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WALKING STREET: A CASE STUDY OF KHAOSAN ROAD.  
INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASSOC. PROF. CHAIYASIT DANKITTIKUL, Ph.D. 109 PP.  
 
 This study was aimed to investigate the physical characteristics which suits the 
activities on walking street, types of activities and behaviors in using the area in order to find the 
solution for improving  Khaosan Road, one of the most famous walking streets in Bangkok. This 
study was divided into 4 parts: 1.) the study of principles and relative theory of walking street. 
2.) Gathering data and information of physical environment and the uses of Khaosan Road area.  
3.) Collecting information from questionnaires and interviews  4.) Using and analyzing data from 
part 1 to 3 to find the primary solutions that suits behaviors and activities on Khaosan Road. 
 According to the results, it demonstrates the effects to physical characters and 
environment that suit activities on Khaosan Road as follows:  

1. The location, circulation and pedestal factor are proper as it is easy to access by 
several types of vehicles and it can be walked from other tourist attractions. 

2. The physical environment factor is appropriate and suits the pedestrian and street 
with it has wide space and proper surface. However, the stalls on footpath are not 
appropriate as they block the walking area. 

3. The visual factor along the walking street does not fit the walking street itself as 
the style and building are not going the same way. It should be improved by using 
color, tone and style of building harmoniously. 

4. The activity factor properly suits people on walking street as the activities are going 
in the same way. 

5. The quality of public space does not fit the walking street. It should be solved 
security problem and quality of public area for walking and resting. 
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บทที่1 

บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการเจริญเติบโตในภาคการท่องเที่ยว

เป็นอย่างมาก  ซ่ึงรัฐบาลทุกสมัยได้เห็นความสําคัญของการท่องเที่ยวมาโดยตลอด จึงทําให้การ

ท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบในการท่องเที่ยวที่หลากหลายเป็นอย่างมาก เนื่องจากการ

ท่องเที่ยวสามารถนําเงินจํานวนมหาศาลเข้าประเทศได้  การเติบโตของการท่องเที่ยวนําไปสู่การพัฒนา

รูปแบบของการท่องเที่ยว โดยการให้ความสนับสนุนจากภาครัฐให้มกีารเข้ามามีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนในส่วนของการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาถนนให้เป็นพื้นที่สาธารณะในบางเวลา โดยมีกิจกรรม

และการค้าควบคู่ไปด้วย ซึ่งเรียกว่าถนนคนเดิน เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว เมื่อ

แนวคิดการใช้ถนนเพ่ือกิจกรรมสาธารณะและการท่องเที่ยวแพร่หลายในสังคมไทย ถนนคนเดินจึง

เกิดข้ึนจากการทําตามอย่างกันมา จนเกิดเป็นรูปแบบพ้ืนฐานที่คล้ายคลึงกัน คือ ปิดถนนให้คนเดินบาง

วันและบางเวลา การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะแบบถนนคนเดิน (Walking Street) ซึ่งมีรูปแบบที่คล้ายกับ

ถนนตลาด (Market Street) เป็นการสะท้อนลักษณะเฉพาะของสังคมไทยในแง่ของการใช้ถนนเป็น

พ้ืนที่สาธารณะและตลาดในเวลาเดียวกัน ถนนคนเดินยังเป็นพื้นที่ท่ีมีรูปแบบกิจกรรมและการ

ปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลายโดยมีผู้ใช้งานที่หลากหลายเช่นกันซึ่งสะท้อนประเด็นการเป็นพ้ืนที่สาธารณะ

สําหรับคนทุกชนชั้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้ค้าเร่ ผู้ผลิตรายย่อย นักศึกษา นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการเข้ามามี

ส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยเฉพาะคนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 

ถนนคนเดินส่วนมากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและดําเนินกิจกรรมต่อเนื่องจนอยู่ตัว แต่ใน

ขณะเดียวกันก็มีถนนคนเดินบางส่วนทีไ่ม่ประสบความสําเร็จ หรือประสบความสําเร็จแต่ไม่รักษา

คุณภาพจนขั้นปิดตัวลงเพราะไม่มีผู้เข้ามาใช้งาน ทั้งนี้มีปัจจัยที่ส่งเสริมให้ถนนคนเดินประสบ

ความสําเร็จประกอบอยู่ด้วยหลายประการคือ เศรษฐกิจ ปริมาณการท่องเที่ยว ทุนทางวัฒนธรรม 

ความสัมพันธ์ของถนนกับบริบทของเมือง และรวมไปถึง ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของ

ถนน  
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การเติบโตที่รวดเร็วของการท่องเที่ยวถนนคนเดินหากขาดระเบียบในการจัดการที่ดี และขาด

การวางแผนเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคต อาจก่อให้เกิดปัญหาที่ต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาจราจร

ติดขัด ปัญหาความแออัด ปัญหาจากขยะมูลฝอย เป็นต้น ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวที่ขาดการ

วางแผนเหล่านี้ หากไม่ได้รับการจัดการหรือแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะย้อนกลับมาเป็นอุปสรรคต่อการใช้จัด

กิจกรรมถนนคนเดิน และส่งผลกระทบต่อปริมาณนักท่องเที่ยวให้มีจํานวนน้อยลง อีกทั้งการ

เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของถนนคนเดิน จากการปรับเปลี่ยนสภาพอาคาร

และสภาพแวดล้อมของถนนคนเดินได้ส่งผลกระทบซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการใช้พื้นที่และทําลายเอกลักษณ์

ของถนนคนเดิน 

ถนนข้าวสารถือเป็นหนึ่งในถนนคนเดินที่เป็นที่นิยมมากของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ เป็นจุดนัดพบของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จนเรียกได้ว่า

ถนนข้าวสารเป็นสัญลักษณ์และหนึ่งในจุดหมายของการท่องเที่ยวประเทศไทย ตลอดเส้นทางประมาณ 

400 เมตรบนถนนข้าวสารเรียงรายไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า บริการ

การท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย รวมถึงเกสต์เฮ้าส์ราคาประหยัดซึ่งเป็นที่รู้กันในหมู่นักท่องเที่ยว 

ถนนข้าวสารมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ถนนโดยการปิดการจราจรเปลี่ยนเป็นถนนคนเดินในเวลา

กลางคืน ซึ่งจะมีรถเข็นขายอาหาร ร้านค้าแผงลอยสินค้าต่าง ๆ วางขาย การให้บริการต่าง ๆ กัน

นักท่องเที่ยว และมีจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามวันสําคัญ ซึ่งเป็นแหล่งหารายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน

ใกล้เคียงและผู้ประกอบการรายย่อยในพ้ืนที่  จากสถานที่ตั้งที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร รวมถึงใกล้

กับสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ตลอดจนการเดินทางท่ีสะดวกสบายสามารถเข้าถึงได้ง่าย ส่งผลให้มี

นักท่องเที่ยวมาใช้พ้ืนที่ถนนข้าวสารเป็นจํานวนมากทําให้การท่องเที่ยวการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้การ

เจริญเติบโตที่รวดเร็วของการท่องเที่ยวในถนนข้าวสารหากขาดระเบียบในการจัดการ การวางแผนเพื่อ

รองรับสถานการณ์ในอนาคต และการควบคุมลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมให้มีความ

เหมาะสมแล้ว อาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการใช้พ้ืนที่ 

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะกิจกรรมและปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ถนนข้าวสารแล้วจึงเล็งเห็น

ความสําคัญของการศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการใช้งานถนนคนเดินให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่เหมาะสม

สําหรับการท่องเที่ยวและใช้งาน  เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับเมือง

ยามค่ําคืน ประเด็นที่หนึ่งเป็นการศึกษาลักษณะทางการภาพที่เหมาะสมสําหรับถนนคนเดิน โดยเลือก

ถนนข้าวสารเป็นกรณีศึกษา ประเด็นที่สอง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานถนนคนเดินและลักษณะ
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กิจกรรมที่เกิดข้ึนบนถนนคนเดิน เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อสรุปหาแนวทางในการควบคุม

ลักษณะทางกายภาพ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรมและ

พฤติกรรมการใช้งานถนนคนเดิน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีคุณภาพ ผลของ

การศึกษาลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมสําหรับถนนคนเดินกรณีศึกษาถนนข้าวสาร จะเป็นประโยชน์

ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดูแลและวางแผนถนนข้าวสาร โดยสามารถนําข้อมูลที่ได้จาก

การศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมถนนคนเดินให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน และ

สามารถนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้ รวมทั้งเสนอแนวแนวทางในการ

ควบคุมลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายของถนนข้าวสารให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมและพฤติกรรม

การใช้งาน 

2. ค าถามงานวิจัย 

 1. ลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมสําหรับถนนคนเดินบนพื้นที่ถนนข้าวสารเป็นอย่างไร 

 2. ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานพ้ืนที่เป็นถนนคนเดินในถนนข้าวสารคือ

อะไร  

 

3. วัตถุประสงค์งานวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมสําหรับถนนคนเดิน กรณีศึกษาถนนข้าวสาร 

 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ถนนคนเดินของผู้ใช้งานในพ้ืนที่ และรูปแบบของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนบนถนนคนเดิน 

 3. เพ่ือเสนอแนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมถนนคนเดิน และการควบคุมลักษณะทาง

กายภาพของถนนข้าวสารเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อการใช้งาน และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

สําหรับถนนคนเดิน  
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4. สมมุติฐานของงานวิจัย 

 ถนนคนเดินที่เหมาะสมในด้านการใช้งานเป็นพ้ืนที่สาธารณะ เกิดจากปัจจัยรวมหลายด้าน 

ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เครือข่ายเส้นทางการเข้าถึงพ้ืนที่

สะดวกสบายของถนนคนเดิน ลักษณะกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ และ คุณภาพของพ้ืนที่ในด้าน

สาธารณะ ซึ่งส่งผลต่อความสําเร็จของถนนคนเดินในระยะยาว การพัฒนาลักษณะทางกายภาพและ

สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ถนนข้าวสารให้มีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน จะช่วยพัฒนา

คุณภาพของพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการเป็นพ้ืนที่สาธารณะ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้ประกอบกิจการ 

นักท่องเที่ยว ผู้อยู่อาศัย  

 

5. ขอบเขตของการวิจัย  

 5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาศึกษา

  - ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับถนนคนเดินในมุมมองของการเป็นพ้ืนที่

สาธารณะ 

  - ศึกษาลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ถนนข้าวสาร  

  - ศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่ กิจกรรม และรูปแบบการใช้งานถนนข้าวสาร  
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  5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา 

   -พ้ืนที่ ถนนข้าวสาร  แขวงตลาดนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 

ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
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6.ขั้นตอนในการศึกษา 

 1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับถนนคนเดิน ในด้านลักษณะกายภาพ  สภาพแวดล้อม 

การใช้พื้นท่ี และกิจกรรม ในมุมมองของการเป็นพื้นที่สาธารณะ จากเอกสารทางราชการ บทความ และ

งานวิจัย 

 2. ศึกษาลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อม บนพ้ืนทีศ่ึกษาจากเอกสารทางราชการ 

บทความ งานวิจัย และภาพถ่าย โดยมีประเด็นที่ศึกษาได้แก่ 

  - ความสําคัญทางประวัติศาสตร์และความเป็นมาของถนน 

  - พ้ืนที่ตั้ง สภาพการสัญจร และการเข้าถึงพ้ืนที่ 

  - การใช้ประโยชน์ที่ดิน และกรรมสิทธิ์การครอบครองที่ดิน  

 3. ศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้วยการสํารวจและสังเกตการณ์พ้ืนที่ศึกษา โดย

เก็บข้อมูลด้วยวิธีการ ถ่ายภาพ และการสัมภาษณ์ โดยมีประเด็นที่ศึกษาได้แก่ 

  - พ้ืนที่ตั้ง สภาพการสัญจร และการเข้าถึงพ้ืนที่   

  - พฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ถนนคนเดินของผู้ใช้งานในพื้นที่ รูปแบบของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

บนถนนคนเดิน และรูปแบบการใช้พ้ืนที่ถนนข้าวสารในแต่ละช่วงเวลา 

  - ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนที่ 

  - ทรรศนีย์ภาพและความงามทางสายตา 

  - คุณภาพของพ้ืนที่สาธารณะ 

 4. ศึกษาข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้ใช้งานในพื้นที่เกี่ยวกับถนนข้าวสาร โดยเก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถามผู้ใช้งานในพ้ืนที่ทั้งหมด 80 คน และสัมภาษณ์ โดยมีประเด็นศึกษา ได้แก่ 

  - ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

  - ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ กิจกรรม และความคิดเห็นเกี่ยวกับถนนข้าวสาร 

  -  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพและ
   สภาพแวดล้อมของ ถนนข้าวสาร 

  -  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแนวทางการพัฒนาถนนข้าวสารให้เหมาะสมต่อกิจกรรม
ถนนคนเดิน 

 5. วิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล 

  - วิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพและพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่สาธารณะในวัน

และเวลาต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนการสังเกตการณ์และการวิเคราะห์ตามแบบอย่างของ William Whyte 
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  -วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน กิจกรรม ความสัมพันธ์กับบริบท เพ่ือสรุปผลของ

ลักษณะพฤติกรรมการใช้งานของพ้ืนที่ว่ามีความสัมพันธ์กับกิจกรรมและบริบทอย่างไร 

  - วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่ได้จากแบบสอบถาม ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ

และสังเกตการณ์ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพของถนนข้าวสาร 

  - วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจและสังเกตการณ์ในด้านสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพของถนนข้าวสาร ร่วมกับข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่ได้จากแบบสอบถาม โดยสรุปความ

เหมาะสมของปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพของถนนข้าวสารตามแนวคิดและทฤษฎีที่ได้

ศึกษาในขึ้นต้น  

 6. สรุปผลการศึกษาประกอบด้วยผลการศึกษาดังนี้ 

  - ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

  - แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ถนนข้าวสารให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.ได้แนวทางในการควบคุมลักษณะทางกายภาพ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมบนพ้ืนที่ถนน

ข้าวสารให้มีความเหมาะสมต่อการเป็นพ้ืนที่กิจกรรมถนนคนเดิน  

 2.สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับโครงการที่มีความใกล้เคียงกันได้ ในด้านการจัดการ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน  

 3.เป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดระเบียบถนนข้าวสาร และผู้ประกอบ

กิจการบนพ้ืนที่ถนนข้าวสาร ในการร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของถนนข้าวสารให้เหมาะสม

กับการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน และการเป็นพ้ืนที่สาธารณะ 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

8 
 

 

บทที่2 

บทความและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ถนนคนเดิน 

ถนนเป็นได้มากกว่าแค่พ้ืนที่ใช้สัญจรของรถยนต์ แต่ถนนนั้นยังมีบทบาทในการเป็นพ้ืนที่ใช้งาน

ของสาธารณะ ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ (Lesley, Gray and Rogers 2012 ) เมื่อ

พิจารณาถนนในฐานะองค์ประกอบกายภาพของเมืองนอกจากประโยชน์หนักด้านการสัญจรแล้วถนนยัง

เป็นตัวเชื่อมส่วนต่างๆของเมือง ระดับศักดิ์ของพื้นที่เมือง (Urban Hierarchy) การเชื่อมต่อนี้ทําให้ผู้คน

สามารถเคลื่อนที่จากพ้ืนที่หนึ่งไปยังอีกพ้ืนที่หนึ่งผ่านการใช้งานถนนร่วมกัน ซึ่งกล่าวได้ว่าถนนสามารถ

เป็นพื้นที่ท่ีถ่ายทอดประสบการณ์ วิถีชีวิต เมือง และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ในการพิจารณาคุณภาพ

สภาพแวดล้อมของถนนจึงคํานึงถึงลักษณะทางกายภาพของถนน ทั้งขนาด ความกว้าง บาทวิถี มุมถนน 

หรือแม้กระทั้งต้นไม้สองข้างทางด้วย ถนนที่ดีจะมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ทางสังคมของชุมชนและตัว

องค์ประกอบของถนนเองยังสามารถเป็นพ้ืนที่สาธารณะของเมืองได้อีกด้วย (อริยา 2546) ด้วยเหตุผลนี้

จึงทําให้เกิดแนวคิดการใช้ถนนเป็นพื้นที่ทางสังคม (Street as Social) โดยสนับสนุนให้เกิดการใช้ถนน

เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งการกิจกรรมและสนับสนุนการเดินเท้าแทนการใช้

พาหนะ ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดถนนคนเดิน (Walking Street)  

Gehl and Gemzoe (1996) ยังกล่าวว่าถนนคนเดินเป็นคําที่มีความกํากวมในตัวเอง มี

รูปลักษณ์และความหมายหลาย ตามนิยามของตะวันตกอาจหมายถึง ถนนที่เอ้ือต่อการใช้งานของคน

เดินเป็นสําคัญโดยยินยอมให้รถยนต์ร่วมใช้ได้ถาวรหรือบางช่วงเวลา สว่นความหมายของถนนคนเดินใน

ฝั่งเอเชียอาจหมายถึง การปิดถนนเพ่ือจัดกิจกรรมตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด หรือเพ่ือเอ้ือ

ให้คนใช้พ้ืนที่อย่างอิสระจากรถยนต์ได้บ้างไม่ได้หมายถึงการปิดถนนให้คนเดินอย่างถาวรเสมอไป การ

ให้นิยามและความหมายของถนนคนเดินของแต่ละเมืองจึงแปรไปตามบริบทและความพร้อมของเมือง

นั้น ๆ แต่เป้าหมายสําคัญของถนนคนเดินอยู่ที่การสร้างพ้ืนที่ที่มีความหมายแก่เมืองและสามารถนําไปสู่

การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้คนอย่างยั่งยืน 
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บทความจาก Sustainable Cities Collective (2011) กล่าวถึงเอกลักษณ์ของถนนในเอเชียไว้

อย่างน่าสนใจว่า ถนนตลอดจนพื้นที่สาธารณะในเอเชียมีความโดดเด่นและหลากหลาย ถนนในเอเชียมี

ปริมาณการใช้งานของคนมากกว่าในตะวันตกมาก บ่อยครั้งถนนยังคลาคล่ําไปดึกดื่น ถนนไม่ใช่แค่

เส้นทางขนส่ง แต่มีหน้าที่ทางสังคม โดยเป็นทั้งสถานประกอบกิจการค้า เป็นเวทีทางการเมือง ศาสนา 

ประชาคน เป็นสถานที่จัดงานประเพณี เป็นที่พบปะรวมตัวกันของครัวเรือน ญาติมิตรและเพ่ือนฝูง 

บางครั้งเป็นห้องนั่งเล่นและห้องกิน 

ข้าวของคนเมือง กิจกรรมหลักบนถนนมีตั้งแต่การเดินดูคน ดูของ การกิน การนั่ง การยืน 

ตลอดจนเกมการละเล่นที่พอจะเกิดขึ้นได้ในที่จํากัด สิ่งเหล่านี้สะท้อนวัฒนธรรมเอเชียที่ชื่นชอบการมา

อยู่รวมกันและมองว่าเป็นการผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี อีกท้ังเมืองในเอเชียส่วนมากกลายเป็นเมืองใหญ่ 

บ้านจึงมีขนาดเล็กลง ถนนจึงกลายเป็นพื้นที่ทํากิจกรรมมากข้ึนจากการมีพ้ืนที่สาธารณะที่จํากัด  

ในประเทศไทยรูปแบบของถนนคนเดินที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคือถนนคนเดินแบบตลาด

นัด(Street Market) Gemzoe (1999) กล่าวว่า รูปแบบถนนคนเดินแบบตลาดนัดนั้นมีมานานแล้วใน

โลก พบได้ในชุมชนเมืองที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจร่วมกับชุมชนชนบทโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม 

การปิดถนนในเมืองให้เป็นตลาดนัดเป็นการเปิดโอกาสให้คนในและนอกเมืองได้แลกเปลี่ยนสินค้าและมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ถนนตลาดนัดเปลี่ยนแบบแผนการใช้ถนนเป็นพื้นที่กิจกรรม มีนัยยะของการเอ้ือ

ให้คนได้ปลดปล่อยอิสระทั้งแก่ตนเองและแก่พ้ืนที่สาธารณะจากความจําเจ จากภาพเดิม ๆ ของถนนใน

เมืองใหญ่ที่พลุกพล่านไปด้วยรถ เต็มไปด้วยฝุ่นควัน ให้มีความเคลื่อนไหวช้าลงและมีอากาศบริสุทธิ์ขึ้น 

หรือในทางกลับกัน (สมรักษ์ ชัยสิงกานานนท์ 2549) 

ลักษณะของถนนคนเดินหรือย่านที่จัดทําเพ่ือการเดินเท้าทั่วไปสามารถพิจารณาได้ตามระดับ

การจํากัดการสัญจรของยานพาหนะอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่นั้นเป็น 3 ระดับ (Rubstein 1992) 

 1.ย่านเดินเท้าเต็มรูปแบบ ไม่ให้มีการใช้พาหนะภายในย่าน ทําได้โดยปิดเส้นทาง

สัญจรเดิมแล้วปรับปรุงพื้นท่ีสําหรับคนเดินเท้าโดยเฉพาะ 

 2.ย่านเดินเท้ากึ่งระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ให้มีการใช้พาหนะส่วนบุคคลในพ้ืนที่ แต่มี

ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเฉพาะเส้นทางที่จัดไว้เพ่ือเป็นจุดรับส่งประชาชนเข้าสู่พื้นที่ 

 3.ย่านเดินเท้ากึ่งการสัญจรแบบปกติ  ยังคงมีการสัญจรด้วยยานพาหนะในพ้ืนที่มีมี

ปริมาณทีล่ดลง และสนับสนุนให้ใช้ทางเท้าเป็นหลัก 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพของพ้ืนที่ถนนคนเดิน 

 
ภาพที่ 2 แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพของพื้นที่ในเชิงพื้นที่สาธารณะ ของ PPS  

ที่มาจากhttp://www.pps.org/reference/what_is_placemaking/ 

 จากการรวบรวมข้อมูลแนวคิด และทฤษฎีที่นักวิชาการต่าง ๆ ที่กล่าวถึงสิ่งที่ควรมีอยู่ในถนน

คนเดินมาตั้งแต่อดีต พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน ที่จะส่งผลให้ถนนคนเดินนั้นเอื้อให้เกิดการใช้ประโยชน์

อย่างสูงสุด  ได้สรุปเป็นปัจจัยที่มีผลกับการประสบความสําเร็จของถนนคนเดิน แบ่งออกเป็นปัจจัยหลัก 

ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 5 ปัจจัย ได้แก่ 

  1. ปัจจัยด้านที่ตั้ง การสัญจร และเส้นทางเดินเท้า 

  2.  ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

  3. ปัจจัยด้านทรรศนียภาพและความงามทางสายตาของถนน 

  4. ปัจจัยทางด้านกิจกรรม 

  5. ปัจจัยด้านคุณภาพของพ้ืนที่สาธารณะ 

 จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับถนนคนเดิน ปัจจัยสําคัญที่นักวิชาการ ได้สรุปสิ่งที่ควรมีอยู่ใน

ถนนคนเดิน และส่งผลให้ถนนคนเดินนั้นเอ้ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ เป็นปัจจัยหลักที่มีผลกับการประสบ

ความสําเร็จของถนนคนเดินทั้ง 5 ปัจจัย ซึ่งทั้ง 5 ปัจจัยนี้มีความสําคัญ และเนื้อหาของรายละเอียด ที่

เกี่ยวข้องในการพิจารณาถนนคนเดินแบ่งออกเป็นแต่ละด้าน ในการวางแผนและออกแบบพื้นท่ีถนนคน
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เดิน รวมถึงการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเป็นพ้ืนฐานจําแนกข้อจํากัดของปัญหา โดยพิจารณา

จากปัจจัยหลักเหล่านี้ที่มีรายละเอียดประกอบด้วย 

 ปัจจัยด้านที่ตั้ง การสัญจร และเส้นทางเดินเท้า 

  การเข้าสู้พื้นที่ 

   กําพล ธนานุวัฒน์ศักดิ์ (2553) กล่าวถึงนักวิชาการที่ให้ความสนใจและ

กล่าวถึงการเข้าสู่พ้ืนที่ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาถนนคนเดินที่สําคัญได้แก่ Allan B. Jacobs 

(1993:302)  ทีก่ล่าวถึงการเข้าสู่พื้นที่เป็นมาตราวัดระยะทางสําหรับทางเข้าสู่พ้ืนที่ของสาธารณะใน

สถานที่ตามความยาวของถนน โดยใช้บริเวณจุดตัด ทางแยกหรือบริเวณทางข้าม  ที่จุดสังเกตที่เห็นได้

ง่ายตามบริบทของเมือง และได้กําหนดว่าในถนนหนึ่งเส้นควรจะทางเข้าทุก ๆ 90เมตร  และสามารถ

พบเห็นได้ง่าย หรือเปิดมุมมองสู่อนุสาวรีย์เป็นต้น การเข้าถึง  ไดแก่  การที่บุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่งได้เดินทางเขา้สู่บริเวณที่เป็นจุดหมายปลายทาง บริเวณดังกล่าวนี้ควรมีลักษณะเชื้อเชิญ มีความ

ประทับใจ และความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ขณะเดียวกัน Helen  Wooley (1996)  อ้างถึง Cooper  

Marcus ที่กล่าวถึง ความสําเร็จของสถานที่ของผู้คนเมือง โดยมีทางเข้าสู่พ้ืนที่เพ่ือรองรับคนในชุมชน 

กล่าวได้ว่าพ้ืนที่ที่มีลักษณะที่ดีควรประกอบด้วยการเข้าสู่พ้ืนที่ได้ในทุกระยะ ที่เป็นบริเวณสามารถ

เป็นได้ชัดเจน  ยังรวมถึงมีความสะดวกของการเดิน และความกว้างเพียงพอต่อการรองรับของผู้ใช้สอย 

  ความสะดวกในการเดินทาง 

   สุมาณี อําพันธ์ทรัพย์ (2546) กล่าวถึง ความสะดวกในการเดินทางในถนนคน

เดินที่ผู้ใช้สอยพ้ืนที่สามารถรับรู้ได้จากการใช้สอยพ้ืนที่  โดยนักวิชาการท่ีให้ความสําคัญเกี่ยวกับการใช้

งานถนนคนเดินได้สะดวกเช่น Allan B. Jacobs (1993:8) ความสะดวกในการเดินทางสู่ถนนคนเดินนั้น

เป็นการรองรับการใช้งานของชุมชนที่อํานวยความสะดวกในการเข้าสู่พ้ืนที่จากบุคคลภายนอก Brian 

Richard (1990) เน้นถึงการออกแบบสําหรับพ้ืนที่ถนนคนเดินให้มีส่วนช่วยในการเดินทางที่ง่ายขึ้นต่อ

ผู้ใช้ และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนพิการเช่น มีการออกแบบทางลาด พื้นที่ผิวบอกทิศทางแก่คนตาบอด 

ป้ายสัญลักษณ์เป็นต้น วิญญา พิชญกานต์ ได้อ้างถึง IBID 30 ทีก่ล่าวถึงความสะดวกสบายขึ้นอยู่กับ

   -ความต่อเนื่องในการเดินทาง ช่วยสร้างความน่าสนใจในการเดินทาง ทําให้

สามารถเดินได้ในระยะไกลขึ้นจนถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการ 
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   -ความสะดวกในการเดิน คือวิธีในการการส่งเสริมให้สามารถเดินได้ง่ายขึ้น 

เช่นการปรับแต่งผิวทางเท้า การใช้ทางลาด เป็นต้น 

   -ความตรงของเส้นทาง ช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทางทําให้ถึงที่หมาย 

   สอดคล้องกับ Helen Woolley (1996) อ้างถึง Cooper Marcus ในเนื้อหา

ว่าเป็นหลักเกณฑ์สําหรับความสําเร็จของถนนคนเดินในเมือง ว่าเป็นสิ่งจําเป็นต้องให้เกิดความสะดวกใน

การใช้งานในพ้ืนที่  รวมทั้งสภาพแวดล้อมโดยรอบต้องมีความสะดวกในช่วงเวลาเร่งด่วน ที่คล้ายกับ

เนื้อหาของ Tiddalds Francis (1992)  ถึงการพิจารณาถนนคนเดิน สิ่งที่ต้องนึกถึงคือ ความสะดวกใน

การเดินไปมา  ตลอดจนอุปกรณ์ติดตั้ง  และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มีความพร้อมใช้ สิ่งเหล่านี้

เป็นความสําเร็จของถนนคนเดินในการเดินในสภาพแวดล้อมเมือง ที่ทําให้รู้สึกว่าถนนคนเดินเป็นส่วนที่

ได้รับการสนับสนุนให้ใช้หรือสนับสนุนในการเคลื่อนที่อย่างมีคุณค่า 

  รูปแบบการเคลื่อนที่  

   หทัยรัตน์ พ่วงเชย (2541) กล่าวถึงการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ (Non-

motorized transport :NMT) ในเมืองเชียงใหม่ ถึงรูปแบบการเคลื่อนที่ NMT ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมี5 

รูปแบบคือ การเดินเท้า จักรยาน สามล้อถีบ ซาเล้งและรถเข็น จากการสังเกตการณ์ในถนนคนเดิน

พบว่ามี NMT อยู่2 ประเภทคือ  

   1. การเดินเท้า 

   การเดินนั้น เป็นพื้นฐานของการเดินทางและระบบคมนาคมต่าง ๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับการสัญจรในโครงสร้างเมือง จากการศึกษาของ Jocelyn A. Guyano (1998)  พบว่าอัตรา

ความเร็วเฉลี่ยในการเดินบนทางเท้าของคนไทยเท่ากับ 72.94 เมตร/นาที ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผล

การศึกษาทางตะวันตกการเดินทางเท้าของไทยมีความเร็วที่ต่ํากว่า ซึ่งความเร็วขึ้นอยู่กับอายุ  ระยะ

ทางการเดิน  สภาพอากาศและความลาดชัน  ในสภาพแวดล้อมถนนคนเดินที่ปรับปรุงจากทางสัญจร

รถยนต์ และมีการปิดบริเวณถนนช่วงหนึ่ง  โดยหารห้ามการสัญจรรถยนต์ต่าง ๆ เข้ามาในพ้ืนที่นั้นการ

เดินเท้าย่อมทําได้สะดวกท่ีสุดในถนน แต่โครงสร้างของถนนโดยรอบยังจะต้องสามารถใช้งานเพ่ือรองรับ

การเดินทางของรถบริการและการสัญจรของคนที่เข้ามาพ้ืนที่ถนนคนเดินนั้น  เป็นการสํารองพ้ืนที่

โดยสารและเส้นทางบริการต่าง ๆ ที่สามารถเดินเชื่อมโยงระหว่างจุดได้ Jan Gehl (1987:131) กล่าวถึง 
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การเดินเป็นสิ่งแรกและเป็นที่นิยมในการเดินทาง การเดินต้องการพ้ืนที่ว่าง  (Space) ที่สามารถเดินได้

สะดวก ซึ่งมีพ้ืนที่ที่มีความเป็นธรรมชาติภายในเส้นทางนั้นเป็นส่งเสริมการเดิน (สุมาณี 2546) 

   2. จักรยาน 

   การใช้จักรยานเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการเดินทาง จะกําหนดด้วยปัจจัย

ความเร็ว  เวลาและระยะทาง ความลาดชันของสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพพ้ืนผิว สภาพอากาศ 

ช่วงเวลาเป็นต้น  รวมถึงการเคลื่อนที่ด้วยล้อเช่น สเกตบอร์ด โรลเลอร์เบรด  เป็นต้น 
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 ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

  ลักษณะทางกายภาพของถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง ขนาดของถนน สภาพแวดล้อม 

ตําแหน่งที่ตั้ง และความสัมพันธ์กับเมือง เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้ถนนคนเดินประสบความสําเร็จ โดย

จะเห็นได้ว่า ถนนคนเดินในประเทศไทยได้ถูกกําหนดให้อยู่ในทําเลที่เก้ือหนุนกิจกรรมสาธารณะระดับ

ชุมชนหรือเมืองมาแต่เดิม พื้นที่เหล่านี้มี ประวัติศาสตร์ เรื่องเล่า สังคม บริบท สถาปัตยกรรม และ

องค์ประกอบ อันเป็นต้นทุนทางกายภาพที่สําคัญ  องค์ประกอบกายภาพท่ีมีส่วนสําคัญในการส่งเสริม

ถนนคนเดินทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบด้วย 1. ขนาดและคุณภาพของถนนตลอดจนสิ่ง

ประกอบถนน (Street furniture) 2.ภูมิทัศน์ ต้นไม้ และร่มเงา 3.พื้นที่เปิดโล่งและอาคารข้างเคยีงยง 

4.การเข้าออกและที่จอด (สุมาณี 2546) 

  ระยะห่างและขนาดของพ้ืนที่ว่างสาธารณะ 

   ขนาดและระยะห่างของพ้ืนที่ว่างนั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับต่อการมี

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคนกับพ้ืนที่ ซึ่งมีความสําคัญต่อการรับรู้ถึงมิติของสถาปัตยกรรมในเมืองหรือใน

โครงการอาคารหลาย ๆ แห่งที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก ถนนแคบและพ้ืนที่เล็ก ๆ ที่เกิดจากการเว้นที่ว่างของ

อาคาร รายละเอียดของอาคารรวมไปถึงคนที่เคลื่อนไหวอยู่ในพ้ืนที่นั้น จัดได้ว่าเป็นประสบการณ์

ระยะใกล้และมีโอกาสที่ผู้คนในพื้นที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ในระดับเข้มข้น ซึ่งจะรับรู้และรู้สึกได้ถึง

ความใกล้ชิด ความอบอุ่น และความเป็นกันเองของเมืองและพ้ืนที่เหล่านั้น ตรงกันข้ามในโครงการที่มี

พ้ืนที่ใหญ่ ถนนกว้าง มีตึกสูง ๆ เราจะรู้สึกว่ามันเยือกเย็นไม่เป็นกันเอง (Gehl 1970)         

            
ภาพที่ 3 - 4 ความสัมพันธ์ของขนาดและรูปแบบถนนกับรูปแบบการเดินทาง จาก life between buildings ของ Jan 

Gehl  

ที่มาจาก http://urbanrefine.blogspot.com/2009/01/book-review-life-between-buildings-jan.html 
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 ปัจจัยด้านทรรศนียภาพและความงามทางสายตาของถนน 

  การศึกษาของ สุมาณี (2546) ได้กล่าวถึงปัจจัยด้านคุณภาพความงามทางสายตา ที่ได้

แบ่งรายละเอียดออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

   1. ขนาดส่วนของมนุษย์ (Human scale) 

   2. ลักษณะรูปร่างเฉพาะ (Form characteristic) 

    3. จดจําได้งา่ย (Identity) 

  ซึ่งทั้ง 3 ส่วน นั้นมีความเกี่ยวข้องในการรับรู้สภาพแวดล้อมทางสายตา นักวิชาการที่

ให้ความสําคัญทางสภาพแวดล้อมท่ีสามารถรับรู้ได้ทางสายตา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา

สภาพแวดล้อมหรือปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง เช่น Brian Richard (1990) อ้างถึง  Whyte (1980) ว่า

ปัจจัยของการใช้ที่ดินมีความสําคัญ,  ความกว้างของถนนและสิ่งสําคัญคือ คุณภาพทางสายตา ที่ผู้คน

รับรู้สิ่งต่าง ๆ ในพ้ืนที่ หรือเนื้อหาของ Tiddalds  Francis (1992) กล่าวถึง ในการวางแผนใช้สอยใน

ถนนคนเดิน สิ่งหนึ่งที่รับรู้ได้จากการออกแบบที่ดี คือ การออกแบบที่มีความต่อเนื่อง เหมาะสมกับ

ขนาดสัดส่วนของผู้ใช้ Robin Blair, Bill Demopoulos, Nils Eddy, Anne Fritzel, Danelle 

Laidlaw, Health Maddox, Katherine Forster et.al (2002) ที่ให้ความสําคัญในการปรับปรึง

คุณภาพทางสายตา ประกอบด้วย ความงดงามของขนาดสัดส่วนของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมถนน, พืช

พันธ์ และความงามท่ีเกิดจากการดูแลความสะอาดและซ่อมบํารุง จะเห็นได้ว่าความงามในมุมมองของ

วิชาการบางคน เกิดจากความเหมาะสมสําหรับสัดส่วนผู้ใช้, อุปกรณ์ถนนที่ออกแบบให้เหมาะสมกับ

สัดส่วนผู้ใช้สอย หรือ สัดส่วนที่มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งจําเป็นต้องนํามาใช้พัฒนาพื้นที่ถนน

คนเดิน 

  ในขณะที่ลักษณะรูปร่างเฉพาะ (Form characteristic) และจดจําได้ง่าย(Identity) 

เป็นการรับรู้จากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในท้องถิ่นที่ไม่เหมือนกับบริเวณอ่ืน ที่งาน

ศิลปะสถาปัตยกรรม หรือ วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นที่สามารถบ่งบอกถึงความเฉพาะของสถานที่

และนําไปสู่ลักษณะที่จดจําได้ง่าย เช่น  Allan B. Jacobs (1993:9) กล่าวถึง ถนนที่ดีต้องสามารถเป็นที่

จดจําได้ง่าย หรือแสดงออกถึงความเป็นเฉพาะและบริเวณตําแหน่งของงานศิลปะ สอดคล้องกับเนื้อหา

ของ สถาปัตยกรรม ฉบับที่ 2 (2531:2-4) กล่าวถึงการที่มีเมืองมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ทําให้ผู้ไปเยี่ยม

เยือนรู้สึก ก่อให้เกิดความข้าใจและรู้จักเมืองนั้น ๆมากขึ้น และมีผลต่อเนื่องทําให้พึงพอใจใน

ลักษณะเฉพาะนั้น 
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  สภาพอาคารสิ่งปลูกสร้าง 

   สภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ เป็นส่วนประกอบในสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพของเมืองซึ่งประกอบด้วย สถานที่ทางประวัติศาสตร์ วัดและโบราณสถานและอาคารที่มี

รูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

  สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ วัดและ โบราณสถาน 

   สุมาณี อําพันธ์ทรัพย์ (2546) กล่าวว่า สภาพอาคาร และสิ่งปลูกสร้างที่เป็น

สถานที่ประวัติศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทั้งด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมและมีคุณค่าทาง

วัฒนธรรม รวมถึงความสําคัญของสถานที่ ที่จะก่อให้เกิดจินตภาพสาธารณะ เพราะเป็นสิ่งที่คนส่วน

ใหญ่ยึดถือในจินตภาพรวมกัน วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2541) กล่าวถึง  การศึกษาจินตภาพสาธารณะ ทํา

ให้ทราบว่า  พ้ืนที่ใดหรือย่านใดมีสําคัญทางกิจกรรมมากน้อยได้  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ ต่อการ

ตัดสินใจในการกําหนดตําแหน่งกิจกรรมที่เหมาะสม  รวมถึงช่วยกําหนดแนวทางอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

ทางกายภาพที่มีความสําคัญเป็นภูมิลักษณะของพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับ Harvey M. Rubenstein 

(1992) การส่งเสริมพ้ืนที่ในย่านประวัติศาสตร์นั้น ด้วยการจัดเป็นพ้ืนที่เดินเท้า (Traffic-free zone) 

เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ และรักษาเอกภาพสําหรับชุมชนประวัติศาสตร์  

  อาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  

   สุมาณี อําพันธ์ทรัพย์ (2546) กล่าวถึง อาคารและสิ่งปลูกสร้างมีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมที่เป็นลักษณะทางกายภาพเฉพาะของท้องถิ่นนั้น ๆ  ซึ่งแสดงออกด้วยองค์ประกอบอ่ืน ๆ 

เช่น รูปทรง  ขนาด  สีสันและแบบอย่างเฉพาะทางสถาปัตยกรรมท้องถิ่นนั้น  โดยอาคารหรือสิ่งปลูก

สร้างที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นนั้นสามารถเป็นจุดสังเกตหรือสิ่งที่ผู้คนจดจําได้ง่าย รปูแบบ

สถาปัตยกรรมที่เป็นไทยพ้ืนถิ่นมิใช่สากล หรือเหมือนของต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศตะวันตก 

สอดคล้องกับ Harvey M. Rubenstein (1992) กล่าวถึงการสนับสนุนให้มีการดูแลให้อยู่ในสภาพเดิม

ด้วยสํารวจองค์ประกอบอาคารปัจจุบันในพ้ืนที่เหล่านี้เช่น ความสูงอาคาร,  ระยะถอยร่นและรูปแบบ

ทางสถาปัตยกรรม ที่ประกอบด้วย ทางเข้าอาคาร, ส,ี ลักษณะผิวพ้ืน, วัสดุ, สไตล์หน้าต่างและหลังคา 

ซึ่งบางอาคารอาจมีพ้ืนฐานและคุณค่าในโครงการทางเท้าปัจจุบันและขนาด, ตําแหน่ง และองค์ประกอบ

โครงสร้างในการกําหนดคุณค่า ที่ทําให้เกิดเอกลักษณ์ของสภาพแวดล้อม ตลอดจนปรากฏของภูมิ

ลักษณ์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการรับรู้ การเรียนรู้และการจดจําสภาพแวดล้อมได้ง่ายขึ้น
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 ปัจจัยทางด้านกิจกรรม 

  กิจกรรมท่ีส่งเสริมการใช้งานพื้นที่สาธารณะ 

   กิจกรรมเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้พ้ืนที่ว่างสาธารณะมีชีวิตชีวาและเป็นมิตร

มากขึ้น องค์ประกอบและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ความคึกคักบนท้องถนน พื้นที่แสดงสินค้าหน้าร้าน การ

แสดงดนตรี การละเล่น องค์ประกอบเหล่านี้สามารถกระตุ้นการเกิดกิจกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

กลุ่มคนต่าง ๆ ในพ้ืนที่(Whyte 1980) อาหารเป็นอีกปัจจัยดึงดูดการเข้ามาใช้พ้ืนที่ที่ดี ทั้งนี้การบริการ

อาหารในพ้ืนที่ว่างสาธารณะอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น ร้านอาหารแผงลอย ร้านอาหารขนาดเล็ก

ริมทางเดิน ตลาดสินค้าการเกษตร ในขณะที่อาหารดึงดูดคนได้อย่างต่อเนื่อง คนก็ดึงดูดคนอ่ืน ๆ ด้วย 

(Childs 1999) “สิ่งที่ดึงดูดคนได้ดีท่ีสุดคือคน” การเคลื่อนไหวของคนเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดอย่าง

หนึ่ง (Whyte 1980) 

  ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ  

   กิจกรรมกลางแจ้งในพ้ืนที่สาธารณะแบ่งได้เป็นสามประเภท คือ กิจกรรม

จําเป็น กิจกรรมทางเลือกและกิจกรรมเชิงสังคม ซึ่งการเกิดขึ้นของกิจกรรมแต่ประเภทจะต้องการพ้ืนที่

ที่มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป (Gehl 1970) 

 
ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ของกิจกรรมกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ จาก life between buildings ของ Jan Gehl  

ที่มาจาก http://urbanrefine.blogspot.com/2009/01/book-review-life-between-buildings-jan.html 

   กิจกรรมจ าเป็น – ภายใต้ทุกสภาวะ 

    กิจกรรมจะเป็นครอบคลุมกิจกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีจัดได้ว่าเป็นภาค

บังคับให้ต้องทํา ยกตัวอย่างเช่น ไปโรงเรียนหรือไปทํางาน ไปจับจ่ายซื้อของ รอรถประจําทางหรือรอคน 
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หรือกล่าวอีกนัยคือกิจกรรมที่ต้องทําไม่ว่าจะมีความจําเป็นมากหรือน้อยก็ตาม กล่าวโดยทั่วไปได้ว่ากิจ

กกรมที่เป็นกิจวัตรประจําวัน ด้วยความที่กิจกรรมกลุ่มนี้เป็นกิจกรรมจําเป็นจึงไม่ค่อยได้รับอิทธิพลจาก

กรอบทางกายภาพมากนัก เป็นกิจกรรมที่เกิดข้ึนได้ในทุก ๆ บรรยากาศและค่อนข้างเป็นอิสระจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก 

   กิจกรรมทางเลือก – ภายใต้สภาวะภายนอกท่ีพึงพอใจเท่านั้น  

    กิจกรรมทางเลือก คือกิจกรรมที่ค่อนข้างจะต้องมีความพึงพอใจต่อ

สภาพแวดล้อมนั้น ๆ เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจเลือกทํากิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ผู้ทํามีความประสงค์

จะทํา ผู้ทําเลือกทําเพราะมีเวลาว่างพอ และสภาพแวดล้อมของสถานที่เชื้อเชิญ กิจกรรมในหมวดนี้

ครอบคลุมตั้งแต่การเดินเล่น การจับจ่ายซื้อของ การยืนมอง หรือนั่งดูไปเรื่อย เป็นกิจกรรมที่ผู้ทํา

กิจกรรมมีความปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกกับสภาพแวดล้อม กิจกรรมเหล่านี้จะเกิดข้ึนได้เมื่อสภาพแวดล้อม

ของพ้ืนที่มีคุณภาพที่ดี   

   กิจกรรมเชิงสังคม – กิจกรรม “ลูกโซ”่ 

    กิจกรรมเชิงสังคมครอบคลุมกิจกรรมทุกอย่างในพ้ืนที่สาธารณะที่

ต้องมีบุคคลอ่ืนๆร่วมทํากิจกรรมที่ต่างกันออกไปในพ้ืนที่เดียวกัน เช่น เด็ก ๆ ที่กําลังเล่นร่วมกัน ผู้คน

ทักทายและสนทนาปราศรัยต่อกัน กิจกรรมทุกประเภทที่มีการกระทําร่วมกัน รวมไปถึงกิจกรรมที่เป็น

แบบปฏิสัมพันธ์ฝ่ายเดียว เช่น การได้มองผู้คนที่เดินผ่านไปมา การได้ยินเสียงผู้คนคุยกัน กิจกรรมเชิง

สังคมเหล่านี้อาจเรียกได้ว่ากิจกรรม “ลูกโซ่” เพราะทุก ๆ กิจกรรมเชิงสังคมจะต้องพัฒนาขึ้นกิจกรรม

อ่ืนอย่างน้อยสองประเภทกิจกรรม กิจกรรมเชิงสังคมจึงจะเกิดข้ึนด้วยตัวของมันเองเป็นผลพวงจากการ

ที่มีกิจกรรมหลากหลายในพ้ืนที่เดียวกัน ซึ่งหมายความว่า เมื่อใดก็ตามที่กิจกรรมจะเป็นและกิจกรรม

ทางเลือกดําเนินอยู่ในพื้นที่สาธารณะที่คุณภาพทางกายภาพที่ดี กิจกรรมเชิงสังคมก็จะได้รับโอกาสนั้น

ไปด้วยในทางอ้อม ซึ่งหากให้เลือกระหว่างการเดินบนถนนที่เงียบเชียบกับถนนที่พลุกพล่านคนส่วนใหญ่

ในสถานการณ์ส่วนจะเลือกเดินบนถนนที่พลุกพล่าน ดังคําสุภาษิตสแกนดิเนเวียที่กล่าวไว้ว่า “คนมาใน

ที่ที่คนอยู่” 

    กล่าวได้ว่าลักษณะ รูปแบบและความหลากหลายของกิจกรรมที่

ผู้ใช้งานเลือกเข้าไปทํากิจกรรมในแต่พ้ืนที่ละนั้นสามารถเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพของสภาพแวดล้อม

ทางกายของพ้ืนที่นั้น ๆ ได้ เมื่อใดก็ตามท่ีพ้ืนที่กลางแจ้งด้อยคุณภาพ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจะมีเพียง

กิจกรรมจําเป็นเท่านั้น  หากท้องถนนหรือพ้ืนที่สาธารณะไม่มีคุณภาพทางกายภาพที่ดีพอโอกาสที่จะ
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เกดิกิจกรรมต่าง ๆ ก็ย่อมน้อยตามไปด้วย ผู้คนจะเลือกไปทํากิจกรรมในพ้ืนที่อ่ืนที่มีคุณภาพทาง

กายภาพท่ีดีกว่า แต่หากพ้ืนที่กลางแจ้งมีคุณภาพทางกายภาพที่ดี กิจกรรมจําเป็นจะยังคงเกิดขึ้นอย่าง

แน่นอนและจะยิ่งมีแนวโน้มว่าจะดําเนินต่อไปได้นานเพราะสภาพทางกายภาพที่ดีกว่านั่นเอง และหาก

กิจกรรมทางเลือกเกิดขึ้น ก็จะยิ่งเห็นความหลากหลายของกิจกรรมมากข้ึนเพราะสถานที่และ

สภาพการณ์โดยรวมเป็นตัวดึงดูดให้ผู้คน มาหยุด มานั่ง มากิน มาเล่น หรือกิจกรรมอ่ืนได้อีกมากมาย 

ซึ่งหากให้เลือกระหว่างการเดินบนถนนที่เงียบเชียบกับถนนที่พลุกพล่านคนส่วนใหญ่ในสถานการณ์ส่วน

ใหญ่มักเลือกทํากิจกรรมหรือเดินทางผ่านถนนที่พลุกพล่าน 

  รูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนถนนคนเดิน 

   1. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  

    Roberto Brambilla and Gianni Longo กล่าวถึง กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ ได้แก่ การประกอบธุรกิจการค้าของพ้ืนที่ การบริการของเอกชนในลักษณะต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่ง

พ้ืนที่ถนนคนเดินที่มีกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจมักพบในย่านกลางเมือง เช่น ย่าน downtown ในยุโรป มี

วัตถุประสงค์ใช้เป็นพ้ืนที่พบปะ และต้องการพื้นที่ใช้สอยเชื่อมโยงของสํานักงานในพ้ืนที่และกิจกรรม

ทางการค้าขายซึ่งอาจส่งผลไปถึงกิจกรรมทางสังคมที่ผู้คนมาเดิน (กําพล 2553) 

   2. กิจกรรมทางสังคม 

    สุมาณี อําพันธ์ทรัพย์ (2546) กล่าวถึง กิจกรรมทางสังคม ได้แก่ การ

พบปะสังสรรค์, การชมการแสดง, กิจกรรมทางศาสนา,ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ 

ของชุมชน ด้วยการเตรียมพ้ืนที่กิจกรรมทางสังคมเป็นสิ่งสําคัญของผู้ออกแบบ  กิจกรรมของถนนคน

เดินนั้นมีความครอบคลุมความสมบูรณ์ของการเคลื่อนที่ภายในตัวเมือง Roberto Brambilla (1977) 

กิจกรรมของถนนส่งผลต่อทัศนคติของผู้ที่ใช้ ยกตัวอย่าง พ้ืนที่ถนนคนเดินเริ่มมีกาเปลี่ยนแปลง ซึ่งเริ่มมี

กิจกรรมมาใช้ในพื้นที่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงด้วยกิจกรรมทางสังคม การพักผ่อนและการนั่งดูผู้คนที่ผ่านไปมา 

เมื่อผู้คนรู้สึกเป็นมิตรกับธรรมชาติในถนนคนเดินแล้วจะทําให้ผู้คนมีชีวิตชีวา  และเกิดการพัฒนาพื้นที่

ถนนคนเดินต่อไป อาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นมีความเชื่อมโยงกันและกัน ซึ่งผู้

อาศัยในพ้ืนที่หรือบริเวณใกล้เคียงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ ในการลําดับความต้องการของการรองรับ

ในถนนคนเดิน และกิจกรรมที่เกิดข้ึน  
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  การผสมผสานของกิจกรรมในพื้นที่ 

   Peter Piet (1996) กล่าวถึงหลักเกณฑ์พ้ืนฐานสําหรับรายละเอียดลักษณะ

ถนนคนเดินของผู้คนในเมือง  ซึ่งมีหลักเกณฑ์ทีส่ําคัญคือ การใช้สอยแบบผสมผสานในถนนคนเดินเพ่ือ

สร้างให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรมในพ้ืนที่  สอดคล้องที่  หทัยรัตน์  พ่วงเชย (2541) สรุปถึง

ลักษณะสําคัญร่วมกันของพ้ืนที่การเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ สิ่งหนึ่งคือ  เป็นพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินแบบ

ผสมผสานอยู่ภายในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อยู่อย่างใกล้ชิด รวมถึงเนื้อหาของ Michael  Parfeat 

and Gordon power (1997) ที่มีแนวคิดการออกแบบให้มีการใช้ถนนร่วมกัน( The Shared Street 

Concept) ที่เชื่อมโยงกับถนนย่านพักอาศัย  และอาศัยสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย  ใช้เป็นการจําลอง

ที่มีการเชื่อมทางสัญจรและกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน  แนวคิดนี้ใช้เพิ่มความสัมพันธ์ทางสังคมทางการ

ค้าในย่านธุรกิจ  รวมถึงสามารถทําให้ถนนคนเดินนั้น มีการใช้งานที่ปลอดภัย (สุมาณี 2546) 

 ปัจจัยด้านคุณภาพของพื้นที่สาธารณะ 

  ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมกับพฤติกรรมของมนุษย์ 

   -การเดินเท้า 

   การเดินนั้นจะต้องมีพ้ืนที่ว่างที่สามารถจะเดินได้อย่างอิสระโดยไม่ถูกรบกวน

ไม่ถูกบังคับและโดยไม่ต้องหลบหลีกให้วุ่นวาย ปัญหาในที่นี้คือการกําหนดระดับที่มนุษย์พอจะยอมรับได้

ต่อสิ่งรบกวนที่พบเจอระหว่างทางเดิน เพื่อพ้ืนที่จะได้แคบอย่างพอเพียงและอุดมไปด้วยประสบการณ์

ให้ได้สัมผัส และในขณะเดียวกันก็กว้างพอจะมีที่ให้หลบหลีกไปมาได้ (Gehl 1970) 

   -การยืน 

   ในพ้ืนที่สําหรับหยุดพักพิง ผู้คนจะเลือกยืนอย่างระมัดระวัง ยืนตรงส่วนเว้า

ของกําแพง ยืนในมุม ยืนตรงทางเข้าออกหรือยืนใกล้เสา ต้นไม้ โคมไฟ หรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะพักหรือ

พิงได้ในลักษณะคล้าย ๆ กัน ซึ่งรายละเอียดของอาคาร และพ้ืนที่นั้นจะช่วยให้ผู้คนสามารถยืนหรือพัก

พิงอิงเกาะได้ซึ่งมีบทบาทสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาโอกาสในการหยุดพักพิงในพ้ืนที่สาธารณะ 

   - การนั่ง 

   การพักพิงในพ้ืนที่ไม่ว่าเป็นช่วงเวลาสั้นหรือยาวก็ตามจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมี

การเปิดโอกาสให้นั่งเท่านั้น หากมีสภาพแวดล้อมและกิจกรรมโดยรอบท่ีดี ที่นั่งจะนําไปสู่กิจกรรมอ่ืนอีก

มากมายในพ้ืนที่สาธารณะ เช่นการกิน การอ่าน การนอน การมาเล่นหมากรุก การมาดูผู้คน การนั่งคุย
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กัน เป็นต้น (Gehl 1970) จํานวนพื้นที่นั่งเป็นปัจจัยสําคัญต่อปริมาณผู้ใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ (Whyte 

1980) เมื่อคนเลือกนั่งลงในสภาพแวดล้อมสาธารณะมักจะเป็นเพราะต้องการที่จะเพลิดเพลินไปกับข้อดี

ทั้งหลายของสถานที่นั้น ๆ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสถานที่ ของที่ว่างนั้น ของอากาศที่นั้น บริเวณท่ี

ปลอดภัยไม่มีสิ่งบดบังทัศนียภาพของกิจกรรมโดยรอบมักเป็นที่นิยมในการเลือกนั่ง (Gehl 1970) 

 
ภาพที่ 6-8 แสดงลักษณะพฤติกรรมการใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะ จาก The Social Life of Small Urban Spaces 

 ของ William Whyte ทีม่า : http://landscapeurbanism.com/article/social-performance 

  ความปลอดภัย 

   1. ความปลอดภัยจากสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึน  เช่น อุบัติเหตุรถยนต์ จากอุป

การณ์ถนน  จากมลภาวะทางอากาศ เป็นต้น 

   2. ความปลอดภัยจากมนุษย์ เช่น โจร ขโมย และผู้ประทุษร้าย เป็นต้น 

กล่าวสรุปสําคัญถึงสภาพแวดล้อมถนนคนเดิน  จําเป็นต้องมีความปลอดภัยทั้งทางเท้า ทางข้าม ควรมี

การออกแบบและสามารถลดความขัดแย้งระหว่างคนเดิน และพาหนะในขณะที่ Brian  Richard 

(1990)  ให้ความสําคัญในการออกแบบอุปกรณ์ถนน และผิวพ้ืนบอกทิศทางที่ช่วยในการสัญจรแก่คนตา

บอด ก่อให้เกิดความปลอดภัยและช่วยให้คนตาบอดสามารถสัญจรได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคล

เหล่านี้ให้เพลิดเพลินกับการเคลื่อนที่ไปในเมืองจากท่ีกล่าวข้างต้นนั้น ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่

จําเป็นต้องมีในสภาพแวดล้อมถนนคนเดิน โดยให้ความสําคัญกับการออกแบบอุปกรณ์ถนนต่าง ๆ 

รวมถึงการกําหนดทางเท้า ทางข้าม ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานในขณะที่ Peter Piet (1996) ที่

เสนอ 3 หลักการเป็นพ้ืนฐานของถนนคนเดินที่มีความปลอดภัยคือ 

    1.ส่งเสริมให้เกิดความสะอาดในสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ

พ้ืนที่ 
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    2.เพิ่มการใช้พื้นที่แบบผสมผสานในสภาพแวดล้อมให้มีความ

หลากหลายและลดการเสี่ยงอุบัติเหตุรถยนต์ 

    3.แนวทางการแกไ้ขความปลอดภัยในถนนคนเดินระยะยาว โดยใช้

การบริหารจัดการและการซ่อมบํารุงดูแลพื้นที่ตามเส้นทางถนนต่าง ๆ เช่น การเพ่ิมไฟส่องสว่าง 

ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายในถนน เป็นต้น 

   สถานที่จะเป็นที่น่าพอใจได้ ส่วนหนึ่งก็เพราะสามารถปกป้องผู้มาเยือนให้พ้น

จากอันตรายและพ้นจากการถูกทําร้ายร่างกายได้ สร้างความรู้สึกให้ผู้มาเยือนรู้สึกปลอดภัยจากการไม่

ต้องกังวลเรื่องอาชญากรรมและภัยที่เกินจากยานพาหนะ (Gehl 1970) ผลจากการวิจัยของ Jane 

Jacob ยังอ้างอิงถึงว่า ถ้าถนนมีชีวิตชีวา ผู้คนคนจํานวนมากจะสอดส่ายสายตาเพราะถนนมีแต่เรื่องดี ๆ 

ทีน่่าสนุกให้ติดตามทําให้เกิดพฤติกรรม “เฝ้ามองถนน” ซึ่งผู้คนจะคอยระแวดระวังภัยให้กันซึ่งเป็น

พฤติกรรมทางสังคมที่สร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับมนุษย์  

  อุปกรณ์ถนน  

   เครื่องติดตั้งอุปกรณ์ถนน จัดเป็นส่วนประกอบสําคัญของถนน  ที่มี

ความสําคัญเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้ถนน ได้แก่ ม้านั่ง ตู้โทรศัพท์ ถังขยะ น้ําพุ กระถาง

ต้นไม้ ป้ายรถประจําทาง ไฟส่องสว่าง ป้ายสัญลักษณ์ เป็นต้น Roberto Brambilla and Gianni 

Longo (1977) กล่าวว่าไม่มีถนนใดที่ไม่ต้องการอุปกรณ์ถนน และต้องมกีารสํารวจถึงความเพียงพอใน

พ้ืนที ่ซึ่งเครื่องติดตั้งและอุปกรณ์และอุปกรณ์ถนนั้นสามารถส่งผลถึงความสบายจากการใช้ถนน ทั้งใน

เวลาปกติและเวลาค่ํามืดได้  

  ความสบาย ความสบาย 

   ในสภาพแวดล้อมถนนคนเดินที่กล่าวถึงนี้ แบ่งเป็น2ส่วนคือ 

   1. ความสบายท่ีเกิดจากบรรยากาศ ได้แก่  มีสีเขียวของพันธ์ไม้ที่สบายตา  

ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่  ความสะอาดของพื้นที่เป็นต้น 
   2. ความสบายท่ีเกิดจากการใช้งาน ได้แก ่ความกว้างของทางเท้าที่

เหมาะสม  ทางเข้าออกท่ีสะดวก อุปกรณ์ถนนของพ้ืนที่ ทางลาดสําหรับคนพิการและรถเข็น ความ

คล่องตัวในการเดินทาง เป็นต้น 
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  จากกรณีศึกษา เมือง Copenhagen, Denmark ว่าสภาพอากาศท่ีกําลังพอดีเป็นสิ่ง

สําคัญที่ทําให้ชาวเดนมาร์กมีการใช้พื้นท่ีภายนอกอาคารมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ Amos Rapoport 

(1987)  ที่กล่าวถึง สภาพอากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสมเช่น ฤดูกาล แสงแดดและร่มเงาของต้นไม้ จะ

เอ้ือให้เกิดความสบายแก่ผู้ใช้สอยของถนนคนเดิน ส่วน Todd Litman , Robin Blair , Bill 

Demopoulos et al. (1987) กล่าวถึง สภาพแวดล้อมของถนนที่ดีควรมีสภาพแวดล้อมที่ง่ายต่อการใช้

งานในพ้ืนที ่และลดความขัดแย้งของการใช้สอยระหว่างคนเดินกับพาหนะ ในส่วนความสบายในการใช้

งานนั้นสามารถใช้สอย (Function) ในพ้ืนที่ถนนได้ง่าย มีทางเข้า-ออกพ้ืนที่ได้สะดวก ความคล่องตัวใน

การเดินทาง รวมไปถึงการเข้าสู่พื้นที่และความสะดวกในการเดินทางร่วมด้วย (กําพล 2553) 
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บทที ่3 

การศึกษาลักษณะทางกายภาพและกิจกรรมของพ้ืนที่ศึกษา 

ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษา  

 ประวัติและความเป็นมาของพื้นที่ 

  ถนนข้าวสารเป็นถนนที่สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2435 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกรมโยธาธิการได้กราบบังคมทูลให้ตัดถนนตรอกข้าวสาร เริ่มตั้งแต่ถนนหน้า

วัดชนะสงคราม (ซึ่งได้นามว่าถนนชนะสงคราม) ตัดมาทางตะวันออกตามตรอกข้าวสารแล้วสร้าง

สะพานข้ามคลองมาบรรจบกับถนนเฟื่องนครตอนหน้าสวนหลวงตึกดิน พระราชทานนามถนนตามเดิม

ว่า "ถนนข้าวสาร" 

  ถนนข้าวสารเดิมเป็นย่านเก่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นตรอกที่ขายข้าวสาร เป็นแหล่ง

ค้าขายข้าวสารที่ใหญ่ที่สุดของเขตพระนคร ซึ่งข้าวสารจํานวนมากจะถูกขนส่งมาจากฉางข้าวหลวง 

สะพานช้างโรงสี ริมคลองคูเมืองเดิม หรือ ปัจจุบันก็คือ คลองหลอด เลียบมาตามแม่น้ําเจ้าพระยาขึ้นที่

ท่าเรือบางลําพู เพ่ือนําข้าวมาขายให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้นอกจากนี้ก็ยัง

ขายถ่านหุงข้าว ของชํา โดยถัดออกไป 1 ถนน จะเป็นคลองที่เชื่อมต่อมาจากแม่น้ําเจ้าพระยา มีการ

ค้าขายข้าวสารมากมายจึงเรียกว่าตรอกข้าวสาร (เพราะขนาดเล็ก) ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นถนนข้าวสาร 

หลังจากนั้นก็เริ่มเกิดชุมชนขึ้น และขยับขยายต่อไป ต่อมาเริ่มมีร้านขายของมากขึ้น เช่นร้านขายของ

เล่น อย่างลูกข่าง ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือ 

  ต่อมาความเป็นอยู่ของชุมชนแห่งนี้เริ่มเปลี่ยนไป เมื่อมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามา

ในช่วงปี พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครครบรอบ 200 ปี ได้เข้ามาเช่าห้องพัก

อาศัยเพ่ือเที่ยวชมเมืองหลวงของไทยในช่วงเทศกาลสําคัญนี้ และเริ่มมีฝรั่งเข้ามามาถ่ายภาพยนตร์ฮอล

ลีวู้ด โดยมีทีมงานกองถ่ายมาอยู่กันจํานวนมาก ที่มาเช่าที่ เช่าเกสเฮาส์ ซึ่งตอนนั้นยังไม่มี ก็ต้องเช่าจาก

บ้านที่อยู่แถวนั้นซึ่งใช้แบ่งเช่า จึงเป็นที่มาของเกสเฮาส์ เกสต์เฮ้าส์ของชาวต่างชาติเริ่มมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 

2528-2529 ระยะหลังเริ่มมีคนเข้ามาเรื่อย ๆ จนกลายเป็นศูนย์รวมของพวกแบ็คแพ็กเกอร์ที่มา

ท่องเที่ยวประเทศไทย จนเป็นที่โด่งดังในท่ีสุด ก่อนที่จะมาปรับเปลี่ยนรูปแบบอีกทีในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมา

กลายเป็นย่านบันเทิงยามราตรีที่สําคัญของกรุงเทพฯ 
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 พื้นที่ตั้ง 

  ถนนข้าวสารอยู่ในพ้ืนที่เขตรัตนโกสินทร์ชั้นใน ที่ตั้งของถนนข้าวสารอยู่ใกล้กับสถานที่

ท่องเที่ยวที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ มีการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่ท่องเที่ยวได้หลายจุด และมีชุมชนอยู่ใกล้

หลายแห่งซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดเกสท์เฮ้าและโรงแรมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  

   ทิศเหนือ ขนานกับซอยรามบุตรี มีซอยเชื่อมกับถนนข้าวสาร 

   ทิศใต้ ขนานกับตรอกมะยม มีซอยเชื่อมกับถนนข้าวสาร 

   ทิศตะวันออก ติดกับถนนตะนาว 

   ทิศตะวันตก ติดกับถนนจักรพงษ์ และวัดชนะสงคราม 

 สภาพการสัญจร  

  ถนนสายหลัก  

    - ถนนราชด าเนินกลาง เป็นถนนสายหลักท่ีอยู่ใกล้เคียงกับถนนข้าวสาร  มี

การจราจรสองฝั่งช่องทางจราจร มีช่องจราจรฝั่งละ4เลน โดยถนนข้าวสารอยู่ในฝั่งถนนราชดําเนินขา

เข้าซึ่งมุ่งสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยสามารถโดยสารรถประจําทางสาย 70 201 503 และ 509 เพ่ือ

มายังถนนข้าวสารได้ ซึ่งผ่านถนนราชดําเนิน โดยจะมีท่าจอดรถโดยสารประจําทางที่ใกล้กับถนน

ข้าวสารคือ บริเวณหน้ากองสลากกินแบ่งรัฐบาล และ บริเวณแยกคอกวัว 

   ถนนสายรอง  

   ถนนสายรองที่เชื่อมต่อกับถนนข้าวสารได้แก่ ถนนตะนาวเชื่อมต่อกับทางเข้า

ถนนข้าวสารทิศตะวันออก และถนนจักรพงษ์เชื่อมต่อกับทางเข้าถนนข้าวสารทิศตะวันตก ซึ่งมีการใช้

พ้ืนที่บริเวณท่ีถนนข้าวสารเชื่อมต่อกับถนนสายรองเป็นจุดรอและรับส่งผู้โดยสารของ รถตุ๊ก ๆ และรถ

แท็กซี ่ซึ่งจะผู้ใช้งานพ้ืนที่บริเวณนี้ค่อนค่างหนาแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ปิดการจราจรบน

ถนนจัดกิจกรรมถนนคนเดิน 

   - ถนนตะนาว ถนนที่เชื่อมต่อกับถนนข้าวสาร มีการสร้างตึกแถวของคนจีนที่

ทําการค้าตลอดแนวของถนน ตึกแถวเหล่านี้มีสองชั้นปลูกสร้างกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4-รัชการที5่ 

(ปรารถนา 2550)  ปัจจุบันมีการใช้งานอาคารเป็นร้านค้าขายสินค้าเพ่ือขายกับนักท่องเที่ยว มีการ

ประดับถนนด้วยธงราวเพ่ือเพ่ิมบรรยากาศที่ดีให้แก่ถนน 

   - ถนนจักรพงษ์ เป็นถนน 4ช่องทางจราจร ความกว้าง 20.00 เมตร แบ่งเป็น

ผิวจราจรกว้าง 13.80 เมตร และมีทางเดินเท้ากว้างฝั่งละ 3.00-3.20 สามารถเดินรถได้ทางเดียว 
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เชื่อมต่อกับถนนข้าวสารบริเวณทางเข้าทางด้านทิศตะวันตก ถนนจักรพงษ์เป็นถนนหนึ่งที่นักท่องเที่ยว

มักเลือกใช้เส้นทาง เนื่องจากเชื่อมต่อกับสถานที่สําคัญทางศาสนาที่มีความน่าสนใจ ดังเช่น วัดชนะ

 สงคราม และมัสยิดจักรพงษ์  

   - ถนนสิบสามห้าง เป็นถนนเดิมรถทางเดียวจากถนนตะนาวไปถนนพระ

สุเมรุ ขนาด 3ช่องการจราจร มีความกว้าง 13.70 เมตร แบ่งเป็นผิวจราจร 11.00 เมตร และทางเท้า

กว้าง 2.70 เมตร มีการจราจรที่คับคั่ง เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อของย่านการค้าบางลําพู กับถนน

ข้าวสาร ทําให้มีปริมาณรถเข้าสู่พื้นที่จํานวนมาก ประกอบกับกิจการการค้าแผงลอย และมีการจอดรถ

ข้างทาง ทําให้มีช่องจราจรที่แคบลง 

  ซอย 

   ถนนซอยที่เชื่อมต่อกับถนนข้าวสารได้แก่ ซอยรามบุตรีในทางทิศเหนือ และ

ตรอกมะยมในทางทิศใต้ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับถนนข้าวสารได้ด้วยวิธีการเดินเท้า จักรยาน และ

จักรยานยนต์ ผ่านทางซอยทางเชื่อม โดยพื้นที่ในซอยทางเชื่อมมักจะมีร้านค้า ร้านให้บริการต่าง ๆ และ

มีสินค้าวางขายอยู่ด้วย ซึ่งช่วยดึงดูดให้มีผู้เข้ามาใช้งานบนถนนข้าวสารจากบริเวณใกล้เคียง  

ภาพที่ 9 แสดงเส้นทางซอยท่ีเชื่อมต่อกับถนนข้าวสารและลักษณะการใช้พื้นที่ 

   
ภาพที่ 10 แสดงเส้นทางซอยท่ีเชือ่มต่อกับถนนข้าวสารและลักษณะการใช้พื้นที่ 

   - ถนนข้าวสาร เป็นถนนเดินรถสองทาง มี 4 ช่องการจราจร กว้าง 15.40 

เมตร แบ่งเป็นถนน 10 เมตร และทางเดินเท้ากว้างฝั่งละ 2.7 เมตร การสัญจรบนถนนข้าวสารจะ

ค่อนข้างติดขัดในช่วงเวลากลางวัน เนื่องจากมีการใช้พ้ืนที่ถนนเพื่อจอดรถรับส่งสิ้นค้า รถสามล้อรถ

แท๊กซีเพ่ือบริการนักท่องเที่ยว และจะปิดการจราจรเพ่ือดําเนินกิจกรรมถนนคนเดินในเวลา 6.00 น. 

ส่วนทางเดินเท้ามีการตั้งหาบเร่แผงลอยทําให้มีช่องทางเดินที่แคบสัญจรไม่สะดวก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

27 
 

   - ซอยรามบุตรี เป็นซอยคู่ขนานของถนนข้าวสาร มีการใช้งานพื้นที่คล้ายคลึง

กันถนนข้าวสาร โดยมีการใช้พื้นที่อาคารในซอยเป็นร้านอาหาร ร้านเหล้า และร้านบริการ สามารถเดิน

รถได้ทางเดียวจากถนนจักรพงษ์ไปถนนสิบสามห้า มีการสัญจรของรถในซอยค่อนข้างน้อยเนื่องจาก

ไม่ใช่เส้นทางหลักทําให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ถนนเป็นเส้นทางเดินเท้าได้ ภายในถนนมีตึกแถวแบบยุโรป

เนื่องจากสมัยก่อนเป็นย่านที่อยู่อาศัยของขุนนางและผู้มีฐานะดี  

   - ตรอกมะยม เป็นซอยคู่ขนานกับถนนข้าวสาร โดยพื้นที่ในซอยมักเป็นที่อยู่

อาศัยของคนในพ้ืนที่ ซึ่งมีการเปิดเกสเฮาส์ให้นักท่องเที่ยวพักบางส่วน ตรอกมะยมมีถนนที่ค่อนข้างแคบ 

โดยมีความกว้างเพียง 2-3 เมตร ทําให้ไม่มีรถยนต์สัญจรในตรอกมะยม โดยมักพบการสัญจรประเภท 

มอเตอร์ไซด์ จักรยาน และการเดินเท้า และมักมีการนํามอเตอร์ไซด์มาจอดบริเวณริมทางในตรอกมะยม 

 การเข้าถึง 

  การสัญจรในพ้ืนที่ถนนข้าวสาร ในช่วงเวลากลางวัน ในช่วงเวลาที่ไม่ได้มีกิจกรรมถนน

คนเดินและเปิดการจราจรให้สัญจรได้ตามปกติ โดยสามารถแบ่งรูปแบบการสัญจรบริเวณได้เป็น 5 

ประเภท ได้แก่  

  -เดินเท้า 

   สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ถนนข้าวสารได้โดยวิธีการเดินเท้าได้อยากสะดวก รวดเร็ว 

เนื่องจากมทีางเดินเท้า และตรอกซอย ที่เชื่อมต่อกันระหว่างถนนสายต่าง ๆ ซึ่งทําให้ถนนข้าวสาร

สามารถเข้าถึงได้จากทุกทิศทาง ได้แก่ ถนนราชดําเนิน ถนนตานี ถนนจักรพงษ์ ซอยรามบุตรี และ 

ตรอกมะยม สภาพทางเท้าโดยทั่วไปอยู่ในสภาพดี สามารถเดินได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในบางจุดมีการตั้ง

ร้านค้าหาบเร่แผงลอยปิดทับเส้นทางเดินเท้า ทําให้ไม่สามารถเดินได้อย่างสะดวก 

  -รถยนต์ 

   สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ถนนข้าวสารได้โดยระบบโครงข่ายถนน ซึ่งเป็นการใช้งาน

ที่ที่มีจํานวนมากท่ีสุด โดยมีถนนสายสําคัญท่ีเข้าถึง และเชื่อมต่อกับถนนข้าวสาร ได้แก่ ถนนราชดําเนิน 

ถนนตานี ถนนจักรพงษ์  

  -รถโดยสารประจ าทาง  

   การเข้าถึงถนนข้าวสารสามารถเดินทางมาด้วยรถโดยสารประจําทาง ซึ่งมี

เส้นทางเดินรถผ่านย่านบางลําพู และผ่านถนนราชดําเนิน 
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   - รถประจําทางที่ผ่านย่านบางลําพู สาย 3, 6, 9, 15, 32, 33, 43, 64, 82, 

    ปอ.32, ปอ.64, ปอ.506  และ 524 

   - รถประจําทางที่ผ่านถนนราชดําเนิน สาย 2, 15, 39, 47, 59, 79, 123, 

    125, ปอ.39, ปอ.44, ปอ. 503, ปอ.509, ปอ.511 

  - รถแท็กซ่ี รถสามล้อรับจ้าง 

   รถยนต์ส่วนตัว รถแท็กซี่ และรถรับจ้าง เป็นรูปแบบการเดินทางที่มีการใช้

มากในการเข้าถึงถนนข้าวสาร เนื่องจากเป็นการเดินทางโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีจํานวน

มากในเวลากลางคืน ขณะจัดกิจกรรมถนนคนเดิน โดยสามารถใช้เส้นทางถนนข้าวสารเพื่อสัญจรได้

เฉพาะช่วงเวลากลางวันเท่านั้น ซึ่งช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมถนนคนเดิน รถประเภทนี้มักใช้จุดที่เชื่อมต่อ

ระหว่างถนนข้าวสารกับถนนตะนาว และถนนจักรพงษ์ เป็นจุดจอดรถเพ่ือรอและรับส่งผู้โดยสาร จึงทํา

ให้เกิดจราจรติดขัดบางเวลา 

  - รถจักรยาน รถจักรยานยนต์  

   การเข้าถึงถนนข้าวสารโดยรถจักรยาน และจักรยานยนต์ ส่วนมากเป็นการใช้

งานโดยพนักงานที่ทํางานอยู่ในถนนข้าวสาร และผู้ที่พักอาศัยบริเวณพ้ืนที่โดยรอบถนนข้าวสาร โดยพบ

การใช้งานได้มากบริเวณ ตรอกมะยม และถนนรามบุตรี 

 ที่จอดรถ 

  ถนนข้าวสารมีพ้ืนที่ว่างสําหรับเป็นที่จอดรถน้อย เนื่องจากการใช้พื้นท่ีโดยรอบบริเวณ

ถนนข้าวสารค่อนค่างแออัด จากการสร้างอาคารเต็มพ้ืนที่ และมีกิจกรรมการค้าตลอดทั้งวัน ทําให้

ผู้ใช้งานบนถนนข้าวสารส่วนใหญ่เลือกจอดรถในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยส่วนมากเป็นการจอดรถ

บริเวณริมถนนรามบุตรี และถนนหลาย ๆ สายในพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีพ้ืนที่สําหรับจอดรถชั่วคราว

ให้บริการบริเวณหัวมุมถนนราชดําเนินตัดกับถนนจักรพงษ์ และมีที่จอดรถอ่ืน ๆ เช่น บริเวณ

ธนาคารกรุงไทย เป็นต้น 

  ส่วนในขณะที่มีการดําเนินกิจกรรมถนนคนเดิน นักท่องเที่ยวที่นํารถยนต์มาจะนํามา

จอดบริเวณริมถนนตานี ถนนสิบสามห้า และพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงในบริเวณที่อนุญาตให้จอดรถได้ และ

มีจุดที่มักจะมีการจอดเพ่ือรับส่งผู้โดยสาร บริเวณทางเข้าถนนข้าวสารทั้งสองฝั่ง จากถนนตานี และถนน

จกัรพงษ์ 
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แผนที่ 1 แสดงเส้นทางถนนในบรเิวณใกล้เคียงและถนนท่ีเชื่อมต่อกับถนนข้าวสาร 

สัญลักษณ ์   

  ถนนข้าวสาร 
 ซอยเชื่อมต่อถนนข้าวสารกับซอยคู่ขนาน  

 ถนนสายหลัก  -  1.ถนนราชดําเนินกลาง  

 ถนนสายรอง   -  2.ถนนตะนาว  3.ถนนจักรพงษ์  4.ถนนพระอาทิตย์  5.ถนนพระสุเมรุ  

 ซอย  -  6.ตรอกมะยม 7.ซอยรามบุตรี 8.ซอยตานี 9.ซอยไกรสีห์ 
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แผนที่ 2 แสดงเส้นทางการเดินรถและตําแหน่งของบริเวณพื้นท่ีจอดรถ 

สัญลักษณ์ 
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แผนที่ 3 แสดงถนนท่ีอนุญาตใหจ้อดรถยนต ์

สัญลักษณ์ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่บริเวณโดยรอบถนนข้าวสารเป็นการประกอบ

พาณชิยกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยกิจการในอาคารส่วนมากเป็นกิจการการค้า ประเภท ร้านอาหาร ร้าน

ขายเสื้อผ้าเครื่องประดับ ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น มีลักษณะเป็นการค้าปลีกให้กับนักน่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ มีกิจการบริการเป็นบางส่วน และทีพักเกสต์เฮาส์ ส่วนกิจการนอกอาคารเป็นลักษณะ หาบ

เร่แผงลอยเรียงรายอยู่ตลอดแนวถนนข่าวสารและบริเวณโดยรอบ โดยใช้พื้นที่ทางเดินเท้าและริมถนน

ในการประกอบกิจการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแผงขายเสื้อผ้าและเครื่องประดับ และมีรถเข็นขายอาหารตลอด

แนวถนนข้าวสาร และถนนรามบุตรี การใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะประเภทที่พักอาศัยมีแนวโน้มลดลง 

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ไปเป็นการประกอบพาณิชย์เพิ่มข้ึน ส่วนการใช้ที่ดินเป็นอาคาร

ราชการในพ้ืนที่ ได้แก่ สถานีตํารวจชนะสงคราม และสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 กรรมสิทธิ์การครอบครองท่ีดิน 

  กรรมสิทธิ์ในการการครอบครองที่ดินของพ้ืนที่บริเวณโดยรอบถนนข้าวสาร มีลักษณะ

ของการครอบครองจากหลากหลายกรรมสิทธ์ ซึ่งลักษณะในการครอบครองนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

องค์ประกอบ และลักษณะทางกายภาพในพ้ืนที่ โดยพ้ืนที่ ที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองโดยภาคเอกชนมี

แนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่มากกว่าพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ครอบครองโดย

ภาครัฐ 

  การครอบครองพ้ืนที่บริเวณโดยรอบถนนข้าวสารประกอบไปด้วย 5 ภาคส่วน โดย

พ้ืนทีส่่วนใหญ่เป็นกรรมสิทธิ์ครอบครองโดยภาคเอกชน และครอบครองจากหน่วยงานภาครัฐเป็น

บางส่วน ได้แก่ สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ครอบครองพ้ืนที่บริเวณกลุ่มตึกแถวเก่าหัวมุม

ถนนจักรพงษ์กับถนนตานี และถนนรามบุตรี, บริเวณ บริเวณสถาณีตํารวจ และท่ีพักตํารวจนครบาล

ชนะสงคราม กรมธนารักษ์ ถือครองบริเวณหัวมุมถนนราชดําเนินกับถนนจักรพงษ์ ที่ส่วนพระองค์ 

บริเวณถนนรามบุตรีตัดกับถนนจักรพงษ์ และท่ีของวัดบริเวณตึกแถวถนนตะนาว 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนที่ 4 แสดงกรรมสิทธ์ครอบครองที่ดิน 

สัญลักษณ์ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนที่ 5 แสดงการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 

สัญลักษณ ์

  พาณิชยกรรม   สํานักงานราชการ 

 

  ที่อยู่อาศัย   พื้นที่สีเขียว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนที่ 6 แสดงช่วงเวลาที่อนุญาตใิห้ตั้งหาบเร่แผงลอย 

สัญลักษณ์ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 สถานที่ส าคัญ 

  ความสําคัญของถนนข้าวสาร และตําแหน่งที่ตั้งของถนนที่มีความสัมพันธ์กับเมืองมา

ตั้งแต่อดีต ทําให้ถนนข้าวสารอยู่ใกล้กับสถานที่สําคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ความเชื่อ และ

ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยสถานที่เหล่านี้มักได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว โดยมีบางส่วนได้

พัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  

และทางกรุงเทพมหานครได้มีการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในเกาะรัตนโกสินทร์ด้วยจักรยาน โดยถนน

ข้าวสารเป็นหนึ่งในเส้นทางผ่านของการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน 

 
แผนที่ 7 แสดงเส้นทางท่องเที่ยวของจักรยานท่ีเชื่อมต่อกับถนนข้าวสารและสถานท่ีท่องเที่ยวอ่ืน ๆ 

  - สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง สามารถเดินทางด้วยการเดินเท้า หรือจักรยาน ไปยัง

สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียง เช่น วัดพระแก้ว ถูเขาทอง ถนนราชดําเนิน เสาชิงช้า พิพิธภัณฑ์

แห่งชาติ เป็นต้น 

  - สถานที่ท่องเที่ยวกลางคืน ย่านถนนพระอาทิตย์ ถนนคอกวัว 

  - แหล่งชุมชน ย่านบางลําพู และเกสเฮาส์ตรอกมะลิ 

  - ศาสนสถาน วัดชนะสงคราม มัสยิดจักรพงษ์  

  - สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงเรียนสตรี

วิทยา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของถนนข้าวสาร 

 ถนน 

  เส้นทางการสัญจรบนถนนข้าวสารเป็นส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต และมีถนนบางส่วน

เป็นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย มีความกว้างประมาณ 10 เมตร แบ่งเป็น2ช่องทางถนน รถยนต์สามารถจอด

ริมถนนและขับสวนกันได้ มีสภาพการจราจรที่สะดวก เนื่องจากถนนข้าวสารไม่ได้เป็นเส้นทางหลักใน

การสัญจร มีเพียงการใช้รถยนต์ของผู้ประกอบกิจการในพ้ืนที่ และรถรับจ้างที่คอยให้บริการ

นักท่องเที่ยว เท่านั้น ตลอดเส้นทางของถนนข้าวสารมีการประดับธงแบบราวเพ่ือเพ่ิมบรรยากาศให้แก่

ถนนในช่วงเทศกาล 

 
ภาพที่ 11 แสดงลักษณะทางกายภาพของถนนข้าวสาร 

 ทางเดินเท้า 

  ถนนข้าวสารมีทางเดินเท้าสองฝั่งของถนน มีความกว้างประมาณ 2.7 เมตร ขึ้นอยู่กับ

ระยะถอยร่นของอาคาร พ้ืนที่ทางเดินเท้าบนถนนข้าวสารส่วนใหญ่มักจะถูกจับจองจากผู้ประกอบการ

ในอาคารพาณิชย์เป็นพื้นที่ตั้งสินค้าวางขาย และเป็นพื้นที่ตั้งร้านค้าแผงลอย  ทั้งในช่วงเวลาที่มีกิจกรรม

ถนนคนเดนิและไม่มีกิจกรรมถนนคนเดิน โดยเหลือช่องทางสําหรับเดินเท้าให้คนสามารถเดินสัญจรบน

ทางเท้าประมาณ 0.7 - 1 เมตร ซึ่งสามารถเดินสวนกันได้แต่ไม่สะดวกนัก 

   
ภาพที่ 12 - 13 แสดงลักษณะทางกายภาพของทางเดินเท้าภายในถนนข้าวสาร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 พื้นที่เปิดโล่ง 

  เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณโดยรอบถนนข้าวสารมีความหนาแน่นของอาคารจํานวนมาก 

โดยส่วนมากเป็นอาคารประเภทตึกแถวที่มีวางตัวเรียงชิดติดกัน และสร้างอาคารเต็มพ้ืนที่ในแปลงที่ดิน

โดยเว้นที่ว่างไว้ตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้น ส่งผลให้ถนนข้าวสารมีพ้ืนที่เปิดโล่งที่น้อย 

  ที่ว่างสาธารณะ  

   พ้ืนที่ว่างสาธารณะของถนนข้าวสารคือพ้ืนที่ ถนนและทางเดินเท้าตลอดช่วง

ถนนข้าวสาร รวมถึงทางเดินเชื่อมกับถนนรามบุตรี โดยมีลักษณะพ้ืนที่เป็นเส้นยาว และพ้ืนที่บริเวณ

หน้าสถานีตํารวจชนะสงคราม และพ้ืนที่บริเวณสวนหย่อมถนนสิบสามห้างที่เป็นพ้ืนที่สีเขียว 

 
ภาพที่ 14 แสดงลักษณะที่ว่างสาธารณะของถนนข้าวสาร 

  ทีว่่างหน้าอาคาร 

   อาคารที่มีลักษณะการสร้างถอยร่นลงไปทําให้ทีพ้ืนที่ว่างด้านหน้าอาคาร และ

อาคารที่เป็นประเภทบ้านที่มีการปรับเปลี่ยนการใช้งานเป็นร้านอาหาร ซ่ึงมีการใช้งานพ้ืนที่บริเวณนี้

เป็นที่นั่งทานอาหารเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 

  
ภาพท่ี 15 แสดงลักษณะของที่ว่างหน้าอาคารในพื้นทีถ่นนข้าวสาร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  ที่ว่างกึ่งเปิดโล่ง  

   เป็นลักษณะพ้ืนที่ว่างที่ปกคลุมด้วยอาคาร เช่นทางเดินใต้ถุนอาคาร หรือ

ทางเดินแบบ Arcade โดยพบได้บริเวณพื้นที่ทางเชื่อมถนนข้าวสารกับถนนรามบุตรี และตรอกมะยม 

โดยมีการใช้พ้ืนที่ว่างเป็นที่ประกอบกิจการค้าขาย 

 
ภาพที่ 16 แสดงลักษณะของที่ว่างกึ่งเปิดโล่งในพื้นที่ถนนข้าวสาร 

 ป้ายโฆษณา 

  อาคารและสิ่งปลูกสร้างตลอดสองฝั่งของถนนข้าวสารส่วนมากจะเป็นอาคารพาณิชย์

ความสูงตั้งแต่ สามถึงห้าชั้น หรือประมาณ 15-30 เมตร โดยอาคารพาณิชย์เหล่านี้ได้มีการติดป้าย

โฆษณา ซึ่งจะส่องแสงไฟหลากหลายสีสันในช่วงเวลากลางคืนที่มีการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เป็นหนึ่ง

ในสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ของถนนข้าวสาร 

 
ภาพที่ 17 แสดงสภาพแวดล้อมจากการใช้ป้ายไฟของอาคารพาณชิย์บนถนนข้าวสาร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 สภาพอากาศ 

  ลักษณะโดยทั่วไปของถนนข้าวสาร เป็นถนนที่ตัดตามแนวแกนตะวันตก-ตะวันออก 

ทําให้พื้นที่บริเวณถนนได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน โดยจะมีเงาจากอาคารพาดผ่านบางส่วนในบาง

ช่วงเวลาแต่ไม่มาก ส่วนทางเดินเท้าจะมีร่มเงาจากหลังคากันสาดและอาคารตลอดทั้งวัน ยกเว้นบางช่วง

ของทางเดินเท้าที่อาคารไม่มีหลังคากันสาด อุณหภูมิในพ้ืนที่ถนนข้าวสารค่อนข้างสูงเนื่องจากไม่มีพ้ืนที่

สีเขียวที่เป็นร่มเงา ซึ่งทําให้ถนนได้รับแสงแดดโดยตรงตลอดทั้งวัน และพ้ืนของถนนเป็นคอนกรีตซึ่งอม

ความร้อนและสะท้อนความร้อนได้ดี ทําให้ทั่วบริเวณพ้ืนที่ของถนนข้าวสารมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างร้อน

ตลอดช่วงเวลากลางวัน  

  ที่ตั้งของถนนข้าวสารที่อยู่ใกล้กับแม่น้ําเจ้าพระยา ทําให้พ้ืนที่ถนนข้าวสารได้รับ

กระแสลมจากแม่น้ํา ทําให้พ้ืนที่ถนนข้าวสารมีอุณหภูมิลดลง ซึ่งสามารถช่วยลดความร้อนขณะที่จัด

กิจกรรมถนนคนเดินในช่วงเวลากลางคืน การวางตัวของอาคารพาณิชย์ที่มีความสูง ที่เรียงตัวเป็นระนาบ

ทางทิศตะวันตก-ทิศตะวันออกตามแนวแกนของถนน บีบบังคับลมให้เดินทางจากทิศตะวันตกไปทิศ

ตะวันออก ซึ่งในเวลาฝนตกจะมีกระแสลมที่ค่อนข้างรุนแรงมากเป็นอุปสรรคต่อการตั้งแผงร้านค้าของผู้

ประกอบกิจการ 

 อุปกรณ์ถนน และสิ่งอ านวยความสะดวกในถนนคนเดิน 

  ตู้กดเงินสด 

   จากการสังเกตเพ่ือเก็บข้อมูลพบว่าถนนข้าวสาร มีจุดที่มีตู้กดเงินสดให้บริการ 

20 จุด กระจายตลอดเส้นทางถนนข้าวสารทุก ๆ 50 – 100 เมตร ซึ่งมีจํานวนตู้ให้บริการเพียงพอต่อ

ความต้องการของผู้ใช้งานในถนนข้าวสาร 

  ที่นั่ง 

   จากการสังเกตการณ์พบว่าตลอดเส้นทางของถนนข้าวสาร มีการจัดวางที่นั่ง

แบบชั่วคราว เป็นเก้าอ้ีพลาสติกจากร้านอาหาร ม้านั่งขนาดเล็กจากบริการถักผม และเก้าอ้ีแบบนอน

จากร้านบริการนวด ซึ่งจัดเตรียมเพ่ือบริการนักท่องเที่ยว โดยใช้พื้นที่บริเวณทางเดินเท้าใช้ช่วงเวลา

กลางวัน และขยายการใช้พื้นที่ไปที่พ้ืนที่ริมถนนในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมถนนคนเดิน 
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ภาพที่ 18 แสดงลักษณะและรูปแบบการจัดที่น่ังบนถนนข้าวสาร 

 
ภาพที่ 19 แสดงลักษณะการจัดทีน่ั่งบนทางเท้า 

  ห้องสุขา 

   ตลอดเส้นทางของถนนข้าวสารพบว่าไม่มีห้องสุขาสาธารณะให้บริการ มีห้อง

สุขาสาธารณะที่ใกล้ที่สุดคือบริเวณวงเวียนบางลําพู ซึ่งมีสภาพชํารุดไม่น่าเข้าไปใช้งาน ผู้ใช้งานพ้ืนที่

ถนนข้าวสารส่วนใหญ่เลือกใช้บริการห้องสุขาที่ทางร้านค้า ร้านอาหารมีไว้บริการ และใช้บริการกับห้อง

สุขาที่เก็บค่าใช้ บริการซึ่งมีให้บริการบริเวณซอยทางเชื่อมกับถนนข้าวสาร  

  ไฟส่องสว่าง 

   จากการสังเกตไฟส่องสว่างตลอดเส้นทางของถนนข้าวสาร พบว่ามีการติดตั้ง

ดวงไฟทั้งหมด 10 จุด โดยไฟส่องสว่างเป็นแบบเสา ติดตั้งทุก40เมตร ให้แสงสว่างตั้งแต่เวลา 18.00 น. 

เป็นต้นไป
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  ถังขยะ 

   จากการสังเกตเพ่ือเก็บข้อมูลพบว่า ถนนข้าวสารมีจุดบริการถังขยะสาธารณะ

เพียงจุดเดียวเท่านั้น คือบริเวณทางเข้าถนนข้าวสารจากถนนจักรพงษ์บริเวณด้านหน้าสถานีตํารวจนคร

บาลชนะสงคราม ซึ่งมีถังขยะทั้งหมดจํานวน 5 ถัง ซึ่งไม่มีการแยกประเภทขยะ โดยขณะที่มีกิจกรรม

ถนนคนเดินนักท่องเที่ยวมักใช้ขยะของทางร้านค้าที่ประกอบกิจการในถนนข้าวสาร ซึ่งมีจํานวนน้อย

และหาได้ยาก 

 
ภาพที่ 20 แสดงลักษณะของถังขยะบริเวณหน้าสถานีตํารวจนครบาลชนะสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

43 
 

ลักษณะทางกายภาพของอาคารและสิ่งปลูกสร้างบริเวณถนนข้าวสาร 

 ลักษณะการจับกลุ่มอาคาร 

  พ้ืนที่ของถนนข้าวสารได้ถูกกําหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่พาณชิยกรรมตามผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร โดยถนนข้าวสารมีรูปแบบของกลุ่มอาคารที่มีความหลากหลาย โดยส่วนมากจะเป็น

อาคารตึกแถวที่ประกอบพาณิชยกรรม ซึ่งมีการวางตัวเรียงชิดติดกันเป็นแนวยาว อาคารบ้านเรือนที่มัก

เป็นอาคารเดี่ยวมีพ้ืนที่ว่างหน้าอาคาร และกลุ่มอาคารประเภทโรงแรมท่ีมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ รวมไปถึง

กลุ่มของอาคารราชการที่เรียงตัวต่อเนื่องตลอดแนวถนนราชดําเนินกลาง 

 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

  1. อาคารประเภทตึกแถว อาคารประเภทตึกแถวในบริเวณพ้ืนที่โดยรอบถนนข้าวสาร

มีอยู่ด้วยกันหลายประเภทโดยจําแนกได้ดังนี้ 

   - ตึกแถว 2 ชั้น บริเวณถนนตะนาวและหัวถนนรามบุตรี และจักรพงษ์ 

เป็นอาคารที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีอายุประมาณ 100 ปี เป็นตึกแถว 2 ชั้น โครงสร้างของอาคาร

ในชั้นล่างเป็นโครงสร้างระบบกําแพงรับน้ําหนัก ส่วนโครงสร้างพื้นชั้นสองและหลังคาเป็นโครงสร้างไม้ 

โดยมีการใช้งานพ้ืนที่ชั้นล่างของอาคารในการประกอบพาณิชยกรรม โดยใช้ชั้นสองเป็นที่พักอาศัย 

 
ภาพที่ 21 แสดงลักษณะอาคารตกึแถว 2 ช้ัน บริเวณถนนตะนาวและหัวถนนรามบุตรีและจักรพงษ ์

   - ห้องแถวไม้ อาคารไม้ที่ปรับปรุงจากห้องแถวไม้เก่าที่เป็นอาคารเก่ามีอายุไม่

ตํ่ากว่า 80 ปี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของถนนข้าวสาร มีการปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้มุงหลังคาเป็นกระเบื้อง โดย

คงโครงสร้างเดิมของอาคารที่เป็นไม้ไว้ และผนังเป็นวัสดุไม้ดังเดิมแต่มีการทาสีขาวเพ่ือตกแต่งอาคาร

การใช้งานอาคาร 
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ภาพที่ 22 แสดงลักษณะอาคารหอ้งแถวไม้ ในถนนข้าวสาร 

   - ตึกแถวสองช้ัน อาคารชุดนี้สร้างข้ึนประมาณปี พ.ศ. 2468-3478 ในสมัย

รัชกาลที่ 7 อาคารกลุ่มนี้พบได้มากบริเวณถนนตานี และถนนรามบุตรี โดยสร้างเป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. 

ระบบเสา-คาน ทั้งสองชั้นโดยมีหลังคาเป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. เช่นกัน การใช้อาคารชั้นล่างเป็นพื้นที่

ประกอบพาณชิยกรรม ส่วนด้านหลังใช้เป็นครัว และห้องน้ํา โดยพื้นที่ชั้น2ใช้เป็นที่พักอาศัย และเก็บ

ของ 

   - ตึกแถวสมัยใหม่ เป็นอาคารที่พบได้มากในพื้นที่บริเวณโดยรอบถนน

ข้าวสาร เป็นอาคารโครงสร้าง ค.ส.ล. ระบบเสา-คาน มีความสูง 3 ชั้นขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ชั้น โดยมี

บางส่วนที่ใช้อาคารประกอบพาณชิยกรรมทั้งหลัง ซึ่งเป็นอาคารที่ประกอบกิจการประเภทบริการนวด 

หรือ ร้านอาหารส่วนอาคารที่ประกอบกิจการการค้าจะใช้งานอาคารแบบผสม โดยใช้งานพื้นที่ชั้นล่าง

เป็นพื้นที่ประกอบกิจการ และชั้นที่เหลือเป็นพ้ืนที่พักอาศัย 

 
ภาพที่ 23 แสดงลักษณะอาคารตกึแถวสมัยใหม่บนถนนข้าวสาร 
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  2. อาคารประเภทบ้านพักอาศัย ลักษณะอาคารบ้านพักอาศัยในปัจจุบัน มีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งานอาคาร โดยส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นที่พักแบบเกสเฮาส์ และ

ร้านอาหารอาคารประเภทนี้สามารถพบได้น้อยมากบนพ้ืนที่โดยรอบถนนข้าวสาร เป็นอาคารที่มี

ลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรม และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยมีลักษณะรูปแบบสมัยรัชกาลที่ 5 

อาคารมี 2ชั้น โครงสร้างอาคารเป็นผนังรับน้ําหนัก ชั้นสองเป็นโครงสร้างไม้ หลังคาปูด้วยกระเบื้องว่าว 

ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานเป็นร้านอาหารและเกสเฮาส์ โดยมีการปรับปรุงสภาพอาคาร

ให้คงความสวยงามเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 

 
 ภาพที่ 24 แสดงลักษณะอาคารประเภทบ้านพักอาศัย บนถนนข้าวสาร 

  3. อาคารประเภทอ่ืน ๆ ในบริเวณพื้นที่โดยรอบถนนข้าวสาร ได้แก่ โรงแรม แฟลต

ตําตรวจ และสถานีตํารวจชนะสงคราม 

   - โรงแรม เป็นอาคาร ค.ส.ล. ระบบเสา-คาน มีความสูงตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป 

โดยใช้เป็นที่พักสําหรับนักท่องเที่ยว มีขนาดอาคารใหญ่  

 
ภาพที่ 25 แสดงลักษณะอาคารประเภทโรงแรมบนถนนข้าวสาร 
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   - อาคารที่พักต ารวจ เป็นอาคาร ค.ส.ล. ระบบเสา-คาน มีความสูงตั้งแต่ 4 

ชั้น โดยใช้เป็นที่พักสําหรับตํารวจ มีขนาดอาคารใหญ่ อยู่บริเวณใกล้กับสถานีตํารวจชนะสงคราม  

 
ภาพที่ 26 แสดงลักษณะอาคารทีพ่ักตํารวจ 

   - สถานีต ารวจชนะสงคราม เป็นอาคาร ค.ส.ล. ระบบเสา-คาน เป็นอาคาร 2 

ชั้น เป็นอาคารราชการ มีพ้ืนที่เปิดโล่งหน้าอาคาร 

 
ภาพที่ 27 แสดงลักษณะอาคารสถานีตํารวจชนะสงคราม 

 ความสูง ขนาด และสภาพอาคาร 

   ความสูงของอาคารในพ้ืนที่ถนนข้าวสาร มีความสูงของอาคารที่แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่

กับ อาคารที่เป็นบ้านเรือนจะมีความสูง 2-3 ชั้น อาคารตึกแถวส่วนมากมีความสูง 2-3 ชัน้เช่นกัน ส่วน

อาคารเก่าหรืออาคารโบราณมีความสูง 2 ชั้น เช่นอาคารตึกแถวบริเวณถนนตะนาว ส่วนอาคารอาคาร

สมัยใหม่จะเป็นอาคารตึกแถวและโรมแรง มีความสูงที่ 4-5 ชั้น การควบคุมความสูงของอาคารบริเวณ

ถนนข้าวสาร เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารของเมืองเก่ารัตนโกสินทร์  

  สภาพอาคารในบริเวณถนนข้าวสาร มีลักษณะที่เป็นตึกแถวต่อเนื่องติดกัน อาคารเรียง

ตัวชิดติดกัน โดยส่วนมากอาคารจะมีลักษณะทรุดโทรมเนื่องจากขาดการดูแลรักษา ส่วนมากมีการต่อ

เติมกันสาดโดยส่วนมากจะเป็นอาคารพาณิชย์ที่ประกอบการค้า แต่มีอาคารบางส่วนที่ให้ความสําคัญกับ

สภาพอาคารโดยส่วนมากจะเป็นโรงแรม และร้านอาหาร เพ่ือต้อนรับและดึงดูดนักท่องเที่ยว 
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ลักษณะการใช้พื้นที่บนถนนข้าวสารจากการสังเกตการณ์ 

 ผู้ใช้งาน 

  กลุ่มผู้ใช้งานหลักของถนนข้าวสารเป็นนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท 

คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และ และนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมักจะเลือกที่

พักท่ีอยู่ใกล้กับถนนข้าวสาร เนื่องจากมีที่พักท่ีราคาถูกและอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ทําให้

มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้งานพ้ืนที่ถนนข้าวสารตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน โดยนักท่องเที่ยวชาว

ไทยมักจะเข้ามาใช้งานพื้นที่ถนนข้าวสารเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์ในเวลากลางคืน 

  กลุ่มผู้ใช้งานรอง คือพนักงานและผู้ประกอบการในถนนข้าวสาร โดยมีผู้ประกอบการ

ในอาคารพาณิชย์ ร้านค้าแผงลอย หาบเร่ และรถเข็นขายอาหาร โดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนแม่ค้า 

โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงกลางวันมีแม่ค้าลงทะเบียนเพ่ือจัดสรรพื้นที่ขาย 142 ราย และในช่วงเวลา

กลางคืน 179 ราย จากจํานวนการลงทะเบียนบัญชีผู้ค้า 

 รูปแบบการใช้พื้นที่บนถนนข้าวสาร  

  ถนนข้าวสารเป็นถนนที่มีกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงเวลา 

โดยในช่วงเวลากลางวันถนนข้าวสารเปิดเส้นทางให้รถสามารถสัญจรได้ตามปกติ และในเวลากลางคืน

จะปิดการจราจรเพ่ือจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ถนนขา้วสารมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พ้ืนที่อยู่

ตลอดเวลาเพ่ือรองรับการใช้งานพื้นที่เพ่ือการค้าและการบริการให้กับนักท่องเที่ยว  

  เมื่อพิจารณาลักษณะการใช้พื้นที่บนถนนข้าวสารจากการสังเกตการณ์ สามารถจําแนก

รูปแบบการใช้งานถนนข้าวสารได้เป็น 4 ช่วงเวลา คือช่วงเวลาที่ยังไม่ปิดการจราจรและยังไม่จัด

กิจกรรมถนนคนเดิน 2ช่วงเวลา คือเวลา 8.00 น. - 12.00 น. และ 12.00 น. - 17.00 น. ช่วงเวลาที่จัด

กิจกรรมถนนคนเดิน 2 ช่วงเวลา คือ 17.00 น. - 21.00  และ 21.00 น. เป็นต้นไป 
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  รูปแบบการใช้พื้นที่บนถนนข้าวสารช่วงเวลา 8.00 น. - 12.00 น. 

   การใช้พื้นท่ีบนถนนข้าวสารในช่วงเวลาที่ไม่มีกิจกรรมถนนคนเดินจะเปิด

การจราจรให้รถยนต์สามารถสัญจรได้ โดยในช่วงเวลานี้ จะมีรถให้บริการขนส่งสินค้า และรถของผู้

ประกอบกิจการใช้งานอยู่บนถนนข้าวสารเป็นหลัก โดยจะจอดรถริมถนนเพ่ือขนถ่ายสินค้าท้ังสองฝั่ง

ของถนน โดยเหลือพ้ืนที่ถนนให้รถสามารถขับสวนกันได้ การใช้พ้ืนที่บริเวณทางเดินเท้า เริ่มมีการตั้ง

ร้านค้าแผงลอยในบางจุด ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินบนเส้นทางเดินเท้า ในช่วงเวลานี้ผู้ใช้งานบนถนน

ข้าวสารส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานซ่ึงกําลังเดินการขนถ่ายของและเปิดร้านค้าเพ่ือเริ่มให้บริการแก่

นักท่องเที่ยว ซึ่งมีจํานวนของนักท่องเที่ยวไม่มากนักช่วงเวลานี้ การเดินเท้าของผู้ใช้งานพ้ืนที่ถนน

ข้าวสารในช่วงเวลานี้ส่วนมากจะเลือกบนทางเท้าเนื่องจากบนถนนมีการใช้พื้นที่จอดรถยนต์เพ่ือขนถ่าย

สินค้า และมีจราจรของรถท่ีเข้าออกถนนข้าวสาร 

 

 
ภาพที่ 28 แสดงลักษณะการใช้พื้นที่ถนนข้าวสารช่วงเวลา 8.00 น. - 12.00 น. 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

49 
 

  รูปแบบการใช้พื้นที่บนถนนข้าวสารช่วงเวลา 12.00 น. - 17.00 น. 

   การใช้พื้นท่ีถนนข้าวสารในช่วงเวลานี้ยังคงมีการใช้พ้ืนที่ถนนเพื่อจราจรอยู่

บ้าง รถที่ใช้งานอยู่บนถนนข้าวสารในช่วงเวลานี้ส่วนมากจะเป็นรถประเภท รถรับร้าง ได้แก่ รถแท็กซ่ี 

รถตุ๊ก ๆ และรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง มีรถยนต์และมอเตอร์ไซด์ส่วนตัวใช้ริมถนนเป็นพ้ืนที่จอดรถ ในช่วง

เวลานี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเดินบนพื้นที่ถนนข้าวสารมากกว่าในช่วงเช้า โดยส่วนมากนักท่องเที่ยวจะ

เลือกเดินในฝั่งทิศใต้เนื่องจากมีร่มเงาของอาคารพาดผ่านพ้ืนที่บางส่วนของถนน เริ่มมีการตั้งแผงร้านค้า

บนทางเดินเท้าเกือบตลอดเส้นทางเดินเท้าของถนข้าวสาร โดยเว้นช่องทางเดินไว้ประมาณ 1 เมตร และ

เริ่มมีร้านค้าประเภทรถเข็นให้บริการแก่นักท่องเที่ยวบริเวณริมถนน 

 

 
ภาพที่ 29 แสดงลักษณะการใช้พื้นที่ถนนข้าวสารช่วงเวลา 12 .00 น. - 17.00 น.  

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  รูปแบบการใช้พื้นที่บนถนนข้าวสารช่วงเวลา 17.00 น. - 21.00 น. 

   การใช้งานถนนข้าวสารในช่วงเวลานี้  มีการจัดการให้นํารถทั้งหมดออกนอก

พ้ืนที่ถนน และทําการปิดการจราจร เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ผู้ประกอบการร้านค้าได้ใช้

ทางเดินเท้าและริมถนนเป็นพ้ืนที่ตั้งร้านค้าแบบแผงลอยตลอดความยาวของถนน มีร้านให้บริการบริการ

นวดตั้งเก้าอ้ีเพ่ือรองรับลูกค้า โดยใช้พื้นที่ทางเดินเท้าทั้งหมดและพ้ืนที่ริมขอบถนนประมาณ 3-4 ทั้ง 2 

ฝั่งของถนน โดยเหลือพ้ืนที่ทางเดินสําหรับนักท่องเที่ยว 2-4 เมตร และมีการใช้งานร่วมด้วย รถเข็นขาย

อาหาร  

   จาการสังเกตการณ์ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ถนนข้าวสารมีนักท่องเที่ยว

เข้ามาใช้งานพ้ืนที่มากที่สุด และมีจํานวนของร้านค้ามากที่สุดในรอบวัน ทําให้ถนนข้าวสารมีความ

หนาแน่นของการใช้พ้ืนที่ในเวลานี้มากที่สุด จึงทําให้มีการสัญจรไม่สะดวกในบางช่วงของถนน 

 

 
ภาพที่ 30 แสดงลักษณะการใช้พื้นที่ถนนข้าวสารช่วงเวลา 17.00 น. - 21.00 น. 
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สมุดกลาง



 
 

51 
 

  รูปแบบการใช้พื้นที่บนถนนข้าวสารช่วงเวลาตั้งแต่ 21.00 น – 1.00 น. 

   การใช้งานถนนข้าวสารในช่วงเวลานี้ จะมีผู้ประกอบการร้านค้าในอาคาร

พาณิชย์ ร้านค้าแผงลอยและร้านค้ารถเข็นที่ประกอบการบนถนนเริ่มปิดร้าน ซึ่งจะมีผู้ประกอบมาใช้

พ้ืนที่ต่อเพ่ือเปิดร้านเหล้าแบบชั่วคราว และมีผู้ประกอบการร้านอาหาร และร้านเหล้าบางร้าน ได้ขยาย

พ้ืนที่โต๊ะนั่งสําหรับลูกค้าลงมายังพ้ืนที่ถนนแทนที่ร้านค้าแผงลอยที่ปิดร้านไป โดยช่วงเวลานี้กลุ่ม

นักท่องเที่ยวยังคงมีจํานวนมากอยู่ ซึ่งเริ่มมีการจับกลุ่มเพ่ือทํากิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เช่น การชม

การถ่ายทอดสดฟุตบอล การจับกลุ่มเพื่อเต้น เป็นต้น การสัญจรด้วยการเดินเท้าบนถนนในช่วงเวลานี้

ค่อนข้างติดขัด เนื่องจากมีผู้ใช้งานจํานวนมาก และร้านค้ารถเข็นเริ่มปิดร้านทําให้กีดขวางการสัญจร 

 

 
ภาพที่ 31 แสดงลักษณะการใช้พื้นที่ถนนข้าวสารช่วงเวลา 21.00 น. - 01.00 น. 
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ภาพที่ 32 แสดงลักษณะการใช้พื้นที่ถนนข้าวสารช่วงเวลา 8.00 น. - 12.00 น. 

 

 
ภาพที่ 33 แสดงลักษณะการใช้พื้นที่ถนนข้าวสารช่วงเวลา 12.00 น. - 17.00 น. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 34 แสดงลักษณะการใช้พื้นที่ถนนข้าวสารช่วงเวลา 17.00 น. - 21.00 น.  

 
ภาพที่ 35 แสดงลักษณะการใช้พื้นที่ถนนข้าวสารช่วงเวลา 21.00 น. – 01.00 น. 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 พฤติกรรมการใช้พื้นที่บนถนนข้าวสาร 

   การนั่ง 

   เนื่องจากถนนข้าวสารไม่มีอุปกรณ์ถนนที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการนั่ง ทําให้

ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติไม่มีที่นั่งท่ีเป็นสาธารณะ โดยส่วนมากจะนั่งบน

เก้าอ้ีทีท่างร้านค้าจัดเตรียมไว้บริการ นั่งเป็นกลุ่มประมาณ 2-5 คน ซึ่งมักจะเลือกนั่งในบริเวณท่ี

สามารถสังเกตความเคลื่อนไหวบนถนนข้าวสารได้ มีการสนทนา และทานอาหารระหว่างการนั่ง และยัง

มีการตั้งเก้าอ้ีสําหรับผู้ใช้บริการนวด  โดยใช้พื้นที่ทางเดินเท้าและริมถนนในการตั้งเก้าอ้ี พื้นที่เดียวที่

ลักษณะการนั่งบนพื้นที่สาธารณะคือ บริเวณทางเข้าถนนข้าวสารฝั่งถนนจักรพงษ์ หน้าสถานีตํารวจชนะ

สงคราม โดยใช้ขอบทางเดินเท้า บันได และขอบของอาคารในการนั่ง มักนั่งเป็นกลุ่ม 2-5 คน โดยพื้นที่

บริเวณนี้มักใช้เป็นจุดรอและนัดหมาย เนื่องจากมีพ้ืนที่นั่งสาธารณะ 

   
ภาพท่ี 36 แสดงลักษณะพฤติกรรมการนั่งบนพ้ืนท่ีถนนข้าวสาร 

 
ภาพท่ี 37 แสดงลักษณะพฤติกรรมการนั่งบนพ้ืนท่ีสาธารณะบนถนนข้าวสาร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  การเดิน 

   ถนนข้าวสารและถนนซอยที่อยู่ข้างเคียงมีการควบคุมการจราจร จึงทําให้

พ้ืนที่บริเวณโดยรอบถนนข้าวสารมีบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการสัญจรประเภทการเดินเท้า โดยผู้ที่มี

พฤติกรรมเดินบนถนนข้าวสารส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่เดินเพื่อเที่ยวชมถนนข้าวสาร หรือใช้

เป็นเส้นทางผ่านจากที่พักไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ลักษณะในการเดินของนักท่องเที่ยวมักจับกลุ่ม

เดินเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยจะเดินไปในระนาบเดียวกันเพ่ือสนทนาระหว่างการเดิน 

     
ภาพที่ 38 แสดงลักษณะพฤติกรรมการเดินบนพ้ืนท่ีถนนข้าวสาร 

 
ภาพที่ 39 แสดงลักษณะพฤติกรรมการเดินบนพ้ืนท่ีถนนข้าวสาร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  การยืน 

   ลักษณะพฤติกรรมการยืนบนถนนข้าวสาร นักท่องเที่ยวมีลักษณะเป็นการยืน

เพ่ือซื้อสินค้า และรอเพ่ือน โดยมีพฤติกรรมการยืนที่ยืนคนเดียว และยืนหยุดพร้อมกันเป็นกลุ่มเพ่ือรอ

คนในกลุ่มซื้อสินค้า ส่วนลักษณะการยืนของผู้ประกอบกิจการบนถนนข้าวสารจะเป็นการยืนเพื่อขาย

สินค้า และการยืนเพ่ือเรียกและชักชวนนักท่องเที่ยว ให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการต่าง ๆ สว่นมาก

พฤติกรรมการยืนจะเกิดขึ้นมากบนพ้ืนที่ถนนขณะมีกิจกรรมถนนคนเดินเนื่องจากมีที่กว้างมากพอที่จะ

ยืน โดยไม่ไปขวางทางเดินเท้า 

   
ภาพที่ 40 แสดงลักษณะพฤติกรรมการยืนเรียกลูกค้าบนพ้ืนท่ีถนนข้าวสาร 

 
ภาพที่ 41 แสดงลักษณะพฤติกรรมการยืนซื้อสินค้าบนพื้นที่ถนนข้าวสาร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กิจกรรมบนถนนข้าวสาร 

 จากการสํารวจสามารถจําแนกกิจกรรมออกได้เป็น 2 ประเภทคือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ

กิจกรรมทางสังคม 

 1.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ตารางท่ี 1 แสดงประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบนถนนข้าวสาร 

ประเภทของกิจกรรม ภาพกิจกรรม 
1.กิจกรรมประเภทค้าขาย 
เช่น การค้าขายสินค้า อาหารเครื่องดื่ม งาน
ศิลปะ 
เสื้อผ้า ของที่ระลึก เป็นต้น 

 

 
 

2.กิจกรรมประเภทการให้บริการ 
เช่น การให้บริการ นวดเท้า นวดแผนโบราณ  
ถักผม สักเฮนน่า เป็นต้น 

 

 
 

3.กิจกรรมธุรกรรมทางการเงิน 
เช่น การรับแลกเปลี่ยนเงินตรา การทํา
ธุรกรรมทางการเงินในธนาคาร เป็นต้น 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  กิจกรรมประเภทค้าขาย 

   กิจกรรมประเภทค้าขายเป็นกิจกรรมที่พบได้มากที่สุดบนถนนข้าวสาร (จาก

การประเมินทางสายตาและการคาดคะเน) ซึ่งมี กิจกรรมการค้าขายสินค้าประเภท เสื้อผ้า 

เครื่องประดับ โดยส่วนมากจะดําเนินกิจกรรมนอกอาคารพาณิชย์ เป็นร้านค้าแบบแผงลอยตั้งบน

ทางเดินเท้า และบนถนนขณะมีกิจกรรมถนนคนเดิน รองลงมาเป็นกิจกรรมการค้าสินค้าประเภทอาหาร 

และเครื่องดื่ม โดยเป็นประเภทร้านอาหาร บาร์ ซึ่งมีการจําหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ ส่วนมากจะ

ดําเนินกิจการภายในอาคารพาณชิย์ ส่วนภายนอกอาคารจะเป็นร้านค้าอาหารแบบรถเข็น และน้อยที่สุด

คือกิจกรรมการค้าสินค้าประเภทของที่ระลึก และแพ๊คเกจท่องเที่ยวที่ดําเนินกิจการในอาคารพาณิชย์ 

  กิจกรรมประเภทการให้บริการ 

   จากการสังเกตการณ์กิจกรรมประเภทการให้บริการบนถนนข้าวสาร ได้แก่ 

การให้บริการนวดเท้า นวดแผนโบราณ การสักถาวร ซึ่งการให้บริการประเภทนี้ส่วนมากจะดําเนิน

กิจการภายในอาคารพาณิชย์ การให้บริการภายนอกอาคารโดยใช้พื้นที่บริเวณทางเท้าและถนนในเวลา

จัดกิจกรรมถนนคนเดิน ส่วนมากจะเป็นการให้บริการประเภทการถักผม การสักลายเฮนน่า เป็นต้น 

  กิจกรรมธุรกรรมทางการเงิน 

   จากการสังเกตการณ์กิจกรรมประเภทธุรกรรมทางการเงินบนถนนข้าวสาร 

พบว่า ส่วนมากเป็นการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็น

หลัก โดยส่วนมากจะดําเนินกิจกรรมภายในอาคาร เพื่อรักษาความปลอดภัย 
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 2 กิจกรรมทางสังคม 

ตารางท่ี 2 แสดงประเภทของกิจกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นบนถนนข้าวสาร 

ประเภทของกิจกรรม ภาพกิจกรรม 
1.กิจกรรมประเภทการแสดง 
เช่น การแสดงจากศิลปินเปิดหมวก การแสดง
ดนตรี 
 

 

 
 

2.กิจกรรมประเภทนันทนาการ 
เช่น เดินชมบรรยากาศ แสดงดนตรี เต้น การ
ชมการแสดงหรือการละเล่น การชมฟุตบอล 
เป็นต้น  

 

 
 

   

  กิจกรรมประเภทการแสดง 

   จาการสังเกตการณ์กิจกรรมประเภทการแสดงบนถนนข้าวสาร ได้พบว่า

กิจกรรมประเภทการแสดงส่วนใหญ่บนถนนข้าวสารเป็นการแสดงดนตรีจัดโดยผู้ประกอบการ

ร้านอาหารและร้านดื่ม เพ่ือใช้ในการดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้านและสร้างบรรยากาศให้แก่ร้าน โดยพบว่า

ส่วนมากจะจัดแสดงในอาคาร และมีบางส่วนจัดการแสดงริมถนนคนเดิน  

  กิจกรรมประเภทนันทนาการ 

   จากการสังเกตกิจกรรมประเภทนันทนาการในถนนคนเดิน พบว่ามีกิจกรรม 

การเต้น การชมการแสดงดนตรี การชมการถ่ายทอดฟุตบอล โดยกิจกรรมเหล่านี้มักได้รับการสนับสนุน

จากกิจกรรมการแสดง  ตัวอย่างเช่น กิจกรรมการเต้นได้รับการสนับสนุนจากเสียงดนตรีที่เล่นจาก

ร้านอาหาร การชมการถ่ายทอดฟุตบอลจากร้านอาหาร 
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 ต าแหน่งของกิจกรรมในช่วงเวลาที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน 
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ตารางท่ี 3 แสดงช่วงเวลาที่มีการทํากิจกรรมแต่ละประเภทบนถนนข้าวสาร 

ประเภทของ
กิจกรรม 

6.00 น. -
9.00 น. 

9.00 น.  -
12.00 น. 

12.00 น. 
-15.00 น  

15.00 น.-
18.00 น. 

18.00 น. -
21.00 น. 

21.00 น. 
24.00 น. 

24.00 น. 
- 3.00 น. 

3.00 น. -
6.00 น. 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

1. กิจกรรมประเภท
ค้าขาย 

  

2. กิจกรรม 
ประเภทการบริการ 

    

3. ธุรกรรมทาง
การเงิน 

     

กิจกรรมทางสังคม 
4. กจิกรรมการแสดง         

4.1 การแสดงดนตรี         
4.2 การแสดงจาก
ศิลปินเปิดหมวก 

        

5. กิจกรรม
นันทนาการ 

        

5.3 เดินชม
บรรยากาศ 

        

5.1 ชมการถ่ายทอด
ฟุตบอลสด 

        

5.2 การจับกลุ่ม
เต้นรํา 

        

กิจกรรมอื่น ๆ 
6. การทําความ
สะอาดถนนข้าวสาร 

        

7. การขนถ่ายสินค้า         
หมายเหตุ เป็นการเก็บข้อมลูจากการสังเกตการณ์ในวันท่ี  16  มิถุนายน 2558 บริเวณถนนข้าวสาร 

สัญลักษณ ์       ช่วงเวลาที่ทํากิจกรรมในเวลาเดียวกันทุกวัน        ช่วงเวลายืดหยุ่นของกิจกรรม 

        ช่วงเวลาทํากิจกรรมช่ัวคราวในเวลาเดยีวกันไม่ทุกวัน 
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ลักษณะของกิจกรรมและปัญหาที่เกิดจากกิจกรรม 

ตารางท่ี 4 แสดงลักษณะของกิจกรรมและปัญหาที่เกิดจากกิจกรรม  

ลักษณะของกิจกรรม ปัญหาที่เกิดจากกิจกรรม 
1.กิจกรรมประเภทค้าขาย 
1.1 กจิกรรมประเภทค้าขายภายในอาคาร
พาณชิย์บนถนนข้าวสาร เป็นกิจกรรมที่เกิดข้ึน
ตั้งแต่ช่วงเวลาเช้า จนถึงเวลาปิดกิจกรรมถนนคน
เดิน โดยจะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในตําแหน่งเดิมทุก
วันไม่เคลื่อนย้ายร้าน แต่มีการขยายพื้นที่ทํา
กิจกรรม โดยใช้พื้นที่ทางเดินเท้าบางส่วนในการ
ประกอบกิจกรรม 
 

ปัญหาจากกิจกรรมประเภทค้าขาย 
- การขยายพื้นที่เพ่ือทํากิจกรรมค้าขายบนทางเดินเท้า ทําให้
พ้ืนที่สําหรับเดินเท้านั้นมีขนาดแคบลงเป็นอย่างมาก ส่งผลให้
เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรโดยการเดินเท้า 

1.2 กิจกรรมประเภทการค้าขายแบบหาบเร่แผง
ลอย เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา
กลางวัน และขยายพ้ืนที่ทํากิจกรรมไปบนถนน
ขณะที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน 

- กิจกรรมการค้าขายแบบหาบเร่แผงลอย มีการใช้พ้ืนที่ทางเดิน
เท้า และพ้ืนที่ถนนมากเกินไป ทําให้เหลือพ้ืนที่โล่งสาธารณะ
น้อยลงเป็นอย่างมาก ส่งผลให้การสัญจรเป็นไปได้อย่างไม่
สะดวก และเหลือพ้ืนที่เพ่ีอทํากิจกรรมประเภทอ่ืนได้น้อยลง 
- กิจกรรมประเภทค้าขายแบบหาบเร่แผงลอย มีรูปแบบการตั้ง
ร้านค้าที่ไม่เป็นระเบียบ และมีความสูงของแผงร้านค้าเกินที่
ทางเทศกิจกําหนด ทําให้บดบังมุมมองของผู้ใช้งาน และ
นักท่องเที่ยว 
- กิจกรรมมักก่อให้เกิดปัญหาขยะ และความสกปรก 

2.กิจกรรมประเภทการให้บริการ 
 เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เก้าอ้ีในการให้บริการ เช่น
การ นวดเท้า ถักผม สักลายเฮนน่า เป็นต้น ทํา
ให้การทํากิจกรรมต้องการพ้ืนที่ในการใช้ตั้งเก้าอ้ี
ที่ค่อนข้างกว้างเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความ
สบาย 

ปัญหาจากกิจกรรมประเภทการให้บริการ 
- การใช้พื้นท่ีของกิจกรรมประเภทบริการ ในการตั้งเก้าอ้ีเพ่ือ
รองรับลูกค้าบริเวณทางเดินเท้า และริมถนนขณะมีกิจกรรม
ถนนคนเดิน ทําให้มีการสัญจรด้วยการเดินที่ไม่สะดวก 
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3.กิจกรรมประเภทธุรกรรมทางการเงิน 
 กิจกรรมประเภทธุรกรรมทางการเงิน มี
ให้บริการกับนักท่องเที่ยวโดยกระจายอยู่ทั่ว
บริเวณของถนนข้าวสาร ซึ่งจะประกอบกิจกรรม
ในห้องหรืออาคารทีม่ีความปลอดภัยสูง 

ปัญหาจากกิจกรรมประเภทธุรกรรมทางการเงิน 
ไม่พบปัญหา 

4.กิจกรรมประเภทการแสดง 
 กิจกรรมประเภทการแสดง มักเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน โดยใช้พื้นที่อยู่
ใกล้เคียงกับทางเดินสัญจร 

ปัญหาจากกิจกรรมประเภทการแสดง 
ไม่พบปัญหา 

5.กิจกรรมประเภทนันทนาการ 
กิจกรรมนันทนาการมักมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวนมากทําให้ต้องใช้พื้นที่เพ่ือการประกอบ
กิจกรรม กิจกรรมประเภทนันทนาการมักเกิดขึ้น
ในบริเวณท่ีมีคนอยู่เป็นหมู่มาก และใกล้กับ
ทางเดินที่คนสัญจร ทําให้ได้รับความสนใจสูง 
โดยกิจกรรมนันทนาการมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มี
กิจกรรมถนนคนเดิน 

ปัญหาจากกิจกรรมประเภทนันทนาการ 
- การใช้พื้นท่ีเพ่ือทํากิจกรรมนันทนาการ มักใช้พ้ืนที่คาบ
เกี่ยวกับเส้นทางการเดิน ทําให้มักพบปัญหาการสัญจรด้วยการ
เดินเท้าติดขัด ในบริเวณท่ีมีกิจกรรม 
 

 

 จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ถนนข้าวสาร ทําให้ทราบ

ถึงลักษณะทางกายภาพ กิจกรรม และสภาพแวดล้อม ของพ้ืนที่ถนนข้าวสาร ซึ่งมีความเหมาะสมต่อ

การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน และทราบถึงปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินกิจกรรม เนื่องจากพ้ืนที่

ถนนข้าวสารเป็นบริเวณท่ีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวจํานวนมาก การจัด

ระเบียบและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน ให้มีความเหมาะสมต่อการดําเนินกิจกรรมถนนคน

เดิน จะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศไทย 
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บทที่ 4 

ผลการส ารวจจากแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการลงสํารวจด้วยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของถนนข้าวสาร โดยใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 

sampling) จํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 80 ชุด เก็บข้อมูลข้อมูลตั้งแต่วันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2558 

เป็นเวลา 5 วัน โดยประเด็นที่ใช้ในการสอบถามได้แก่ 

  - ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

  - ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ กิจกรรม และความคิดเห็นเกี่ยวกับถนน

ข้าวสาร 

  - ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพและ

สภาพแวดล้อมของถนนข้าวสาร 

  - ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาถนนข้าวสารให้เหมาะสมต่อกิจกรรมถนน

คนเดิน 

ผลส ารวจจากแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

  จํานวนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 80 คน  ที่ใช้งานพ้ืนที่ถนนข้าวสาร มีผู้ตอบ

แบบสอบถามที่เป็นเพศชายทั้งหมด 44 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด และ

เพศหญิง 36คน คิดเป็นร้อยละ 45 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 44 55 

หญิง 36 45 
ตารางที่ 5 สถานะทางเพศของผู้ตอบสอบถาม 

   

  กลุ่มอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ใช้งานพ้ืนที่ถนนข้าวสาร ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 

นักเรียนและนักศึกษามากท่ีสุด จํานวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 40 ลําดับต่อมาเป็นกลุ่มผู้มีอาชีพ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

65 
 

พนักงานรับจ้าง จํานวน 26คนคิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมาเป็นผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จํานวน 

13 คนคิดเป็นร้อยละ 16.25 รองลงมาเป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 5 คนคิดเป็น

ร้อยละ 6.25 และสุดท้ายประกอบอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 5 

 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียนและนักศึกษา 32 40 

พนักงานรับจ้าง 26 32.5 

ธุรกิจส่วนตัว 13 16.25 
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 6.25 

อ่ืน ๆ 4 5 
 ตารางที่ 6 สถานะทางอาชีพของผู้ตอบสอบถาม 

 

  จากการสํารวจพบว่าช่วงอายุของผู้ใช้งานบนถนนข้าวสาร ส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่ท่ี 21 

- 30 ปี ร้อยละ 33.75 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาเป็นช่วงอายุ 31- 40 ปี ร้อยละ 22.5 

ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาเป็นช่วงอายุ 10 - 20 ปี ร้อยละ 17.5 ของผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาเป็นช่วงอายุ 41- 50 ปี ร้อยละ 15 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

รองลงมาเป็นช่วงอายุ 51- 60 ปี ร้อยละ 5 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และสุดท้ายเป็นช่วงอายุ 

60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จากข้อมูลแบบสอบถามช่วงอายุจะสังเกตเห็นได้

ว่า กลุ่มผู้ใช้งานบนถนนข้าวสารส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนวัยรุ่น และวัยทํางาน ที่มีช่วงอายุอยู่ท่ี 21- 40 

ปี 

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

10 - 20 14 17.5 

21 - 30 27 33.75 
31 - 40 18 22.5 

41 – 50  12 15 

51 - 60 5 6.25 
60 ปีขึ้นไป 4 4 

ตารางที่ 7 ช่วงอายุของผู้ตอบสอบถาม 
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  การสํารวจข้อมูลแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ใช้พื้นที่ถนน

ข้าวสาร จํานวน 62 คนคิดเป็นร้อยละ 77.5 มีสถานะเป็นนักท่องเที่ยว รองลงมาเป็นผู้ประกอบการบน

ถนนข้าวสาร จํานวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 16.25 และอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ใกล้กับถนนข้าวสาร 

จํานวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 6.25 

สถานะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักท่องเที่ยว 62 77.5 

ผู้ประกอบการบนถนนข้าวสาร 13 16.25 

อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ใกล้กับถนนข้าวสาร 5 6.25 
ตารางที่ 8 สถานะของผู้ตอบสอบถาม 

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้พื้นที่ และกิจกรรม 

 จ านวนครั้งที่มาใช้งานถนนข้าวสาร 

  การสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จํานวน 30 คน 

คิดเป็นร้อยละ 37.5 มาถนนข้าวสารเป็นประจํา รองลงมาเคยมาถนนข้าวสาร 2 - 4 ครั้งจํานวน 22 คน 

คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมา เคยมาถนนข้าวสาร 5 – 7 ครั้งจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และ

เคยมาถนนข้าวสารครั้งแรกจํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25  

จ านวนครั้ง จ านวน (คน) ร้อยละ 

มาเป็นประจํา 30 37.5 
8 – 10 ครั้ง 7 8.75 

5 – 7 ครั้ง 12 15 
2 – 4 ครั้ง 22 27.5 

ครั้งแรก 9 11.25 
ตารางที่ 9 จํานวนครั้งท่ีมาใช้งานถนนข้าวสาร 

 ระยะเวลาที่ใช้งานถนนข้าวสาร 

  การการสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จํานวน 22 

คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 มีระยะเวลาที่ใช้งานถนนข้าวสารประมาณ 1 -2 ชั่วโมง รองลงมามีระยะเวลาที่

ใช้งานถนนข้าวสารประมาณ 2 – 3 ชั่วโมงจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมามีระยะเวลาที่ใช้
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งานถนนข้าวสารประมาณ 3 – 4 ชั่วโมงจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 รองลงมามีระยะเวลาที่ใช้

งานถนนข้าวสารประมาณ ½ - 1 ชั่วโมงและ5 ชั่วโมงข้ึนไปจํานวน 9 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 10 

และสุดท้ายมีระยะเวลาที่ใช้งานถนนข้าวสารประมาณ 4 - 5 ชั่วโมงจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 

ระยะเวลาที่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
½ - 1 ชั่วโมง 9 10 

1 -2 ชั่วโมง 22 27.5 
2 – 3 ชั่วโมง 20 25 

3 – 4 ชั่วโมง 15 18.75 

4 - 5 ชั่วโมง 6 7.5 
5 ชั่วโมงข้ึนไป 8 10 

ตารางที่ 10 ระยะเวลาที่ใช้งานถนนข้าวสาร 

  

 จ านวนเพื่อนร่วมทางท่ีมาถนนข้าวสารด้วยกัน 

  การการสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จํานวน 23 

คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 มาถนนข้าวสารด้วยกันทั้งหมด 2 คน รองลงมาคือ มาด้วยกันทั้งหมด 3 คน 

จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 รองลงมาคือ มาด้วยกันทั้งหมด 5 คนข้ึนไป จํานวน 16 คน คิด

เป็นร้อยละ 20รองลงมาคือ มาด้วยกันทั้งหมด 4 คน จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และสุดท้าย 

มาคนเดียวจํานวนทั้งหมด 8 คนคิดเป็นร้อยละ 15 

จ านวนเพื่อนร่วมทาง จ านวน (คน) ร้อยละ 

มาคนเดียว 8 15 

มาด้วยกันทั้งหมด 2 คน 23 28.75 
มาด้วยกันทั้งหมด 3 คน 18 22.5 

มาด้วยกันทั้งหมด 4 คน 15 18.75 

มาด้วยกันทัง้หมด 5 คนขึ้นไป 16 20 
 ตารางที่ 11 ระยะเวลาที่ใช้งานถนนข้าวสาร 
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 สถานที่ก่อนเดินทางมาถนนข้าวสาร 

  การการสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมา

ถนนข้าวสารจากที่ทํางานและสถานศึกษา จํานวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 28.75 ของผู้ตอบ

แบบสอบถามทัง้หมด รองลงมาเดินทางมาจากที่พักและโรงแรมจํานวน 22 คนคิดเป็นร้อยละ 27.5 ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาเดินทางมาจากบ้าน จํานวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 18.75 ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาเดินทางมาจากสถานที่ท่องเที่ยว จํานวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 

15 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด และสุดท้ายเดินทางมาจากสถานที่อ่ืน ๆ จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อย

ละ 10 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

สถานที ่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

บ้าน 15 18.75 
ที่พัก/โรงแรม 22 27.5 

ที่ทํางาน /สถานศึกษา 23 28.75 

สถานที่ท่องเที่ยว 12 15 
อ่ืน ๆ 8 10 

ตารางที่ 12 สถานท่ีก่อนเดินทางมาถนนข้าวสาร 
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 วิธีการเดินทาง 

  การการสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมา

ถนนข้าวสารด้วยวิธีการโดยสารรถรับจ้างประเภทรถสามล้อและรถแท็กซ่ี จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อย

ละ 45 รองลงมาใช้วิธีการเดินเท้า จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 รองลงมาเดินทางโดยรถยนต์

ส่วนบุคคล จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 รองลงมาเดินทางมาด้วยวิธีโดยสารรถประจําทาง 

จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 และสุดท้าย เดินทางมาโดยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล จํานวน 4 คน 

คิดเป็นร้อยละ 5 

วิธีการเดินทาง จ านวน (คน) ร้อยละ 

เดินเท้า 18 22.5 
รถจักรยาน 0 0 

รถรับจ้าง/แท็กซ่ี 36 45 
รถประจําทาง  7 8.75 

รถยนต์ส่วนบุคคล 15 18.75 

รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 4 5 
ตารางที่ 13 วิธีการเดินทาง 

 

  จากการสํารวจข้อมูลวิธีการเดินทางสามารถสรุปได้ว่า ผู้ใช้งานบนถนนข้าวสารมีการ

เข้าถึงถนนข้าวสารด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการสัญจรโดยรอบถนนข้าวสารที่มี

หลากหลาย โดยการเข้าถึงถนนข้าวสารด้วยรถรับจ้างมากที่สุด สอดคล้องกับจํานวนรถรับจ้างที่

ให้บริการนักท่องเที่ยวในบริเวณโดยรอบถนนข้าวสารที่มีค่อนข้างมาก ได้แก่ รถแท็กซี่ และรถตุ๊ก ๆ 

สามล้อ รองลงมาเป็นการเดินทางมาด้วยการเดินเท้า ซึ่งชี้ให้เห็นว่าถนนข้าวสารมีเครือข่ายของเส้นทาง

เดินเท้าที่เหมาะสมกับการเข้าถึงถนนข้าวสาร รองลงมาเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล และสุดท้ายการเดินทาง

ด้วยรถจักรยานซึ่งไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามรายใดเลยที่เดินทางมาด้วยจักรยาน อาจเนื่องจากลักษณะ

การใช้งาน และกิจกรรมบนถนนข้าวสารไม่เอ้ือต่อการปั่นจักรยาน 
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 กิจกรรมที่ท าบนถนนข้าวสาร 

  การสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้พื้นที่บนถนน

ข้าวสารส่วนใหญ่มักทํากิจกรรมบนถนนข้าวสารมากกว่า 1 กิจกรรม โดยผลสํารวจพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามได้ทํากิจกรรมรับประทานอาหารมากท่ีสุดร้อยละ 90 ซึ่งถนนข้าวสารสัดส่วนพื้นที่ทํา

กิจกรรมประเภทการค้าสินค้าประเภทอาหารมากที่สุด โดยมีทั้งประเภทร้านอาหารในอาคารพาณิชย์

และรูปแบบหาบเร่แผงลอยให้บริการกับผู้ใช้งานถนนข้าวสารตลอดทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืน 

รองลงมาทํากิจกรรมเดินเล่นร้อยละ 87.5 รองลงมาทํากิจกรรมซื้อสินค้าร้อยละ 65 โดยมีทั้งประเภท

ร้านอาหารในอาคารพาณิชย์และรูปแบบหาบเร่แผงลอยให้บริการกับผู้ใช้งานถนนข้าวสารตลอดทั้ง

ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นประเภท เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องเงิน ของที่

ระลึก ของทั่วไปจากร้านสะดวกซ้ือ เป็นต้น รองลงมาทํากิจกรรมชมการแสดงหรือการถ่ายทอดสดกีฬา

ร้อยละ 46.25 โดยกิจกรรมการชมแสดงและถ่ายทอดสดกีฬาจะมีในช่วงเวลากลางคืน โดยส่วนหนึ่งมา

จากการแสดงดนตรีและถ่ายทอดสดกีฬาจากทางร้านอาหาร และอีกส่วนหนึ่งคือการแสดงบนถนนคน

เดิน เช่น การแสดงมายากล ดนตรีเปิดหมวก เป็นต้น รองลงมาทํากิจกรรมนัดพบปะและสังสรรค์ร้อย

ละ 45 สอดคล้องกับผลสํารวจจํานวนเพื่อนร่วมทางที่มาถนนข้าวสารด้วยกันที่ส่วนใหญ่มักมาเป็นกลุ่ม 

โดยใช้ถนนข้าวสารเป็นจุดนัดพบ รองลงมาทํากิจกรรมธุรกรรมทางการเงินร้อยละ 27.5 ซึ่งสอดคล้อง

กับลักษณะของถนนข้าวสารที่มีจุดทําธุรกรรมทางการเงินให้บริการกระจายตลอดเส้นทาง และสุดท้าย

ทํากิจกรรมรับการบริการน้อยที่สุดร้อยละ 18.75  
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ซ้ือสินค้า
รับการ
บริการ

ทําธุรกรรม
ทางการเงิน

ทางผ่าน
หรือทางลัด

ชมการ
แสดงหรือ
ถ่ายทอดสด

ฟุตบอล

รับประทาน
อาหาร

เดินเล่น นัดพบ

ไม่ใช่ 28 65 58 66 53 8 10 44

ใช่ 52 15 22 14 37 72 70 36
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 แผนภูมิที่ 1 กิจกรรมที่ผูต้อบแบบสอบถามทําบนถนนข้าวสาร 

 

 อิทธิพลต่อการมาใช้พื้นที่ถนนข้าวสาร 

  จากผลสํารวจของแบบสอบถามในด้านอิทธิพลต่อการใช้พื้นที่ถนนข้าวสาร พบว่า

อิทธิพลที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ลําดับที่ 1. สามารถมาได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ร้อย

ละ86.25 โดยถนนข้าวสารมีการใช้งานพ้ืนที่ในเวลากลางวันเป็นลักษณะย่านพาณิชยกรรม และมีการ

ปรับเปลี่ยนเป็นถนนคนเดินในเวลากลางคืน ส่งผลให้ถนนข้าวสารมีช่วงระยะเวลาที่สามารถเข้ามาใช้

พ้ืนที่ได้นาน ลําดับที่ 2. สถานที่มีชีวิตชีวาจํานวน 67 คนคิดเป็นร้อยละ 83.75 ลําดับที่ 3. มีผู้คนเยอะ

จํานวน 66 คนคิดเป็นร้อยละ 66 ต่อมาลําดับที่ 4. ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนจํานวน 57 คนคิดเป็น

ร้อยละ 71.25 ต่อมา ลําดับที่ 5. อยู่ใกล้กับที่พัก ที่เรียน และที่ทํางานจํานวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 

47.5 และสุดท้าย ลําดับที่ 6. มีสินค้าที่หลากหลาย จํานวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 40 
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สมุดกลาง
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แผนภูมิที่ 2 อิทธิพลต่อการมาใช้พื้นที่ถนนข้าวสาร 

 

  สนับสนุนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ระหว่างตอบแบบสอบถาม ซึ่งสามารถสรุป

อิทธิพลต่อการมาใช้พ้ืนที่ข้าวสารได้ว่า ถนนข้าวสารเป็นถนนที่น่าสนใจ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มี

กิจกรรมที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทําให้พื้นที่มีชีวิตชีวาและสนุกสนาน อีกทั้งยังมี

ร้านค้าและร้านบริการมากมายตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ ทําให้มีผู้เข้ามาใช้งาน

จํานวนมาก ซึ่งหากให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เลือกระหว่างการเดินบนถนนที่เงียบเชียบ กับถนนที่พลุกพล่านใน

สถานการณ์ส่วนใหญ่ ผู้ถูกสัมภาษณ์มักเลือกทํากิจกรรมหรือเดินทางผ่านถนนที่พลุกพล่าน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ความเหมาะสมของความยาวถนนข้าวสารต่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน 

  จากผลสํารวจของแบบสอบถามในด้านความเหมาะสมของความยาวถนนข้าวสารต่อ

การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 76 มีความคิดเห็นว่า ถนน

ข้าวสารมีความยาวถนนที่เหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน โดยความคิดเห็นที่มีสองลงมารองลงมาคิด

เป็นร้อยละ 21 มีความคิดเห็นว่า ควรมีระยะทางที่จัดกิจกรรมถนนคนเดินยาวกว่านี้ และสุดท้าย ร้อย

ละ 3 มีความคิดเห็นว่า ควรมีระยะทางจัดกิจกรรมสั้นกว่านี้ 

แผนภูมิที่ 3 ความเหมาะสมของความยาวถนนข้าวสารต่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน 

 

 สนับสนุนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ระหว่างตอบแบบสอบถาม ซึ่งสามารถอธิบายความ

เหมาะสมของความยาวถนนข้าวสารต่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดินโดยสรุปได้ว่า ถนนข้าวสารมีความ

ระยะทางที่จัดกิจกรรมถนนคนเดินเหมาะสม มีระยะทางที่ไม่ยาวจนเกินไปทําให้สามารถเดินได้ตลอด

ความยาวถนนทั้งไปและกลับ และมีระยะทางที่ไม่สั้นจนเกินไปซึ่งสร้างความน่าสนใจ สามารถรองรับ

จํานวนคนที่มากและความหลากหลายเชิงกิจกรรม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพของถนน

ข้าวสาร 

 ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของปัจจัยด้านที่ตั้ง การสัญจร และเส้นทางเดินเท้า 

  การสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้พื้นที่บนถนน

ข้าวสารส่วนใหญ่ จํานวน 36 คนคิดเป็นร้อยละ 45 มีความคิดเห็นว่าที่ตั้งของถนนข้าวสารมีความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ในส่วนด้านเครือข่ายของเส้นทางเท้า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่จํานวน 45 คนคิดเป็นร้อยละ 56.25 มีความคิดเห็นว่าค่อนข้างมีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนน

คนเดิน ในด้านความเหมาะสมของการสัญจรขณะจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

จํานวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 42.5 มีความคิดเห็นว่าค่อนข้างมีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

ในด้านความเหมาะสมของเครือข่ายถนนที่เชื่อมโยงสถานที่สําคัญต่าง ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

จํานวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 42.5 มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน และด้าน

ความเหมาะสมของจุดจอดรถ และจุดจอดรับส่งผู้โดยสารของรถบริการต่าง ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่จํานวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 40 มีความคิดเห็นว่ายังไม่ค่อยมีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคน

เดิน 

ปัจจัยด้านที่ตั้ง การสัญจร และ
เส้นทางเดินเท้า 

เหมาะสม ค่อนข้าง
เหมาะสม 

ค่อนข้างไม่
เหมาะสม 

ไม่เหมาะสม 

ความเหมาะสมของที่ตั้งถนนในการ
จัดกิจกรรมถนนคนเดิน 

ร้อยละ
45 

36
คน 

ร้อยละ
26.25 

21
คน 

ร้อยละ
18.75 

15 
คน 

ร้อยละ
10 

8 
คน 

ความเหมาะสมของเครือข่าย
เส้นทางเดินเท้า 

ร้อยละ
35 

28 
คน 

ร้อยละ
56.25 

45 
คน 

ร้อยละ
3.75 

3 
คน 

ร้อยละ
5 

4 
คน 

ความเหมาะสมของการสัญจรขณะ
จัดกิจกรรมถนนคนเดิน 

ร้อยละ
25 

20 
คน 

ร้อยละ
42.5 

34 
คน 

ร้อยละ
22.5 

18 
คน 

ร้อยละ
10 

8 
คน 

ความเหมาะสมของเครือข่ายถนนที่
เชื่อมโยงสถานที่สําคัญต่าง ๆ  

ร้อยละ
48.75 

39 
คน 

ร้อยละ
32.5 

26 
คน 

ร้อยละ
15 

12 
คน 

ร้อยละ
3.75 

3 
คน 

ความเหมาะสมของจุดจอดรถ และ
จุดจอดรับส่งผู้โดยสารของรถ
บริการต่าง ๆ 

ร้อยละ
13.75 

11 
คน 

ร้อยละ
31.25 

25 
คน 

ร้อยละ
40 

32 
คน 

ร้อยละ
15 

12 
คน 

 ตารางที่ 14 ความเหมาะสมของปจัจัยด้านท่ีตั้ง การสัญจร และเส้นทางเดินเท้า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

  การสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้พื้นที่บนถนน

ข้าวสารส่วนใหญ่ จํานวน 45 คนคิดเป็นร้อยละ 52.5 มีความคิดเห็นว่าความกว้างของถนน และ

ทางเดินเท้าในถนนข้าวสารค่อนข้างมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ในส่วนสภาพพ้ืนผิว

ถนน และทางเดินเท้า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จํานวน 28 คนคิดเป็นร้อยละ 35 มีความคิดเห็นว่า

มีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน ในส่วนของขนาดและรูปแบบการตั้งร้านค้าแผงลอย ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่จํานวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 47.5 มีความคิดเห็นว่าค่อนข้างไม่เหมาะสมกับ

กิจกรรมถนนคนเดิน และด้านความเหมาะสมของความขนาดและสูงอาคาร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่จํานวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 58.75 มีความคิดเห็นว่าค่อนข้างมีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนน

คนเดิน 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ 

เหมาะสม ค่อนข้าง
เหมาะสม 

ค่อนข้างไม่
เหมาะสม 

ไม่เหมาะสม 

ความเหมาะสมของความกว้างของ
ถนน และทางเดินเท้า 

ร้อยละ
37.5 

30
คน 

ร้อยละ
52.5 

42
คน 

ร้อยละ
5 

4 
คน 

ร้อยละ
5 

4 
คน 

ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนผิว
ถนน และทางเดินเท้า 

ร้อยละ
35 

28 
คน 

ร้อยละ
27.5 

22 
คน 

ร้อยละ
28.75 

23 
คน 

ร้อยละ
8.75 

7 
คน 

ความเหมาะสมของขนาดและ
รูปแบบการตั้งร้านค้าแผงลอย  

ร้อยละ
20 

16 
คน 

ร้อยละ
6.25 

5 
คน 

ร้อยละ
47.5 

38 
คน 

ร้อยละ
35.25 

21 
คน 

ความเหมาะสมของความขนาดและ
สูงอาคาร 

ร้อยละ
33.75 

27 
คน 

ร้อยละ
58.75 

47 
คน 

ร้อยละ
10 

8 
คน 

ร้อยละ
7.5 

6 
คน 

ตารางที่ 15 ความเหมาะสมของปจัจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
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 ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของปัจจัยด้านทรรศนียภาพและความงามทางสายตาของ

ถนน 

  การสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้พื้นที่บนถนน

ข้าวสารส่วนใหญ่ จํานวน 35 คนคิดเป็นร้อยละ 43.75 มีความคิดเห็นว่าการดูแลความสะอาดของถนน

ข้าวสาร ค่อนข้างมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ในส่วนสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จํานวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 36.25 มีความคิดเห็นว่าค่อนข้างไม่

เหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน ในส่วนรปูแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคาร ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่จํานวน 36 คนคิดเป็นร้อยละ 45 มีความคิดเห็นว่าไม่เหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน และ

ด้านความเหมาะสมของความเหมาะสมของสภาพป้ายและสายไฟ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จํานวน 

31 คนคิดเป็นร้อยละ 38.75 มีความคิดเห็นว่าค่อนข้างมีความไม่เหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

ปัจจัยด้านทรรศนียภาพและความ
งามทางสายตาของถนน 

เหมาะสม ค่อนข้าง
เหมาะสม 

ค่อนข้างไม่
เหมาะสม 

ไม่เหมาะสม 

ความเหมาะสมของการดูแลความ
สะอาดของถนน 

ร้อยละ
20 

16
คน 

ร้อยละ
43.75 

35
คน 

ร้อยละ
35.25 

21 
คน 

ร้อยละ
10 

8 
คน 

ความเหมาะสมของสภาพอาคาร
และสิ่งปลูกสร้าง 

ร้อยละ
12.5 

10 
คน 

ร้อยละ
21.25 

17 
คน 

ร้อยละ
36.25 

29 
คน 

ร้อยละ
30 

24 
คน 

ความเหมาะสมของรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมของอาคาร 

ร้อยละ
5 

4 
คน 

ร้อยละ
15 

12 
คน 

ร้อยละ
35 

28 
คน 

ร้อยละ
45 

36 
คน 

ความเหมาะสมของสภาพป้ายและ
สายไฟ 

ร้อยละ
20 

16 
คน 

ร้อยละ
16.25 

13 
คน 

รอ้ยละ
38.75 

31 
คน 

ร้อยละ
25 

20 
คน 

ตารางที่ 16 ความเหมาะสมของปจัจัยด้านทรรศนียภาพและความงามทางสายตาของถนน 
 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

77 
 

 ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของปัจจัยด้านกิจกรรมบนถนนคนเดนิ 

  จากรวบรวมข้อมูลแบบสอบสอบถามพบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ จํานวน 41 คนคิดเป็นร้อยละ 51.25 มีความคิดเห็นว่า กิจกรรมประเภทการค้าบนถนนข้าวสาร

ค่อนข้างเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน ซึ่งได้แก่ ร้านสินค้า ร้านอาหาร ทั้งที่ประกอบกิจการใน

อาคารพาณิชย์และลักษณะหาบเร่แผงลอย ส่วนความเหมาะสมของกิจกรรมประเภทการบริการ ความ

คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน45คนคิดเป็นร้อยละ 56.25 มีความคิดเห็นว่าค่อนข้าง

เหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน ส่วนกิจกรรมนันทนาการบนถนนข้าวสาร ความคิดเห็นของผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน36 คนคิดเป็นร้อยละ 45 มีความคิดเห็นว่าค่อนข้างเหมาะสมกับกิจกรรม

ถนนคนเดิน ส่วนความเหมาะสมของกิจกรรมการแสดง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

จํานวน 39 คนคิดเป็นร้อยละ 48.75 มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน ส่วนความ

เหมาะสมของความสอดคล้องของกิจกรรมต่าง ๆ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

จํานวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ 57.5 มีความคิดเห็นว่าค่อนข้างเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน และ

ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ จํานวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 40 มีความคิดเห็นว่าค่อนข้างเหมาะสม 

ปัจจัยด้านกิจกรรมบนถนนคนเดิน เหมาะสม ค่อนข้าง
เหมาะสม 

ค่อนข้างไม่
เหมาะสม 

ไม่เหมาะสม 

ความเหมาะสมของกิจกรรมการค้า  ร้อยละ
32.5 

26
คน 

ร้อยละ
51.25 

41
คน 

ร้อยละ
10 

8 
คน 

ร้อยละ
6.25 

5 
คน 

ความเหมาะสมของกิจกรรมการ
บริการ  

ร้อยละ
35 

28 
คน 

ร้อยละ
56.25 

45 
คน 

ร้อยละ
3.75 

3 
คน 

ร้อยละ
5 

4 
คน 

ความเหมาะสมของกิจกรรม
นันทนาการ  

ร้อยละ
32.5 

26 
คน 

ร้อยละ
45 

36 
คน 

ร้อยละ
15 

12
คน 

ร้อยละ
7.5 

6 
คน 

ความเหมาะสมของกิจกรรมการ
แสดง  

ร้อยละ
48.75 

39 
คน 

ร้อยละ
28.75 

23 
คน 

ร้อยละ
12.5 

10 
คน 

ร้อยละ
11.25 

9 
คน 

ความเหมาะสมของความสอดคล้อง
ของกิจกรรมต่าง ๆ 

ร้อยละ
26.25 

21 
คน 

ร้อยละ
57.5 

46 
คน 

ร้อยละ
10 

8 
คน 

ร้อยละ
6.25 

5 
คน 

ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการ
จัดกิจกรรมถนนคนเดิน 

ร้อยละ
31.25 

25 
คน 

ร้อยละ
40 

32 
คน 

ร้อยละ
13.75 

11 
คน 

ร้อยละ
15 

12 
คน 

ตารางที่ 17 ความเหมาะสมของปจัจัยด้านกิจกรรมบนถนนคนเดิน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ปัจจัยด้านคุณภาพของพื้นที่สาธารณะ 

  จากรวบรวมข้อมูลแบบสอบสอบถามในเรื่องความเหมาะสมของปัจจัยด้านคุณภาพ

พ้ืนที่สาธารณะของถนนข้าวสารพบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน 28 คน

คิดเป็นร้อยละ 35 มีความคิดเห็นว่า ถนนข้าวสารค่อนข้างมีความเหมาะสมในด้านสิ่งอํานวยความ

สะดวก ส่วนความเหมาะสมของจํานวนจุดนั่งพักสาธารณะ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ จํานวน 36 คนคิดเป็นร้อยละ 45 มีความคิดเห็นว่าค่อนข้างไม่เหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

ส่วนความเหมาะสมของคุณภาพของพ้ืนที่เรื่องความปลอดภัย ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ จํานวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 40 มีความคิดเห็นว่าค่อนข้างไม่เหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

และความเหมาะสมของขนาดเส้นทางสัญจรด้วยเท้าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

จํานวน 33 คนคิดเป็นร้อยละ 41.25 มีความคิดเห็นว่าค่อนข้างไม่เหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

ปัจจัยด้านคุณภาพของพื้นที่
สาธารณะ 

เหมาะสม ค่อนข้าง
เหมาะสม 

ค่อนข้างไม่
เหมาะสม 

ไม่เหมาะสม 

ความเหมาะสมสิ่งอํานวยความ
สะดวก   

ร้อยละ
26.25 

21
คน 

ร้อยละ
35 

28
คน 

ร้อยละ
25 

20 
คน 

ร้อยละ
13.75 

11 
คน 

ความเหมาะสมของจุดนั่งพัก
สาธารณะ (จํานวน, พ้ืนที่) 

ร้อยละ
15 

12 
คน 

ร้อยละ
8.75 

7 
คน 

ร้อยละ
45 

36 
คน 

ร้อยละ
31.25 

25 
คน 

ความเหมาะสมของคุณภาพของ
พ้ืนที่เรื่องความปลอดภัย 

ร้อยละ
17.5 

14 
คน 

ร้อยละ
22.5 

18 
คน 

ร้อยละ
40 

32 
คน 

ร้อยละ
20 

16 
คน 

ความเหมาะสมของขนาดเส้นทาง
สัญจรด้วยเท้า (สะดวก, ไม่มีสิ่งกีด
ขวาง)  

ร้อยละ
11.25 

9 
คน 

ร้อยละ
21.25 

17 
คน 

ร้อยละ
41.25 

33 
คน 

ร้อยละ
26.25 

21 
คน 

ตารางที่ 18 ความเหมาะสมของปจัจัยด้านคณุภาพของพื้นทีส่าธารณะ 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการแนวทางการพัฒนาถนนข้าวสารให้มีความเหมาะสมต่อกิจกรรมถนนคน

เดิน 

 แนวทางพัฒนาปัจจัยด้านที่ตั้ง การสัญจร และเส้นทางเดินเท้า 

  จากรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการแนวทางการพัฒนาถนนข้าวสารให้มี

ความเหมาะสมต่อกิจกรรมถนนคนเดินพบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน 29 

คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 มีความคิดเห็นว่าการปรับปรุงพ้ืนผิวของถนนและทางเดินเท้าให้มีความ

สวยงามค่อนข้างมีความสําคัญ ส่วนการเพ่ิมทางเข้าและทางเชื่อมสู่ถนนข้าวสาร ให้สามารถเข้าถึงได้

สะดวกยิ่งขึ้น ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 มี

ความคิดเห็นว่าค่อนข้างมีความสําคัญ และการกําหนดพื้นที่รับส่งผู้โดยสารให้มีความสะดวกและไม่เป็น

อุปสรรคต่อการสัญจร ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 

37.5 มีความคิดเห็นว่าค่อนข้างมีความสําคัญ  

  ผลสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาปัจจัยด้านที่ตั้ง การสัญจร และเส้นทาง

เดินเท้า อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสําคัญ โดยลําดับความสําคัญของแนวทางพัฒนาคือ 

  1. ปรับปรุงพื้นผิวของถนนและทางเดินเท้าให้มีความสวยงาม  

  2.เพ่ิมทางเข้าและทางเชื่อมสู่ถนนข้าวสาร ให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งข้ึน 

  3. กําหนดพ้ืนที่รับส่งผู้โดยสารให้มีความสะดวกและไม่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 

แนวทางพัฒนาด้านที่ตั้ง การ
สัญจร และเส้นทางเดินเท้า 

ส าคัญ ค่อนข้าง
ส าคัญ 

ค่อนข้างไม่
ส าคัญ 

ไม่ส าคัญ 

ปรับปรุงพื้นผิวของถนนและ
ทางเดินเท้าให้มีความสวยงาม 

ร้อยละ
35 

28
คน 

ร้อยละ
36.25 

29
คน 

ร้อยละ
23.75 

19 
คน 

ร้อยละ
5 

4 
คน 

เพ่ิมทางเข้าและทางเชื่อมสู่ถนน
ข้าวสาร ให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก
ยิ่งขึ้น 

ร้อยละ
32.5 

26 
คน 

ร้อยละ
33.75 

27 
คน 

ร้อยละ
28.75 

23 
คน 

ร้อยละ
5 

4 
คน 

กําหนดพ้ืนที่รับส่งผู้โดยสารให้มี
ความสะดวกและไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การสัญจร 

ร้อยละ
25 

20 
คน 

ร้อยละ
37.5 

30 
คน 

ร้อยละ
30 

24 
คน 

ร้อยละ
7.5 

6 
คน 

ตารางที่ 19 ความสําคญัของแนวทางพัฒนาด้านที่ตั้ง การสัญจร และเส้นทางเดินเท้า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แนวทางพัฒนาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของถนน 

  จากรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการแนวทางการพัฒนาถนนข้าวสารด้าน

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของถนนให้มีความเหมาะสมต่อกิจกรรมถนนคนเดินพบว่า ความคิดเห็น

ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 มีความคิดเห็นว่าการกําหนด

รูปแบบการใช้พื้นที่ถนนข้าวสารให้สอดคล้องกับการใช้งานช่วงเวลาเป็นแนวพัฒนาที่มีความสําคัญ ส่วน

การปรับปรุงความกว้างของช่องทางเดินขณะจัดกิจกรรมถนนคนเดินให้สามารถเดินได้สะดวกยิ่งข้ึน 

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 มีความคิดเห็นว่ามี

ความสําคัญ และปรับปรุงรูปแบบการตั้งร้านค้าแผงลอยให้มีความเป็นระเบียบมากยิ่งข้ึน ความคิดเห็น

ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 มีความคิดเห็นว่ามีความสําคัญ  

  ผลสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ของถนน พบว่าอยู่ในระดับที่ควรให้ความสําคัญ โดยลําดับความสําคัญของแนวทางพัฒนาคือ  

  1. การปรับปรุงความกว้างของช่องทางเดินขณะจัดกิจกรรมถนนคนเดินให้สามารถเดิน

ได้สะดวกยิ่งขึ้นมีความสําคัญเป็นอันดับ1  

  2.การปรับปรุงรูปแบบการตั้งร้านค้าแผงลอยให้มีความเป็นระเบียบมากยิ่งข้ึน  

  3. การกําหนดรูปแบบการใช้พ้ืนที่ถนนข้าวสารให้สอดคล้องกับการใช้งานช่วงเวลา 

แนวทางพัฒนาด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
ถนน 

ส าคัญ ค่อนข้าง
ส าคัญ 

ค่อนข้างไม่
ส าคัญ 

ไม่ส าคัญ 

กําหนดรูปแบบการใช้พื้นที่ถนน
ข้าวสารให้สอดคล้องกับการใช้งาน
ช่วงเวลา 

ร้อยละ
36.25 

29
คน 

ร้อยละ
33.75 

27
คน 

ร้อยละ
26.25 

21 
คน 

ร้อยละ
3.75 

3 
คน 

ปรับปรุงความกว้างของช่อง
ทางเดินขณะจัดกิจกรรมถนนคน
เดินให้สามารถเดินได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ร้อยละ
52.5 

42 
คน 

ร้อยละ
32.5 

26 
คน 

ร้อยละ
12.5 

10 
คน 

ร้อยละ
2.5 

2 
คน 

ปรับปรุงรูปแบบการตั้งร้านค้าแผง
ลอยให้มีความเป็นระเบียบมาก
ยิ่งขึ้น 

ร้อยละ
37.5 

30 
คน 

ร้อยละ
31.25 

25 
คน 

ร้อยละ
23.75 

19 
คน 

ร้อยละ
7.5 

6 
คน 

ตารางที่ 20 ความสําคญัของแนวทางพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของถนน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แนวทางพัฒนาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของถนน 

  จากรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการแนวทางการพัฒนาถนนข้าวสารด้าน

ทรรศนียภาพและความงามทางสายตาของถนนให้มีความเหมาะสมต่อกิจกรรมถนนคนเดินพบว่า ความ

คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75  มีความคิดเห็นว่าการ

ปรับปรุงความสะอาดของถนนข้าวสารเป็นแนวพัฒนาที่ค่อนข้างมีความสําคัญ ส่วนการกําหนดความ

กว้างและความสูง ของร้านค้าหาบเร่แผงลอยให้ไม่บดบังทรรศนียภาพ ความคิดเห็นของผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25 มีความคิดเห็นว่ามีความสําคัญ ส่วนการ

ควบคุมการสร้างและปรับปรุงอาคารอาคารให้มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ของถนน

ข้าวสารและมีรูปแบบในทิศทางเดียวกัน ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน 39 คน 

คิดเป็นร้อยละ 48.75 มีความคิดเห็นว่ามีความสําคัญ 

และการกําหนดรูปแบบกันสาดที่ต่อเติมให้มีสภาพดี มีรูปแบบ สี เดียวกัน ความคิดเห็นของผู้ตอ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 60 มีความคิดเห็นว่ามีความสําคัญ  

   

แนวทางพัฒนาด้านทรรศนียภาพ
และความงามทางสายตาของถนน 

ส าคัญ ค่อนข้าง
ส าคัญ 

ค่อนข้างไม่
ส าคัญ 

ไม่ส าคัญ 

ปรับปรุงความสะอาดของถนนข้าวสาร ร้อยละ
33.75 

27
คน 

ร้อยละ
48.75 

39
คน 

ร้อยละ
17.5 

14 
คน 

ร้อยละ
5 

4 
คน 

กําหนดความกว้างและความสูง ของ
ร้านค้าหาบเร่แผงลอยให้ไม่บด
บังทรรศนียภาพ 

ร้อยละ
41.25 

33 
คน 

ร้อยละ
36.25 

29 
คน 

ร้อยละ
18.75 

15 
คน 

ร้อยละ
3.75 

3 
คน 

ควบคุมการสร้างและปรับปรุงอาคาร
อาคารให้มลีักษณะทางสถาปัตยกรรมที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของถนนข้าวสารและมี
รูปแบบในทิศทางเดียวกัน 

ร้อยละ
48.75 

39 
คน 

ร้อยละ
30 

24 
คน 

ร้อยละ
17.5 

14 
คน 

ร้อยละ
3.75 

3 
คน 

กําหนดรูปแบบกันสาดทีต่่อเติมใหม้ี
สภาพดี มรีูปแบบ สี เดียวกัน 

ร้อยละ
62.5 

50 
คน 

ร้อยละ
33.75 

27 
คน 

ร้อยละ
2.5 

2 
คน 

ร้อยละ
1.25 

1 
คน 

ตารางที่ 21 ความสําคญัของแนวทางพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของถนน 
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 แนวทางพัฒนาปัจจัยด้านกิจกรรมบนถนนคนเดิน 

  จากรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการแนวทางการพัฒนาถนนข้าวสารด้าน

กิจกรรมให้มีความเหมาะสมต่อกิจกรรมถนนคนเดินพบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 35 มีความคิดเห็นว่าการเพ่ิมพ้ืนที่เปิดโล่งเพ่ือรองรับกิจกรรม

นันทนาการต่าง ๆ ค่อนข้างมีความไม่สําคัญ ส่วนการลดพื้นที่กิจกรรมการค้าบางส่วนเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่

กิจกรรมในด้านอื่น ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.25 มีความคิดเห็นว่ามีความสําคัญ  

แนวทางพัฒนาด้านกิจกรรมบน
ถนนคนเดิน 

ส าคัญ ค่อนข้าง
ส าคัญ 

ค่อนข้างไม่
ส าคัญ 

ไม่ส าคัญ 

เพ่ิมพ้ืนที่เปิดโล่งเพ่ือรองรับ
กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 

ร้อยละ
25 

20
คน 

ร้อยละ
31.25 

25
คน 

ร้อยละ
35 

28 
คน 

ร้อยละ
8.75 

7 
คน 

ลดพื้นที่กิจกรรมการค้าบางส่วน
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กิจกรรมในด้านอ่ืน 

ร้อยละ
36.25 

29 
คน 

ร้อยละ
32.5 

26 
คน 

ร้อยละ
25 

20 
คน 

ร้อยละ
6.25 

5 
คน 

ตารางที่ 22 ความสําคญัของแนวทางพัฒนาปัจจัยด้านกิจกรรมบนถนนคนเดิน 

  ผลสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาปัจจัยด้านกิจกรรมบนถนนคนเดิน 

พบว่าแนวทางการพัฒนาที่อยู่ในระดับท่ีควรให้ความสําคัญ คือ ลดพื้นที่กิจกรรมการค้าบางส่วนเพื่อเพ่ิม

พ้ืนที่กิจกรรมในด้านอื่น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในระหว่างตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้

ถูกสัมภาษณ์ส่วนมากกล่าวถึงกิจกรรมการค้าบนถนนข้าวสารว่า มีจํานวนร้านที่มากเกินพอดี และมี

รูปแบบของสินค้าที่ไม่หลากหลาย ในส่วนแนวทางการพัฒนาโดยการเพ่ิมพ้ืนที่เปิดโล่งเพื่อรองรับ

กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 
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 แนวทางพัฒนาด้านคุณภาพของพื้นที่สาธารณะ 

  จากรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการแนวทางการพัฒนาถนนข้าวสารด้าน

คุณภาพของพ้ืนที่สาธารณะให้มีความเหมาะสมต่อกิจกรรมถนนคนเดินพบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีความคิดเห็นว่าการสร้างร่มเงาโดยการ

เพ่ิมสีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ ค่อนข้างมีความสําคัญ ส่วนเพ่ิมจํานวนของอุปกรณ์ถนนและสิ่งอํานวย

ความสะดวก เช่น ที่นั่ง ถังขยะ เป็นต้น และกําหนดตําแหน่งที่ตั้งให้เหมาะสม ความคิดเห็นของผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 45 มีความคิดเห็นว่าค่อนข้างมีความสําคัญ และ

การเพ่ิมตําแหน่งไฟส่องสว่างในบริเวณมุมถนนและทางเชื่อมสู่ถนนต่าง ๆ ความคิดเห็นของผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 มีความคิดเห็นว่าไม่ค่อยมีความสําคัญ 

แนวทางพัฒนาด้านคุณภาพของ
พื้นที่สาธารณะ 

ส าคัญ ค่อนข้าง
ส าคัญ 

ค่อนข้างไม่
ส าคัญ 

ไม่ส าคัญ 

การสร้างร่มเงาโดยการเพ่ิมสีเขียว
ด้วยการปลูกต้นไม้ 

ร้อยละ
42.5 

34
คน 

ร้อยละ
35 

28
คน 

ร้อยละ
10 

8 
คน 

ร้อยละ
2.5 

2 
คน 

เพ่ิมจํานวนของอุปกรณ์ถนนและสิ่ง
อํานวยความสะดวก เช่น ที่นั่ง ถัง
ขยะ เป็นต้น และกําหนดตําแหน่ง
ที่ตั้งให้เหมาะสม 

ร้อยละ
31.25 

25 
คน 

ร้อยละ
45 

36 
คน 

ร้อยละ
16.25 

13 
คน 

ร้อยละ
7.5 

6 
คน 

เพ่ิมตําแหน่งไฟส่องสว่างในบริเวณ
มุมถนนและทางเชื่อมสู่ถนนต่าง ๆ 

ร้อยละ
21.25 

17 
คน 

ร้อยละ
22.5 

18 
คน 

ร้อยละ
37.5 

30 
คน 

ร้อยละ
18.75 

15 
คน 

ตารางที่ 23 ความสําคญัของแนวทางพัฒนาด้านคุณภาพของพื้นที่สาธารณะ 

  ผลสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาถนนข้าวสารด้านคุณภาพของพื้นที่

สาธารณะ พบว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างควรให้ความสําคัญ โดยลําดับความสําคัญของแนวทางพัฒนาคือ  

  1. การสร้างร่มเงาโดยการเพ่ิมสีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ 

  2. เพ่ิมจํานวนของอุปกรณ์ถนนและสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่นั่ง ถังขยะ เป็นต้น 

และกําหนดตําแหน่งที่ตั้งให้เหมาะสม 

  3. เพ่ิมตําแหน่งไฟส่องสว่างในบริเวณมุมถนนและทางเชื่อมสู่ถนนต่าง ๆ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน ประเภทของกิจกรรม และพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งข้อมูล

ที่ได้นี้เป็นข้อมูลเฉพาะของพ้ืนที่ถนนข้าวสาร เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาถนน

ข้าวสารให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน จากการศึกษาบทความ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

พบว่าถนนข้าวสารเป็นถนนคนเดินแบบชั่วคราว โดยมีการปิดการสัญจรทางรถยนต์ในช่วงเวลา 18.00

น. – 24.00น. การศึกษาได้สังเกตการณ์การใช้งานถนนข้าวสารตั้งแต่เวลา 8.00น – 24.00น. ในวันที่  

20 - 23 พฤษภาคม 2558 และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 80 ชุด เมื่อนําข้อมูลที่ได้จากการ

สังเกตการณ์และแบบสอบถามมาวิเคราะห์แล้วได้ผลการศึกษาดังนี้ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

 ปัจจัยด้านที่ตั้ง ระบบเส้นทาง และความสัมพันธ์กับเมือง 

  จากการศึกษาพบว่าถนนข้าวสารมีความเหมาะสมทางด้านที่ตั้งของถนนต่อการจัด

กิจกรรมถนนคนเดิน โดยพื้นที่ของถนนข้าวสารมีความสัมพันธ์กับเมือง และมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ 

แต่มีปัญหาในด้านความหนาแน่นของการใช้พื้นที่ เนื่องจากเดิมบริบทของพ้ืนที่ถนนข้าวสารเป็นถนน

ย่านการค้า และย่านที่พักอาศัยของคนในพ้ืนที่และให้บริการกับนักท่องเที่ยว ข้อมูลจากแบบสอบถาม

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 77.5 เป็นนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น

ชาวต่างชาติ ร้อยละ 45 มีท่ีพักอยู่ใกล้กับถนนข้าวสาร ถนนข้าวสารจึงเป็นพ้ืนที่สาธารณะและย่าน

ธุรกิจในเวลาเดียวกันที่ใกล้ที่สุดสําหรับนักท่องเที่ยวที่พักในย่านนี้ ทําให้ถนนข้าวสารมีการเข้ามาใช้งาน

จากนักท่องเที่ยวตลอดทั้งเวลากลางวันและกลางคืน 

  การเข้าถึงพ้ืนที่ถนนข้าวสาร การศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 45 เข้าถึงถนนข้าวสารโดยรถรับจ้าง รองลงมา ร้อยละ 22.5 ใช้วิธีการ

เดินเท้า ส่วนรองลงมาเข้าถึงโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 18.75 รองลงมาเข้าถึงถนนข้าวสารด้วยรถ

ประจําทาง ร้อยละ 8.75 และสุดท้ายเข้าถึงด้วยจักรยานยนต์ ร้อยละ 5 ผลจากการสํารวจชี้ให้เห็นว่า 
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ถนนข้าวสารนั้นสามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งมีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคน

เดิน เอ้ือต่อกลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลายจากความหลากหลายของรูปแบบในการเข้าถึง ซึ่ง Lennard ได้

กล่าวว่า พื้นที่สาธารณะนั้นควรทําหน้าที่เป็นจุดรวมกิจกรรมการสัญจรของเมือง และระบบทางเท้าที่ดี

นั้นควรปลอดภัยจากการสัญจรของยานพาหนะ  

  ส่วนการเข้าสู่พ้ืนที่ (Accessibility)  Allen B.Jacob (1993) ได้กล่าวถึงการเข้าสู่

พ้ืนที่ของพ้ืนที่สาธารณะว่า พื้นที่ถนนที่เหมาะกับการเดินเท้านั้นควรมีทางที่สามารถเข้าสู่พื้นที่อยู่ตลอด

ช่วงความยาวของถนน โดยใช้พื้นที่บริเวณจุดตัด  บริเวณทางแยก และทางข้าม ที่สังเกตเห็นได้ง่าย โดย

กําหนดว่าถนนที่เหมาะกับกิจกรรมทางเดินเท้า ควรจะมีทางเข้าสู่พื้นที่ทุก 80-120 เมตร ซึ่งถนน

ข้าวสารสามารถเข้าถึงได้จาก ถนนจักรพงษ์ และถนนตะนาว โดยมีตรอกทางเชื่อมกับถนนรามบุตรี 

และตรอกมะลิ ซึ่งมีทางที่สามารถเข้าถึงได้ทุก 150 – 200 เมตร กรณีศึกษาถนนข้าวสารจึงจัดว่ามี

ระยะห่างในการเข้าท่ียังไม่ค่อยเหมาะสม ซึ่งลักษณะทางเข้าและทางเชื่อมที่เข้าถึงถนนข้าวสารยังขาด

ความเด่นชัดที่สังเกตเห็นได้ง่าย 

  ลักษณะการสัญจรบนถนนข้าวสารค่อนข้างมีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

โดยถนนข้าวสารจัดเป็นย่านเดินเท้าก่ึงระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งมีการแบ่งช่วงเวลาในการใช้งานถนน

เพ่ือการสัญจร โดยอนุญาตให้รถยนต์ใช้งานในเวลากลางวันช่วงเวลา 24.00 น. – 18.00 น. เพื่อใช้ใน

การสัญจร และขนส่งสินค้า และปิดการสัญจรโดยรถยนต์ในเวลากลางคืนช่วงเวลา 18.00 น. – 24.00 

น. เพื่อดําเนินกิจกรรมถนนคนเดิน Gehl (1989)  กล่าวว่าถนนคนเดินเป็นรูปแบบหนึ่งของการส่งเสริม

การเดินเท้า ซึ่งเป็นถนนที่เอ้ือต่อการใช้งานของคนเดินเป็นสําคัญ โดยยินยอมให้รถยนต์ร่วมใช้บ้างบาง

พ้ืนที่หรือบางช่วงเวลา โดยไม่ได้ปิดการสัญจรโดยรถยนต์โดยสิ้นเชิง ถนนคนเดินสามารถเปิดปิดบาง

ช่วงเวลาเพ่ือทํากิจกรรมรายครั้ง ซึ่งมีพบให้เห็นได้ทั่วไปในเมืองทั่วโลก การทํากิจกรรมบนถนนเป็นบาง

โอกาสเป็นการใช้งานแบบอเนกประสงค์ (Mixed use) ของพื้นที่สาธารณะที่โครงข่ายและกินพ้ืนที่มาก

ที่สุดในเมือง และการเชื่อมต่อของเส้นทางสัญจรด้วยเท้าของถนนข้าวสารมีความเหมาะสมกับกิจกรรม

ถนนคนเดิน  
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 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของถนน 

  จากการศึกษาพบว่าลักษณะทางกายภาพของทางเดินเท้าและถนนข้าวสาร มีความ

เหมาะสมมากกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน โดยทางเดินเท้ามีความกว้าง 2.7 เมตร สามารถรองรับ

กิจกรรมถนนคนเดิน และสามารถแบ่งพ้ืนที่บางส่วนไปใช้เป็นพื้นที่ตั้งร้านค้าหาบเร่แผงลอย สอดคล้อง

กับข้อมูลจากแบบสอบถาม ที่ความคิดเห็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.5 มีความคิดเห็นว่า ความกว้างของ 

ถนน และทางเดินเท้าของถนนข้าวสารมีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน  สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยการใช้พื้นที่สาธารณะเป็นถนนคนเดินแบบตลาดนัดในเมืองไทยได้กล่าวว่า พื้นที่สาธารณะ

ของไทยไม่จําเป็นต้องโล่งว่างและใหญ่โต แต่ควรเป็นพ้ืนที่ที่คนคุ้นเคย มีขนาดพอเหมาะ อบอุ่น ใกล้ชิด 

มีร่มเงา ระบายอากาศได้ดี มีที่ว่างที่มีชั้นเชิงเลื่อนไหลต่อเนื่อง ตลอดจนมีพ้ืนที่ที่ใกล้หรือติดดินจน

สามารถจะนั่งได้เมื่อต้องการ ความยาวของถนนข้าวสารมีระยะทาง 400 เมตร ข้อมูลจากแบบสอบถาม

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 76 มีความคิดเห็นว่า ถนนข้าวสารมีความยาวเหมาะสมกับ

กิจกรรมถนนคนเดิน  สอดคล้องกับ วิวรรณ และวีระ(2555) ที่ได้กล่าวว่า ความยาวถนนเป็นตัวกําหนด

คนเดินและขนาดถนนคนเดินเป็นสําคัญ เพราะการเดินวนไปและกลับจะทําให้มีระยะการเดินเป็น 2 

เท่าของความยาว นั่นคือ คนที่มาเดินถนนคนเดิน หากเดินจนทั่วอาจจะเดินได้ระยะทางตั้งแต่ 300 

เมตร ไปจนถึง 4,000 เมตร โดยความยาวของถนนคนเดินควรมีระยะทางที่คนจะเดินได้โดยไม่เมื่อยหรือ

เบื่อเกินไป ซึ่งระยะเหมาะสมที่คนทั่วไปจะเดินได้โดยไม่ต้องพ่ึงบรรยากาศรอบข้าง และไม่ต้องแวะพัก 

คือ 400 – 500 เมตร หากมีระยะทางยาวกว่านี้ต้องมีสิ่งดึงดูดใจให้เพลิดเพลิน หรือมีจุดพัก 

  ส่วนรูปแบบในการตั้งร้านค้าหาบเร่แผงลอยบนพ้ืนที่ถนนข้าวสารนั้น มีการใช้พ้ืนที่

ทางเดินเท้าในการตั้งร้าน กินพ้ืนที่ 1.9 เมตร โดยเหลือพ้ืนที่ทางเดินเท้าให้สัญจรเพียง 0.8 เมตร ตลอด

ทั้งช่วงเวลากลางวันถึงกลางคืน และใช้พ้ืนที่ริมถนน ระยะ 3 เมตรในการตั้งร้านค้าในช่วงเวลาที่จัด

กิจกรรมถนนคนเดินเวลา 

21.00 น. – 24.00 น. ซึ่งกีดขวางช่องทางการเดินทําให้สัญจรได้ไม่สะดวก  
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ภาพที่ 42 แสดงลักษณะการใช้พื้นที่ถนนข้าวสารในเวลากลางวัน 

 
ภาพที่ 43 แสดงลักษณะการใช้พื้นที่ถนนข้าวสารในเวลากลางคืน 

 

  ข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้งานบนถนนข้าวสารส่วนใหญ่จะเดินจะมีเพ่ือนร่วม

ทางมาด้วยหรือมาด้วยกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจากการสังเกตการณ์พบว่ากลุ่มผู้ใช้งานถนนข้าวสารมักจะเดินจับ

กลุ่มในลักษณะหน้ากระดานเพ่ือสนทนาโต้ตอบและมีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มระหว่างเดิน รูปแบบในการ

ตั้งร้านค้าหาบเร่แผงลอยที่ใช้พ้ืนที่กีดขวางเส้นทางสัญจร ซึ่งไม่เอ้ือต่อลักษณะการเดินเป็นกลุ่ม และการ

เดินชมบรรยากาศ ส่งผลให้ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้งานบนถนน ร้อยละ 47.5 มีความคิดเห็นว่า รูปแบบ

การตั้งร้านค้าหาบเร่แผงลอยไม่ค่อยมีความเหมาะต่อกิจกรรมถนนคนเดิน  
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 ปัจจัยด้านทัศนียภาพและความงามทางสายตาของถนน 

  จากการศึกษาพบว่าถนนข้าวสารมีปัญหาทางด้านทัศนียภาพและความงามทางสายตา

ในช่วงเวลากลางวัน โดยข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้งานบนถนนข้าวสารส่วนใหญ่ ร้อยละ 45 มี

ความคิดเห็นว่ารูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารส่วนใหญ่บนถนนข้าวสารไม่มีความเหมาะสมกับ

กิจกรรมถนนข้าวสาร โดยอาคารบนถนนข้าวสารส่วนใหญ่นั้นเป็นอาคารตึกแถวพาณิชย์โครงสร้าง

คอนกรีตเสริมเหล็กมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น โดยพบเห็นอาคารอนุรักษเ์ป็นบางส่วน ซึ่ง

ขัดกับลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมของพ้ืนที่โดยรอบที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ โดยปัญหานี้เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงและสร้างเพ่ิมเติมของอาคารเพ่ือตอบสนองธุรกิจการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งการ

กําหนดผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารนั้นไม่สามารถพัฒนาเพื่อบังคับใช้ในพ้ืนที่ได้ทัน ซึ่งทําให้

รูปแบบและลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคารบนถนนข้าวสารไม่มีความสอดคล้องกับบริบท

โดยรอบ ขาดความกลมกลืนเป็นเอกภาพ และขาดเอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่ทางด้านประวัติศาสตร์ โดย 

Allen B.Jacob (1993) ได้กล่าวถึงการรับรู้จากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างริมสองฝั่งถนนสามารถสร้าง

ประสบการณ์การให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ซึ่งนําไปสู่ความเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ ซึ่งถนนที่ดีควรมี

เอกลักษณ์ที่ชัดเจน เป็นที่จดจําได้ง่ายจากผู้ใช้งาน ในส่วนความเหมาะสมของสภาพอาคารนั้น ผลจาก

แบบสอบถามระบุว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่ร้อยละ 36.25 มีความคิดเห็นว่า สภาพของอาคารบนถนน

ข้าวสารค่อนข้างไม่เหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน เนื่องจากอาคารส่วนใหญ่โดยเฉพาะอาคาร

ประเภทตึกแถวพาณิชย์ ซึ่งขาดการดูแล ซ่อมบํารุง ทําให้มีสภาพทรุดโทรม ไม่ส่งเสริมบรรยากาศถนน

ให้น่าใช้งาน 

  การต่อเติมอาคารเป็นปัญหาที่มีผลต่อทัศนียภาพและความงามทางสายตา จากการ

สังเกตการณ์พบว่าอาคารโดยส่วนใหญ่บนถนนข้าวสารได้มีการต่อเติมในส่วนของหลังคากันสาด และ

ป้ายโฆษณาไฟ ซึ่งเป็นปัญหารบกวนทัศนียภาพและความงามทางสายตาในช่วงเวลากลางวันเป็นอย่าง

มาก โดยในส่วนของหลังคากันสาดที่ต่อเติมมาบนพ้ืนที่ทางเดินเท้าเพ่ือเป็นร่มเงาให้กับทางเดินเท้าและ

ร้านค้าแผงลอยนั้นมีลักษณะเป็นกันสาดผ้าใบ และเหล็ก โดยมีรูปแบบที่หลากหลายทําให้ทรรศนียภาพ

ขาดความกลมกลืนกัน และในส่วนของป้ายโฆษณาไฟนั้น ได้มีการต่อเติมออกมาจากอาคารตึกแถวโดยมี

ความสูงจากเหนือถนนประมาณ 5 – 8 เมตร ในช่วงเวลากลางวันป้ายไฟเหล่านี้ค่อนข้างรบกวน

ทรรศนียภาพโดยรวมของถนนข้าวสาร แต่ในช่วงเวลากลางคืนป้ายไฟเหล่านี้จะส่องสว่างมีสีสัน

หลากหลาย จนดูเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ถนนข้าวสารในทางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในยามคํ่าคืน 
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ซึ่งค่อนข้างขัดกับบริบทโดยรอบของพ้ืนที่รัตนโกสินทร์ที่มีลักษณะเป็นเมืองอนุรักษ์ สอดคล้องกับข้อมูล

จากแบบสอบถาม ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้งานพ้ืนที่ถนนข้าวสารส่วนใหญ่ร้อยละ 38.75 มีความ

คิดเห็นว่า ลักษณะการต่อเติมอาคารในส่วนของป้ายไฟและกันสาดค่อนข้างไม่เหมาะสมกับทรรศนีย

ภาพของถนนคนเดิน โดย Gehl (2001) ได้กล่าวว่าสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่ส่งเสริมการเดินเท้า ควรมี

ความสวยงาม มีส่วนยื่น เช่น ขอบ บัว ระเบียง เพราะองค์ประกอบสถาปัตยกรรมเหล่านี้เป็นมิตรแก่คน

เดินทั้งเชิงการมองและการใช้งาน  

 ปัจจัยด้านกิจกรรมบนถนนคนเดิน 

  ปัจจัยด้านกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนถนนข้าวสารประกอบด้วยกิจกรรม 2 ประเภท คือ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4 ความสัมพันธ์ของกิจกรรมในถนนข้าวสาร 

  จากการศึกษาพบว่าลักษณะทางกิจกรรมบนพ้ืนที่ถนนข้าวสารนั้นมีความเหมาะสมกับ

กิจกรรมถนนคนเดิน เนื่องจากมีกิจกรรมหลากหลาย ซึ่งมีทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยแบ่งเป็น 

กิจกรรมประเภทการค้า 1.กิจกรรมประเภท 2.การให้บริการ 3. กิจกรรมประเภทธุรกรรมทางการเงิน 

และกิจกรรมทางสังคม แบ่งเป็น 1.กิจกรรมประเภทการแสดง 2.กิจกรรมนันทนาการ เกิดข้ึนควบคู่กัน 

โดย Roberto Brambilla and Giani Longo (1977) ได้กล่าวว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรม

ทางสังคมมีความเชื่อมโยงซึ่งกัน โดยกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นมีท้ังกิจกรรมจําเป็น กิจกรรมทางเลือก และ

กิจกรรมทางสังคม เกิดขึ้นควบคู่กันในพ้ืนที่เดียวกัน สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบสอบถาม ที่ผู้ตอบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่ได้เข้ามามีส่วนในกิจกรรมต่าง ๆ บนถนนข้าวสารมากกว่า 1 กิจกรรม ทั้ง

กิจกรรมเศรษฐกิจ และกิจกรรมทางสังคม โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ  

  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้งานพื้นที่ถนนข้าวสาร 

เกี่ยวกับปัจจัยด้านกิจกรรมบนถนนคนเดิน พบว่า ความคิดเห็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.25 มีความคิดเห็น

ว่ากิจกรรมการค้าบนถนนข้าวสาร ค่อนข้างมีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน โดยส่วนใหญ่เป็น 

ร้านค้าสินค้าประเภท เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของที่ระลึก และอาหาร ประกอบกิจกรรมในอาคาร และ

นอกอาคารในลักษณะหาบเร่แผงลอย การบริการอาหารในรูปแบบของร้านขายอาหารขนาดเล็กริม

ทางเดินเท้านั้นจะทําให้พ้ืนที่สาธารณะมีความคึกคัก เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยในการดึงดูดการใช้

ประโยชน์ในพื้นท่ีที่ดี (Childs 1996)  และกิจกรรมทางเศรษฐกิจยัง 

สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบสอบถาม ที่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 90 ได้รับประทานอาหารบนพื้นที่

ถนนข้าวสาร  โดยกิจกรรมการค้าประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่มบางร้านได้มีการแสดงดนตรีซึ่งสร้าง

บรรยากาศให้กับร้านรวมถึงถนนข้าวสารด้วย และ  

 ปัจจัยด้านคุณภาพของพื้นที่สาธารณะ 

  จากการศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพของพ้ืนที่สาธารณะ พบว่าถนนข้าวสารมีปัจจัยด้าน

คุณภาพของพ้ืนที่สาธารณะที่ค่อนข้างไม่เหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน โดยถนนข้าวสารลักษณะ

ความกว้างของช่องทางเดินบนทางเดินเท้าที่ค่อนข้างแคบ โดยเหลือความกว้างของทางเดินเพียง 90 

เซนติเมตร ซึ่งไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินของผู้ใช้งานที่มักเดินเป็นคู่หรือเดินเป็นกลุ่มในลักษณะ

แถวหน้ากระดาน สนับสนุนข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับผลการสํารวจว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ร้อยละ 41.25 มีความคิดเห็นว่าความของขนาดเส้นทางสัญจรด้วยเท้า ค่อนข้างไม่เหมาะสมกับ

กิจกรรมถนนคนเดิน โดยสถาปนิกและนักออกแบบชุมชนหลายท่าน อาทิ Gehl (2001) และ Erickson 

(2001) ได้กล่าวถึงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่เพ่ือสิ่งเสริมการเดินเท้าที่เหมาะสมว่า ควรมองจาก

ใหญ่ไปเล็ก มุมมองใหญ่ คือ ขนาด สัดส่วน เส้นสาย ความสูงต่ํา ระดับของอาคาร ถนน ที่ว่าง กับคน

และกิจกรรม ตลอดจนระยะ ทั้งระยะห่างจากจุดจราจรพลุกพล่านที่อาจก่ออุบัติเหตุ หรือรับมลพิษ 

ระยะห่างของคนเดินกับจุดสนใจข้างทางที่ทําให้คนเข้าถึงได้ง่าย มีความงามและบรรยากาศให้ดูระหว่าง

ทาง ส่วน มุมมองเล็กและละเอียดคือ อาคารข้างทางควรมีรายละเอียดและมีความใกล้เคียงสัดส่วน

มนุษย์ ทั้งยังควรมีช่องเปิดเข้าออกให้คนสามารถแวะชมภายในหรือรับอากาศท่ีไหลเวียนระหว่างช่อง

อาคารได้บ้าง พ้ืนผิวและวัสดุควรมีผิวเรียบ ปลอดภัยต่อการเดินสําหรับคนทุกกลุ่มและทุกวัย  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

91 
 

  ส่วนคุณภาพของพ้ืนที่สาธารณะในด้านการรองรับพฤติกรรมการนั่ง พบว่าถนน

ข้าวสารค่อนข้างขาดพ้ืนที่สําหรับนั่งที่เป็นสาธารณะ โดยส่วนใหญ่แล้วที่นั่งบนถนนข้าวสารจะเป็นการ

เตรียมที่นั่งเพ่ือรองรับลูกค้าจากผู้ประกอบการ ซึ่งพบเห็นพฤติกรรมการนั่งบนพื้นที่สาธารณะได้น้อย 

โดยพบเห็นได้บริเวณพ้ืนที่หน้าสถานีตํารวจชนะสงคราม และบริเวณขอบทางเดินเท้าหน้าร้านสะดวก

ซื้อ และบริเวณขอบทางเดินเท้าท่ีไม่มีร้านค้าแผงลอย สอดคล้องกับผลการสํารวจแบบสอบถามความ

คิดเห็นส่วนใหญ่ร้อยละ 45 มีความคิดเห็นว่า ถนนข้าวสารค่อนข้างขาดความเหมาะสมของจุดที่นั่งพัก

สาธารณะ ซึ่งจํานวนที่นั่งเป็นปัจจัยสําคัญต่อปริมาณผู้ใช้พ้ืนที่สาธารณะ(Whyte 1980) โดยควรมี

ลักษณะของอุปกรณ์ถนนที่มีรูปแบบเอื้อต่อการนั่ง เช่น ขอบกระบะต้นไม้ หรือระดับบันได เป็นต้น 

 

แนวทางการพัฒนาพื้นที่ถนนข้าวสารให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

 จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ซึ่ง

ประกอบด้วย 5 ปัจจัยดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่แล้ว พบว่าในแต่ละปัจจัยของพ้ืนที่ถนนข้าวสารนั้นมีส่วนที่

ต้องได้รับการควบคุม ปัจจัยที่ต้องแก้ไขและปรับปรุง และบางส่วนที่ต้องส่งเสริมและพัฒนา 

  

แผนภูมิที่ 5 แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีถนนข้าวสารให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

แนวทางการพัฒนาพื้นที่ถนน

ข้าวสาร 

ปัจจัยท่ีต้องควบคุม ปัจจัยท่ีต้องแก้ไขปรับปรุง  
ปัจจัยท่ีต้องส่งเสริม 

และพัฒนา  
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 การพัฒนาปัจจัยด้านที่ตั้ง ระบบเส้นทาง และความสัมพันธ์กับเมือง 

  ปัจจัยท่ีต้องควบคุม 

  - ควบคุมช่วงเวลาเข้าออกของรถยนต์ในพ้ืนที่ถนนข้าวสาร ให้เป็นไปตามเวลาที่

กําหนดไว้ในช่วงเวลา 3.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. โดยอนุญาติให้รถบรรทุกขนส่งสินค้าเข้าได้เฉพาะเวลา 

6.00 น. – 13.00 น. 

  - ควบคุมลักษณะการสัญจรบนถนนข้าวสารให้มีความเร็วต่ําไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อ

ชั่วโมง เพ่ือรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ที่สัญจรด้วยวีการเดินเท้า 

  -ควบคุมลักษณะการจอดรถยนต์ริมถนนข้าวสารให้เป็นไปตามข้อกําหนดจราจรของ

พ้ืนที่อนุญาติให้มีการจอดรถยนต์ริมถนน (แผนที่ 3) เพ่ือลดการกีดขวาง ทําให้การจราจรมีความ

คล่องตัว 

  ปัจจัยท่ีต้องแก้ไขและปรับปรุง 

  - ปรับปรุงลักษณะทางเข้า และทางเชื่อมต่อกับถนนข้าวสารให้สามารถสังเกตเห็นง่าย 

  - ปรับปรุงพื้นท่ีจุดรับส่งผู้โดยสาร ให้เป็นจุดที่เห็นได้ชัดเจน มีบริเวณนั่งพักและยืนรอ

รถบริการ และมีระยะทางเดินที่สามารถเดินจากถนนข้าวสารไปยังจุดรับส่งผู้โดยสารได้สะดวก 

  - ย้ายพื้นที่จอดรถเพ่ือรอรับผู้โดยสารของรถรับจ้าง จากบริเวณจุดเชื่อมระหว่างถนน

ข้าวสาร กับ ถนนจักรพงษ์ และถนนตะนาว ไปยังบริเวณถนนราชดําเนินในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือ

ตลอดเวลา เพื่อลดการกีดขวางการจราจรของถนนสายรองที่มีผู้ใช้งานหลักเป็นคนในชุมชน 

  ปัจจัยท่ีต้องส่งเสริมและพัฒนา 

  - สนับสนุนการสัญจรด้วยวิธีการเดินเท้า ด้วยการปรับปรุงพ้ืนผิวทางเท้าให้ราบเรียบ

ต่อเนื่อง ไม่มีการปรับเปลี่ยนระดับโดยไม่จําเป็นและอยู่ในสภาพที่ดี ไม่ชํารุด เสียหาย 

  - ส่งเสริมการเข้าถึงพ้ืนที่ถนนข้าวสารด้วยการสัญจรที่มีลักษณะความเร็วต่ํา เช่น 

จักรยาน โดยพัฒนาให้ถนนข้าวสารให้เป็นหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวด้วยจักรยาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ

นโยบายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในพ้ืนที่โดยรอบถนนข้าวสารได้มีจักรยานให้เช่า และเส้นทางจักรยาน 

รองรับการเดินทางชนิดนี้ไว้อยู่แล้ว 
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 การพัฒนาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของถนน 

  ปัจจัยท่ีต้องควบคุม 

  - ควบคุมขนาดของร้านค้าหาบเร่แผงลอยให้มีขนาดความกว้างไม่เกิน 1.5 เมตร และ

ความความสูงไม่เกิน 80-90 เซนติเมตร ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดระเบียบการค้าในพ้ืนที่ถนน

ข้าวสารของกรุงเทพมหานคร ทีผ่่อนผันให้ผู้ค้าสามารถตั้งแผงค้าชั่วคราวบนทางเท้าได้ แต่ต้องเว้นพ้ืนที่

ให้ประชาชนใช้สัญจรไม่น้อยกว่า 1 เมตร และให้ขายเพียงฝั่งเดียว ห้ามตั้งวางแผงค้าบนผิวจราจรใน

ช่วงเวลากลางวัน แต่จะอนุญาตให้ตั้งแผงค้าได้ตั้งแต่เวลา 17.00 - 02.00 น.จัดเก็บอุปกรณ์หลังจากเลิก

ทําการค้าให้เรียบร้อยก่อนเวลา 03.00 น.ของทุกวัน 

  - ควบคุมความสูงของอาคารบนถนนข้าวสารให้มีความสูงไม่เกินกว่าความสูงควบคุม

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเมืองเก่ารัตนโกสินทร์ 

  ปัจจัยท่ีต้องแก้ไขและปรับปรุง 

  - รื้อถอนป้ายโฆษณาที่กีดขวางการสัญจรบนทางเท้า และบดบังทรรศนียภาพของ

อาคารอนุรักษ์ 

  - ปรับปรุงช่องทางสัญจรบนทางเดินเท้า ให้มีขนาดความกว้างอย่างน้อย 1 เมตร เพ่ือ

สนับสนุนการสัญจรด้วยวิธีการเดินเท้าในพ้ืนที่ถนนข้าวสารให้สะดวกยิ่งข้ึน และสอดคล้องกับพฤติกรรม

การเดินของนักท่องเที่ยวที่มักเดินเป็นกลุ่มในลักษณะแถวหน้ากระดาน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางทางการ

จัดระเบียบการค้าในพ้ืนที่ถนนข้าวสารของกรุงเทพมหานคร 

  ปัจจัยท่ีต้องส่งเสริมและพัฒนา 

  - ส่งเสริมการอนุรักษ์อาคาร และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ถนนข้าวสาร 

เพ่ือสร้างเรื่องราวและประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว โดยในพื้นท่ีถนนข้าวสารได้มีการอนุรักษ์

อาคารบางส่วนด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นร้านอาหารและที่พัก และในปัจจุบันได้มีพิพิธภัณฑ์บอก

เล่าประวัติของถนนข้าวสาร 
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 การพัฒนาปัจจัยด้านทัศนียภาพและความงามทางสายตาของถนน 

  ปัจจัยท่ีต้องควบคุม 

  - กําหนดมาตรการควบคุมขนาดป้ายโฆษณา รายละเอียด สี วัสดุ และตําแหน่งที่

ติดตั้งไม่ให้ยื่นออกมานอกอาคารจนบดบังทรรศนียภาพของถนนคนเดิน 

  - กําหนดมาตราการควบคุมการติดตั้งหลังคากันสาด ให้มีลักษณะเดียวกัน เพ่ือสร้าง

ความต่อเนื่องและความเป็นเอกภาพให้กับพ้ืนที่ และกําหนดความกว้างให้ไม่บดบังทัศนียภาพของถนน 

  - กําหนดรูปแบบร้านค้าแผงลอย ให้มีลักษณะรูปแบบเดียวกัน และมีรูปแบบที่มี

เอกลักษณ์บ่งบอกถึงสถานที่ สอดคล้องกับการจัดระเบียบถนนข้าวสารของกรุงเทพมหานคร 

  - กําหนดมาตราการควบคุมการต่อเติมอาคารและอาคารสร้างใหม่ 

  ปัจจัยท่ีต้องแก้ไขและปรับปรุง 

  - ปรับปรุงช่องทางสัญจรบนทางเดินเท้า ให้มีขนาดความกว้างอย่างน้อย 1 เมตร เพ่ือ

สนับสนุนการสัญจรด้วยวิธีการเดินเท้าในพ้ืนที่ถนนข้าวสารให้สะดวกยิ่งข้ึน และสอดคล้องกับพฤติกรรม

การเดินของนักท่องเที่ยวที่มักเดินเป็นกลุ่มในลักษณะแถวหน้ากระดาน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางทางการ

จัดระเบียบการคา้ในพ้ืนที่ถนนข้าวสารของกรุงเทพมหานคร 

  - ย้ายสายไฟ และสายโทรศัพท์ลงใต้ดิน เพื่อแก้ไขทัศนียภาพของถนน สอดคล้องกับ

นโยบายการจัดระเบียบถนนข้าวสารของกรุงเทพมหานคร  

  - รื้อถอนหลังคากันสาดที่ต่อเติมยื่นออกมาบนพื้นที่สาธารณะ ไม่ให้บดบังทัศนียภาพ 

  - ปรับปรุงทัศนียภาพของถนน บริเวณหน้าพื้นที่ของสถานที่สําคัญ และอาคารอนุรักษ์ 

ไม่ให้มีป้ายโฆษณาบดบัง และสายไฟ บดบังทัศนียภาพ รวมถึงความสะอาดและความเรียบร้อยของ

ร้านค้าหาบเร่แผงลอย 

  - ปรับปรุงสภาพของอุปกรณ์ถนนและจัดระเบียบให้มีรูปแบบเดียวกัน เพื่อสร้าง

เอกลักษณ์และความต่อเนื่องเป็นเอกภาพให้กับพ้ืนที่ 

  ปัจจัยท่ีต้องส่งเสริมและพัฒนา 

  - ส่งเสริมให้มีการประดับตกแต่งถนนข้าวสารในวันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันปีใหม่ วัน

สงกรานต์ เป็นต้น เพ่ือสร้างบรรยากาศที่น่าประทับใจและบอกเล่าเรื่องราวความสําคัญทางประเพณี  

  - ส่งเสริมบรรยากาศของถนนข้าวสาร และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อ

ช่วยสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

95 
 

 การพัฒนาปัจจัยด้านกิจกรรมบนถนนคนเดิน 

  ปัจจัยท่ีต้องควบคุม 

  - ควบคุมการประกอบกิจกรรมประเภทการค้า ประเภท ร้านขายเครื่องดื่ม คลับบาร์ 

ให้อยู่ในขอบเขตระยะเวลาที่กําหนดคือประกอบกิจกรรมได้ไม่เกินเวลา 2.00น และควบคุมบรรยากาศ

และการใช้เสียงของร้านไม่ให้รบกวนบรรยากาศโดยรวมของพ้ืนที่ เพ่ือรักษาภาพพจน์ของกรุง

รัตนโกสินทร์ที่เป็นเมืองอนุรักษ์ 

  - ควบคุมให้กิจกรรมประเภทการค้า และการบริการที่ประกอบกิจการในอาคาร

พาณชิย์ ห้ามไม่ให้ใช้พ้ืนที่ทางเดินเท้าในการตั้งร้านค้าและตั้งเก้าอ้ีเพ่ือบริการนักท่องเที่ยว 

  - ควบคุมกิจกรรมประเภทร้านค้า และการบริการ ที่ประกอบกิจกรรมบนพ้ืนที่ทางเดิน

เท้า ให้มีขนาดแผงร้านค้ากว้างไม่เกิน 1.5 เมตร และความความสูงไม่เกิน 80-90 เซนติเมตร โดยเว้น

ทางสัญจรเดินบนทางเดินเท้าไม่ต่ํากว่า 1เมตร ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดระเบียบการค้าในพ้ืนที่

ถนนข้าวสารของกรุงเทพมหานคร  

  - ควบคุมกิจกรรมประเภทการค้าอาหาร ให้จัดการกับการประกอบอาหารประเภท

ทอด และย่างที่สร้างกลิ่น และควันรบกวนผู้ใช้งานบนถนนข้าวสาร โดยกําหนดให้ใช้ถ่านไร้ควันในการ

ประกอบอาหาร และต้องรักษาความสะอาดของร้านค้าและบริเวณพ้ืนที่ตั้งร้าน 

  - ควบคุมเสียงที่เกิดจากการแสดงให้อยู่ในระดับที่ไม่รบกวนเป็นมลภาพวะทางเสียง 

โดยกําหนดให้ใช้เสียงได้ไม่เกินกว่า 70 เดซิเบล ซึ่งเป็นมาตรฐานค่าความเข้มเสียงในพ้ืนที่ถนน ของ

องค์การอนามัยโลก(WHO) 

  ปัจจัยท่ีต้องแก้ไขและปรับปรุง 

  - ลดพื้นที่กิจกรรมประเภทการค้าในจัดกิจกรรมถนนคนเดิน โดยควบคุมให้มีขนาด

แผงร้านค้าที่เล็กลง และจํากัดผู้ค้าให้เป็นผู้ค้าเดิมหรือคนที่อยู่ในพื้นที่ทําเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบายของกรุงเทพมหานครที่ได้ทําบัญชีรายชื่อแม่ค้า โดยแบ่งช่วงเวลาที่สามารถประกอบการค้าได้

เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเวลากลางวัน และเวลาถนนคนเดินเวลากลางคืน เพ่ือไม่ให้มีกิจกรรมการค้าตลอด

เส้นทาง จดขาดพ้ืนที่กิจกรรมทางสังคม เช่นกิจกรรมการแสดง และกิจกรรมนันทนาการ 

  - เพ่ิมพ้ืนที่สาธารณะ ที่สามารถรองรับกิจกรรมนันทนาการที่มีผู้คนจํานวนมากได้ 
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  ปัจจัยท่ีต้องส่งเสริมและพัฒนา 

  - ส่งเสริมให้คนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงมีส่วนร่วมกิจกรรมถนนข้าวสารมากขึ้น 

เพ่ือก่อให้เกิดความเข็มแข็งของชุมชน และเห็นคุณค่าและความสําคัญของพ้ืนที่ 

  - ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมให้เกิดในพ้ืนที่ถนนคนเดินมากขึ้น เช่น กิจกรรมประเภท

การแสดงต่าง ๆ เช่น มายากล การแสดงดนตรี ศิลปะ ศิลปินเปิดหมวก เป็นต้น และกิจกรรมประเภท

นันทนาการ โดยกิจกรรมทางสังคมเหล่านี้สามารถทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่และบริเวณ

ใกล้เคียง  

 การพัฒนาปัจจัยด้านคุณภาพของพื้นที่สาธารณะ 

  ปัจจัยท่ีต้องควบคุม 

  - ควบคุมการใช้เสียงบนพ้ืนที่ถนนข้าวสาร โดยกําหนดให้ใช้เสียงได้ไม่เกินกว่า 70 เดซิ

เบล ซึ่งเป็นมาตรฐานค่าความเข้มเสียงในพ้ืนที่ถนน ขององค์การอนามัยโลก(WHO) 

   - ควบคุมช่วงเวลาของกิจกรรมถนนคนเดินให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ๆ 

  ปัจจัยท่ีต้องแก้ไขและปรับปรุง 

  - คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานบนถนนข้าวสาร ในแง่สวัสดิภาพในการเดิน และ

ความปลอดภัยจากมิชฉาชีพ โดยเพิ่มไฟส่องสว่างและกล้องวงจรปิด ในบริเวณมุมถนน และทางที่

เชื่อมต่อกับถนนข้าวสาร เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน 

  - เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับสภาพแวดล้อมของถนน เช่น สวนแนวตั้ง หรือระแนงกันแดดที่

ปลูกพันธ์ไม้เลื้อย เพื่อให้ร่มเงากับผู้ที่ใช้งานในช่วงเวลากลางวัน ช่วยสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับ

ถนนคนเดิน ในการพิจารณาเลือกพันธ์ไม้นั้นควรเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่สามารถจัดการและดูแลรักษาได้ง่าย 

และมีใบร่วงน้อย เนื่องจากถนนข้าวสารมีข้อจํากัดในด้านพ้ืนที่ว่าง และการระบายน้ํา 

  - ติดตั้งอุปกรณ์ถนนที่มีไม่เพียงพอกับผู้ใช้งาน เช่น ที่นั่งสาธารณะ ห้องน้ําสาธารณะ  

  ปัจจัยท่ีต้องส่งเสริมและพัฒนา 

  - พัฒนาพื้นที่ทางเชื่อมระหว่างถนนกับทางเดินเท้าให้มีทางลาด สําหรับรถเข็นคน

พิการ รวมถึงสร้างพ้ืนผิวทางสัญจรสําหรับคนตาบอด ตลอดเส้นทางถนนข้าวสาร 
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 ลักษณะการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพเบื้องต้น ของถนนข้าวสารให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมถนนคนเดิน 

 
ภาพที ่44 แสดงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและรูปแบบการใช้งานในช่วงเวลากลางวัน 

 
ภาพที ่45 แสดงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและรูปแบบการใช้งานในช่วงเวลากลางคืน 
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แบบสอบถามการวิจัย 

เรื่อง ลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมส าหรับถนนคนเดิน กรณีศึกษาถนนข้าวสาร 

เพื่อเก็บข้อมูลและน าไปประกอบการท าการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรปริญญาโท 

สาขาภูมสิถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ค าแนะน า : กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือกท่ีตรงกับค าตอบ และความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

  ชาย   หญิง 

2. อายุ 

  12 – 23 ปี   24 – 35 ปี   36 – 47 ปี   

  47 – 60 ปี  60 ปีขึ้นไป 

3. อาชีพ 

  ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  รับจ้าง 

  ธุรกิจส่วนตัว     นักเรียน/นักศึกษา 

  พนักงานบริษัท     ค้าขาย 

   อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 

4. สถานะของท่าน 

  อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ใกล้กับถนนข้าวสาร 

  ผู้ประกอบการบนถนนข้าวสาร 

  นักท่องเที่ยว 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................ 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน กิจกรรม และความคิดเห็นเกี่ยวกับถนนข้าวสาร 

5. จ านวนครั้งที่ท่านเคยมาถนนข้าวสาร 

  ครั้งแรก  2-4 ครั้ง  5-7ครั้ง  8-10ครั้ง มาเป็นประจ า 

6. ท่านใช้เวลาอยู่ในถนนข้าวสารเฉลี่ยครั้งละกี่ชั่วโมง 

  ½ - 1 ชั่วโมง  1-2 ชั่วโมง  2-3 ชั่วโมง 

  3 – 4 ชั่วโมง  4-5 ชั่วโมง  6 ชั่วโมงข้ึนไป 

7. ท่านมาเดินถนนข้าวสารเป็นกลุ่มจ านวนกี่คน 

  คนเดียว  2คน   3คน  4.คน  5คนขึ้นไป 

8. ท่านเดินทางมาถนนข้าวสารจากสถานที่ใด 

 บ้าน  ที่พัก/โรงแรม  ที่ท างาน  สถานที่ท่องเที่ยว 

9. ท่านเดินทางมาถนนข้าวสารด้วยวิธีใด 

 การเดินเท้า  รถจักรยาน  รถรับจ้าง/แท๊กซ่ี 

 รถประจ าทาง  รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ................................ 

10. ท่านท ากิจกรรมใดบ้างบนถนนข้าวสาร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ซื้อสินค้า  ขายสินค้า  เข้ารับการบริการ(นวด,สปา,ถักผม,แต่งหน้า,สัก) 

 ท าธุรกรรมการเงิน ทางลัด/ทางผ่าน  ชมการแสดง/ฟุตบอล 

 รับประทานอาหาร เดินเล่น   นัดพบปะ/เลี้ยงสังสรรค์ 

11. ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเข้ามาใช้พ้ืนที่ถนนข้าวสารของท่าน (ตอบได้มากกว่า1ข้อ) 

 สินค้าหลากหลาย เป็นสถานที่ท่ีมีชีวิตชีวา  ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ 

 สินค้าราคาถูก  มีผู้คนเยอะ   ใกล้ที่พัก/ท่ีเรียน/ที่ท างาน  

12. ท่านคิดว่าระยะทางในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินบนถนนข้าวสาร เหมาะสมหรือไม่ 

 เหมาะสม  ควรมีระยะทางจัดกิจกรรมถนนคนเดินยาวกว่านี้   

    ควรมีระยะทางจัดกิจกรรมถนนคนเดินสั้นกว่านี้ 
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ตอนที่ 3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของถนนข้าวสารว่ามีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน 

และการใช้งาน มาก – น้อย เพียงใด   

 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

ความเหมาะสม 

เหมาะสม 
(4) 

ค่อนข้าง
เหมาะสม(3) 

ค่อนข้างไม่
เหมาะสม(2) 

ไม่เหมาะสม
(1) 

ปัจจัยด้านที่ต้ัง การสัญจร และเส้นทางเดินเท้า  

13. ความเหมาะสมของที่ตั้งถนนในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน     
14. ความเหมาะสมของเครือข่ายเส้นทางเดินเท้า     

15. ความเหมาะสมของการสัญจรขณะจัดกจิกรรมถนนคนเดิน     
16. ความเหมาะสมของเครือข่ายถนนท่ีเชื่อมโยงสถานท่ีส าคญัต่างๆ     

17.ความเหมาะสมของจุดจอดรถ และจดุจอดรบัส่งผูโ้ดยสารของรถ
บริการตา่งๆ 

    

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของถนน 
18. ความเหมาะสมของความกว้างของถนน และทางเดินเท้า     
19. ความเหมาะสมของสภาพพื้นผิวถนน และทางเดินเท้า      

20. ความเหมาะสมของขนาดและรูปแบบการตั้งร้านค้าแผงลอย      
21. ความเหมาะสมของความขนาดและความสูงของอาคาร     

ปัจจัยด้านทรรศนียภาพและความงามทางสายตาของถนน 
22. ความเหมาะสมของการดแูลความสะอาดของถนน     
23. ความเหมาะสมของสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้าง     

24. ความเหมาะสมของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคาร     
25. ความเหมาะสมของสภาพป้ายและสายไฟ     

ปัจจัยด้านกจิกรรมบนถนนคนเดิน 
26.ความเหมาะสมของกิจกรรมการค้า      

27.ความเหมาะสมของกิจกรรมการบริการ      
28.ความเหมาะสมของกิจกรรมนนัทนาการ      

29. ความเหมาะสมของกิจกรรมการแสดง      
30. ความเหมาะสมของความสอดคล้องของกิจกรรมต่างๆ     
31. ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน     

ปัจจัยด้านคุณภาพของพ้ืนที่สาธารณะ 
32. ความเหมาะสมสิ่งอ านวยความสะดวก  เช่น ไฟส่องสว่าง ตูA้tM     

33. ความเหมาะสมของจุดนั่งพักสาธารณะ (จ านวน, พื้นที่)     
34. ความเหมาะสมของคุณภาพของพื้นที่เรื่องความปลอดภยั     

35. ความเหมาะสมของขนาดเส้นทางสัญจรด้วยเท้า 
 (สะดวก, ไม่มีสิ่งกีดขวาง)  
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ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการแนวทางการพัฒนาถนนข้าวสารให้มีความเหมาะสมต่อกิจกรรมถนนคนเดิน 

 
แนวทางการพัฒนาถนนข้าวสาร 

ความส าคญั 
ส าคัญมาก 

(4) 
ส าคัญ 
(3) 

ไม่ค่อย
ส าคัญ (2) 

ไม่ส าคัญ 
(1) 

ด้านที่ต้ัง การสัญจร และเส้นทางเดินเท้า     
36. ปรับปรุงพ้ืนผิวของถนนและทางเดินเท้าให้มีความสวยงาม     

37. เพิ่มทางเข้าและทางเชื่อมสู่ถนนข้าวสาร ให้สามารถเข้าถึงได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

    

38. ก าหนดพื้นที่รับส่งผู้โดยสารให้มีความสะดวกและไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการสญัจร 

    

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของถนน     

39. ก าหนดรูปแบบการใช้พื้นที่ถนนข้าวสารใหส้อดคล้องกับการใช้
งานช่วงเวลา 

    

40. ปรับปรุงความกว้างของช่องทางเดินขณะจัดกิจกรรมถนนคนเดนิ
ให้สามารถเดินไดส้ะดวกยิ่งข้ึน 

    

41. ปรับปรุงรูปแบบการตั้งร้านคา้แผงลอยให้มีความเป็นระเบยีบ
มากยิ่งข้ึน 

    

ด้านทรรศนียภาพและความงามทางสายตาของถนน     

42. ปรับปรุงความสะอาดของถนนข้าวสาร     
43. ก าหนดความกว้างและความสงู ของร้านค้าหาบเล่แผงลอยให้ไม่
บดบังทรรศนียภาพ 

    

44. ควบคุมการสร้างและปรับปรุงอาคารอาคารใหม้ีลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมทีส่ะท้อนเอกลักษณ์ของถนนข้าวสารและมรีูปแบบใน
ทิศทางเดียวกัน 

    

45. ก าหนดรูปแบบกันสาดที่ต่อเตมิให้มีสภาพดี มีรปูแบบ สี เดียวกัน     
ด้านกิจกรรมบนถนนคนเดิน     

46. เพิ่มพ้ืนท่ีเปิดโล่งเพื่อรองรับกจิกรรมนันทนาการต่างๆ     
47. ลดพื้นที่กิจกรรมการค้าบางสว่นเพ่ือเพิ่มพ้ืนท่ีกิจกรรมในด้านอืน่     

ด้านคุณภาพของพ้ืนที่สาธารณะ     
48. การสร้างรม่เงาโดยการเพิม่สเีขียวด้วยการปลูกต้นไม้     
49. เพิ่มจ านวนของอุปกรณ์ถนนและสิ่งอ านวนความสะดวก เช่น ท่ี
นั่ง ถังขยะ เป็นต้น และก าหนดต าแหน่งที่ตั้งให้เหมาะสม 

    

50. เพิ่มต าแหน่งไฟส่องสว่างในบริเวณมุมถนนและทางเชื่อมสู่ถนน     
 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม..................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 
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Research Questionnaire 

The physical characteristics suitable for the street. A Case Study of Khaosan Road 

To store data and to make independent operators. Master’s degree 

In Landscape Architecture architecture of Silpakorn University 

Instructions: Please answer the questionnaire by selecting the most match answers.  

Section1  General Information. 

1. Gender 

  Male   Female 

2. Age 

  12 – 23    24 – 35    36 – 47   

  47 – 60   60 or more 

3. Occupation 

  Government employee            General employee 

  Private business    Student 

  Company officer    Merchant 

   Other .................................... 

4. Status 

  Living near the Khaosan road 

  Work in Khaosan Road 

  Tourist 

  Other ........................................ 
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Section2 Information about behavior of usability, activity and opinion about Khaosan road. 

5. How many times have you come to Khaosan road. 

  1 time  2 times           3 times  4 times  5 times  or more 

6. How long do you averagely spend time on Khaosan road. 

  ½ - 1 hour  1-2 hours  2-3 hours 

  3 – 4 hours  4-5 hours  6 hours or more 

7. How many friends do you go with. 

  alone  2  3          4  5 or more 

8. you get to Khaosan road from which place. 

 House  Habitation/Hotel Office           Tourist attraction 

9. How do you get to Khaosan road. 

 by walk  by bicycle  by taxi 

 by bus            by private car           by private motorcycle 

 Other ................................ 

10. What do you do at Khaosan road (you can choose more than 1) 

 To buy goods  To sell goods  To access spa service 

 Business banking To shortcut  To watch the shows 

 To have meals  Go for a walk           To meet friend 

11. The factor that influence you to come to Khaosan road.(you can choose more than 1) 

 Variety of goods The jolly place  Nearly the tourist attraction 

 The cheap price Abundant of people  Nearly the habitation or office 

12. the road connecting the Khaosan road that you are expected to go by walk.(you can choose 

more than 1) 

 Pah-ar-tid Road   Rambutri Road  other ................................... 

 Ratchadamnoen Road   

10. Do you think that the distance to the event on Khaosan Road is properly. 

 properly  the distance should longer   

                     the distance should shorter 
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Section3 Information about physical and environment of Khaosan road. 

 
The Factors  

Suitability 
Proper 

(4) 
Quite 

Proper(3) 
Quite not 
proper (2) 

Not proper 
(1) 

The Location, Circulation and Pedestal Factor 

13. The suitability of the roads for the street event     
14. The suitability of the pedestrian network.     
15. The suitability of the event as Walking Street 
thoroughfare. 

    

16. The suitability of the road network that link to the 
various landmarks. 

    

17. The suitability of parking spots.     
The Physical environmental factors Factor 
18. The suitability of the width of the road and pavement.     
19. The suitability of road and pavement surface.     

20. The suitability of size and layout of street stall.     
21. The suitability of the size and height of the building.     

The Visual Factor 
22. The suitability of cleanliness of the streets.     
23. The suitability of building and construction.     
24. The suitability of architectural style of the building.     
25. The suitability of signs and electric wiring.     

The Activity Factor 
26. The suitability of the trading activity.     

27. The suitability of the service activity.     
28. The suitability of recreational activity.     

29. The suitability of showing activity.     
30. The suitability of compliance activity.     

31. The suitability of timing of Walking Street activity.     
The Quality of Public Spaces Factor 
32. The suitability of facilities such as lighting and ATM.     
33. The suitability of the public sitting area (number, area).     
34. The quality of The suitability of the area for safety.     

35. The suitability of a route on foot.     
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Section 4 The Information about solution to develop Khaosan Road to be appropriate for walking street. 

 
The Solution 

Importance 
Most 

Important(4) 
Important 

(3) 
Quite not 

Important(2) 
Not 

Important(1) 

The Location, Circulation and Pedestal Factor     
36. Improve the surface of the road and pedestrian way.     

37. Add the entrance and access to the road to reach 
more easily . 

    

38. Define the drop off area for the passengers with ease 
and not impede traffic. 

    

The Physical environmental factors Factor     
39. Define the pattern of land use in accordance with the 
times. 

    

40. Increasing the width of the walking area to walk more 
easily . 

    

41. Improve pattern of the street stalls to be more 
organized. 

    

The Visual Factor     

42. Improve the cleanliness of Khaosan Road     

43. Control the dimensions of street stall to be not 
obscure the street visual. 

    

44. Define building and renovating buildings with 
architectural styles that reflect the uniqueness of Khaosan 
Road. 

    

45. Control the use of shading into the same style and 
color. 

    

The Activity Factor     

46. Expand more open space for recreational activities.     
47. Reduce some shopping area for increasing other 
activity areas. 

    

The Quality of Public Spaces Factor     
48. Create shade by adding green area by planting trees.     

49. Increase more street furnitures and facilities such as 
seating, trash, etc. 

    

50. increase more lights in the corner and accession to 
the street. 

    

More Information...................................................................................................................................................................................  
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