยมี

ประโยชน์ใช้สอยเป็นอาคารพาณิชย์ประเภทร้านค้า ร้านอาหาร และร้านบริการสองข้างทางทั้งทิศ

ตะวันออก และทิศตะวันตก ถนนกลางพื้นที่จะเป็นถนนเดินรถทางเดียว และสามารถแบ่งเป็นพื้นที่

การศึกษาย่อยได้ 3 พื้นที่ ได้แก่ C1, C2, C3 

1.4 พื้นที่ศึกษากลุ่ม D เป็นทางเท้าทอดตัวตามแนวตะวันออก-ตะวันตก อยู่บริเวณ

สยามสแควร์ซอย 7 ซึ่งเป็นถนนใจกลางพื้นที่ศึกษา  เป็นทางเท้าประเภทเพื่อการพาณิชยกรรม 

โดยมีประโยชน์ใช้สอยเป็นห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ประเภทร้านค้า ร้านอาหาร และร้าน

บริการสองข้างทางทั้งทิศตะวันเหนือ และทิศใต้ ถนนกลางพื้นที่จะเป็นถนนเดินรถทางเดียว และ

สามารถแบ่งเป็นพื้นที่การศึกษาย่อยได้ 8 พื้นที่ ได้แก่ D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 

1.5 พื้นที่ ศึกษากลุ่ม E เป็นทางเท้าทอดตัวตามแนวตะวันออก -ตะวันตก 

เช่นเดียวกันกับพื้นที่ศึกษากลุ่ม D อยู่บริเวณจุฬาลงกรณ์ซอย64 เป็นทางเท้าประเภทเพื่อการ

พาณิชยกรรม ประโยชน์ใช้สอยด้านทิศเหนือจะเป็นร้านค้า ร้านบริการ และร้านอาหารในรูปแบบ

อาคารพาณิชย์ ส่วนทิศใต้จะเป็นอาคารเพื่อการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถนนกลาง

พื้นที่จะเป็นถนนเดินรถทางเดียวและมีการแบ่งพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่จอดรถด้วย และสามารถ

แบ่งเป็นพื้นที่การศึกษาย่อยได้ 6 พื้นที่ ได้แก่ E1, E2, E3, E4, E5, E6 

 

2. ผลการเก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์ 

 ในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ศึกษาได้มีการลงไปส ารวจเบื้องต้นและสังเกตการณ์ เพื่อเป็น

การส ารวจปัญหาเบ้ืองต้น ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

2.1 การก าหนดประเด็นเพื่อการสังเกตการณ์  เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงได้มีการก าหนดประเด็นเพื่อการเก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์โดย 
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รูปท่ี 36 แผนผังแสดงประเภทของทางเท้าในพื้นที่ศึกษา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



79 

 

รูปท่ี 37 แผนผังแสดงการแบ่งพื้นที่ศึกษาเพื่อการเก็บข้อมูล 
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รูปท่ี 38 แผนผังแสดงการแบ่งพื้นที่ศึกษาย่อยเพื่อการเก็บข้อมูล 
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อ้างอิงจากทฤษฎี และหลักกการออกแบบทางเท้าที่ได้น าเสนอไปในบทที่ 2 รวมถึงกฎหมายและ

มาตรฐานการออกแบบทางเท้าในบทที่ 4 สรุปได้ดังต่อไปนี ้

2.1.1 มิตทิางกายภาพของพื้นที่ศึกษา ได้แก่ความกว้าง ความยาวของทางเท้า

ในพื้นที่ศึกษา และชนิดของ Street furniture เก็บข้อมูลโดยการลงพื้นที่วัด และใช้ภาพถ่ายทาง

อากาศควบคู่กันไป 

2.1.2 ความร่มเงาของพื้นที่ศึกษา เก็บข้อมูลโดยการสังเกตและจดบันทึกในแต่

ละช่วงเวลา เพื่อให้ได้ทั้งค่าเวลา (Period)  และระยะเวลา (Duration) ที่เกิดร่มเงา โดยจดบันทึก

เฉพาะในช่วงเปิดท าการ (Activate) ของพื้นที่ศึกษา 

2.1.3 ปริมาณผู้ใช้งานในพื้นที่ศึกษา ความหนาแน่น เนื่องจากในบริเวณศึกษา

มีผู้ใช้งานที่เคลื่อนที่ตลอดเวลา และมีมิติความยาวของทางเท้าที่ไม่เท่ากัน วิธีการเก็บข้อมูลให้ได้

ค่าปริมาณที่สมดุลย์กัน จ าเป็นต้องก าหนดตัวแปรควบคุมอย่างหนึ่งให้คงที่ โดยจากการสังเกต

ผู้ใช้งานเบื้องต้นพบว่า ผู้ใช้งานในพื้นที่ศึกษาเดินด้วยความเร็วเฉลี่ย 130 ม./ 3 นาที (43ม./นาที) 

ดังนั้นจะสามารถก าหนดเวลาบันทึกในแต่ละพื้นที่ได้โดยน าเอาความยาวของแต่ละพื้นที่หารด้วย 

43 จะได้เวลาที่ท าการเก็บข้อมูล 

2.1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่ต่อเนื่องกับทางเท้าที่ท าการส ารวจ ท าได้

โดยการลงส ารวจพื้นที่และบันทึกการใช้ประโยชน์ที่ดินจริง ณ เวลาปัจจุบัน (ดังที่ได้น าเสนอไปใน

บทท่ี 4) และน ามาเทียบเป็นอัตราส่วนในแต่ละกลุ่มพื้นที่การศึกษา 

2.2 ผลการเก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์ 

2.2.1 มิตทิางกายภาพของพื้นที่ศึกษา  

2.2.1.1 กลุ่มพื้นที่ศึกษา A อยู่ทางทิศเหนือและตะวันตกของพื้นที่

ศึกษา เป็นทางเท้าประเภทเปลี่ยนถ่ายการสัญจร และเพื่อการพาณิชย์ มีลักษณะเป็นแนวตรงและ

โค้ง มีพื้นที่ติดต่อกับถนนพระราม 1 และถนนพญาไท ซึ่งเป็นถนนรอบนอก อาคารที่ติดกับพื้นที่

ศึกษาเป็นอาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า และอาคารสถานีรถไฟฟ้าสยาม แบ่งออกเป็น 5 พื้นที่

ย่อย (รูปท่ี 39) มีรายละเอียดดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปท่ี 39 แผนที่การแบ่งพื้นที่ศึกษากลุ่ม A 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



83 

1) พื้นที่ศึกษา A1 เป็นบริเวณที่มีทางขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้า

สยาม และทางเข้าห้างสรรพสินค้า Digital Gateway ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 8.00 เมตร 

โดยริมด้านติดถนนพระราม 1 มี Street Furniture ได้แก่เสาไฟส่องสว่างถนนและทางเท้า ตู้

โทรศัพท์สาธารณะ และหัวปล่อยน้ าดับเพลิง ท าให้เหลือความกว้างที่สามารถเดินได้จริง 6.10 

เมตร ทางเท้าปูด้วยหินแกรนิตบางส่วนซึ่งทางห้างเป็นผู้จัดท าให้ ที่เหลือเป็นคอนกรีตบลออคตาม

มาตรฐานทางเท้ากรุงเทพมหานคร มีการปูบลออคส าหรับผู้พิการทางสายตา 

2) พื้นที่ศึกษา A2 เป็นบริเวณที่มีทางเข้าโรงภาพยนตร์ลิโด้ 

และมีอาคารพาณิชย์อยู่ในพื้นที่บางส่วน ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 8.00 เมตร โดยริมด้านติด

ถนนพระราม 1 มี Street Furniture ได้แก่เสาไฟส่องสว่างถนนและทางเท้า ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 

ป้ายรถประจ าทาง และหัวปล่อยน้ าดับเพลิง ท าให้เหลือความกว้างที่สามารถเดินได้จริง 6.10 

เมตร ทางเท้าปูด้วยคอนกรีตบลออคตามมาตรฐานทางเท้ากรุงเทพมหานคร มีการปูบลออคส าหรับผู้

พิการทางสายตา 

3) พื้นที่ศึกษา A3 เป็นบริเวณที่มีอาคารพาณิชย์อยู่ในพื้นที่

ด้านทิศใต้ตลอดแนวทางเท้า ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 8.00 เมตร โดยริมด้านติดถนน

พระราม 1 มี Street Furniture ได้แก่เสาไฟส่องสว่างถนนและทางเท้า ท าให้เหลือความกว้างที่

สามารถเ ดินได้จริง  6 .10 เมตร ทางเท้าปู ด้วยคอนกรีตบลอ อคตามมาตรฐานทางเท้า

กรุงเทพมหานคร มีการปูบลออคส าหรับผู้พิการทางสายตา 

 

รูปท่ี 40 แสดงรูปตัดพื้นที่ศึกษาย่อย A1, A2, A3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4) พื้นที่ศึกษา A4 เป็นบริเวณที่มีอาคารพาณิชย์อยู่ในพื้นที่

ด้านทิศใต้ตลอดแนวทางเท้า และมีทางขึ้นไปยังทางเดินลอยฟ้าที่เชื่อมต่อไปสถานีรถไฟฟ้าสนาม

กีฬาแห่งชาติ ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 8.90 เมตร โดยริมด้านติดถนนพระราม 1 และถนน

พญาไท มี Street Furniture ได้แก่เสาไฟส่องสว่างถนนและทางเท้า กระบะปลูกต้นไม้ ตู้ควบคุม

งานระบบไฟฟ้า และหัวปล่อยน้ าดับเพลิง ท าให้เหลือความกว้างที่สามารถเดินได้จริง 4.30 เมตร 

ทางเท้าปูด้วยคอนกรีตบลออคตามมาตรฐานทางเท้ากรุงเทพมหานคร มีการปูบลออคส าหรับผู้พิการ

ทางสายตา 

 

รูปท่ี 41 แสดงรูปตัดพื้นที่ศึกษาย่อย A4 

5) พื้นที่ศึกษา A5 เป็นบริเวณที่มีอาคารพาณิชย์อยู่ในพื้นที่

ด้านทิศตะวันออกตลอดแนวทางเท้า ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 3.30 เมตร โดยริมด้านติด

ถนนพระราม 1 และถนนพญาไท มี Street Furniture ได้แก่เสาไฟส่องสว่างถนนและทางเท้า คัน

หินกั้นพื้นที่ปลูกต้นไม้ ท าให้เหลือความกว้างที่สามารถเดินได้จริง 1.40 เมตร ทางเท้าปูด้วย

คอนกรีตบลออคตามมาตรฐานทางเท้ากรุงเทพมหานคร มีการปูบลออคส าหรับผู้พิการทางสายตา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 

 

รูปท่ี 42 แสดงรูปตัดพื้นที่ศึกษาย่อย A5 

  

รูปท่ี 43 รูปถ่ายพื้นที่ศึกษาย่อย A1  รูปท่ี 44 รูปถ่ายพื้นที่ศึกษาย่อย A2 

 

  

รูปท่ี 45 รูปถ่ายพื้นที่ศึกษาย่อย A3  รูปท่ี 46 รูปถ่ายพื้นที่ศึกษาย่อย A4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปท่ี 47 รูปถ่ายพื้นที่ศึกษาย่อย A5 

2.2.1.2 กลุ่มพื้นที่ศึกษา B อยู่ทางทิศเหนือทอดแนวลงตามทิศใต้ของ

พื้นที่ศึกษา (สยามสแควร์ซอย 1- 3) เป็นทางเท้าประเภทเพื่อการพาณิชย์ มีลักษณะเป็นแนวตรง 

อาคารที่ติดกับพื้นที่ศึกษาเป็นอาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า ซึ่งอยู่ขนาบทั้ง 2 ด้านของพื้นที่ แบ่ง

ออกเป็น 3 พื้นที่ย่อย (รูปท่ี 49)มีรายละเอียดดังนี้ 

1) พื้นที่ศึกษา B1 สยามสแควร์ซอย 1 เป็นบริเวณที่มีอาคาร

พาณิชย์อยู่ในพื้นที่ด้านทิศตะวันออกและตะวันตกตลอดแนวทางเท้า มีผิวทางจราจรทางเดียวอยู่

ตรงกลาง ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 2.00 เมตร ทางเท้าที่อยู่ทางทิศตะวันออกจะมี Street 

Furniture ได้แก่ เสาไฟส่องสว่าง และมีพื้นที่ส าหรับจอดรถบนผิวจราจร เหลือความกว้างที่

สามารถเดินได้จริง 0.90 เมตร วัสดุปูด้วยคอนกรีตบลออค 

 

รูปท่ี 48 แสดงรูปตัดพื้นที่ศึกษาย่อย B1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปท่ี 49 แผนที่การแบ่งพื้นที่ศึกษากลุ่ม B 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2) พื้นที่ศึกษา B2 สยามสแควร์ซอย 2 เป็นบริเวณที่มีอาคาร

พาณิชย์อยู่ในพื้นที่ด้านทิศตะวันออกและตะวันตกตลอดแนวทางเท้า มีผิวทางจราจรทางเดียวอยู่

ตรงกลาง ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 2.00 เมตร ทางเท้าที่อยู่ทางทิศตะวันออกจะมี Kiosk 

ขนาดเล็กขายสินค้าและอาหาร Street Furniture ได้แก่เสาไฟส่องสว่าง  และมีพื้นที่ส าหรับจอดรถ

บนผวิจราจร เหลือความกว้างที่สามารถเดินได้จริง 0.90 เมตร ปูด้วยคอนกรีตบลออค 

 

รูปท่ี 50 แสดงรูปตัดพื้นที่ศึกษาย่อย B2 

3) พื้นที่ศึกษา B3 สยามสแควร์ซอย 3 เป็นบริเวณที่มีอาคาร

พาณิชย์อยู่ในพื้นที่ด้านทิศตะวันออกและตะวันตกตลอดแนวทางเท้า มีผิวทางจราจรทางเดียวอยู่

ตรงกลาง ทางเท้าทิศตะวันตกมีความกว้างประมาณ 2.00 เมตร ส่วนทิศตะวันออกมีความกว้าง 

6.50 เมตร ทางเท้าที่อยู่ทางทิศตะวันออกจะมี Kiosk ขนาดเล็กขายสินค้าและอาหาร Street 

Furniture ได้แก่ เสาไฟส่องสว่าง  คันหินกั้นพื้นที่ปลูกต้นไม้ และมีพื้นที่ส าหรับจอดรถบนผิวจราจร 

เหลือความกว้างของทางเท้าทางทิศตะวันตกที่สามารถเดินได้จริง 0.90 เมตร และทางเท้าทิศ

ตะวันออก 1.10 เมตร ปูด้วยคอนกรีตบลออค 

   ส
ำนกัหอ
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รูปท่ี 51 แสดงรูปตัดพื้นที่ศึกษาย่อย B3 

  

รูปท่ี 52 รูปถ่ายพื้นที่ศึกษาย่อย B1  รูปท่ี 53 รูปถ่ายพื้นที่ศึกษาย่อย B2 

 

รูปท่ี 54 รูปถ่ายพื้นที่ศึกษาย่อย B3 

2.2.1.3 กลุ่มพื้นที่ศึกษา C ทอดตัวตามแนวทิศเหนือลงตามทิศใต้ของ

พื้นที่ศึกษา (สยามสแควร์ซอย 9-11) เป็นทางเท้าประเภทเพื่อการพาณิชย์ มีลักษณะเป็นแนวตรง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อาคารที่ติดกับพื้นที่ศึกษาเป็นอาคารพาณิชย์ ซึ่งอยู่ขนาบทั้ง 2 ด้านของพื้นที่ แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่

ย่อย (รูปท่ี 56) มีรายละเอียดดังนี้ 

1) พื้นที่ศึกษา C1 สยามสแควร์ซอย 11 เป็นบริเวณที่มีอาคาร

พาณิชย์อยู่ในพื้นที่ด้านทิศตะวันออกและตะวันตกตลอดแนวทางเท้า มีผิวทางจราจรทางเดียวอยู่

ตรงกลาง ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 2.00 เมตร ทางเท้าที่อยู่ทางทิศตะวันตกจะมี Street 

Furniture ได้แก่ เสาไฟส่องสว่าง มีพื้นที่ส าหรับจอดรถบนผิวจราจรทั้งสองด้าน เหลือความกว้าง

ของทางเท้าที่สามารถเดินได้จริง 0.90 เมตร ปูด้วยคอนกรีตบลออค 

 

รูปท่ี 55 แสดงรูปตัดพื้นที่ศึกษาย่อย C1 

2) พื้นที่ศึกษา C2 สยามสแควร์ซอย 10 เป็นบริเวณที่มีอาคาร

พาณิชย์อยู่ในพื้นที่ด้านทิศตะวันออกและตะวันตกตลอดแนวทางเท้า มีผิวทางจราจรทางเดียวอยู่

ตรงกลาง ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 3.00 เมตร ทั้ง 2 ด้าน ทางเท้าที่อยู่ทางทิศตะวันตกจะมี 

Street Furniture ได้แก่ เสาไฟส่องสว่าง เหลือความกว้างของทางเท้าทิศตะวันตกที่สามารถเดินได้

จริง 1.15 เมตร และทางทิศตะวันออก 2.40 เมตร ปูด้วยคอนกรีตบลออค 

3) พื้นที่ศึกษา C3 สยามสแควร์ซอย 9 เป็นบริเวณที่มีอาคาร

พาณิชย์อยู่ในพื้นที่ด้านทิศตะวันออกและตะวันตกตลอดแนวทางเท้า มีผิวทางจราจรทางเดียวอยู่

ตรงกลาง ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 3.00 เมตร ทั้ง 2 ด้าน ทางเท้าที่อยู่ทางทิศตะวันตกจะมี 

Street Furniture ได้แก่ เสาไฟส่องสว่าง เหลือความกว้างของทางเท้าทิศตะวันตกที่สามารถเดินได้

จริง 1.15 เมตร และทางทิศตะวันออก 2.40 เมตร ปูด้วยคอนกรีตบลออค 

   ส
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รูปท่ี 56 แผนที่การแบ่งพื้นที่ศึกษากลุ่ม C 

   ส
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สมุดกลาง
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รูปท่ี 57 แสดงรูปตัดพื้นที่ศึกษาย่อย C2, C3 

   

รูปท่ี 58 รูปถ่ายพื้นที่ศึกษาย่อย C1  รูปท่ี 59 รูปถ่ายพื้นที่ศึกษาย่อย C3 

2.2.1.4 กลุ่มพื้นที่ศึกษา D ทอดตัวตามแนวทิศตะวันตกไปทางทิศ

ตะวันออกของพื้นที่ศึกษา (สยามสแควร์ซอย 7) เป็นทางเท้าประเภทเพื่อการพาณิชย์ มีลักษณะ

เป็นแนวตรง อาคารที่ติดกับพื้นที่ศึกษาเป็นอาคารพาณิชย์ และห้างสรรพสินค้า Digital Gateway 

ซึ่งอยู่ขนาบทั้ง 2 ด้านของพื้นที่ แบ่งออกเป็น 8 พื้นที่ย่อย (รูปท่ี 62) มีรายละเอียดดังนี้ 

1) พื้นที่ศึกษา D1 เป็นบริเวณที่มีอาคารพาณิชย์อยู่ในพื้นที่

ด้านทิศเหนือ ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 2.00 เมตร มี Street Furniture ได้แก่ คันหินกั้นพื้นที่

ปลูกต้นไม้บนผิวจราจร กล่องควบคุมงานระบบไฟฟ้า เสาไฟส่องสว่าง และเสาน าไฟฟ้า มีพื้นที่

จอดรถบนผิวจราจร เหลือความกว้างของทางเท้าที่สามารถเดินได้จริง 0.90 เมตร วัสดุปูด้วย

คอนกรีตบลออค 
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2) พื้นที่ศึกษา D2 เป็นบริเวณที่มีอาคารพาณิชย์อยู่ในพื้นที่

ด้านทิศเหนือ ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 2.00 เมตร มี Street Furniture ได้แก่ คันหินกั้นพื้นที่

ปลูกต้นไม้บนผิวจราจร กล่องควบคุมงานระบบไฟฟ้า เสาไฟส่องสว่าง และเสาน าไฟฟ้า มีพื้นที่

จอดรถบนผิวจราจร เหลือความกว้างของทางเท้าที่สามารถเดินได้จริง 0.90 เมตร วัสดุปูด้วย

คอนกรีตบลออค 

3) พื้นที่ศึกษา D3 เป็นบริเวณที่มีอาคารพาณิชย์อยู่ในพื้นที่

ด้านทิศเหนือ ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 2.00 เมตร มี Street Furniture ได้แก่ คันหินกั้นพื้นที่

ปลูกต้นไม้บนผิวจราจร กล่องควบคุมงานระบบไฟฟ้า เสาไฟส่องสว่าง และเสาน าไฟฟ้า มีพื้นที่

จอดรถบนผิวจราจร เหลือความกว้างของทางเท้าที่สามารถเดินได้จริง 0.90 เมตร วัสดุปูด้วย

คอนกรีตบลออค 

4) พื้นที่ศึกษา D4 เป็นบริเวณที่มีอาคารพาณิชย์ และ

ห้างสรรพสินค้า Digital Gateway อยู่ในพื้นที่ด้านทิศเหนือ ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 2.00 

เมตร มี Street Furniture ได้แก่ กล่องควบคุมงานระบบไฟฟ้า เสาไฟส่องสว่าง และเสาน าไฟฟ้า มี

พื้นที่จอดรถบนผิวจราจร เหลือความกว้างของทางเท้าที่สามารถเดินได้จริง 0.90 เมตร วัสดุปูด้วย

คอนกรีตบลออค 

5) พื้นที่ศึกษา D5 เป็นบริเวณที่มีอาคารพาณิชย์ และKiosk 

อยู่ในพื้นที่ด้านทิศใต้ ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 2.00 เมตร มี Street Furniture ได้แก่ ระแนง

ปลูกไม้เลื้อย คันหินกั้นพื้นที่ปลูกต้นไม้ เสาไฟฟ้าแสงสว่างและเสาน าไฟฟ้า เหลือความกว้างของ

ทางเท้าที่สามารถเดินได้จริง 0.70 เมตร วัสดุปูด้วยคอนกรีตบลออค 

6) พื้นที่ศึกษา D6 เป็นบริเวณที่มีอาคารพาณิชย์ และKiosk 

อยู่ในพื้นที่ด้านทิศใต้ ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 2.00 เมตร มี Street Furniture ได้แก่ ระแนง

ปลูกไม้เลื้อย คันหินกั้นพื้นที่ปลูกต้นไม้ เสาไฟฟ้าแสงสว่างและเสาน าไฟฟ้า เหลือความกว้างของ

ทางเท้าที่สามารถเดินได้จริง 0.70 เมตร วัสดุปูด้วยคอนกรีตบลออค 

7) พื้นที่ศึกษา D7 เป็นบริเวณที่มีอาคารพาณิชย์อยู่ในพื้นที่

ด้านทิศใต้ ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 8.00 เมตร มี Street Furniture ได้แก่ ม้านั่งยาว เสา
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ไฟฟ้าแสงสว่างและเสาน าไฟฟ้า เหลือความกว้างของทางเท้าที่สามารถเดินได้จริง 6.00 เมตร วัสดุ

ปูด้วยคอนกรีตบลออค 

8) พื้นที่ศึกษา D8 เป็นบริเวณที่มีอาคารพาณิชย์ และKiosk 

อยู่ในพื้นที่ด้านทิศใต้ ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 2.00 เมตร มี Street Furniture ได้แก่ ระแนง

ปลูกไม้เลื้อย คันหินกั้นพื้นที่ปลูกต้นไม้ เสาไฟฟ้าแสงสว่างและเสาน าไฟฟ้า เหลือความกว้างของ

ทางเท้าที่สามารถเดินได้จริง 0.70 เมตร วัสดุปูด้วยคอนกรีตบลออค 

 

รูปท่ี 60 แสดงรูปตัดพื้นที่ศึกษาย่อย D1, D2, D3, D5, D6, D8 

 

 

รูปท่ี 61 แสดงรูปตัดพื้นที่ศึกษาย่อย D4, D7 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปท่ี 62 แผนที่การแบ่งพื้นที่ศึกษากลุ่ม D 

   ส
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สมุดกลาง



96 

  

รูปท่ี 63 รูปถ่ายพื้นที่ศึกษาย่อย D1  รูปท่ี 64 รูปถ่ายพื้นที่ศึกษาย่อย D2 

  

รูปท่ี 65 รูปถ่ายพื้นที่ศึกษาย่อย D3  รูปท่ี 66 รูปถ่ายพื้นที่ศึกษาย่อย D4 

  

รูปท่ี 67 รูปถ่ายพื้นที่ศึกษาย่อย D5  รูปท่ี 68 รูปถ่ายพื้นที่ศึกษาย่อย D6 
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รูปท่ี 69 รูปถ่ายพื้นที่ศึกษาย่อย D7  รูปท่ี 70 รูปถ่ายพื้นที่ศึกษาย่อย D8 

2.2.1.5 กลุ่มพื้นที่ศึกษา E ทอดตัวตามแนวทิศตะวันตกไปทางทิศ

ตะวันออกของพื้นที่ศึกษา (จุฬาลงกรณ์ซอย 64) เป็นทางเท้าประเภทเพื่อการพาณิชย์ มีลักษณะ

เป็นแนวตรง อาคารที่ติดกับพื้นที่ศึกษาเป็นอาคารพาณิชย์ ซึ่งอยู่ขนาบทั้ง 2 ด้านของพื้นที่ แบ่ง

ออกเป็น 6 พื้นที่ย่อย (รูปท่ี 78) มีรายละเอียดดังนี้ 

1) พื้นที่ศึกษา E1 เป็นบริเวณที่มีอาคารพาณิชย์ อยู่ในพื้นที่

ด้านทิศเหนือ ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 2.00 เมตร มี Street Furniture ได้แก่ เสาไฟฟ้าแสง

สว่างและเสาน าไฟฟ้า มีพื้นที่จอดรถและคันหินกั้นพื้นที่ปลูกต้นไม้บนผิวจราจรเหลือความกว้าง

ของทางเท้าที่สามารถเดินได้จริง 1.20 เมตร วัสดุปูด้วยคอนกรีตบลออค 

2) พื้นที่ศึกษา E2 เป็นบริเวณที่มีอาคารพาณิชย์ อยู่ในพื้นที่

ด้านทิศเหนือ ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 2.00 เมตร มี Street Furniture ได้แก่ เสาไฟฟ้าแสง

สว่างและเสาน าไฟฟ้า มีพื้นที่จอดรถและคันหินกั้นพื้นที่ปลูกต้นไม้บนผิวจราจรเหลือความกว้าง

ของทางเท้าที่สามารถเดินได้จริง 1.20 เมตร วัสดุปูด้วยคอนกรีตบลออค 

3) พื้นที่ศึกษา E3 เป็นบริเวณที่มีอาคารพาณิชย์ อยู่ในพื้นที่

ด้านทิศเหนือ ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 4.80 เมตร มี Street Furniture ได้แก่ คันหินกั้นพื้นที่

ปลูกต้นไม้ เสาไฟฟ้าแสงสว่างและเสาน าไฟฟ้า เหลือความกว้างของทางเท้าที่สามารถเดินได้จริง 

3.30 เมตร ปูด้วยคอนกรีตบลออค 

4) พื้นที่ศึกษา E4 เป็นบริเวณที่มีอาคารพาณิชย์ อยู่ในพื้นที่

ด้านทิศเหนือ ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 2.00 เมตร มี Street Furniture ได้แก่ เสาไฟฟ้าแสง
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สว่างและเสาน าไฟฟ้า มีพื้นที่จอดรถและคันหินกั้นพื้นที่ปลูกต้นไม้บนผิวจราจรเหลือความกว้าง

ของทางเท้าที่สามารถเดินได้จริง 1.20 เมตร วัสดุปูด้วยคอนกรีตบลออค 

5) พื้นที่ศึกษา E5 เป็นบริเวณที่มีอาคารพาณิชย์ อยู่ในพื้นที่

ด้านทิศใต้ ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 150 เมตร มี Kiosk อยู่ช่วงระยะหนึ่งบนพื้นที่ และได้กั้น

พื้นที่ทางเท้าเพิ่มให้มาความกว้างเท่าเดิมในบริเวณดังกล่าว วัสดุปูด้วยคอนกรีตบลออค  และแท่น

ไม้พาเลท 

6) พื้นที่ศึกษา E6 เป็นบริเวณที่มีอาคารศูนย์หนังสือจุฬา อยู่ใน

พื้นที่ด้านทิศใต้ ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 1.50 เมตร มี Street Furniture ได้แก่ เสาไฟฟ้าแสง

สว่างและเสาน าไฟฟ้า มีพื้นที่จอดรถและคันหินกั้นพื้นที่ปลูกต้นไม้บนผิวจราจรเหลือความกว้าง

ของทางเท้าที่สามารถเดินได้จริง 0.90 เมตร วัสดุปูด้วยคอนกรีตบลออค 

 

รูปท่ี 71 แสดงรูปตัดพื้นที่ศึกษาย่อย E1, E5 

 

รูปท่ี 72 แสดงรูปตัดพื้นที่ศึกษาย่อย E2, E4, E6 
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สมุดกลาง



99 

 

รูปท่ี 73 แสดงรูปตัดพื้นที่ศึกษาย่อย E3, E6 

   

รูปท่ี 74 รูปถ่ายพื้นที่ศึกษาย่อย E1  รูปท่ี 75 รูปถ่ายพื้นที่ศึกษาย่อย E2 

    

รูปท่ี 76 รูปถ่ายพื้นที่ศึกษาย่อย E5  รูปท่ี 77 รูปถ่ายพื้นที่ศึกษาย่อย E6 
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รูปท่ี 78 แผนที่การแบ่งพื้นที่ศึกษากลุ่ม E 
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พื้นที่ 
ส ารวจ 

ความยาวทาง
เท้า 

(เมตร) 

ความกว้าง (เมตร) 
พื้นที่ 

(ตร.ม.) ความกว้าง 
ทางเท้า 

ความกว้าง 
ที่เดินได้จริง 

A1 60.00 8.00 6.10 480.00 
A2 76.00 8.00 6.10 608.00 
A3 45.00 8.00 6.10 360.00 
A4 180.00 8.90 4.30 1,602.00 
A5 51.00 3.30 1.40 168.30 

B1 130.00 2.00 0.90 260.00 
B2 130.00 2.00 0.90 260.00 
B3 130.00 2.00 0.90 260.00 

C1 51.00 2.00 0.90 102.00 
C2 51.00 3.00 1.15 153.00 
C3 51.00 3.00 1.15 153.00 

D1 88.00 2.00 0.90 176.00 
D2 46.00 2.00 0.90 92.00 
D3 76.00 2.00 0.90 152.00 
D4 65.00 2.00 0.90 130.00 
D5 118.00 2.00 0.70 236.00 
D6 97.00 2.00 0.70 194.00 
D7 77.00 8.00 6.00 616.00 
D8 90.00 2.00 0.70 180.00 

E1 117.00 2.00 1.20 234.00 
E2 96.00 2.00 1.20 192.00 
E3 72.00 4.80 3.30 345.60 
E4 88.00 2.00 1.20 176.00 
E5 164.00 1.50 1.50 246.00 
E6 367.00 1.50 0.90 550.50 

ตารางท่ี 9 แสดงความยาว ความกว้าง และพื้นที่ทางเท้าในพื้นที่ส ารวจ 
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แผนภูมิท่ี 5 เปรียบเทียบความยาวทางเท้าระหว่างกลุ่มพื้นที่ศึกษา 

 

แผนภูมิท่ี 6 เปรียบเทียบความกว้างทางเท้าระหว่างกลุ่มพื้นที่ศึกษา 

 

แผนภูมิท่ี 7 เปรียบเทียบพื้นที่ทางเท้าระหว่างกลุ่มพื้นที่ศึกษา 
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2.2.2 ความร่มเงาของพื้นที่ศึกษา เนื่องจากพื้นที่ศึกษามีลักษณะเป็นทางเท้า

แนวตรงทอดตามทิศเหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตก ท าให้เกิดร่มเงาที่แตกต่างกัน 2 ประเภท 

คือ ทางเท้าที่ร่มเงาครึ่งวัน ได้แก่ กลุ่มพื้นที่ศึกษา B, C ซึ่งทางเท้าที่อยู่ทางทิศตะวันออกจะถูกเงา

ของอาคารพาดผ่านให้เกิดร่มเงาในช่วงเช้า 6.00 – 12.00 น. และ ทางเท้าที่อยู่ทางทิศตะวันตกจะ

ถูกเงาอาคารพาดผ่านให้เกิดร่มเงาในช่วงบ่าย 12.01 – 17.00 น. สลับกันไป ทางเท้าที่ทอดตัวจะ

วันตกไปตะวันออกของกลุ่มพื้นที่ศึกษา A จะได้รับร่มเงาจากอาคารสถานีในตอนเช้า แต่หลังช่วง

เที่ยงจนถึงเย็นไปจะได้รับแดดในบริเวณที่อาคารไม่ได้ปกคลุม   ส่วนทางเท้าที่ไม่มีร่มเงาตลอดวัน

ได้แก่ กลุ่มพื้นที่ศึกษา D และ E ที่เป็นทางเท้าแนวตรงทอดระหว่างทิศตะวันตกไปตะวันออก แต่มี

พื้นที่ย่อยที่ได้รับร่มเงาตลอดวันเพราะเป็นทางเท้าที่มีขนาดเล็ก พื้นที่ระหว่างอาคารที่ขนาบข้างไม่

กว้าง ท าให้เงาอาคารซ้อนทับตลอดวัน หรือเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางทิศเหนือและอยู่ใต้โครงสร้างระเบียง

อาคาร ได้แก่ พื้นที่ย่อย C2, C3, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E4 

  

รูปท่ี 79 ผังแสดงเงาช่วงเวลา 6.30 น.  รูปท่ี 80 ผังแสดงเงาช่วงเวลา 7.00 น. 

 

รูปท่ี 81 ผังแสดงเงาช่วงเวลา 7.30 น.  รูปท่ี 82 ผังแสดงเงาช่วงเวลา 8.00 น. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



104 

 

รูปท่ี 83 ผังแสดงเงาช่วงเวลา 8.30 น.  รูปท่ี 84 ผังแสดงเงาช่วงเวลา 9.00 น. 

 

 

รูปท่ี 85 ผังแสดงเงาช่วงเวลา 9.30 น.  รูปท่ี 86 ผังแสดงเงาช่วงเวลา 10.00 น. 

 

รูปท่ี 87 ผังแสดงเงาช่วงเวลา 10.30 น. รูปท่ี 88 ผังแสดงเงาช่วงเวลา 11.00 น. 

   ส
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รูปท่ี 89 ผังแสดงเงาช่วงเวลา 11.30 น. รูปท่ี 90 ผังแสดงเงาช่วงเวลา 12.00 น. 

 

รูปท่ี 91 ผังแสดงเงาช่วงเวลา 12.30 น. รูปท่ี 92 ผังแสดงเงาช่วงเวลา 13.00 น. 

 

รูปท่ี 93 ผังแสดงเงาช่วงเวลา 13.30 น. รูปท่ี 94 ผังแสดงเงาช่วงเวลา 14.00 น. 

   ส
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สมุดกลาง
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รูปท่ี 95 ผังแสดงเงาช่วงเวลา 14.30 น. รูปท่ี 96 ผังแสดงเงาช่วงเวลา 15.00 น. 

 

รูปท่ี 97 ผังแสดงเงาช่วงเวลา 15.30 น. รูปท่ี 98 ผังแสดงเงาช่วงเวลา 16.00 น. 

 

รูปท่ี 99 ผังแสดงเงาช่วงเวลา 16.30 น. รูปท่ี 100 ผังแสดงเงาช่วงเวลา 17.00 น. 

   ส
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รูปท่ี 101 ผังแสดงเงาช่วงเวลา 17.30 น. รูปท่ี 102 ผังแสดงเงาช่วงเวลา 18.00 น. 

 จากภาพแบบจ าลองเงาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รูปที่ 79 – 102) ซึ่งจ าลองเงาได้

จากการสร้างแบบจ าลองอาคารที่มีรูปร่าง ขนาดและความสูงตามข้อมูลความเป็นจริง ผนวกเข้า

กับข้อมูลต าแหน่งดวงอาทิตย์ในวัน และเวลาที่ท าการส ารวจสามารถช่วยยืนยันผลจากการ

สังเกตการณ์และเก็บข้อมูลได้และมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น  

 

รูปท่ี 103 ผังแสดงเงาและต าแหน่งพื้นที่ศึกษาย่อยช่วงเวลา 10.30 น. 
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รูปท่ี 104 ผังแสดงเงาและต าแหน่งพื้นที่ศึกษาย่อยช่วงเวลา 12.30 น. 

 

รูปท่ี 105 ผังแสดงเงาและต าแหน่งพื้นที่ศึกษาย่อยช่วงเวลา 14.30 น. 

   ส
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2.2.3 ปริมาณผู้ใช้งานในพื้นที่ศึกษา จากการลงพื้นที่ส ารวจระหว่างวันที่ 4 – 5 

เมษายน พ.ศ. 2555 ได้ท าการนับจ านวนผู้ใช้งานภายในพื้นที่ศึกษา 7,926.40 ตารางเมตร โดย

วิธีการที่ได้น าเสนอไปข้างต้น ได้จ านวนผู้ใช้งานในพื้นที่ทั้งหมด 1,031 คน และสามารถหาความ

หนาแน่น ระดับความเป็นส่วนตัว1ได้โดยมีรายละเอียดต่อไปนี ้

2.2.3.1 กลุ่มพื้นที่ศึกษา A มีผู้ใช้งานทั้งหมด 121 คน ความหนาแน่น 

0.04 คนต่อตารางเมตร ระดับความเป็นส่วนตัวแบบสาธารณะ  

2.2.3.2 กลุ่มพื้นที่ศึกษา B มีผู้ใช้งานทั้งหมด 219 คน ความหนาแน่น 

0.28 คนต่อตารางเมตร ระดับความเป็นส่วนตัวแบบสังคม 

2.2.3.3 กลุ่มพื้นที่ศึกษา C มีผู้ใช้งานทั้งหมด 161 คน ความหนาแน่น 

0.39 คนต่อตารางเมตร ระดับความเป็นส่วนตัวแบบสังคม 

2.2.3.4 กลุ่มพื้นที่ศึกษา D มีผู้ใช้งานทั้งหมด 301 คน ความหนาแน่น 

0.17 คนต่อตารางเมตร ระดับความเป็นส่วนตัวแบบสังคม 

2.2.3.5 กลุ่มพื้นที่ศึกษา E มีผู้ใช้งานทั้งหมด 229 คน ความหนาแน่น 

0.13 คนต่อตารางเมตร ระดับความเป็นส่วนตัวแบบสังคม 

 

พื้นที่ 
ส ารวจ 

ความยาว 
(เมตร) 

พื้นที่ 
(ตร.ม.) 

ผู้ใช้งาน 
(คน) 

ความ
หนาแน่น 

(คน/ตร.ม.) 

A 412.00 3,218.30 121 0.04 
B 390.00 780.00 219 0.28 
C 153.00 408.00 161 0.39 
D 657.00 1,776.00 301 0.17 
E 904.00 1,744.10 229 0.13 

Total 2,516.00 7,926.40 1,031  0.13 

ตารางท่ี 10 แสดงความยาว พื้นที่ ผู้ใช้งาน และความหนาแน่นทางเท้าในพื้นที่ส ารวจ 

                                                           
1 Zupan, Jeffrey M,, Boris Pushkarev, Urban space for pedestrians, (New York : Regional Plan Association, 1978), 79. 

   ส
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พื้นที่ 
ส ารวจ 

พื้นที่ 
(ตร.ม.) 

ผู้ใช้งาน 
(คน) 

ความเป็น
ส่วนตัว 

(ตร.ม./คน) 

ระดับความ
เป็นส่วนตัว 

A 3,218.30 121 26.60 สาธารณะ 
B 780.00 219 3.56 สังคม 
C 408.00 161 2.53 สังคม 
D 1,776.00 301 5.90 สังคม 
E 1,744.10 229 7.62 สังคม 

Total 7,926.40 1,031 7.69 สังคม 

ตารางท่ี 11 แสดงความยาว พื้นที่ ผู้ใช้งาน และความหนาแน่นทางเท้าในพื้นที่ส ารวจ 

 

แผนภูมิท่ี 8 เปรียบเทียบพื้นที่ทางเท้าระหว่างกลุ่มพื้นที่ศึกษา 

 

แผนภูมิท่ี 9 เปรียบเทียบปริมาณผู้ใช้งานระหว่างกลุ่มพื้นที่ศึกษา 
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แผนภูมิท่ี 10 เปรียบเทียบความหนาแน่นระหว่างกลุ่มพื้นที่ศึกษา 

 

2.2.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน  ภายในพื้นที่ศึกษาแบ่งประเภทของการใช้

ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 7 ประเภท 224 ผู้ประกอบการ มีรายละเอียดแยกตามพื้นที่ส ารวจ

ดังต่อไปนี ้(ตารางที่ 12 – 13 ) 

2.2.4.1 กลุ่มพื้นที่ศึกษา A มีร้านทั้งหมด 35 ผู้ประกอบการ (100%) 

ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า 1 ห้าง (2.86%) โรงภาพยนตร์ 2 โรง (5.71%) ร้านอาหาร 2 ร้าน (5.71%) 

ร้านบริการ 6 ร้าน (17.14%) ร้านค้า 10 ร้าน (28.57%) อาคารเพื่อการศึกษาและส านักงาน 11 

ร้าน (31.43%) อ่ืนๆ 3 ร้าน (8.57%) 

2.2.4.2 กลุ่มพื้นที่ศึกษา B มีร้านทั้งหมด 93 ผู้ประกอบการ (100%) 

ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า 1 ห้าง (1.08%) ร้านอาหาร 22 ร้าน (23.66%) ร้านบริการ 12 ร้าน 

(12.90%) ร้านค้า 45 ร้าน (43.39%) อาคารเพื่อการศึกษาและส านักงาน 3 ร้าน (3.23%) อ่ืนๆ 10 

ร้าน (10.75%) 

2.2.4.3 กลุ่มพื้นที่ศึกษา C มีร้านทั้งหมด 34 ผู้ประกอบการ (100%) 

ได้แก่ ร้านอาหาร 6 ร้าน (17.65%) ร้านบริการ 13 ร้าน (38.24%) ร้านค้า 11 ร้าน (32.35%) 

อาคารเพื่อการศึกษาและส านักงาน 3 ร้าน (8.82%) อ่ืนๆ 1 ร้าน (2.94%) 

2.2.4.4 กลุ่มพื้นที่ศึกษา D มีร้านทั้งหมด 30 ผู้ประกอบการ (100%) 

ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า 1 ห้าง (3.33%) ร้านอาหาร 7 ร้าน (23.33%) ร้านบริการ 7 ร้าน (23.33%) 
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ร้านค้า 12 ร้าน (40.00%) อาคารเพื่อการศึกษาและส านักงาน 2 ร้าน (6.67%) อ่ืนๆ 1 ร้าน 

(3.33%) 

2.2.4.5 กลุ่มพื้นที่ศึกษา E มีร้านทั้งหมด 32 ผู้ประกอบการ (100%) 

ได้แก่ ร้านอาหาร 12 ร้าน (37.50%) ร้านบริการ 6 ร้าน (18.75%) ร้านค้า 6 ร้าน (18.75%) อาคาร

เพื่อการศึกษาและส านักงาน 5 ร้าน (15.63%) อ่ืนๆ 3 ร้าน (9.38%) 

 

พื้นที่ 
ศึกษา 

ประโยชน์ใช้สอย 

รวม 
ห้างฯ ภาพยนตร์ ร้านอาหาร ร้านบริการ ร้านค้า 

การศึกษา
ส านักงาน 

อื่นๆ 

A 1 2 2 6 10 11 3 35 
B 1 0 22 12 45 3 10 93 
C 0 0 6 13 11 3 1 34 
D 1 0 7 7 12 2 1 30 
E 0 0 12 6 6 5 3 32 

รวม 3 2 49 44 84 24 18 224 

ตารางท่ี 12 แสดงประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่ส ารวจ 

พื้นที่ 
ศึกษา 

ประโยชน์ใช้สอย(ร้อยละ/กลุ่มพื้นที)่ 

ห้างฯ ภาพยนตร์ ร้านอาหาร ร้านบริการ ร้านค้า 
การศึกษา
ส านักงาน 

อื่นๆ 

A 2.86 5.71 5.71 17.14 28.57 31.43 8.57 

B 1.08 0.00 23.66 12.90 48.39 3.23 10.75 

C 0.00 0.00 17.65 38.24 32.35 8.82 2.94 

D 3.33 0.00 23.33 23.33 40.00 6.67 3.33 

E 0.00 0.00 37.50 18.75 18.75 15.63 9.38 

ตารางท่ี 13 แสดงประโยชน์ใช้สอยคิดเป็นร้อยละต่อพื้นที่ส ารวจในแต่ละกลุ่ม 

   ส
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แผนภูมิท่ี 11 ร้อยละของประโยชน์ใช้สอยที่ต่อประโยชน์ใช้สอยทั้งหมดในแต่ละกลุ่มพื้นที่ 

 

3. ผลการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 

3.1 การก าหนดประเด็นเพื่อจัดท าแบบสอบถาม เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ

ข้อมูลด้านการใช้งานและทัศนคติของผู้ใช้งาน ท าได้โดยการจัดท าแบบสอบถาม ซึ่งภายใน

แบบสอบถามมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 

3.1.1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

3.1.1.1 เพศ ได้แก่ เพศชาย และเพศหญิง 

3.1.1.2 อายุ แบ่งตามการสังเกตผู้ใช้งานเบื้องต้นก่อน ได้แก่ อายุต่ ากว่า 

12 ปี คือวัยเด็ก อายุ 12-18 ปี คือวัยรุ่นและวัยเรียน อายุ 19-40 ปี คือวัยท างาน และอายุ 41 ปีขึ้น

ไปคือวัยกลางคนและวัยชรา 

3.1.1.3 อาชีพและรายได้ต่อเดือน 

3.1.1.4 ระดับการศึกษา แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา

ตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก, อ่ืนๆ 

3.1.1.5 ช่วงเวลา ความถี่ที่เข้ามาในพื้นที่ศึกษา โดยให้ผู้แบบสอบถาม

ตอบว่าเข้ามาในพื้นที่ศึกษาวันและเวลาใดบ่อยที่สุด และเข้ามาบ่อยเพียงใด แบ่งเป็น เดือนละครั้ง

, สัปดาหล์ะครั้ง, 2-3 วันต่อสัปดาห,์ 4-5 วันต่อสัปดาห์, 6-7วันต่อสัปดาห ์ 

3.1.1.6 ชนิดของกิจกรรมที่ท าในพื้นที่ ได้แก่ อยู่อาศัยในพื้นที่, มาท างาน

ในพื้นที่, จับจ่ายซื้อของ และรับประทานอาหาร, เข้าสถานบันเทิง เช่น โรงภาพยนตร์ ห้าง, เดินทาง
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มาเพื่อเปลี่ยนถ่ายการสัญจร, พักผ่อน เดินเล่น, เดินทางมารวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมบางอย่าง

นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น, เดินทางเข้ามาเพื่อศึกษาในสถานศึกษาในพื้นที่ , อ่ืนๆ โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 

3.1.1.7 ระยะเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามท ากิจกรรมในพื้นที่ ได้แก่ น้อย

กว่า 1 ชั่วโมง, 1-2 ชั่วโมง, 3-4 ชั่วโมง และต้ังแต่ 5 ชั่วโมงขึ้นไป 

 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้งานที่ตอบแบบสอบถามเป็นตัวแปรต้นอันเกิดจากลักษณะของ

ตัวผู้ใช้งาน เป็นข้อมูลยืนยันว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีการกระจายตัวด้านคุณสมบัติอย่างเสมอ

ภาค สามารถเป็นตัวแทนประชากรในพื้นที่ได้ 

3.1.2 ข้อมูลด้านทัศนคติของผู้ใช้งานที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็น

การเก็บข้อมูลโดยให้ผู้ใช้งานให้คะแนนแต่ละหัวข้อ โดยจ าแนกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

3.1.2.1 ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจคุณภาพทางเท้า ก าหนดหัวข้อ

อ้างอิงจาก A checklist of potential assets2 แยกเป็น 3 หัวข้อหลักคือ รูปแบบและองค์ประกอบ

ของทางเท้า ทัศนคติในการใช้งาน และภาพลักษณ์ที่ผู้ใช้งานรู้สึกต่อทางเท้า  ทั้งหมด 24 ข้อ โดย

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจ 5 ระดับ โดยคะแนนที่มีค่าตัวเลขมากคือมีความ

พึงพอใจมาก และคะแนนที่มีค่าตัวเลขน้อยคือมีความพึงพอใจน้อยลงตามล าดับดังนี้ 

5 คะแนน = มีความพึงพอใจดีมาก 

  4 คะแนน = มีความพึงพอใจดี 

  3 คะแนน = มีความพึงพอใจปานกลาง 

  2 คะแนน = มีความพึงพอใจน้อย 

  1 คะแนน = มีความพึงพอใจน้อยมาก 

                                                           
2
 Zupan, Jeffrey M., Boris Pushkarev, Urban space for pedestrians, (New York : Regional Plan Association, 1978),  
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 ในส่วนของค าถามแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลักคือ ค าถามความพึงพอใจด้านรูปแบบ

และองค์ประกอบของทางเท้า ด้านทัศนคติในการใช้งาน และด้านภาพลักษณ์ ซึ่งในแต่ละหัวข้อจะ

มีข้อย่อยรวมทั้งหมด 24 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ก. รูปแบบและองค์ประกอบของทางเท้า 

1) ความกว้างทางเท้า 

2) Street Furniture ใช้การได้ 

3) Street Furniture ไม่เกะกะ 

4) ความเรียบร้อยวัสดุปูพื้นผิว 

5) คุณภาพ Universal Design 

6) ความร่มเงาของทางเท้า 

7) ความสวยงามของพรรณไม้ 

8) ความสวยงามของอาคาร 

9) ความสะอาด 

10) ความสว่าง 

11) ความปลอดภัย 

12) การป้องกันมลภาวะ 

ข. ทัศนคติในการใช้งาน 

13) ความน่าเชิญชวนในการเดิน 

14) การสัญจรไม่สับสน 

15) การสัญจรสะดวกไม่แออัด 

16) ไปถึงจุดหมายโดยไม่อ้อม 

17) มีความต่อเนื่องในการเดิน 

18) ป้ายเส้นทางมีประโยชน์ 

19) การจอดรถไม่ลุกล้ าพื้นที่ 

20) มีการแยกสัดส่วนการใช้งาน 
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ค. ภาพลักษณ์ 

21) ความน่าสนใจในสินค้า บริการ 

22) ความเป็นเอกลักษณ์ 

23) การบ ารุงรักษา 

24) จิตส านึกสาธารณะ 

3.1.2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่พบในพื้นที่ศึกษา 

เป็นค าถามที่ต้ังขึ้นมาจากการพบเห็นในพื้นที่ศึกษาช่วงลงเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์และจด

บันทึก ซึ่งได้ต้ังสมมติฐานว่าปัญหาเหล่านี้น่าจะมีนัยยะส าคัญต่อการวิจัย และเป็นการเปิดโอกาส

ให้ผู้วิจัยได้รับรู้ปัญหาเพิ่มเติมนอกเหนือจากปัญหาการวิจัยที่ก าหนดไว้เบื้องต้น โดยให้ผู้ใช้งาน

พื้นที่ศึกษาตอบค าถามได้แบบไม่จ ากัดค าตอบ และสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ด้วยการ

บรรยาย ค าถามในส่วนนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ก. หากมีโครงการปรับปรุงทางเท้า ท่านอยากให้ปรับปรุงเรื่องอะไรบ้าง 

ข. ท่านคิดว่าควรเพิ่มหรือลด Street furniture อะไรบ้าง เพราะเหตุใด 

ค. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแผงลอยบนทางเท้า 

ง. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการท่ีจักรยานยนต์รับจ้างใช้พื้นที่ทางเท้า

ส าหรับการรอรับผู้โดยสาร 

จ. ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 หลังจากเก็บข้อมูลที่ได้จากการจัดท าแบบสอบถามแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการอภิปราย

และวิเคราะห์ผลการศึกษาต่อไป 
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รูปที่ 106 รูปแบบของแบบสอบถามในพ้ืนท่ีหน้าที่ 1 
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รูปที่ 107 รูปแบบของแบบสอบถามในพ้ืนท่ีหน้าที่ 2 
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รูปที่ 108 รูปแบบของแบบสอบถามในพ้ืนท่ีหน้าที่ 3 
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3.2 ผลการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม จากการส ารวจลงพื้นที่ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 

2555 มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 71 คน โดยเป็นผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มพื้นที่ศึกษา A 

ทั้งหมด 13 คน, ในกลุ่มพื้นที่ศึกษา B ทั้งหมด 12 คน, ในกลุ่มพื้นที่ศึกษา C ทั้งหมด 12 คน, ใน

กลุ่มพื้นที่ศึกษา D ทั้งหมด 19 คน, ในกลุ่มพื้นที่ศึกษา E ทั้งหมด 15 คน จ าแนกข้อมูลออกเป็น

ดังต่อไปนี ้

3.2.1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

คือ ข้อมูลด้านคุณสมบัติ และข้อมูลด้านพฤติกรรม (ตารางที่ 14 – 15) 

 ข้อมูลด้านคุณสมบัติ (ตารางที่ 14) จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 71 คน สามารถ

แจกแจงรายละเอียดด้านคุณสมบัติแยกตามกลุ่มพื้นที่ศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 

3.2.1.1 เพศ ได้แก่ เพศชาย 17 คน เพศหญิง 54 คน 

1)พื้นที่ศึกษา A  ผู้ตอบแบบสอบถามชาย 3 คน หญิง 10 คน 

2)พื้นที่ศึกษา B  ผู้ตอบแบบสอบถามชาย 3 คน หญิง 9 คน 

3)พื้นที่ศึกษา C  ผู้ตอบแบบสอบถามชาย 1 คน หญิง 11 คน 

4)พื้นที่ศึกษา D  ผู้ตอบแบบสอบถามชาย 7 คน หญิง 12 คน 

5)พื้นที่ศึกษา E  ผู้ตอบแบบสอบถามชาย 3 คน หญิง 12 คน 

3.2.1.2 อาย ุ

1)กลุ่มพื้นที่ศึกษา A 

ก. อายุต่ ากว่า 12 ปี  0 คน 

ข. อายุ 12 – 18 ปี  4 คน 

ค. อายุ 19 – 40 ปี  7 คน 

ง. อายุ 41 ปีขึ้นไป  2 คน 

2)กลุ่มพื้นที่ศึกษา B 

ก. อายุต่ ากว่า 12 ปี 0 คน 

ข. อายุ 12 – 18 ปี 3 คน 

ค. อายุ 19 – 40 ปี 6 คน 
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ง. อายุ 41 ปีขึ้นไป 3 คน 

3)กลุ่มพื้นที่ศึกษา C 

ก. อายุต่ ากว่า 12 ปี  0 คน 

ข. อายุ 12 – 18 ปี  2 คน 

ค. อายุ 19 – 40 ปี  10 คน 

ง. อายุ 41 ปีขึ้นไป  0 คน 

4)กลุ่มพื้นที่ศึกษา D 

ก. อายุต่ ากว่า 12 ปี  0 คน 

ข. อายุ 12 – 18 ปี  4 คน 

ค. อายุ 19 – 40 ปี  13 คน 

ง. อายุ 41 ปีขึ้นไป  2 คน 

5)กลุ่มพื้นที่ศึกษา E 

ก. อายุต่ ากว่า 12 ปี  0 คน 

ข. อายุ 12 – 18 ปี  4 คน 

ค. อายุ 19 – 40 ปี  7 คน 

ง. อายุ 41 ปีขึ้นไป  2 คน 

3.2.1.3 อาชีพ เป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้

อิสระ และน าค าตอบที่ได้มาจัดกลุ่มได้ 3 กลุ่มอาชีพคือ กลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทรวมถึงลูกจ้าง

ทั่วไปและข้าราชการ กลุ่มอาชีพนักเรียนนักศึกษา และกลุ่มอาชีพอ่ืนๆเช่นเจ้าของธุรกิจ แม่บ้าน 

เป็นต้น ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่มพื้นที่ศึกษาได้ระบุมาดังต่อไปนี้ 

1)กลุ่มพื้นที่ศึกษา A 

ก. อาชีพกลุ่มพนักงานบริษัท 5 คน 

ข. อาชีพกลุ่มนักเรียนนักศึกษา 8 คน 

ค. อาชีพอ่ืนๆ   0 คน 

2)กลุ่มพื้นที่ศึกษา B 

ก. อาชีพกลุ่มพนักงานบริษัท 4 คน 
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ข. อาชีพกลุ่มนักเรียนนักศึกษา 7 คน 

ค. อาชีพอ่ืนๆ 1 คน 

3)กลุ่มพื้นที่ศึกษา C 

ก. อาชีพกลุ่มพนักงานบริษัท 6 คน 

ข. อาชีพกลุ่มนักเรียนนักศึกษา 4 คน 

ค. อาชีพอ่ืนๆ  2 คน 

4)กลุ่มพื้นที่ศึกษา D 

ก. อาชีพกลุ่มพนักงานบริษัท 5 คน 

ข. อาชีพกลุ่มนักเรียนนักศึกษา 11 คน 

ค. อาชีพอ่ืนๆ  3 คน 

5)กลุ่มพื้นที่ศึกษา E 

ก. อาชีพกลุ่มพนักงานบริษัท 12 คน 

ข. อาชีพกลุ่มนักเรียนนักศึกษา 1 คน 

ค. อาชีพอ่ืนๆ  2 คน 

3.2.1.4 รายได้ต่อเดือน เป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอบได้อิสระ และน าค าตอบที่ได้มาจัดกลุ่มได้ 6 ฐานรายได้คือ ไม่เกิน 5,000 บาท, 5,001-10,000 

บาท, 10,001-20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท, 30,001 บาทขึ้นไป และไม่ระบุ ซึ่งผู้ตอบ

แบบสอบถามในแต่ละกลุ่มพื้นที่ศึกษาได้ระบุมาดังต่อไปนี้ 

1)กลุ่มพื้นที่ศึกษา A 

ก. ไม่เกิน 5,000 บาท  0 คน 

ข. 5,001-10,000 บาท  1 คน  

ค. 10,001-20,000 บาท  6 คน  

ง. 20,001-30,000 บาท  1 คน  

จ. 30,001 บาทขึ้นไป  0 คน  

ฉ. ไม่ระบุ   5 คน 

2)กลุ่มพื้นที่ศึกษา B 
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ก. ไม่เกิน 5,000 บาท 1 คน 

ข. 5,001-10,000 บาท 2 คน 

ค. 10,001-20,000 บาท 5 คน 

ง. 20,001-30,000 บาท 0 คน 

จ. 30,001 บาทขึ้นไป 0 คน 

ฉ. ไม่ระบุ 4 คน 

3)กลุ่มพื้นที่ศึกษา C 

ก. ไม่เกิน 5,000 บาท  0 คน 

ข. 5,001-10,000 บาท  2 คน 

ค. 10,001-20,000 บาท  5 คน 

ง. 20,001-30,000 บาท  2 คน 

จ. 30,001 บาทขึ้นไป  0 คน 

ฉ. ไม่ระบุ  3 คน 

4)กลุ่มพื้นที่ศึกษา D 

ก. ไม่เกิน 5,000 บาท  1 คน 

ข. 5,001-10,000 บาท  1 คน 

ค. 10,001-20,000 บาท  13 คน 

ง. 20,001-30,000 บาท  0 คน 

จ. 30,001 บาทขึ้นไป  1 คน 

ฉ. ไม่ระบุ  3 คน 

5)กลุ่มพื้นที่ศึกษา E 

ก. ไม่เกิน 5,000 บาท  1 คน 

ข. 5,001-10,000 บาท  6 คน 

ค. 10,001-20,000 บาท  1 คน 

ง. 20,001-30,000 บาท  0 คน 

จ. 30,001 บาทขึ้นไป  2 คน 
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ฉ. ไม่ระบุ  5 คน 

3.2.1.5 ระดับการศึกษา 

1)กลุ่มพื้นที่ศึกษา A 

ก. ประถมศึกษา  1 คน 

ข. มัธยมศึกษาตอนต้น  0 คน 

ค. มัธยมศึกษาตอนปลาย  3 คน 

ง. ปวช.   0 คน 

จ. ปวส.   0 คน 

ฉ. ปริญญาตรี  4 คน 

ช. ปริญญาโท  5 คน 

ซ. ปริญญาเอก  0 คน 

2)กลุ่มพื้นที่ศึกษา B 

ก. ประถมศึกษา 1 คน 

ข. มัธยมศึกษาตอนต้น 5 คน 

ค. มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน 

ง. ปวช 0 คน 

จ. ปวส. 0 คน 

ฉ. ปริญญาตรี 5 คน 

ช. ปริญญาโท 0 คน 

ซ. ปริญญาเอก 0 คน 

3)กลุ่มพื้นที่ศึกษา C 

ก. ประถมศึกษา  1 คน 

ข. มัธยมศึกษาตอนต้น  0 คน 

ค. มัธยมศึกษาตอนปลาย  2 คน 

ง. ปวช.  0 คน 

จ. ปวส.  0 คน 
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ฉ. ปริญญาตรี  9 คน 

ช. ปริญญาโท  0 คน 

ซ. ปริญญาเอก  0 คน 

4)กลุ่มพื้นที่ศึกษา D 

ก. ประถมศึกษา  0 คน 

ข. มัธยมศึกษาตอนต้น  3 คน 

ค. มัธยมศึกษาตอนปลาย  1 คน 

ง. ปวช.  0 คน 

จ. ปวส.  1 คน 

ฉ. ปริญญาตรี  14 คน 

ช. ปริญญาโท  0 คน 

ซ. ปริญญาเอก  0 คน 

5)กลุ่มพื้นที่ศึกษา E 

ก. ประถมศึกษา  1 คน 

ข. มัธยมศึกษาตอนต้น  1 คน 

ค. มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 คน 

ง. ปวช.  1 คน 

จ. ปวส.  0 คน 

ฉ. ปริญญาตรี  2 คน 

ช. ปริญญาโท  7 คน 

ซ. ปริญญาเอก  1 คน 
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แบบสอบถามคุณสมบัติ 
กลุ่มพื้นที่ศึกษา 

รวม Zone A พื้นที่ B Zone C Zone D Zone E 

ค าถาม ค าตอบ  (13) %  (12) %  (12) %  (19) %  (15) %  (71) % 

1. 
เพ
ศ 1.1.  ชาย  3 23.1 3 25.0 1 8.3 7 36.8 3 20.0 17 23.9 

1.2.หญิง 10 76.9 9 75.0 11 91.7 12 63.2 12 80.0 54 76.1 

2. 
อา
ยุ 

2.1. ต่ ากวา่ 12 ป ี 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

2.2. 12-18 ปี 4 30.8 3 25.0 2 16.7 4 21.1 4 26.7 17 23.9 

2.3. 19-40 ปี 7 53.8 6 50.0 10 83.3 13 68.4 10 66.7 46 64.8 

2.4. 41 ปีขึ้นไป 2 15.4 3 25.0 0 0.0 2 10.5 1 6.7 8 11.3 

3. 
อา
ชีพ

 3.1.นักศึกษา 5 38.5 4 33.3 6 50.0 5 26.3 12 80.0 32 45.1 

3.2. พนักงานบริษัท 8 61.5 7 58.3 4 33.3 11 57.9 1 6.7 31 43.7 

3.3. อ่ืนๆ 0 0.0 1 8.3 2 16.7 3 15.8 2 13.3 8 11.3 

4. 
รา
ยไ
ด้ต

่อเ
ดือ

น 

4.1. ไม่เกิน 5,000 บาท 0 0.0 1 8.3 0 0.0 1 5.3 1 6.7 3 4.2 
4.2.5,001 - 10,000 บาท 1 7.7 2 16.7 2 16.7 1 5.3 6 40.0 12 16.9 
4.3 10,001 - 20,000 บาท 6 46.2 5 41.7 5 41.7 13 68.4 1 6.7 30 42.3 
4.4. 20,001-30,000 บาท 1 7.7 0 0.0 2 16.7 0 0.0 0 0.0 3 4.2 
4.5.30,001 ขึ้นไป 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 5.3 2 13.3 3 4.2 
4.6. ไม่ระบุ 5 38.5 4 33.3 3 25.0 3 15.8 5 33.3 20 28.2 

5. 
กา
รศ
ึกษ

า 

5.1. ประถมศึกษา 1 7.7 1 8.3 1 8.3 0 0.0 1 6.7 4 5.6 

5.2.มัธยมศึกษาตอนต้น 0 0.0 5 41.7 0 0.0 3 15.8 1 6.7 9 12.7 

5.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 23.1 1 8.3 2 16.7 1 5.3 2 13.3 9 12.7 

5.4. ปวช. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6.7 1 1.4 

5.5. ปวส. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 5.3 0 0.0 1 1.4 

5.6. ปริญญาตร ี 4 30.8 5 41.7 9 75.0 14 73.7 2 13.3 34 47.9 

5.7. ปริญญาโท 5 38.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 46.7 12 16.9 

5.8. ปริญญาเอก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6.7 1 1.4 

5.9. อ่ืนๆ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 

ตารางที่ 14 แสดงข้อมูลเบื้องต้นด้านคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 ข้อมูลด้านพฤติกรรม (ตารางที่ 15) จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 71 คน สามารถ

แจกแจงรายละเอียดด้านพฤติกรรมแยกตามกลุ่มพื้นที่ศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 

3.2.1.6 วันที่เข้ามาในพื้นที่ศึกษาเป็นประจ า 

1)กลุ่มพื้นที่ศึกษา A 

ก. จันทร์ – ศุกร ์  1 คน 

ข. เสาร์ – อาทิตย์  6 คน 

ค. ทุกวัน   1 คน 

ง. อ่ืนๆ   5 คน 

2)กลุ่มพื้นที่ศึกษา B 

ก. จันทร์ – ศุกร ์ 1 คน 

ข. เสาร์ – อาทิตย์ 0 คน 

ค. ทุกวัน 4 คน 

ง. อ่ืนๆ 7 คน 

3)กลุ่มพื้นที่ศึกษา C 

ก. จันทร์ – ศุกร ์  2 คน 

ข. เสาร์ – อาทิตย์  7 คน 

ค. ทุกวัน  3 คน 

ง. อ่ืนๆ  0 คน 

4)กลุ่มพื้นที่ศึกษา D 

ก. จันทร์ – ศุกร ์  4 คน 

ข. เสาร์ – อาทิตย์  13 คน 

ค. ทุกวัน  1 คน 

ง. อ่ืนๆ  1 คน 

5)กลุ่มพื้นที่ศึกษา E 

ก.  จันทร์ – ศุกร ์  6 คน 
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128 

แบบสอบถามพฤติกรรม 
กลุ่มพื้นที่ศึกษา 

รวม Zone A พื้นที่ B Zone C Zone D Zone E 

ค าถาม ค าตอบ  (13) %  (12) %  (12) %  (19) %  (15) %  (71) % 

1. 
วัน

ที่เ
ข้า
เป
็นป

ระ
จ า

 

1.1.จันทร-์ศุกร์ 1 7.7 1 8.3 2 16.7 4 21.1 6 40.0 14 19.7 

1.2. เสาร-์อาทิตย์ 6 46.2 0 0.0 7 58.3 13 68.4 7 46.7 33 46.5 

1.3. ทุกวัน 1 7.7 4 33.3 3 25.0 1 5.3 0 0.0 9 12.7 

1.4. อ่ืนๆ 5 38.5 7 58.3 0 0.0 1 5.3 1 6.7 14 19.7 

2. 
เวล

าท
ี่เขา้

เป
็น

ปร
ะจ
 า 

2.1. ช่วงเช้า 2 15.4 1 8.3 6 50.0 0 0.0 1 6.7 10 14.1 

2.2. ช่วงบ่าย 3 23.1 0 0.0 0 0.0 8 42.1 8 53.3 19 26.8 

2.3. ช่วงเย็น 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 52.6 0 0.0 10 14.1 

2.4. อ่ืนๆ 5 38.5 11 91.7 6 50.0 0 0.0 6 40.0 28 39.4 

3. 
คว

าม
ถี่ก

าร
เข
้า 

3.1. เดือนละครั้ง 0 0.0 3 25.0 3 25.0 5 26.3 0 0.0 11 15.5 

3.2. สัปดาหล์ะครั้ง 4 30.8 0 0.0 2 16.7 8 42.1 5 33.3 19 26.8 

3.3. 2-3 วันต่อสัปดาห ์ 0 0.0 0 0.0 2 16.7 4 21.1 3 20.0 9 12.7 

3.4. 4-5 วันต่อสัปดาห ์ 2 15.4 0 0.0 1 8.3 1 5.3 6 40.0 10 14.1 

3.5. 6-7วันต่อสัปดาห ์ 2 15.4 9 75.0 4 33.3 1 5.3 1 6.7 17 23.9 

4. 
กิจ

กร
รม
ที่ท

 าเป
็นป

ระ
จ า
ใน
พื้น

ที ่

4.1. อยู่อาศัยในพื้นที่ 0 0.0 1 4.5 2 6.7 0 0.0 1 2.1 4 2.6 
4.2. มาท างานในพื้นที ่ 1 5.6 9 42.9 7 25.0 1 2.6 2 4.3 20 13.2 
4.3. ซื้อของ รับประทานอาหาร 5 27.8 4 33.3 4 16.0 10 20.0 11 21.6 34 21.8 
4.4. เข้าสถานบันเทิง 2 12.5 4 36.4 5 23.8 7 16.3 11 25.0 29 21.5 
4.5. เพ่ือเปลี่ยนถ่ายการสญัจร 1 6.3 1 6.3 3 12.5 9 22.5 6 16.2 20 15.0 
4.6. พักผ่อน เดินเล่น 3 20.0 3 20.0 3 14.3 7 22.6 6 19.4 22 19.5 
4.7. กิจกรรมนอกเหนือจากที่ระบุ 0 0.0 0 0.0 4 22.2 3 12.5 6 24.0 13 14.3 
4.8. เพ่ือศึกษาในสถานศึกษา 4 33.3 0 0.0 2 14.3 2 9.5 3 15.8 11 14.1 
4.9. อ่ืนๆ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6.3 1 1.5 

5. 
เวล

าท
ี่ใช

 ้
ท า

กิจ
กร
รม

 

5.1. ต่ ากวา่ 1 ชั่วโมง 2 15.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.8 

5.2. 1-2 ชั่วโมง 1 7.7 0 0.0 4 33.3 12 63.2 7 46.7 24 33.8 

5.3. 3-4 ชั่วโมง 3 23.1 3 25.0 0 0.0 3 15.8 4 26.7 13 18.3 

5.4. 5 ชั่วโมงขึ้นไป 2 15.4 9 75.0 8 66.7 4 21.1 4 26.7 27 38.0 

 

ตารางที ่15 แสดงข้อมูลเบื้องต้นด้านพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ข. เสาร์ – อาทิตย์  7 คน 

ค. ทุกวัน  0 คน 

ง. อ่ืนๆ  1 คน 

3.2.1.7 เวลาเข้ามาในพื้นที่ศึกษาเป็นประจ า  

1)กลุ่มพื้นที่ศึกษา A 

ก. ช่วงเช้า (7.00 น. – 12.00 น.) 2 คน 

ข. ช่วงบ่าย (12.01 น. – 16.00 น.) 3 คน 

ค. ช่วงเย็นและค่ า (16.01 น. – 21.00 น.)0 คน 

ง. อ่ืนๆ   5 คน 

2)กลุ่มพื้นที่ศึกษา B 

ก. ช่วงเช้า (7.00 น. – 12.00 น.) 1 คน 

ข. ช่วงบ่าย (12.01 น. – 16.00 น.) 0 คน 

ค. ช่วงเย็นและค่ า (16.01 น. – 21.00 น.)0 คน 

ง. อ่ืนๆ 11 คน 

3)กลุ่มพื้นที่ศึกษา C 

ก. ช่วงเช้า (7.00 น. – 12.00 น.) 6 คน 

ข. ช่วงบ่าย (12.01 น. – 16.00 น.) 0 คน 

ค. ช่วงเย็นและค่ า (16.01 น. – 21.00 น.)0 คน 

ง. อ่ืนๆ  6 คน 

4)กลุ่มพื้นที่ศึกษา D 

ก. ช่วงเช้า (7.00 น. – 12.00 น.) 0 คน 

ข. ช่วงบ่าย (12.01 น. – 16.00 น.) 8 คน 

ค. ช่วงเย็นและค่ า (16.01 น. – 21.00 น.)10 คน 

ง. อ่ืนๆ  0 คน 

5)กลุ่มพื้นที่ศึกษา E 

ก.  ช่วงเช้า (7.00 น. – 12.00 น.) 1 คน 
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ข. ช่วงบ่าย (12.01 น. – 16.00 น.) 8 คน 

ค. ช่วงเย็นและค่ า (16.01 น. – 21.00 น.)0 คน 

ง. อ่ืนๆ  6 คน 

3.2.1.8 ความถี่ในการเข้ามาในพื้นที่ศึกษา  

1)กลุ่มพื้นที่ศึกษา A 

ก. เดือนละครั้ง  0 คน 

ข. สัปดาห์ละครั้ง   4 คน 

ค. 2-3 วันต่อสัปดาห์  0 คน 

ง. 4-5 วันต่อสัปดาห์  2 คน 

จ. 6-7 วันต่อสัปดาห์  2 คน 

2)กลุ่มพื้นที่ศึกษา B 

ก. เดือนละครั้ง 3 คน 

ข. สัปดาห์ละครั้ง  0 คน 

ค. 2-3 วันต่อสัปดาห์ 0 คน 

ง. 4-5 วันต่อสัปดาห์ 0 คน 

จ. 6-7 วันต่อสัปดาห์ 9 คน 

3)กลุ่มพื้นที่ศึกษา C 

ก. เดือนละครั้ง  3 คน 

ข. สัปดาห์ละครั้ง   2 คน 

ค. 2-3 วันต่อสัปดาห์  2 คน 

ง. 4-5 วันต่อสัปดาห์  1 คน 

จ. 6-7 วันต่อสัปดาห์  4 คน 

4)กลุ่มพื้นที่ศึกษา D 

ก. เดือนละครั้ง  5 คน 

ข. สัปดาห์ละครัง้   8 คน 

ค. 2-3 วันต่อสัปดาห์  4 คน 
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ง. 4-5 วันต่อสัปดาห์  1 คน 

จ. 6-7 วันต่อสัปดาห์  1 คน 

5)กลุ่มพื้นที่ศึกษา E 

ก.  เดือนละครั้ง  0 คน 

ข. สัปดาห์ละครั้ง   5 คน 

ค. 2-3 วันต่อสัปดาห์  3 คน 

ง. 4-5 วันต่อสัปดาห์  6 คน 

จ. 6-7 วันต่อสัปดาห์  1 คน 

3.2.1.9 กิจกรรมที่ท าเป็นประจ าในพื้นที่ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 

1)กลุ่มพื้นที่ศึกษา A 

ก. อยู่อาศัยในพื้นที่  0 หน่วย 

ข. มาท างานในพื้นที่   1 หน่วย 

ค. จับจ่ายซื้อของ และรับประทานอาหาร5 หน่วย 

ง. เข้าสถานบันเทิง  2 หน่วย 

จ. เพื่อเปลี่ยนถ่ายการสัญจร 1 หน่วย 

ฉ. พักผ่อน เดินเล่น  3 หน่วย 

ช. ท ากิจกรรมบางอย่างนอกเหนือจากที่ระบ0ุ หน่วย 

ซ. เพื่อศึกษาในสถานศึกษาในพื้นที่ 4 หน่วย 

ฌ. อ่ืนๆ   0 หน่วย 

2)กลุ่มพื้นที่ศึกษา B 

ก. อยู่อาศัยในพื้นที่ 1 หน่วย 

ข. มาท างานในพื้นที่  9 หน่วย 

ค. จับจ่ายซื้อของ และรับประทานอาหาร4 หน่วย 

ง. เข้าสถานบันเทิง 4 หน่วย 

จ. เพื่อเปลี่ยนถ่ายการสัญจร 1 หน่วย 
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ฉ. พักผ่อน เดินเล่น 3 หน่วย 

ช. ท ากิจกรรมบางอย่างนอกเหนือจากที่ระบุ0 หน่วย 

ซ. เพื่อศึกษาในสถานศึกษาในพื้นที่ 0 หน่วย 

ฌ. อ่ืนๆ 0 หน่วย 

3)กลุ่มพื้นที่ศึกษา C 

ก. อยู่อาศัยในพื้นที่  2 หน่วย 

ข. มาท างานในพื้นที่   7 หน่วย 

ค. จับจ่ายซื้อของ และรับประทานอาหาร4 หน่วย 

ง. เข้าสถานบันเทิง  5 หน่วย 

จ. เพื่อเปลี่ยนถ่ายการสัญจร 3 หน่วย 

ฉ. พักผ่อน เดินเล่น  3 หน่วย 

ช. ท ากิจกรรมบางอย่างนอกเหนือจากที่ระบุ4 หน่วย 

ซ. เพื่อศึกษาในสถานศึกษาในพื้นที่ 2 หน่วย 

ฌ. อ่ืนๆ  0 หน่วย 

4)กลุ่มพื้นที่ศึกษา D 

ก. อยู่อาศัยในพื้นที่  0 หน่วย 

ข. มาท างานในพื้นที่   1 หน่วย 

ค. จับจ่ายซื้อของ และรับประทานอาหาร10 หน่วย 

ง. เข้าสถานบันเทิง  7 หน่วย 

จ. เพื่อเปลี่ยนถ่ายการสัญจร 9 หน่วย 

ฉ. พักผ่อน เดินเล่น  7 หน่วย 

ช. ท ากิจกรรมบางอย่างนอกเหนือจากที่ระบุ3 หน่วย 

ซ. เพื่อศึกษาในสถานศึกษาในพื้นที่ 2 หน่วย 

ฌ. อ่ืนๆ  0 หน่วย 

5)กลุ่มพื้นที่ศึกษา E 

ก.  อยู่อาศัยในพื้นที่  1 หน่วย 
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ข. มาท างานในพื้นท่ี   2 หน่วย 

ค. จับจ่ายซื้อของ และรับประทานอาหาร11 หน่วย 

ง. เข้าสถานบันเทิง  11 หน่วย 

จ. เพื่อเปลี่ยนถ่ายการสัญจร 6 หน่วย 

ฉ. พักผ่อน เดินเล่น  6 หน่วย 

ช. ท ากิจกรรมบางอย่างนอกเหนือจากที่ระบุ6 หน่วย 

ซ. เพื่อศึกษาในสถานศึกษาในพื้นที่ 3 หน่วย 

ฌ. อ่ืนๆ  1 หน่วย 

3.2.1.10 ระยะเวลาที่ท ากิจกรรมในพื้นที่ ได้แก่ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง, 1-2 

ชั่วโมง, 3-4 ชั่วโมง และต้ังแต่ 5 ชั่วโมงขึ้นไป 

1)กลุ่มพื้นที่ศึกษา A 

ก. น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  2 คน 

ข. 1-2 ชั่วโมง  1 คน 

ค. 3-4 ชั่วโมง  3 คน 

ง. ต้ังแต่ 5 ชั่วโมงขึ้นไป  2 คน 

2)กลุ่มพื้นที่ศึกษา B 

ก. น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 0 คน 

ข. 1-2 ชั่วโมง 0 คน 

ค. 3-4 ชั่วโมง 3 คน 

ง. ต้ังแต่ 5 ชั่วโมงขึ้นไป 9 คน 

3)กลุ่มพื้นที่ศึกษา C 

ก. น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  0 คน 

ข. 1-2 ชั่วโมง  4 คน 

ค. 3-4 ชั่วโมง  0 คน 

ง. ต้ังแต่ 5 ชั่วโมงขึ้นไป  8 คน 

4)กลุ่มพื้นที่ศึกษา D 
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ก. น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  0 คน 

ข. 1-2 ชั่วโมง  12 คน 

ค. 3-4 ชั่วโมง  3 คน 

ง. ต้ังแต่ 5 ชั่วโมงขึ้นไป  4 คน 

5)กลุ่มพื้นที่ศึกษา E 

ก.  น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  0 คน 

ข. 1-2 ชั่วโมง  7 คน 

ค. 3-4 ชั่วโมง  4 คน 

ง. ต้ังแต่ 5 ชั่วโมงขึ้นไป  4 คน 

3.2.2 ข้อมูลด้านทัศนคติของผู้ใช้งานที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

(ตารางที่ 16) 

3.2.2.1 ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจคุณภาพทางเท้า 

1)รูปแบบและองค์ประกอบของทางเท้า 

ก. ความกว้างทางเท้า คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือพื้นที่ศึกษา B = 

4.33 คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ พื้นที่ศึกษา E = 3.47 

ข. Street Furniture ใช้การได้ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือพื้นที่

ศึกษา B และ C = 3.83 คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ พื้นที่ศึกษา A = 3.23 

ค. Street Furniture ไม่เกะกะ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือพื้นที่

ศึกษา A = 3.85 คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ พื้นที่ศึกษา E = 3.07 

ง. ความเรียบร้อยวัสดุปูพื้นผิว คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือพื้นที่

ศึกษา C = 3.75 คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ พื้นที่ศึกษา A = 2.69 

จ. คุณภาพ Universal Design คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือพื้นที่

ศึกษา D = 3.26 คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ พื้นที่ศึกษา B = 2.17 

ฉ. ความร่มเงาของทางเท้า คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือพื้นที่ศึกษา 

E = 3 คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ พื้นที่ศึกษา B = 2.33 
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ค าถามในแบบสอบถาม 

ชนดิของข้อมลู 
คะแนนค่าเฉลี่ยแบบสอบถามบนพืน้ทีส่ ารวจ 

(Mean) รวม 
พื้นที ่A พื้นที ่B พื้นที ่C พื้นที ่D พื้นที ่E 

ชนดิ ค าถาม Na(13) Nb(12) Nc(12) Nd(19) Ne(15) Ns(71) 

รูป
แบ

บแ
ละ
อง
ค์ป

ระ
กอ

บข
อง
ทา

งเท
้า 

1. ความกว้างทางเท้า 3.77 4.33 3.58 3.58 3.47 3.746 

2. Street Furniture ใช้การได ้ 3.23 3.83 3.83 3.32 3.47 3.536 

3. Street Furniture ไม่เกะกะ 3.85 3.75 3.58 3.42 3.07 3.534 

4. ความเรียบร้อยของวัสดุพื้นผิว 2.69 3.17 3.75 3.63 3.73 3.394 

5. คุณภาพ Universal Design 2.23 2.17 2.92 3.26 2.6 2.636 

6. ความร่มเงาของทางเทา้ 2.92 2.33 2.83 2.68 3 2.752 

7. ความสวยงามของพรรณไม ้ 2.23 2.25 3.17 2.37 3.33 2.67 

8. ความสวยงามของอาคาร 3.38 3.08 3.75 3.11 3.27 3.318 

9. ความสะอาด 3.15 3.75 3.42 3.16 3.2 3.336 

10. ความสวา่ง 3.46 3.67 4.17 3.95 3.53 3.756 

11. ความปลอดภัย 3.23 4 4 3.58 3.27 3.616 

12. การป้องกันมลภาวะ 2 3 3.08 2.63 2.73 2.688 

ทัศ
นค

ติใ
นก

าร
ใช
ง้า
น 

13. ความนา่เชิญชวนในการเดิน 3.23 4.17 3.83 3.16 3.33 3.544 

14. การสัญจรไม่สับสน 3.62 3.25 3.67 3.21 3.53 3.456 

15. การสัญจรสะดวกไมแ่ออัด 3.08 3.42 3.75 3 3 3.25 

16. ไปถึงจดุหมายโดยไม่อ้อม 3.69 3.67 3.75 3.42 3.8 3.666 

17. มีความต่อเนื่องในการเดิน 4.08 3.92 4.08 3.47 3.53 3.816 

18. ป้ายเส้นทางมีประโยชน ์ 2.92 2.83 3.58 2.95 3.33 3.122 

19. การจอดรถไม่ลุกล้ าพื้นที่ 3.46 3.25 3.83 3 3.13 3.334 

20. มีการแยกสัดส่วนการใชง้าน 2.46 3.17 3.75 2.89 3.47 3.148 

ภา
พลั

กษ
ณ

 ์ 21. ความนา่สนใจในสินค้าและบริการ 3.69 3.92 4.17 3.79 3.53 3.82 

22. ความเป็นเอกลักษณ ์ 3.62 4.42 4.08 3.47 3.47 3.812 

23. การบ ารุงรักษา 2.77 3.33 3.5 3.42 3.67 3.338 

24. จิตส านกึสาธารณะ 1.77 3.33 3.67 3.11 3.27 3.03 

 

ตารางท่ี 16 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบสอบถามแยกเป็นแต่ละกลุ่มพื้นที่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



136 

ช. ความสวยงามของพรรณไม้ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือพื้นที่

ศึกษา E = 3.33 คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ พื้นที่ศึกษา A = 2.23 

ซ. ความสวยงามของอาคาร คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือพื้นที่

ศึกษา C = 3.75 คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ พื้นที่ศึกษา B = 3.08 

ฌ. ความสะอาด คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือพื้นที่ศึกษา B = 3.75 

คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ พื้นที่ศึกษา A = 3.15 

ญ. ความสว่าง คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือพื้นที่ศึกษา C = 4.17 

คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ พื้นที่ศึกษา A = 3.46 

ฎ. ความปลอดภัย คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือพื้นที่ศึกษา BและC 

= 4.00 คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ พื้นที่ศึกษา A = 3.23 

ฏ. การป้องกันมลภาวะ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือพื้นที่ศึกษา C 

= 3.08 คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ พื้นที่ศึกษา A = 2.00 

2)ทัศนคติในการใช้งาน 

ก. ความน่าเชิญชวนในการเดิน คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือพื้นที่

ศึกษา B = 4.17 คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ พื้นที่ศึกษา D = 3.16 

ข. การสัญจรไม่สับสน คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือพื้นที่ศึกษา C = 

3.67 คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ พื้นที่ศึกษา D = 3.21 

ค. การสัญจรสะดวกไม่แออัด คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือพื้นที่

ศึกษา C = 3.75 คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ พื้นที่ศึกษา DและE = 3.00 

ง. ไปถึงจุดหมายโดยไม่อ้อม คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือพื้นที่

ศึกษา E = 3.80 คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ พื้นที่ศึกษา D = 3.42 

จ. มีความต่อเนื่องในการเดิน คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือพื้นที่

ศึกษา AและC = 4.08 คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ พื้นที่ศึกษา D = 3.53 

ฉ. ป้ายเส้นทางมีประโยชน์ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือพื้นที่ศึกษา 

E = 3.33 คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ พื้นที่ศึกษา C = 2.83 
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ช. การจอดรถไม่ลุกล้ าพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือพื้นที่

ศึกษา C = 3.83 คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ พื้นที่ศึกษา D = 3.00 

ซ. มีการแยกสัดส่วนการใช้งาน คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือพื้นที่

ศึกษา C = 3.75 คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ พื้นที่ศึกษา A = 2.46 

3)ภาพลักษณ์ 

ก. ความน่าสนใจในสินค้า บริการ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ

พื้นที่ศึกษา C = 4.17 คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ พื้นที่ศึกษา E = 3.53 

ข. ความเป็นเอกลักษณ์ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือพื้นที่ศึกษา B 

= 4.42 คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ พื้นที่ศึกษา DและE = 3.47 

ค. การบ ารุงรักษา คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือพื้นที่ศึกษา E = 

3.67 คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ พื้นที่ศึกษา A = 2.77 

ง. จิตส านึกสาธารณะ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือพื้นที่ศึกษา C = 

3.67 คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ พื้นที่ศึกษา A = 1.77 

3.2.2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในพื้นที่ศึกษา 

1) ค าถามหากมีโครงการปรับปรุงทางเท้า ผู้ใช้งานทางเท้า

อยากให้ปรับปรุงเรื่องใด และอย่างไร 

ก. กลุ่มพื้นที่ศึกษา A มีความคิดเห็นให้ปรับปรุงความ

เรียบร้อยและความต่อเนื่องของแผ่นปูพื้น ต้นไม้, การจัดระเบียบกิจกรรมบนทางเท้าให้เป็นสัดส่วน

, จัดสัดส่วนพื้นที่ขายของให้เป็นระเบียบและมีความสะอาด แยกกับเส้นทางสัญจรให้ชัดเจน มี

เส้นทางเลี่ยงส าหรับคนไม่ซื้อของ, เพิ่มต้นไม้ และ screening tree กันมลภาวะ, แก้ไขแนวราวกั้น

ช ารุด, ลดมลภาวะทางกลิ่นจากขยะ, เพิ่มขนาดทางเท้า, รักษาความสวยงามของ Street furniture

และแก้ไขปัญหาน้ าหยดจากอาคาร 

ข. กลุ่มพื้นที่ศึกษา B มีความคิดเห็นให้ปรับปรุงเร่ืองความ

สะอาด, มลภาวะทางกลิ่นที่เกิดจากขยะ, ต าแหน่งป้ายโฆษณาตามหัวมุมอาจท าให้เกิดอันตราย

จากอุบัติเหตุได้, ความปลอดภัย, ความเรียบของพื้นและเพิ่มที่จอดรถ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



138 

ค. กลุ่มพื้นที่ศึกษา C มีความคิดเห็นให้ปรับปรุงเร่ืองความ

สะอาดของพื้นท่ี, มีการท าความสะอาดอย่างเป็นระบบและรัดกุม, เพิ่มความกว้างทาวเท้าให้มาก

ข้ึน, เพิ่มความสว่าง, แก้ไขปรับปรุงพื้นที่ที่มีน้ าขังแลจดัท าทางม้าลาย 

ง. กลุ่มพื้นที่ศึกษา D มคีวามคิดเห็นให้ปรับปรุงความกว้าง ,

สภาพพื้นผิวความเรียบของพื้น และหลุมบ่อ น้ าขัง, เพิ่มความร่มเงา} เพิ่มจุดนั่งพัก, เพิ่มที่หลบฝน, 

ปรับปรุงทัศนียภาพจัดระเบียบและความเรียบร้อยให้เสาไฟฟ้า เสาอากาศ ป้ายโฆษณา 

จ. กลุ่มพื้นที่ศึกษา E มีความคิดเห็นให้ปรับปรุงเพิ่มความ

กว้างทางเท้า, ความสะอาด, แก้ไขระยะความสูงของป้ายร้านค้าให้เหมาะสม, เพิ่มแสงสว่าง, 

ปรับปรุงคุณภาพพนักงานรักษาความปลอดภัย, ความสม่ าเสมอของระดับพื้น, ความสะอาดผนัง

อาคาร และเพิ่มความร่มเงา 

2) ค าถามผู้ใช้งานทางเท้ามีความคิดเห็นว่าควรเพิ่มหรือลด 

Street furniture อะไรเพราะเหตุใด  

ก. กลุ่มพื้นที่ศึกษา A มคีวามคิดเห็นให้เพิ่มม้านั่ง, หลังคากัน

แดด, ไฟแสงสว่าง, ราว รั้วกันรถ, ถังขยะ, ต้นไม้, กล้องวงจรปิด, Universal Design ส าหรับคน

พิการและป้ายบอกเส้นทาง 

ข. กลุ่มพื้นที่ศึกษา B มีความคิดเห็นให้แก้ไขล าโพงกระจาย

เสียงให้ลดความดังลง, เพิ่มการปลูกต้นไม้, เพิ่มป้ายบอกเส้นทาง 

ค. กลุ่มพื้นที่ศึกษา C มีความคิดเห็นให้เพิ่มถังขยะ, ตู้

โทรศัพท์สาธารณะและปลูกต้นไม้เพิ่มเติม 

ง. กลุ่มพื้นที่ศึกษา D มีความคิดเห็นให้เพิ่มUniversal 

Design Furniture และ Street furniture ส าหรับเด็กไฟ, แสงสว่าง, หลังคากันแดด, ปลูกต้นไม้เพิ่ม

, เพิ่มม้า, น่ังเพิ่มอุปกรณ์กั้นรถวิ่งบนทางเท้าและป้ายบอกเส้นทาง 

จ. กลุ่มพื้นที่ศึกษา E มีความคิดเห็นให้เพิ่มไฟแสงสว่าง, 

Universal Design Furniture, ถังขยะ,  แก้ไขสายไฟฟ้าท่ีรกรุงรังไม่สวยงาม เปลี่ยนเป็นเดินสายใต้

ดินเอา, เพิ่มหลังคากันแดด และลดจ านวนมา้น่ังเพราะไมค่่อยมปีระโยชน์และเกะกะทางเดิน 
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3) ค าถามผู้ใช้งานมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแผงลอยบน

ทางเท้า 

ก. กลุ่มพื้นที่ศึกษา A มีความคิดเห็นไม่อยากให้มีแผงลอย

บนทางเท้า 1 คน มแีผงลอยบนทางเท้าหรือไม่มีก็ได้ 11 คน และควรมีแผงลอยบนทางเท้า 1 คน 

ข. กลุ่มพื้นที่ศึกษา B มีความคิดเห็นไม่อยากให้มีแผงลอย

บนทางเท้า 4 คน มแีผงลอยบนทางเท้าหรือไม่มีก็ได้ 1 คน และควรมีแผงลอยบนทางเท้า 0 คน 

ค. กลุ่มพื้นที่ศึกษา C มีความคิดเห็นไม่อยากให้มีแผงลอย

บนทางเท้า 4 คน มแีผงลอยบนทางเท้าหรือไม่มีก็ได้ 1 คน และควรมีแผงลอยบนทางเท้า 0 คน 

ง. กลุ่มพื้นที่ศึกษา D มีความคิดเห็นไม่อยากให้มีแผงลอย

บนทางเท้า 6 คน มแีผงลอยบนทางเท้าหรือไม่มีก็ได้ 0 คน และควรมีแผงลอยบนทางเท้า 1 คน 

จ. กลุ่มพื้นที่ศึกษา E มีความคิดเห็นไม่อยากให้มีแผงลอย

บนทางเท้า 0 คน มแีผงลอยบนทางเท้าหรือไม่มีก็ได้ 4 คน และควรมีแผงลอยบนทางเท้า 2 คน 

 ค าถามข้อนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ยอมให้มีแผงลอยบนทางเท้าได้ ได้ให้

ความเห็นเพิ่มเติมว่าเพราะแผงลอยช่วยให้พื้นที่มีชีวิตชีวา แต่ควรมีการจัดระเบียบ 

4) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่จักรยานยนต์รับจ้างใช้

พื้นที่ทางเท้าส าหรับการรอรับผู้โดยสาร  

ก. กลุ่มพื้นที่ ศึกษา A มีความคิดเห็นไม่อยากให้มี

จักรยานยนต์รับจ้างบนทางเท้า 6 คน มจีักรยานยนต์รับจ้างบนทางเท้าหรือไม่มีก็ได้ 4 คน และควร

มจีักรยานยนต์รับจ้างบนทางเท้า 1 คน 

ข. กลุ่มพื้นที่ ศึกษา B มีความคิดเห็นไม่อยากให้มี

จักรยานยนต์รับจ้างบนทางเท้า 1 คน มจีักรยานยนต์รับจ้างบนทางเท้าหรือไม่มีก็ได้ 0 คน และควร

มจีักรยานยนต์รับจ้างบนทางเท้า 0 คน 

ค. กลุ่มพื้นที่ ศึกษา C มีความคิดเห็นไม่อยากให้มี

จักรยานยนต์รับจ้างบนทางเท้า 2 คน มจีักรยานยนต์รับจ้างบนทางเท้าหรือไม่มีก็ได้ 6 คน และควร

มจีักรยานยนต์รับจ้างบนทางเท้า 1 คน 
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ง. กลุ่มพื้นที่ ศึกษา D มีความคิดเห็นไม่อยากให้มี

จักรยานยนต์รับจ้างบนทางเท้า 8 คน มจีักรยานยนต์รับจ้างบนทางเท้าหรือไม่มีก็ได้ 0 คน และควร

มจีักรยานยนต์รับจ้างบนทางเท้า 1 คน 

จ. กลุ่มพื้นที่ ศึกษา E มีความคิดเห็นไม่อยากให้มี

จักรยานยนต์รับจ้างบนทางเท้า 0 คน มจีักรยานยนต์รับจ้างบนทางเท้าหรือไม่มีก็ได้ 3 คน และควร

มจีักรยานยนต์รับจ้างบนทางเท้า 3 คน 

 ค าถามข้อนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ยอมให้มีจักรยานยนต์รับจ้างบนทาง

เท้าได้ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่ามีได้แต่ควรเป็นที่จอดเท่านั้น 

5) ความคิดเห็นเพิ่มเติม ส่วนใหญ่เป็นในแนวทางที่ให้มีที่จอด

รถเพิ่มเติม และปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะให้ผู้ใช้งาน 
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 บทที ่6 วิเคราะห์ และอภิปรายผลการศึกษา 

 จากค าถามของการวิจัยที่ต้องการทราบว่าปัจจัยทางภูมิทัศน์ใดที่มีผลต่อพฤติกรรม

และทัศนคติของผู้ใช้งานทางเท้า ท าให้ต้องวิเคราะห์ข้อมูลทั้งผู้ใช้งาน ลักษณะกายภาพ และ

ทัศนคติว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และเป็นความสัมพันธ์แบบใด 

1. ลักษณะและพฤติกรรมของผู้ใช้งานทางเท้า 

 เป็นการสรุปคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ใช้งานทางเท้าในพื้นที่ศึกษา เพื่อให้

ทราบได้ว่าทางเท้าในพื้นที่ศึกษามีผู้ใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์การออกแบบหรือไม่ โดย

วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากการจัดท าแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1.1 ลักษณะของผู้ใช้งานทางเท้าในพื้นที่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 71 คน เป็น

เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อายุในช่วง 19 – 40 ปี อยู่ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัทและนักเรียนนักศึกษา รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาท การศึกษา

ระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นลักษณะผู้ใช้งานที่เป็นไปตามประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ศึกษาที่เป็นย่าน

พาณิชยกรรมที่มีสถาบันการศึกษาและขนส่งสาธารณะในพื้นที่ 

 

แผนภูมิท่ี 12 เปรียบเทียบปริมาณเป็นร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม 

23.90% 

76.10% 

ชาย  

หญิง 
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แผนภูมิท่ี 13 เปรียบเทียบปริมาณเป็นร้อยละของอายุผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

แผนภูมิท่ี 14 เปรียบเทียบปริมาณเป็นร้อยละของอาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

แผนภูมิท่ี 15 เปรียบเทียบปริมาณเป็นร้อยละของรายได้ผู้ตอบแบบสอบถาม 

0% 

23.90% 

64.80% 

11.30% 

ต่ ากว่า 12 ปี 

12-18 ปี 

 19-40 ปี 

41 ปีขึ้นไป 

45.10% 

43.70% 

11.30% 

นักศึกษา 

พนักงานบริษัท 

อื่นๆ 

4.20% 

16.90% 

42.30% 

4.20% 

4.20% 

28.20% 
ไม่เกิน 5,000 บาท 

5,001 - 10,000 บาท 

10,001 - 20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

30,001 ขึ้นไป 

ไม่ระบุ 
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แผนภูมท่ีิ 16 เปรียบเทียบปริมาณเป็นร้อยละของการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

แผนภูมิท่ี 17 เปรียบเทียบปริมาณของประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่ศึกษา 

 

แผนภูมิท่ี 18 เปรียบเทียบปริมาณร้อยละของประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่ศึกษา 

5.60% 

12.70% 

12.70% 

1.40% 

1.40% 

47.90% 

16.90% 

1.40% 0% ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปวช. 

ปวส. 
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ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

3 2 
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18 
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90 

ห้างฯ 

ภาพยนตร์ 

ร้านอาหาร 

ร้านบริการ 

ร้านค้า 

การศึกษาส านักงาน 

อื่นๆ 

1.34 0.89 

21.88 

19.64 
37.50 

10.71 
8.04 

ห้างฯ 

ภาพยนตร์ 

ร้านอาหาร 
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1.2 พฤติกรรมของผู้ใช้งานทางเท้า จากแบบสอบถามด้านพฤติกรรมสามารถสรุปได้

ว่าผู้ใช้งานในพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่จะเข้ามาในพื้นที่ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลาและความถี่ใน

การเข้าเป็นในลักษณะหลากหลายไม่เฉพาะเจาะจงช่วงใดเป็นพิเศษ เข้ามาเพื่อประกอบกิจกรรม

ด้านการพักผ่อนและบริโภคความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ เช่นการรับชมภาพยนตร์ ซื้อของ และ

รับประทานอาหาร เป็นต้น เวลาที่ใช้ท ากิจกรรมตั้งแต่ 5 ชั่วโมงขึ้นไป 

 

แผนภูมิท่ี 19 เปรียบเทียบปริมาณเป็นร้อยละของวันที่เข้าพื้นที่มาเป็นประจ า 

 

แผนภูมิท่ี 20 เปรียบเทียบปริมาณเป็นร้อยละของความถี่ในการเข้าพื้นที่ 

19.70% 

46.50% 

12.70% 

19.70% 

จันทร-์ศุกร ์

เสาร์-อาทิตย ์

ทุกวัน 

อื่นๆ 

15.50% 

26.80% 

12.70% 

14.10% 

23.90% 
เดือนละครั้ง 

สัปดาห์ละครั้ง 

2-3 วันต่อสัปดาห ์

4-5 วันต่อสัปดาห ์

6-7วันต่อสัปดาห ์
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แผนภูมิท่ี 21 เปรียบเทียบปริมาณเป็นร้อยละของกิจกรรมที่ท าเป็นประจ า 

 

แผนภูมิท่ี 22 เปรียบเทียบปริมาณเป็นร้อยละของระยะเวลาในการท ากิจกรรม 

 จากลักษณะและพฤติกรรมของผู้ใช้งานทางเท้าสามารถสรุปได้ว่าเป็นไปตาม

จุดประสงค์ของทางเท้าย่านพาณิชยกรรม สังเกตได้จากลักษณะผู้ใช้งานอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย และ

มีการใช้งานที่หลากหลายตามประโยชน์ใช้สอยโดยไม่เน้นไปกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเป็นพิเศษ 

และมีช่วงเวลาที่ยาวในการท ากิจกรรม 

 

 

 

2.60% 

13.20% 

21.80% 

21.50% 
15% 

19.50% 

14.30% 

14.10% 

1.50% 
อยู่อาศัยในพ้ืนที่ 

มาท างานในพ้ืนที ่

ซื้อของ รับประทานอาหาร 

เข้าสถานบันเทิง 

เพื่อเปลี่ยนถ่ายการสัญจร 

พักผ่อน เดินเล่น 

กิจกรรมนอกเหนือจากที่ระบุ 

เพื่อศึกษาในสถานศึกษา 

2.80% 

33.80% 

18.30% 

38% 
ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง 

1-2 ชั่วโมง 

3-4 ชั่วโมง 

5 ชั่วโมงขึ้นไป 
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2. ภูมิทัศน์ทางกายภาพท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ทางเท้า 

 จากการส ารวจภูมิทัศน์ทางกายภาพของพื้นที่ศึกษาและจัดท าแบบสอบถาม เมื่อน า

ข้อมูลที่ได้จากการลงส ารวจเก็บข้อมูลพื้นที่ศึกษา และจากการจัดท าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผล

การศึกษาโดยใช้วิธีการจับคู่ตัวแปรต้นและตัวแปรตามเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกัน (รูปที่ 109) 

และสรุปโดยพิจารณาจากทางเท้าในกลุ่มพื้นที่ศึกษาที่มีคะแนนความพึงพอใจโดดเด่นกับลักษณะ

ทางกายภาพของทางเท้าในกลุ่มนั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

รูปท่ี 109 แผนภาพอธิบายการจับคู่ตัวแปรเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างมติิทางกายภาพกับพฤติกรรมการใช้ทางเท้า 

 มิติทางกายภาพของแต่ละกลุ่มพื้นที่ศึกษามีความสัมพันธ์กันคือ หากเรียงล าดับ

ความกว้างเฉลี่ยของทางเท้าแต่ละพื้นที่จะได้ A>E>D>C>B หากเรียงล าดับความยาวของทางเท้า

แต่ละพื้นที่จะได้ E>D>A>B>C และหากเรียงล าดับพื้นที่ทางเท้าในแต่ละพื้นที่ศึกษาจะได้ 

A>D>E>B>C เมื่อน าความสัมพันธ์ดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับพฤติกรรมการใช้ทางเท้าจะมี

รายละเอียดดังต่อไปนี ้

2.1.1 วันที่เข้ามาในพื้นที่ศึกษาเป็นประจ า ในพื้นที่ A, C, E ผู้ใช้งานเข้ามาใน

พื้นที่วันเสาร์-อาทิตย์มากที่สุด พื้นที่ B ผู้ใช้งานเข้ามาในวันอ่ืนๆมากที่สุด จะเห็นได้ว่าเกือบทุก

พื้นที่ผู้ใช้งานเลือกที่จะเข้ามาวันเสาร์ – อาทิตย์มากที่สุด ดังนั้นมิติทางกายภาพไม่มีความสัมพันธ์

ใดๆกับวันที่เข้ามาในพื้นที่ศึกษาเป็นประจ า 

   ส
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2.1.2 เวลาที่เข้ามาในพื้นที่ศึกษาเป็นประจ า ผู้ใช้งานทุกพื้นที่เข้าในช่วงเวลา

ที่มีอิสระต่อจากกันไม่สามารถจับกลุ่มข้อมูลได้ ดังนั้นมิติทางกายภาพไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับ

เวลาเข้ามาในพื้นที่ศึกษาเป็นประจ า 

2.1.3 ความถี่ในการเข้าพื้นที่ศึกษา ในพื้นที่ A, D ผู้ใช้งานเข้ามาในพื้นที่

สัปดาห์ละครั้งมากที่สุด พื้นที่ B, C ผู้ใช้งานเข้ามาช่วงอ่ืนๆมากที่สุด ในพื้นที่ E ผู้ใช้งานเข้ามาใน

พื้นที่ 4-5 วันต่อสัปดาห์มากที่สุด พื้นที่ A, D ไม่ได้มีความใกล้เคียงใดทางมิติกายภาพ พื้นที่ B, C 

ไม่ได้มีความใกล้เคียงใดทางมิติกายภาพ ดังนั้นมิติทางกายภาพไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับความถี่

ในการเข้าพื้นที่ศึกษา 

2.1.4 กิจกรรมที่ท าเป็นประจ าในพื้นที่ศึกษา ในพื้นที่ A, D, E ผู้ใช้งานเข้ามา

ในพื้นที่เพื่อซื้อของและรับประทานอาหารมากที่สุด ในพื้นที่ B,C ผู้ใช้งานเข้ามาในพื้นที่เพื่อท างาน

ในพื้นที่มากท่ีสุด พื้นที่ B, C ไม่ได้มีความใกล้เคียงใดทางมิติกายภาพ ดังนั้นมิติทางกายภาพไม่มี

ความสัมพันธ์ใดๆกับกิจกรรมที่ท าเป็นประจ าในพื้นที่ศึกษา 

2.1.5 เวลาที่ใช้ท ากิจกรรม ในพื้นที่ A ผู้ใช้งานใช้เวลาท ากิจกรรม 3-4 ชั่วโมง

มากที่สุด ในพื้นที่ B, C ผู้ใช้งานใช้เวลาท ากิจกรรม 5 ชั่วโมงขึ้นไปมากที่สุด ในพื้นที่ D, E ผู้ใช้งาน

ใช้เวลาท ากิจกรรม 1-2 ชั่วโมงมากที่สุด ซึ่งพบความสัมพันธ์ว่าพื้นที่ A มีพื้นที่ทางเท้ามากที่สุด 

ล าดับถัดมาคือพื้นที่ D, E ที่มีพื้นที่ทางเท้าใกล้เคียงกัน และ พื้นที่ B, C มีพื้นที่ทางเท้าน้อยที่สุด 

จะเห็นได้ว่าผู้ใช้งานใช้เวลาท ากิจกรรมมากที่สุดในทางเท้าที่มีพื้นที่น้อยที่สุด  ใช้เวลาท ากิจกรรม

รองลงมากับทางเท้าที่มีพื้นที่มากที่สุด และใช้เวลาน้อยที่สุดกับทางเท้าที่มีพื้นที่ล าดับกลาง เป็น

ความสัมพันธ์ตัวแปรท่ีไม่อาจอนุมานได้ว่าแปรผกผันกันทีเดียว ต้องดูปัจจัยอื่นต่อไป 

 จากความสัมพันธ์ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่ามิติทางกายภาพด้านความยาวของทาง

เท้าไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับพฤติกรรมการใช้ทางเท้า 
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แผนภูมิท่ี 23 เปรียบเทียบความกว้างเฉลี่ยของทางเท้าในแต่ละกลุ่มพื้นที่ศึกษา 

 

แผนภูมิท่ี 24 เปรียบเทียบความยาวทางเท้าในแต่ละกลุ่มพื้นที่ศึกษา 

 

แผนภูมิท่ี 25 เปรียบเทียบพื้นที่ทางเท้าในแต่ละกลุ่มพื้นที่ศึกษา 
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2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความร่มเงากับพฤติกรรมการใช้ทางเท้า  

 ความร่มเงาของแต่ละกลุ่มพื้นที่ศึกษามีความสัมพันธ์กันคือ พื้นที่ D, E แทบจะไม่มี

ร่มเงาตลอดวัน พื้นที่ A มีร่มเงาบ้าง 1 ช่วงเวลาคือก่อนเช้าจนถึงเที่ยง พื้นที่ B มีร่มเงาครึ่งวันสลับ

ช่วงเวลาเช้าจะร่มเงาทางทิศตะวันออก บ่ายจะร่มเงาทางทิศตะวันตก และพื้นที่ C มีร่มเงาตลอด

ทั้งวันเป็นส่วนใหญ ่เมื่อน าความสัมพันธ์ดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับพฤติกรรมการใช้ทางเท้าจะมี

รายละเอียดดังต่อไปนี ้

2.2.1 วันที่เข้ามาในพื้นที่ศึกษาเป็นประจ า  ความร่มเงาในประเทศไทยเกิด

จากปัจจัยที่เป็นช่วงเวลาในแต่ละวัน ดังนั้นปัจจัยที่เป็นวันในสัปดาห์จึงไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับ

ความร่มเงา นอกจากเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นสุริยุปราคา หรือฤดูกาลต่างๆที่สามารถ

ท าให้ร่มเงาเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในช่วงเวลาที่ท าการวิจัยไม่ได้มีปรากฏการณ์ใดๆ และอยู่ในช่วงฤดู

ร้อน ซึ่งเป็นฤดูที่มีความยาวนานที่สุดของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ จึงจัดได้ว่าเป็นช่วงเวลาสามัญ 

เหมาะสมกับการท าวิจัยในหัวข้อนี้ สรุปได้ว่าความร่มเงาไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับวันที่เข้ามาใน

พื้นที่ศึกษาเป็นประจ า 

2.2.2 เวลาที่เข้ามาในพื้นที่ศึกษาเป็นประจ า ผู้ใช้งานทุกพื้นที่เข้าในช่วงเวลา

ที่มีอิสระต่อจากกันไม่สามารถจับกลุ่มข้อมูลได้ ดังนั้นความร่มเงาไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับเวลา

เข้ามาในพื้นที่ศึกษาเป็นประจ า 

2.2.3 ความถี่ในการเข้าพื้นที่ศึกษา พื้นที่ A, D, E มีความสัมพันธ์กับความร่ม

เงาคือมีความร่มเงาน้อยและมีบางช่วงเวลา ซึ่งสอดคล้องกับความถี่ในการเข้าพื้นที่ศึกษาที่มี

ความถี่น้อย เช่นเดียวกันกับพื้นที่ B, C เป็นพื้นที่ที่มีช่วงเวลาร่มเงามากและมีความถี่ในการใช้งาน

มาก ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าความร่มเงามีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเข้าพื้นที่ศึกษาใน

ลักษณะความสัมพันธ์แปรตามกัน 

2.2.4 กิจกรรมที่ท าเป็นประจ าในพื้นที่ศึกษา ในพื้นที่ A, D, E มีความสัมพันธ์

กับความร่มเงาคือมีความร่มเงาน้อยและมีบางช่วงเวลา ตรงกับกิจกรรมที่ท าเป็นประจ าในพื้นที่

ศึกษาคือเพื่อซื้อของและรับประทานอาหาร ในพื้นที่ B,C มีร่มเงามากที่สุดซึ่งผู้ใช้งานเข้ามาใน
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พื้นที่เพื่อท างานในพื้นที่มากท่ีสุด อาจอนุมานได้ว่าพื้นที่ที่มีความร่มเงาน้อยผู้ใช้งานมักท ากิจกรรม

ที่ไม่ต้องอยู่เป็นเวลานานๆ หรือสามารถเข้าไปภายในอาคารได้เช่นการซื้อของหรือมารับประทาน

อาหาร และพื้นที่ที่มีความร่มเงามาก ผู้ใช้งานสามารถท ากิจกรรมภายนอกได้เป็นเวลานานกว่า แต่

เนื่องจากกิจกรรมที่ระบุมาทั้งหมดอาจเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกอาคารได้ จึงไม่อาจสรุปได้ว่า

กิจกรรมที่ท าเป็นประจ ามีความสัมพันธ์กับความร่มเงาอย่างแท้จริง 

2.2.5 เวลาที่ใช้ท ากิจกรรม ในพื้นที่ A เป็นพื้นที่ที่มีร่มเงาเป็นบางช่วงเวลา

ผู้ใช้งานใช้เวลาท ากิจกรรม 3-4 ชั่วโมง ในพื้นที่ B, C ซึ่งเป็นที่ที่มีร่มเงามากผู้ใช้งานใช้เวลาท า

กิจกรรม 5 ชั่วโมงขึ้นไปซึ่งเป็นช่วงเวลามากที่สุด ในพื้นที่ D, E คือพื้นที่ที่มีร่มเงาน้อยที่สุดผู้ใช้งาน

ใช้เวลาท ากิจกรรม 1-2 ชั่วโมง จึงสามารถสรุปได้ว่าความร่มเงามีความสัมพันธ์กับเวลาที่ใช้ในการ

ท ากิจกรรมคือ เวลาร่มเงามากท าให้เวลาในการท ากิจกรรมมากขึ้น หรือเรียกได้ว่ามีความสัมพันธ์

ในลักษณะแปรตามกัน 

 จากความสัมพันธ์ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าความร่มเงามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การใช้ทางเท้าโดยช่วงเวลาในความร่มเงาจะแปรตามความถี่ในการเข้าพื้นที่ และช่วงเวลาใน

ความร่มเงาจะแปรตามเวลาที่ใช้ท ากิจกรรม 

2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินกับพฤติกรรมการใช้ทางเท้า 

 ปริมาณการใช้ประโยชน์ที่ ดินเพื่อการพาณิชย์ในแต่ละพื้นที่ ศึกษาเมื่อน ามา

เรียงล าดับจะมีปริมาณเป็น B>A>C>E>D  

 วันที่ เวลา ความถี่ กิจกรรม และเวลาที่ใช้กับการใช้ประโยชน์ที่ดินจะมีความสัมพันธ์

กันเรื่องวันที่การใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวมีเหตุการณ์ หรือประเพณีใดๆที่จัดขึ้นประจ าวันนั้นๆ ซึ่ง

เป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่ได้มีความเป็นสามัญ จึงไม่สามารถน ามาวิจัยได้  

 สรุปได้ว่าคุณค่าในเชิงปริมาณการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การใช้ทางเท้าในการวิจัยนี้ 
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แผนภูมิท่ี 26 เปรียบเทียบร้อยละการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละกลุ่มพื้นที่ศึกษา 

 

แผนภูมิท่ี 27 เปรียบเทียบปริมาณการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพาณิชย์ในแต่ละกลุ่มพื้นที่ศึกษา 

 

3. ภูมิทัศน์กายภาพท่ีมีผลต่อปริมาณผู้ใช้งานทางเท้า 

3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างมติิทางกายภาพกับปริมาณผู้ใช้งานทางเท้า 

 มิติทางกายภาพของแต่ละกลุ่มพื้นที่ศึกษามีความสัมพันธ์กันคือ หากเรียงล าดับ

ความกว้างเฉลี่ยของทางเท้าแต่ละพื้นที่จะได้ A>E>D>C>B หากเรียงล าดับความยาวของทางเท้า

แต่ละพื้นที่จะได้ E>D>A>B>C และหากเรียงล าดับพื้นที่ทางเท้าในแต่ละพื้นที่ศึกษาจะได้ 

A>D>E>B>C ในส่วนปริมาณผู้ใช้งานทางเท้าหากเรียงล าดับปริมาณผู้ใช้งานแต่ละพื้นที่จะได้ 

D>E>B>C>A และความหนาแน่นของผู้ใช้งานทางเท้าหากเรียงล าดับในแต่ละพื้นที่จะได้ 
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 เมื่อน าความสัมพันธ์ดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับปริมาณผู้ใช้ทางเท้าจะเห็นได้ว่ามี

ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ทางเท้ากับปริมาณผู้ใช้งานทางเท้าเป็นไปในลักษณะแปรตามกัน 

ยกเว้นพื้นที่ A ซึ่งหากน ามาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยอ่ืนแล้วเป็นไปได้ว่าการที่พื้นที่ A ไม่เป็นไปตาม

ความสัมพันธ์อาจเกิดจากปัจจัยอ่ืนที่ไม่ใช่มิติทางกายภาพ หรืออาจเป็นความคลาดเคลื่อนในการ

เก็บข้อมูล  

 สรุปได้ว่ามิติทางกายภาพด้านพื้นที่ทางเท้าอาจมีความสัมพันธ์กับปริมาณผู้ใช้งาน

ทางเท้า โดยลักษณะความสัมพันธ์แบบแปรตามกัน 

3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความร่มเงากับปริมาณผู้ใช้งานทางเท้า 

 ความร่มเงาของแต่ละกลุ่มพื้นที่ศึกษามีความสัมพันธ์กันคือ พื้นที่ D, E แทบจะไม่มี

ร่มเงาตลอดวัน พื้นที่ A มีร่มเงาบ้าง 1 ช่วงเวลาคือก่อนเช้าจนถึงเที่ยง พื้นที่ B มีร่มเงาครึ่งวันสลับ

ช่วงเวลาเช้าจะร่มเงาทางทิศตะวันออก บ่ายจะร่มเงาทางทิศตะวันตก และพื้นที่ C มีร่มเงาตลอด

ทั้งวันเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนปริมาณผู้ใช้งานทางเท้าหากเรียงล าดับปริมาณผู้ใช้งานแต่ละพื้นที่จะ

ได้ D>E>B>C>A และความหนาแน่นของผู้ใช้งานทางเท้าหากเรียงล าดับในแต่ละพื้นที่จะได้ 

C>B>D>E>A เมื่อน าความสัมพันธ์ดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับปริมาณผู้ใช้ทางเท้าจะเห็นได้ว่า

ไม่มีความสัมพันธ์กัน  

 สรุปได้ว่าความร่มเงาของทางเท้าอาจไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณผู้ใช้งานทางเท้า 

3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินกับปริมาณผู้ใช้งานทางเท้า 

 ปริมาณการใช้ประโยชน์ที่ ดินเพื่อการพาณิชย์ในแต่ละพื้นที่ ศึกษาเมื่อน ามา

เรียงล าดับจะมีปริมาณเป็น B>A>C>E>D เมื่อพิจารณาร่วมกับล าดับของปริมาณผู้ใช้งานกับ

ล าดับของปริมาณการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละประเภทและแต่ละพื้นที่ ไม่พบความสัมพันธ์ใดๆ

ต่อกัน 

 สรุปได้ว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณผู้ใช้งานทางเท้า อาจ

เป็นไปได้ที่จะมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งจะเป็นในลักษณะเฉพาะของแต่ละการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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แผนภูมิท่ี 28 เปรียบเทียบปริมาณผู้ใช้งานทางเท้าในแต่ละกลุ่มพื้นที่ศึกษา 

 

 

แผนภูมิท่ี 29 เปรียบเทียบความหนาแน่นผู้ใช้งานทางเท้าในแต่ละกลุ่มพื้นที่ศึกษา 
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4. วิเคราะห์ข้อมูลด้านทัศนคติของผู้ใช้งานทางเท้า 

 ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจคุณภาพทางเท้า แยกเป็น 3 หัวข้อหลักคือ รูปแบบ

และองค์ประกอบของทางเท้า ทัศนคติในการใช้งาน และภาพลักษณ์ที่ผู้ใช้งานรู้สึกต่อทางเท้า 

ทั้งหมด 24 ข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจ 5 ระดับ และก าหนดคะแนน

เฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละระดับไว้ดังนี้ 

 4.51 – 5.00  มีความพึงพอใจในระดับดีมาก 

 3.51 – 4.50  มีความพึงพอใจในระดับดี 

 2.51 – 3.50  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 1.51 – 2.50  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 

 1.00 – 1.50  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 จากเกณฑ์ระดับคะแนนเฉลี่ยนี้เองเราสามารถแยกความคิดเห็นที่มีคะแนนความพึง

พอใจระดับสูงสุดคือระดับดี และสูงที่สุดในกลุ่มพื้นที่ศึกษาออกมาได ้ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความกว้างทางเท้า  พื้นที่ศึกษา B 4.33 คะแนน 

2. Street Furniture ใช้การได ้ พื้นที่ศึกษา B,C 3.83 คะแนน  

3. Street Furniture ไม่เกะกะ พื้นที่ศึกษา A 3.85 คะแนน 

4. ความเรียบร้อยของวัสดุพื้นผิว พื้นที่ศึกษา C 3.75 คะแนน 

5. ความสวยงามของอาคาร พื้นที่ศึกษา C 3.75 คะแนน 

6. ความสว่าง  พื้นที่ศึกษา C 4.17 คะแนน 

7. ความปลอดภัย  พื้นที่ศึกษา B, C 4.00 คะแนน 

8. ความน่าเชิญชวนในการเดิน พื้นที่ศึกษา B 4.17 คะแนน 

9. การสัญจรไม่สับสน  พื้นที่ศึกษา C 3.67 คะแนน 

10. การสัญจรสะดวกไม่แออัด พื้นที่ศึกษา C 3.75 คะแนน 

11. ไปถึงจุดหมายโดยไม่อ้อม พื้นที่ศึกษา E 3.80 คะแนน 

12. มีความต่อเนื่องในการเดิน พื้นที่ศึกษา A, C 4.08 คะแนน 

13. ป้ายเส้นทางมีประโยชน์ พื้นที่ศึกษา C 3.58 คะแนน 
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14. การจอดรถไม่ลุกล้ าพื้นที่ พื้นที่ศึกษา C 3.83 คะแนน 

15. มีการแยกสัดส่วนการใช้งาน พื้นที่ศึกษา C 3.75 คะแนน 

16. ความน่าสนใจในสินค้าและบริการพื้นที่ศึกษา C 4.17 คะแนน 

17. ความเป็นเอกลักษณ์ พื้นที่ศึกษา B 4.42 คะแนน 

 จะเห็นได้ว่าพื้นที่ศึกษา C และ B ได้คะแนนความพึงพอใจสูงสุดในหลายหัวข้อ ซึ่ง

สอดคล้องกับคะแนนเฉลี่ยรวมแต่ละพื้นที่ซึ่งเรียงล าดับเป็น C>B>E>D>A (ตารางที่ 6.1) จากผล

การศึกษานี้ท าให้ทราบว่าพื้นที่ B และ C เป็นพื้นที่ตัวแทนของพื้นที่ศึกษาที่ได้รับคะแนนด้านความ

พึงพอใจสูงสุด และหัวข้อที่มีคะแนนสูงอย่างมีนัยยะได้แก่ ความกว้างทางเท้า, ความสว่าง, ความ

ปลอดภัย, ความน่าเชิญชวนในการเดิน, ความต่อเนื่องในการเดิน, ความน่าสนใจในสินค้าและ

บริการ และความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะเป็นหัวข้อที่จะถูกน ามาวิเคราะห์และอภิปรายในขั้นต่อไป 

 

5. ภูมิทัศน์กายภาพท่ีมีผลต่อทัศนคติผู้ใช้งานทางเท้า 

5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างมติิทางกายภาพกับทัศนคติผู้ใช้งานทางเท้า 

 จากการที่กลุ่มพื้นที่ศึกษาที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุดคือพื้นที่ B และ พื้นที่ C ท า

ให้อนุมานได้ว่าลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษาในพื้นที่ B และ C ในหัวข้อที่ได้รับคะแนนสูง 

เป็นลักษณะทางกายภาพที่ดีและส่งเสริมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน เพราะฉะนั้นสามารถนับเป็น

ปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อทัศนคติได้ 

 หัวข้อที่ถูกเลือกมามีรายละเอียดดังนี้ 

5.1.1 ความกว้างของทางเท้า พื้นที่ศึกษา B และ C ไม่ได้มีความกว้างของทาง

เท้ามากที่สุด คือ มีความกว้างเพียง 2.00 เมตร และถูก Street Furniture กินพื้นที่ไปจนเหลือพื้นที่

เดือนเพียง 0.90 เมตร และมีความหนาแน่นของผู้ใช้งานสูงกว่าพื้นที่อ่ืนทั้งหมด แต่ผู้ใช้งานกลับมี

ความพึงพอใจมาก อาจเป็นไปได้ว่าความกว้างดังกล่าวไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเดินเท่าใดนัก 

และยังมีความใกล้ชิดกับร้านค้า ร้านอาหาร ร้านบริการอย่างมาก ท าให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกใน

การดูสินค้าและบริการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด จึงมีความพึงพอใจมาก แตกต่าง
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จากพื้นที่การศึกษาอ่ืนที่มีความกว้างทางเท้ามากกว่า และมีความหนาแน่นของผู้ใช้งานต่ ากว่า แต่

กลับไม่ได้คะแนนความพึงพอใจที่ดี นั่นอาจเป็นเพราะความกว้างที่มากกว่าท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์

ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าก็เป็นได้ 

5.1.2 ความสว่าง ภายในพื้นที่ศึกษา B และ C มีแสงสว่างเข้าถึงตลอดวัน 

รวมถึงมีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลาค่ าในจ านวนที่เหมาะสมท าให้ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจสูง ต่างกับ

พื้นที่ศึกษาอ่ืนที่มีแดดตลอดทั้งวันไม่มีร่มเงาท าให้มีความพึงพอใจต่ ากว่า  

5.1.3 ความปลอดภัย ด้วยลักษณะของพื้นที่ B และ C ที่เป็นทางเท้าแนวตรง 

สามารถมองเห็นทางออกถนนใหญ่ได้จากปลายทางอีกด้านหนึ่ง และมีความยาวไม่มาก อีกทั้ง

ถนนที่อยู่ระหว่างทางเท้ามีความกว้างปานกลาง มีการจัดระเบียบให้มีพื้นที่จอดรถชัดเจน 

การจราจรเคลื่อนที่ช้า ท าให้ผู้ใช้งานมีความรู้สึกปลอดภัยมากกว่าพื้นที่ศึกษาอ่ืนที่มีความยาวมาก

และมองไม่เห็นทางออกของถนน และมีการจราจรที่คับค่ังกว่า อาจท าให้รู้สึกไม่ปลอดภัยเท่า  

5.1.4 ความน่าเชิญชวนในการเดิน พื้นที่ B และ C มีลักษณะเป็นร้านค้าขนาบ

สองข้างทาง ตรงกลางเป็นถนนและมีที่จอดรถ มีทัศนีภาพที่โล่งมองเห็นท้องฟ้า และมีร่มเงา อาจ

เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความน่าเชิญชวนในการเดิน 

5.1.5 ความต่อเนื่องในการเดิน ลักษณะผังของพื้นที่ศึกษาที่เป็นระบบตาราง

เข้าถึงกันได้หมดทุกพื้นที่ ท าให้มีความเข้าใจในเส้นทางง่าย และมีเส้นทางไปถึงขนส่งมวลชนรถ

ประจ าทางและรถไฟฟ้า ท าให้มีความต่อเนื่องในการเข้าและออกจากพื้นที่ แตกต่างจากพื้นที่

ศึกษาอ่ืนที่วางตัวในแนวขวางมองไม่เห็นระบบขนส่งมวลชน หรือมองเห็นทางออกจากพื้นที่ได้ยาก 

5.1.6 ความน่าสนใจในสินค้าและบริการ ด้วยลักษณะความหลากหลายของ

ประเภทและปริมาณของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีอัตราส่วนต่อพื้นที่มากกว่าพื้นที่ศึกษาอ่ืน ท าให้

ผู้ใช้งานรู้สึกมีความสนใจทางพาณิชย์มากกว่า  
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5.1.7 ความเป็นเอกลักษณ์ พื้นที่ B และ C เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของ

สยามสแควร์ที่เป็นทางเท้าเพื่อการพาณิชยกรรม มากกว่าพื้นที่ศึกษาอ่ืนที่มีความส าคัญในด้าน

การเปลี่ยนถ่ายการสัญจรมากกว่า  

 

รูปท่ี 110 แสดงรูปตัดพื้นที่ศึกษาย่อย B1 

 

รูปท่ี 111 แสดงรูปตัดพื้นที่ศึกษาย่อย B2 

 

รูปท่ี 112 แสดงรูปตัดพื้นที่ศึกษาย่อย B3 
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รูปท่ี 113 แสดงรูปตัดพื้นที่ศึกษาย่อย C1 

 

รูปท่ี 114 แสดงรูปตัดพื้นที่ศึกษาย่อย C2, C3 
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รูปท่ี 115 แผนผังแสดงการแบ่งพื้นที่ศึกษาย่อยเพื่อการเก็บข้อมูล 
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5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความร่มเงากับทัศนคติผู้ใช้งานทางเท้า 

 คะแนนความพึงพอใจด้านความร่มเงาของทางเท้าในพื้นที่ศึกษาอยู่ในเกณฑ์น้อยถึง

ปานกลางในทุกพื้นที่ ซึ่งขัดแย้งกับผลการส ารวจที่ในพื้นที่ที่มีร่มเงามากจะมีผู้ใช้งานมากกว่าพื้นที่

ที่มีร่มเงาน้อย ท าให้ไม่สามารถสรุปได้ว่าความร่มเงามีความสัมพันธ์กับทัศนคติหรือไม่ ซึ่งอาจเป็น

ผลมาจากการเก็บข้อมูลที่คลาดเคลื่อน หรือ ทัศนคติของผู้ใช้งานที่มองภาพรวมพื้นที่สยามสแควร์

ว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่น่าพึงพอใจด้านความร่มเงา 

5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินกับทัศนคติผู้ใช้งานทางเท้า 

 จากผลการส ารวจพบว่าพื้นที่ที่มีการกระจายตัวของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินมาก

ที่สุดคือพื้นที่ A ส่วนในพื้นที่ B, C ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจด้านความน่าสนใจใน

สินค้าและบริการมากที่สุดนั้นมีความโดดเด่นเรื่องเป็นพื้นที่ที่มีอัตราส่วนของร้านค้า และร้าน

บริการมากที่สุด และในพื้นที่ B ยังเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุด ท าให้

สามารถสรุปได้ว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงปริมาณจะแปรผันตามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน และ

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทร้านค้า และร้านบริการเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผู้ใช้งานมีความ

ต้องการสูงสุด 

พื้นที่ 
ศึกษา 

ประโยชน์ใช้สอย(ร้อยละ/กลุ่มพื้นที)่ 

ห้างฯ ภาพยนตร์ ร้านอาหาร 
ร้าน
บริการ 

ร้านค้า 
การศึกษา
ส านักงาน 

อื่นๆ 

A 2.86 5.71 5.71 17.14 28.57 31.43 8.57 

B 1.08 0.00 23.66 12.90 48.39 3.23 10.75 

C 0.00 0.00 17.65 38.24 32.35 8.82 2.94 

D 3.33 0.00 23.33 23.33 40.00 6.67 3.33 

E 0.00 0.00 37.50 18.75 18.75 15.63 9.38 

คิดเป็น 1.34 0.89 21.88 19.64 37.50 10.71 8.04 

ตารางท่ี 17 แสดงประโยชน์ใช้สอยคิดเป็นร้อยละต่อพื้นที่ส ารวจในแต่ละกลุ่ม 
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ค าถามในแบบสอบถาม 

ชนดิของข้อมลู 
คะแนนค่าเฉลี่ยแบบสอบถามบนพืน้ทีส่ ารวจ 

(Mean) รวม 
พื้นที ่A พื้นที ่B พื้นที ่C พื้นที ่D พื้นที ่E 

ชนดิ ค าถาม Na(13) Nb(12) Nc(12) Nd(19) Ne(15) Ns(71) 

รูป
แบ

บแ
ละ
อง
ค์ป

ระ
กอ

บข
อง
ทา

งเท
้า 

1. ความกว้างทางเท้า 3.77 4.33 3.58 3.58 3.47 3.746 

2. Street Furniture ใช้การได ้ 3.23 3.83 3.83 3.32 3.47 3.536 

3. Street Furniture ไม่เกะกะ 3.85 3.75 3.58 3.42 3.07 3.534 

4. ความเรียบร้อยของวัสดุพื้นผิว 2.69 3.17 3.75 3.63 3.73 3.394 

5. คุณภาพ Universal Design 2.23 2.17 2.92 3.26 2.6 2.636 

6. ความร่มเงาของทางเทา้ 2.92 2.33 2.83 2.68 3 2.752 

7. ความสวยงามของพรรณไม ้ 2.23 2.25 3.17 2.37 3.33 2.67 

8. ความสวยงามของอาคาร 3.38 3.08 3.75 3.11 3.27 3.318 

9. ความสะอาด 3.15 3.75 3.42 3.16 3.2 3.336 

10. ความสวา่ง 3.46 3.67 4.17 3.95 3.53 3.756 

11. ความปลอดภัย 3.23 4 4 3.58 3.27 3.616 

12. การป้องกันมลภาวะ 2 3 3.08 2.63 2.73 2.688 

ทัศ
นค

ติใ
นก

าร
ใช
ง้า
น 

13. ความนา่เชิญชวนในการเดิน 3.23 4.17 3.83 3.16 3.33 3.544 

14. การสัญจรไม่สับสน 3.62 3.25 3.67 3.21 3.53 3.456 

15. การสัญจรสะดวกไมแ่ออัด 3.08 3.42 3.75 3 3 3.25 

16. ไปถึงจดุหมายโดยไม่อ้อม 3.69 3.67 3.75 3.42 3.8 3.666 

17. มีความต่อเนื่องในการเดิน 4.08 3.92 4.08 3.47 3.53 3.816 

18. ป้ายเส้นทางมีประโยชน ์ 2.92 2.83 3.58 2.95 3.33 3.122 

19. การจอดรถไม่ลุกล้ าพื้นที่ 3.46 3.25 3.83 3 3.13 3.334 

20. มีการแยกสัดส่วนการใชง้าน 2.46 3.17 3.75 2.89 3.47 3.148 

ภา
พลั

กษ
ณ

 ์ 21. ความนา่สนใจในสินค้าและบริการ 3.69 3.92 4.17 3.79 3.53 3.82 

22. ความเป็นเอกลักษณ ์ 3.62 4.42 4.08 3.47 3.47 3.812 

23. การบ ารุงรักษา 2.77 3.33 3.5 3.42 3.67 3.338 

24. จิตส านกึสาธารณะ 1.77 3.33 3.67 3.11 3.27 3.03 

รวม 74.53 82.01 87.74 77.58 79.73 80.32 

ค่าเฉลี่ย 3.11 3.42 3.66 3.23 3.32 3.35 

ตารางท่ี 18 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบสอบถามแยกเป็นแต่ละกลุ่มพื้นที่ 
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 บทที่ 7 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 จากค าถามของการวิจัยที่ต้องการทราบว่าปัจจัยทางภูมิทัศน์ใดที่มีผลต่อพฤติกรรม

และทัศนคติของผู้ใช้งานทางเท้า จ าเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลทั้งลักษณะและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน 

ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา และทัศนคติของผู้ใช้งานตามที่แสดงในบทที่ 6 ซึ่งได้ข้อสรุป

และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. สรุปผลการวิจัย  

1.1 ลักษณะผู้ใช้งานที่เป็นไปตามประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ศึกษาที่เป็นย่าน

พาณิชย์ที่มีสถาบันการศึกษาและขนส่งสาธารณะในพื้นที่ 

1.2 พฤติกรรมของผู้ใช้งานทางเท้าในพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่จะเข้ามาในพื้นที่ช่วงวัน

เสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลาและความถี่ในการเข้าเป็นในลักษณะหลากหลายไม่เฉพาะเจาะจงช่วงใด

เป็นพิเศษ เข้ามาเพื่อประกอบกิจกรรมด้านการพักผ่อนและบริโภคความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ 

ระยะเวลาที่ใช้ท ากิจกรรมตั้งแต่ 5 ชั่วโมงขึ้นไป 

1.3 มิติทางกายภาพอันได้แก่ความกว้างและความยาวของทางเท้าไม่มี

ความสัมพันธ์สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ทางเท้า 

1.4 ความร่มเงามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ทางเท้าโดยช่วงเวลาร่มเงาจะ

แปรตามความถี่ในการเข้าพื้นที่ และช่วงเวลาที่ร่มเงาจะแปรตามเวลาที่ใช้ท ากิจกรรม 

1.5 คุณค่าในเชิงปริมาณการใช้ที่ดินไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งาน

ทางเท้า 

1.6 มิติทางกายภาพด้านพื้นที่ทางเท้าอาจมีความสัมพันธ์กับปริมาณผู้ใช้งานทาง

เท้า คือ ในบริเวณที่มีพื้นที่มากมีปริมาณผู้ใช้งานมากเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นลักษณะความสัมพันธ์

แบบแปรตามกัน 

1.7 ความร่มเงาของทางเท้าอาจไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณผู้ใช้งานทางเท้าใน

ลักษณะปัจจัยแยกเด่ียว แต่จะมีผลเมื่อมีปัจจัยอ่ืนเกี่ยวข้องด้วยเช่นการเปรียบเทียบปัจจัยด้าน
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ระยะทาง กับความร่มเงาในเส้นทางที่ไปยังจุดมุ่งหมายเดียวกัน ผู้ใช้งานจะเลือกบริเวณที่มี

ระยะทางสั้นและมีความร่มเงามากกว่า 

1.8 ปริมาณการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณผู้ใช้งานทางเท้า แต่

ในส่วนของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินอาจมีความสัมพันธ์กับปริมาณผู้ใช้งานทางเท้าโดยมี

ลักษณะความสัมพันธ์แบบแปรตามกัน 

1.9 ความกว้างทางเท้าที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้งาน คือ ความกว้างที่เหมาะสม

พอที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ความกว้างมากท่ีสุดเสมอไป 

1.10 แสงสว่างเข้าถึงตลอดวัน รวมถึงมีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลาค่ าในจ านวนที่

เหมาะสมท าให้ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจสูง ต่างกับพื้นที่ที่มีแดดตลอดทั้งวันไม่มีร่มเงาท าให้มี

ความพึงพอใจต่ ากว่า 

1.11 ทางเท้าแนวตรง สามารถมองเห็นทางออกถนนใหญ่ได้จากปลายทางอีกด้าน

หนึ่ง และมีความยาวไม่มาก อีกทั้งถนนที่อยู่ระหว่างทางเท้ามีความกว้างปานกลาง มีการจัด

ระเบียบให้มีพื้นที่จอดรถชัดเจน การจราจรเคลื่อนที่ช้า ท าให้ผู้ใช้งานมีความรู้สึกปลอดภัยมากกว่า

พื้นที่ศึกษาอ่ืนที่มีความยาวมากและมองไม่เห็นทางออกของถนน และมีการจราจรที่คับค่ังกว่า 

1.12 ทางเท้าที่มีลักษณะเป็นร้านค้าขนาบสองข้างทาง ตรงกลางเป็นถนนและมีที่

จอดรถ มีทัศนีภาพที่โล่งมองเห็นท้องฟ้า และมีร่มเงา อาจเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความน่าเชิญชวน

ในการเดิน 

1.13 ลักษณะผังของพื้นที่ศึกษาที่เป็นระบบตารางเข้าถึงกันได้หมดทุกพื้นที่ ท าให้มี

ความเข้าใจในเส้นทางง่าย และมีเส้นทางไปถึงขนส่งมวลชนท าให้มีความต่อเนื่องในการเข้าและ

ออกจากพื้นที่ 

1.14 ความหลากหลายของประเภทและปริมาณของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มี

อัตราส่วนต่อพื้นที่มากกว่าพื้นที่อื่น ท าให้ผู้ใช้งานรู้สึกมีความสนใจทางพาณิชย์มากกว่า 

1.15 ทางเท้าเพื่อการพาณิชยกรรมที่มีลักษณะเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมสองข้างทาง

และมีถนนผ่านตรงกลาง เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสยามสแควร์ 
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2. ข้อเสนอแนะ 

2.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพื้นที่ศึกษา 

2.1.1 เพิ่มจ านวนเครื่องประกอบทางเท้า (Street Furniture) ที่จ าเป็น 

โดยเฉพาะถังขยะ 

2.1.2 มีการท าความสะอาดอย่างจริงจังและเป็นระบบ โดยอาจเป็นลักษณะ

ก าหนดตารางเวลาท าความสะอาดเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ก าหนดเส้นทางการท าความสะอาดให้

ครอบคลุม และให้ผู้ที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจกรรมในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการท าความสะอาดจะ

เป็นส่วนช่วงสร้างจิตส านึกและความหวงแหนด้านความสะอาดของพื้นที่ได้ นอกจากนี้ควรมีการ

รณรงค์ให้รักษาความสะอาดพร้อมมาตรการควบคู่กันไปเพื่อให้ทั้งผู้อาศัย ผู้ค้า ผู้ที่เข้ามาท า

กิจกรรม หรือผู้สัญจรผ่านบริเวณพื้นที่ศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการรักษาความสะอาด

ตลอดระยะเวลาที่ท ากิจกรรมในพื้นที่ 

2.1.3 ควรเพิ่มพื้นที่ร่มเงาทั้งพื้นที่ศึกษา เนื่องจากความร่มเงาเป็นหนึ่งใน

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้ใช้งานทางเท้าเลือกเส้นทางสัญจร โดยอาจเพิ่มในส่วนของโครงสร้างเพื่อ

ความร่มเงา เช่น กันสาด หรือ ระแนงบังแสง หรือ เพิ่มปริมาณในส่วนของพืชพรรณบนทางเท้าที่

เป็นไม้ยืนต้นที่มีรัศมีร่มเงาขนาดใหญ่ ทั้งนี้ควรจัดต้ังหน่วยงานดูแลรักษาควบคู่กันไปด้วย 

2.1.4 ทางเท้าบริเวณที่เป็นลักษณะแนวตรงยาวควรสร้างจุดดึงดูดเป็นช่วงๆ 

เช่น การจัดท าประติมากรรมที่สะท้อนกิจกรรม หรือประวัติศาสตร์ของพื้นที่ หรือการเลือกใช้วัสดุ

พื้นผิวที่แสดงออกถึงความเป็นมาของพื้นที่  เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสร้างเรื่องราวของพื้นที่  ให้มี

เอกลักษณ์น่าสนใจ เป็นที่จดจ าและน่าเชิญชวนในการเดินมากขึ้น 

2.1.5 เพิ่มปริมาณป้ายแสดงทิศทางและทางออก และออกแบบให้สังเกตเห็น

ได้โดยง่าย จะท าให้ผู้ใช้งานเข้าใจระบบผังมากขึ้น ส่งผลให้มีความปลอดภัยมากขึ้น 

2.1.6 ควรมีการจัดระเบียบการต้ังแผงลอยในพื้นที่ศึกษา ไม่ให้เป็นอุปสรรค

ต่อการเดินเท้า โดยการก าหนดขอบเขตให้ชัดเจน และก าหนดช่วงเวลาที่สามารถจัดวางแผงลอย

ได้ โดยช่วงเวลาดังกล่าวไม่ควรอยู่ในช่วงที่มีความหนาแน่นในการใช้งานสูงมาก รวมถึงการวาง

กฎระเบียบข้อบังคับและการลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนอันหมายถึงผู้ประกอบกิจการ ผู้ให้บริการ 

รวมถึงผู้ใช้บริการด้วย 
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2.1.7 การออกแบบทางเท้าควรใช้หลักการออกแบบที่ค านึงถึงผู้ที่มีข้อจ ากัด

ในการเคลื่อนไหว ได้แก่ เด็ก ผู้พิการ และคนชรา ให้คนในกลุ่มเหล่านี้สามารถใช้งานพื้นที่ได้อย่าง

สะดวก เช่นการท าทางลาดขึ้นลงในบริเวณที่มีการเปลี่ยนระดับทางเท้าแทนการใช้ขั้นบันได การ

เพิ่มจ านวนแผ่นปูพื้นส าหรับผู้พิการทางสายตาให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ศึกษา และออกแบบให้มี

ความต่อเนื่องไปยังสถานที่ส าคัญ หรือจุดเชื่อมต่อการสัญจร รวมถึงการจัดท าราวกันตกในบริเวณ

ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการเปลี่ยนระดับ เป็นต้น 

2.1.8 ควรเลือกพันธุ์ไม้ในพื้นที่ศึกษาให้มีความหลากหลายและมีสีสันสดใส 

จะช่วยให้พื้นที่มีชีวิตชีวา และเป็นการเพิ่มร่มเงาให้กับพื้นที่ศึกษาด้วย 

2.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท าวิจัย  

2.2.1 งานวิจัยฉบับนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา นิยามทาง

เท้าทั้งหมดในส่วนของการค้นคว้าทฤษฎีและหลักการที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งอาจเป็น

ประโยชน์ส าหรับงานวิจัยที่มีหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.2 บริเวณย่านพาณิชยกรรมสยามสแควร์เป็นพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่ได้จากการท าวิจัยนี้เป็นข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีที่ท าการลงส ารวจ

พื้นที่ เก็บข้อมูลและจัดท าแบบสอบถาม ดังนั้นหากเทียบกับเวลาปัจจุบันหรือในอนาคตอาจมี

ความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง ฉะนั้นผู้ที่จะท าการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกัน และใช้ข้อมูลจาก

ในงานวิจัยนี้ ควรที่จะท าการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ณ เวลาที่ท าการวิจัยเสียก่อน จึง

จะได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง 

2.2.3 การเก็บข้อมูลปริมาณผู้ใช้งานในงานวิจัยนี้มีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง 

เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีใดที่สามารถเก็บปริมาณผู้ใช้งานในพื้นที่ใหญ่ๆได้ โดยไม่ถูก

เบี่ยงเบนจากมิติเวลา และมิติกายภาพ ซึ่งทางผู้วิจัยได้เลือกวิธีที่สุดในการเก็บข้อมูล หากใน

อนาคตมีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากกว่า อาจได้ผลการวิจัยที่แตกต่างกัน 
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 ภาคผนวก 

 .ในการท าการวิจัยนี้นอกจากได้จัดท าแบบสอบถามเพื่อสอบถามผู้ใช้งานทางเท้าใน

พื้นที่ศึกษาแล้ว ยังได้จัดท าแบบสอบถามออนไลน์เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยใน

ระดับมหภาค แต่เนื่องจากผลของแบบสอบถามออนไลน์เป็นไปในลักษณะที่มีความคลาดเคลื่อน

สูง อันด้วยมาจากผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะไม่สามารถจินตนาการภาพพื้นที่ศึกษาได้ดีเท่ากับ

ผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่บนพื้นที่ศึกษา และด้วยลักษณะของผู้ตอบในระบบออนไลน์มีการ

เฉพาะเจาะจงมากเกินไป จึงไม่ได้น าข้อมูลส่วนนี้มาพิจารณา จึงได้แนบข้อมูลส่วนนี้ไว้ในส่วน

ภาคผนวก 

 การจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ใช้ระบบ Google Document โดยเริ่มเก็บข้อมูล

ต้ังแต่วันที ่8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เป็นเวลาทั้งหมด 13 วัน มีผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 81 คน 

 

 

แผนภูมิที่ 30 เพศของผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ 
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แผนภูมิที่ 31 อายขุองผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ 

 

แผนภูมิที่ 32 การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ 

 

แผนภูมิที่ 33 ความถี่ในการเข้าพื้นที่ของผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ 

0% 0% 

94% 

6% 

อายุ 

ต่ ากว่า 12 ปี 

12 - 18 ปี 

19 - 40 ปี 

41 ปีขึ้นไป 

0% 
0% 

1% 0% 0% 

74% 

25% 

0% 0% 

การศึกษา 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปวช. 

ปวส. 

ปริญญาตรี 

42% 

25% 7% 

17% 

6% 3% 

ความถี่ในการเข้าสยาม 

เดือนละครั้ง 

สัปดาห์ละครั้ง 

1 วันต่อสัปดาห ์

2 - 3 วันต่อสัปดาห ์

4 - 5 วันต่อสัปดาห ์

6 – 7 วันต่อสัปดาห ์
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 แบบสอบถาม 

ชนิดของข้อมูล 

ค่าเฉลี่ย
แบบสอบถาม
ออนไลน์ 

ค่าเฉลี่ยแบบสอบถามบนพื้นที่ 

พืน้ที่  A พืน้ที่ B พืน้ที่ C พืน้ที่ D พืน้ที่ E 

หัวข้อ ค าถาม No(81) Na(13) Nb(12) Nc(12) Nd(19) Ne(15) 

รูป
แบ

บแ
ละ
อง
ค์ป

ระ
กอ

บข
อง
ทา

งเท
้า 

1. ความกว้างทางเท้า 2.86 3.77 4.33 3.58 3.58 3.47 

2. Street Furniture ใช้การได้ 2.56 3.23 3.83 3.83 3.32 3.47 

3. Street Furniture ไม่เกะกะ 2.53 3.85 3.75 3.58 3.42 3.07 

4. ความเรียบร้อยของวัสดุพื้นผวิ 2.53 2.69 3.17 3.75 3.63 3.73 

5. คุณภาพ Universal Design 2.25 2.23 2.17 2.92 3.26 2.6 

6. ความร่มเงาของทางเท้า 2.42 2.92 2.33 2.83 2.68 3 

7. ความสวยงามของพรรณไม้ 1.99 2.23 2.25 3.17 2.37 3.33 

8. ความสวยงามของอาคาร 2.67 3.38 3.08 3.75 3.11 3.27 

9. ความสะอาด 2.28 3.15 3.75 3.42 3.16 3.2 

10. ความสว่าง 3.06 3.46 3.67 4.17 3.95 3.53 

11. ความปลอดภัย 2.77 3.23 4 4 3.58 3.27 

12. การป้องกันมลภาวะ 1.9 2 3 3.08 2.63 2.73 

ทัศ
นค

ติใ
นก

าร
ใช
้งา
น 

13. ความน่าเชิญชวนในการเดิน 2.51 3.23 4.17 3.83 3.16 3.33 

14. การสัญจรไม่สับสน 2.47 3.62 3.25 3.67 3.21 3.53 

15. การสัญจรสะดวกไม่แออัด 2.09 3.08 3.42 3.75 3 3 

16. ไปถึงจุดหมายโดยไม่อ้อม 2.79 3.69 3.67 3.75 3.42 3.8 

17. มีความต่อเนื่องในการเดิน 2.96 4.08 3.92 4.08 3.47 3.53 

18. ป้ายเส้นทางมีประโยชน์ 2.42 2.92 2.83 3.58 2.95 3.33 

19. การจอดรถไม่ลุกล้ าพื้นที่ 2.33 3.46 3.25 3.83 3 3.13 

20. มีการแยกสัดส่วนการใช้งาน 2.47 2.46 3.17 3.75 2.89 3.47 

ภา
พล

ักษ
ณ

 ์ 21. ความน่าสนใจในสินคา้และบริการ 3.48 3.69 3.92 4.17 3.79 3.53 
22. ความเป็นเอกลักษณ ์ 3.41 3.62 4.42 4.08 3.47 3.47 
23. การบ ารุงรักษา 2.49 2.77 3.33 3.5 3.42 3.67 
24. จิตส านึกสาธารณะ 1.98 1.77 3.33 3.67 3.11 3.27 

คะแนนรวม 61.22 74.53 82.01 87.74 77.58 79.73 
คแนนรวมเฉลี่ย 2.55 3.11 3.42 3.66 3.23 3.32 

 

ตารางที่ 19 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์กับบนพื้นที่ศึกษา 
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