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The main objective of the research were 1. to study the current physical features 

of Thalang Road and the reasonable suitability for using the road as a walking street, 2. to 

identify existing proplems, user behaviours, and activity patterns which occurred in the 

walking street area, 3. to bring up the solution for developing the physical environment of 

Thalang Road in Phuket. 

The study involved two data collection methods, observation and interviews. 

While the data were collected by survey and fieldwork observation which gathered the 

physical environment, the useability of the road, and the activities on the road; the user 

opinions and theories as to walking street were used to analyse the data for finding the results 

and suggestions for Thalang Road.  

The results revealed that Thalang Road contained several desired physical 

conditions in terms of suitable location, various accesses to the site, and conveniences to 

connect to other transportation networks.  However, while bus stops, shuttle services, and 

parking spaces were still not suitable, the environmental and physical elements of the road 

were appropriate such as the road width, the road surface, and the arrangments of stalls.  

Moreover, the scenery and visual aesthetics of the walking street were acceptable, especially 

the architectural style of buildings with distinctive local identity while the occurrence of current 

activities on the road was also appropriate.  Lastly, as the walking street management were 

inefficient, the matters of toilets, sitting areas, street furniture, and several other facilities 

should be solved. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 “ถนนคนเดิน” (Walking Street) หรือ (Pedestrain Mall) มีเป้าหมายส าหรับการเดิน
เช่ือมโยงติดต่อ พร้อมกับการรับรู้ทัศนียภาพ กิจกรรมภายนอก และสภาพแวดล้อมท่ีบ่งบอกถึง
คุณภาพของความเจริญทางวัฒนธรรมชุมชน เป็นหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาเมืองและการก าหนดใช้
พื้นท่ีเมืองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน การเจริญเติบโตในภาคการท่องเท่ียวรัฐบาลได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการท่องเท่ียวมาโดยตลอด เรียกว่าถนนคนเดิน จึงท าให้เป็นรูปแบบของสถานท่ี
ท่องเท่ียวอีกรูปแบบหนึ่ง โดยมีกิจกรรมและการค้าควบคู่ไปด้วยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และถือได้ว่า
เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสร้างรายได้ สะท้อนการเป็นพื้นท่ีสาธารณะส าหรับคนทุกคน ท้ังผู้ผลิต
รายย่อย นักศึกษา นักท่องเท่ียว และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยเฉพาะคนในชุมชนท่ีอยู่
ใกล้เคียง ในปัจจุบันถนนคนเดินเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายจนเกิดเป็นรูปแบบพื้นฐานท่ีคล้ายคลึงกัน คือ 
การปิดถนนให้คนเดินบางวันและบางเวลา จึงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก เนื่องจากได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดีและด าเนินกิจกรรมกันอย่างเรื่อยมา แต่ในขณะเดียวกันก็มีถนนคนเดิน
บางส่วนท่ีไม่ประสบความส าเร็จ หรือไม่รักษาคุณภาพ ขาดการมีระเบียบแบบแผนและการวางแผน
รองรับสถานการณ์ในอนาคต หากไม่ได้รับการจัดการหรือแก้ไขปัญหาเหล่านี้  อาจส่งผลท าให้เกิด
ปัญหาจราจร ปัญหาของพื้นท่ีสาธารณะของชุมชน ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงลักษณะทาง
กายภาพและสภาพแวดล้อมของถนนคนเดิน เป็นต้น ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้ถนนคนเดินประสบ
ความส าเร็จหลายประการคือ ด้านเศรษฐกิจ ปริมาณการท่องเท่ียว ทุนทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์
ของถนนกับบริบทของเมือง รวมถึงลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของถนน เพื่อเกิดการ
รองรับกิจกรรมของถนนคนเดินอย่างมีประสิทธิภาพ  

ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตได้เล็งเห็นความส าคัญสอดคล้องกับแผนงานการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และการเป็นเมืองน่าอยู่ของจังหวัดภูเก็ต ถนนถลางเป็นถนนสายประวัติศาสตร์เก่าแก่ท่ีสุดสาย
หนึ่งคู่กับจังหวัดภูเก็ตมากกว่า 150 ปี เป็นโครงการท่ีมีการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน
(SML) ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต จึงได้จัดโครงการถนนคนเดินขึ้นเมื่อ 
วันท่ี 29 กันยายน พ.ศ.2556 โดยก าหนดจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ เริ่มปิดพื้นท่ีการจราจรภายในถนน
ถลางต้ังแต่ 13.00 น.-22.00 น. มีความยาวประมาณ 400 เมตร ประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหาร 
ร้านขายของท่ีระลึก และมีการจัดกิจกรรม ปรากฏว่าได้รับความนิยมจากคนภายในเมืองและ
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นักท่องเท่ียวที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ต นับเป็นถนนคนเดินท่ีมีการปิดถนนและใช้งานมาจนถึงในปัจจุบัน 
ซึ่งในอนาคตจะมีการเปิดส่วนต่อขยายพื้นท่ีไปท่ีถนนกระบี่ เพิ่มความยาวของถนนคนเดินสร้างความ
หลากหลาย เมื่อพิจารณาถึงลักษณะกิจกรรมและปัญหาท่ีเกิดขึ้นในถนนคนเดินจึงเล็งเห็นความส าคัญ
ของการศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้งานให้เหมาะสมกับถนนคนเดิน หรือลักษณะทางกายภาพท่ี
พึงประสงค์ของผู้คนท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ี เพื่อพิจารณาต่อในระยะยาวในถนนเส้นอื่น ท่ีจะเป็นเส้นทาง
ถนนคนเดินในอนาคต การศึกษาครั้งนี้ ประเด็นท่ีหนึ่ง เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพในปัจจุบันของ
ถนนถลาง และความเหมาะสมส าหรับการเป็นถนนคนเดิน ประเด็นท่ีสอง ศึกษาสภาพปัญหา 
พฤติกรรมการใช้งาน รูปแบบกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์เสนอแนวทางใน
การปรับปรุงลักษณะทางกายภาพท่ีพึงประสงค์ของถนนคนเดิน  ผลของการศึกษาลักษณะทาง
กายภาพท่ีพึงประสงค์ของถนนคนเดิน กรณีศึกษาถนนถลาง จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมถนนคนเดินให้มีความเหมาะสมกับการใช้
งาน น าไปใช้กับโครงการท่ีมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน รวมท้ังเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง และ
พิจารณารวบรวมในส่วนท่ีมีศักยภาพท่ีดี เพื่อส่งเสริมรักษาไว้ ในส่วนท่ีมีคุณภาพเชิงลบจะได้น าเสนอ
เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
2. ค ำถำมของงำนวิจัย 

2.1 ลักษณะทางกายภาพของถนนถลางในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
2.2 การใช้ถนนถนนถลางเพื่อเป็นถนนคนเดินในปัจจุบันมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 
2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาถนนถลางให้เหมาะสมเพื่อการเป็นถนนคนเดินควรเป็น

อย่างไร  
 

3. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
3.1 เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพในปัจจุบันของถนนถลาง และความเหมาะสมส าหรับ

การเป็นถนนคนเดิน  
3.2 เพื่อศึกษาสภาพปัญหา พฤติกรรมการใช้งาน และรูปแบบกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี 
3.3 เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมถนนคนเดินถนนถลาง จังหวัดภูเก็ต  

 
4. ขอบเขตกำรศึกษำ 

4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 4.1.1 ศึกษาตามหลักการของแนวคิดเมืองน่าอยู่ และการออกแบบถนนคนเดินท่ี

แนะน าโดยเอกสารและงานวิจัย 
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  4.1.2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีถนนถลาง 
  4.1.3 ศึกษาสภาพปัญหา พฤติกรรมการใช้งาน และรูปแบบกิจกรรม ในถนนถลาง 

4.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ศึกษำ 
  4.2.1 กรณีศึกษาถนนถลาง ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในย่าน
เมืองเก่า ซึ่งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต เป็นถนนท่ีมีความเก่าแก่ในย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดย
ท าการศึกษาในรายละเอียดท่ีมีการปิดถนนคนเดินในช่วงวันอาทิตย์ เริ่มต้นจากส่ีแยกถนนถลางตัดกับ
ถนนภูเก็ตไปจนสุดส่ีแยกตัดกับถนนเยาวราช ระยะทางประมาณ 400 เมตร  
  4.2.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม สามารถเก็บได้เฉพาะวันอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์
ภายในถนนคนเดินนั้น เป็นช่วงเวลาท่ีมีการปิดท ากิจกรรมภายในถนนคนเดินเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
ระหว่าง 13.00 น.-23.00 น. เนื่องจากเวลาและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จ ากัด 

 
ภาพท่ี 1 ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา ถ.ถลาง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Google, Google Map, แผนที่จังหวัดภูเก็ตจำกเทศบำลนครภูเก็ต (2554) 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ภูเก็ต: Google, 2015    
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5. ขั้นตอนและวิธีกำรศึกษำ 

 
แผนภูมิท่ี 1 วิธีการด าเนินการศึกษา 
 

5.1 ขั้นตอนกำรวิเครำะห์แนวคิด 
 5.1.2 ศึกษาข้อมูลทุติภูมิ ค้นคว้ารวบรวมและจ าแนกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลทฤษฎี

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษา ได้แก่ แนวคิดถนนคนเดิน การจ าแนกประเภท 
หลักเกณฑ์ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดถนนคนเดิน รวมท้ังลักษณะกิจกรรมของถนนคนเดิน  และในด้าน
ลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดล้อม การใช้พื้นท่ีสาธารณะ จากเอกสาร บทความ ส่ิงตีพิมพ์ และ
งานวิจัย  

  5.1.2.1 แผนท่ีส ารวจ ข้อมูลภาพถ่าย การส ารวจเก็บข้อมูลในพื้นท่ี เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในถนนคนเดินถนนถลาง 

  5.1.2.2 แผนท่ีกรมทหาร ต้ังแต่ พ.ศ. 2510 -2552 แสดงลักษณะภูมิ
ประเทศและลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ี 

  5.1.2.3 แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม Google map 
  5.1.2.4 ภาพถ่ายในแต่ละยุคสมัยเกี่ยวกับพื้นท่ีจากเอกสารต่าง ๆ หรือ 

ส่ืออิเลกทรอนิกส์  
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  5.1.2.5 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Autocad และโปรแกรม Photoshop 
  5.1.2.6 เอกสารและงานวิจัยท่ีอยู่ในขอบเขตการศึกษา 
5.2 ขั้นตอนกำรวิเครำะห์พื้นที่กำรศึกษำ 
 5.2.1 ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิการลงพื้นท่ีส ารวจและการสังเกตการณ์ด้านกายภาพครั้ง

นี้ เป็นการส ารวจสภาพปัจจุบันของพื้นท่ี โดยการถ่ายภาพและใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
ในถนนคนเดินในพื้นท่ีศึกษา แล้วบันทึกข้อมูลการสังเกตการณ์ นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์เบื้องต้น
จากคนในชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี การเก็บข้อมูลภายในถนนคนเดินนั้น แบ่งวันธรรมดาท่ีไม่มีการปิด
ถนน 1 วัน เพื่อให้เห็นความแตกต่างของสภาพพื้นท่ี และช่วงเวลาท่ีมีการปิดท ากิจกรรมในถนนคน
เดิน 3 วัน ผู้ศึกษาได้ท าการลงพื้นท่ีท้ังหมด 4 ครั้ง  

  ครั้งท่ี 1: วันอาทิตย์ ท่ี 3 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559  
  ครั้งท่ี 2: วันอาทิตย์ ท่ี 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559  
  ครั้งท่ี 3: วันอาทิตย์ ท่ี 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559  
  ครั้งท่ี 4: วันอาทิตย์ ท่ี 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559     
 5.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ส ารวจลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีศึกษา 

ได้แก่ 
   5.2.2.1 ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
   5.2.2.2 โครงข่ายถนนการคมนาคม สภาพสัญจร และการเข้าถึงพื้นท่ี 
   5.2.2.3 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
   5.2.2.4 ต าแหน่งบริเวณท่ีต้ังสถานท่ีส าคัญ 
   5.2.2.5 ต้นไม้ ถนนเดิม และอุปกรณ์ถนน 
   5.2.2.6 ภูมิลักษณ์ (Landmark)  
   5.2.2.7 พื้นท่ีรวมกิจกรรม (Node)  
   5.2.2.8 ขอบเขต (Edge)  
   5.2.2.9 เส้นทางในพื้นท่ี (Path) 
   5.2.2.10 สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ 
   5.2.2.11 โครงการพัฒนา กฎหมาย ข้อบังคับ เทศบัญญัติท่ีเกี่ยวข้อง 

 5.2.3 สังเกตการณ์ในพื้นท่ีศึกษาโดยใช้ภาพถ่าย ดังนี้ 
   5.2.3.1 ประเภทกิจกรรม 
   5.2.3.2 กลุ่มบุคคลท่ีท ากิจกรรม 
   5.2.3.3 ช่วงเวลาท่ีเกิดกิจกรรม 
   5.2.3.4 กายภาพของถนนถลางท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม 
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 5.2.4 ศึกษาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ โดยจัดรูปแบบการสัมภาษณ์ จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ จากข้อ 5.2.1-5.2.3 การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้วางแผนการสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 

 5.2.4.1 สัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วนร่วมจัดงานถนนคนเดิน ได้แก่ ประธานชุมชน รอง
ประธานชุมชน เป็นต้น   
 5.2.4.2 สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีบริหารจัดการ และดูแลพื้นท่ีถนนถลาง 
ได้แก่ หน่วยงานรักษาความสะอาด ต ารวจจราจร เป็นต้น 
 5.2.4.3 สัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการบนถนนคนเดิน 
 5.2.4.4 สัมภาษณ์ผู้พักอาศัยในถนนถลาง 
 5.2.5 แบบสอบถามผู้ท่ีมาใช้ถนนคนเดิน ผู้วิจัยได้วางแผนการสุ่มตัวอย่างแบบการ
สุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

5.3 วิเครำะห์ข้อมูลของพื้นที่ศึกษำ 
 5.3.1 วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับถนนคนเดินท่ีได้จากการแบบสอบถาม และบท

สัมภาษณ์ ได้แก่  
 5.3.1.1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 5.3.1.2 ลักษณะพื้นฐานของผู้ท่ีมาเดินถนนคนเดิน 
 5.3.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้พื้นท่ี และกิจกรรม  
 5.3.1.4 ความคิดเห็นท่ัวไปเกี่ยวกับถนนคนเดิน 
 5.3.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพท่ีพึง
ประสงค์ของถนนคนเดิน 
 5.3.1.6 ความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาถนนถลางให้เหมาะสมต่อกิจกรรม
ถนนคนเดิน 
  5.3.2 วิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพและพฤติกรรมการใช้งานพื้นท่ีถนนคนเดิน 
  5.3.3 วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น จ าแนกประเภท และ
รูปแบบกิจกรรมท่ีได้จากการสังเกตการณ์ 
  5.3.4 วิเคราะห์แบ่งช่วงพื้นท่ีศึกษาท่ีได้จากการส ารวจลักษณะทางกายภาพของ
พื้นท่ี 
 5.3.4.1 วิเคราะห์ลักษณะเด่นทางกายภาพพื้นท่ี 
 5.3.4.2 วิเคราะห์เส้นทางโครงข่าย ระบุต าแหน่งจุดส าคัญ จุดเกิดกิจกรรม 
 5.3.5.3 วิเคราะห์ความหลากหลายของสภาพแวดล้อมจากการส ารวจพื้นท่ี
จากแผนท่ี  
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5.4 สรุปผลกำรศึกษำประกอบกำรศึกษำ  
 5.4.1 สรุปลักษณะทางกายภาพท่ีพึงประสงค์ของถนนคนเดิน กรณีศึกษาถนนถลาง 

ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
  5.4.2 สรุปกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในถนนคนเดิน และพฤติกรรมการใช้งาน เพื่อน าไปสู่
การออกแบบท่ีเหมาะสม 
  5.4.3 สรุปแนวทางการพัฒนาถนนคนเดิน 
  5.4.4 เสนอแนะทางการศึกษาต่อไปในอนาคต    

5.5 ตัวแปรและเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 5.5.1 ประชากร คือ กลุ่มชุมชนย่านเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต และนักท่องเท่ียว 
 5.5.2 ตัวแปรต้น คือ องค์ประกอบทางกายภาพ 
 5.5.3 ตัวแปรตาม คือ ลักษณะทางกายภาพท่ีพึงประสงค์ของถนนคนเดิน 
 5.5.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลทางกายภาพของพื้นท่ีศึกษา ได้แก่ สมุดบันทึก 

กล้องถ่ายรูป หรือภาพถ่ายทางอากาศ หนังสือและส่ืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับข้อมูลของพื้นท่ี 
 5.5.5 แบบสอบถามท่ีใช้ในการสอบถามความคิดเห็น 
 

6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
6.1 ได้แนวทางในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมบน

พื้นท่ีถนนถลางใหม้ีความเหมาะสมต่อการเป็นพื้นท่ีกิจกรรมถนนคนเดิน  
6.2 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพิจารณาโครงการท่ีมีความใกล้เคียงกันได้ ในด้าน

การจัดการลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 
6.3 เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการถนนคนเดินโดยใช้เป็น

ข้อมูลในการสร้างสภาพแวดล้อมถนนคนเดินท่ีดีต่อไป 
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บทที่ 2 
การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
1. ทฤษฎีและแนวความคิดที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

การรวบรวมข้อมูลแนวคิดท่ีเป็นแนวทางในการพัฒนาถนนคนเดิน ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดถนน
คนเดิน รวมท้ังลักษณะกิจกรรมของถนนคนเดินโดยการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องส่งผลประโยชน์ต่อการศึกษา
นี้ น าผลของการศึกษาดังกล่าวนี้ได้ช้ีแนะพื้นฐาน และให้ความรู้ประกอบแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ 

 
2. ค าจ ากัดความในการศึกษา 

ลักษณะท่ีพึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะท่ีดี ลักษณะท่ีต้องการให้เกิดขึ้น หรือ แสดงส่ิง
ใดส่ิงหนึ่งเป็นไปตามความต้องการ 

ถนน (Road) ความหมาย ส่ือไปทางประโยชน์ใช้สอย เพื่อการสัญจรหรือการเคล่ือนท่ี
จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง  

ถนน (Street) มีความหมายเกี่ยวโยงไปสู่วิถีชีวิต เมือง และสังคม ส่ิงแวดล้อมรอบข้าง
หากจะใช้ค าให้เหมาะสมในภาษาไทย “วิถี” หรือ “(เส้น) ทาง” ดูจะส่ือได้เหมาะสมกว่าใน
ความหมายของสังคมและการใช้ชีวิตกว่าค าว่า “ถนน” (อริยา อรุณินท์, 2545: 112) 

ค าว่า “Street” มาจากภาษาละตินว่า “Sternere” พื้นท่ีท่ีมีลักษณะพื้นผิว และ
เช่ือมโยงกับรากศัพท์ “Str” ท่ีแปลว่า เช่ือมโยงด้วยส่ิงปลูกสร้างเป็นพื้นท่ีท่ีมีลักษณะพื้นผิวแตกต่าง
จากบริเวณโดยรอบในทางกายภาพ ยุโรปใช้รากศัพท์เดียวกันแต่ภาษาแตกต่างออกไป เช่น ประเทศ
อิตาลีใช้ค าว่า “Strada” ประเทศเยอรมันใช้ค าว่า “Strasse” เป็นพื้นท่ีสาธารณะชนใช้ประโยชน์ใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นท่ีว่าง และมีขอบเขตท่ีจ าเป็นต้องเช่ือมต่อกับถนนต่าง ๆ หรืออาจจบท่ี
บริเวณลานพลาซ่า (Anderson, 1978: 15) 

Brambilla and Longo (1977) ได้ให้ค าจ ากัดความในส่วน “Pedestrian Street” มี
ความหมายเหมือนกับ “Pedestrian Mall” ว่าเป็นพื้นท่ีท่ีแยกจากทางสัญจรรถยนต์ ไม่มีอุบัติเหตุ
จากรถยนต์ และมีส่วนประกอบต่าง ๆ ของเมือง เช่น รูปแบบสถาปัตยกรรม สถานท่ีประวัติศาสตร์ 
เป็นต้น “Mall” มีการใช้เพิ่มขึ้นทางอเมริกาเหนือ มีลักษณะเป็นพื้นท่ีว่างสาธารณะร่วมกันกับ
เส้นทางท่ีแยกจากการสัญจร 

Pedestrian Street คือ การพัฒนาจราจรให้ส าหรับถนนคนเดิน เป็นพื้นท่ีส าหรับการ 
เดินท่ีช่วยลดเสียง และควันพิษจากพาหนะ อาจมีการปิดการจราจรช่ัวคราว หรือถาวร เป็นเส้นทาง
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ท่ีสามารถท าให้ผู้คนเพลิดเพลินกับพื้นท่ีของสภาพแวดล้อมเมืองได้ บริเวณสองข้างทาง มีความหลาก 
หลายของทิศทาง รูปแบบอาคารรวมถึงร้านค้า ท าให้มีความน่าสนใจ และการมองระดับสายตา
(Richards, 1990: 23)  

เมืองท่ีประสบความส าเร็จในการวางสภาพแวดล้อมชุมชน หรือสนับสนุนในการเคล่ือนท่ี
ไปในเมืองได้และเกิดคุณค่าของเมือง ซึ่งเป็นทางสัญจรท่ีสงบเงียบ และมีเทคนิคในการช่วยลด
อุบัติเหตุทางรถยนต์ (Francis, 1992: 49) 

ถนนคนเดิน เป็นค าท่ีรับรู้ร่วมกัน แต่ไม่ได้นิยามในพจนานุกรมไว้ การรับรู้แปรไปตาม
ความหลากหลายท่ีมีความแตกต่างกัน (Gemzoe, 2003: 3-5) กล่าวว่า ถนนคนเดินเป็นพื้นท่ี
สาธารณะ  พื้นท่ีคนเดินเท้า ตลาด ตลอดจนพื้นท่ีประชาคม (Civic Space) ถนนคนเดินเป็นพื้นท่ี
เฉพาะท่ีมีคุณค่าและความหมายตามบริบทของแต่ละเมือง จะพบได้ว่าถนนคนเดินกระจายไปท่ัวโลก 
ท้ังในเมืองใหญ่ เมืองเล็ก เมืองท่ีพัฒนาแล้ว ก าลังพัฒนา หรือด้อยพัฒนา ถนนคนเดินจึงมีลักษณะ
เฉพาะตัวในเอเชีย หมายถึง การปิดถนนเพื่อจัดกิจกรรมตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด หรือ
เอื้อให้เป็นพื้นท่ีอิสระจากรถยนต์ แต่ไม่ได้เป็นการปิดอย่างถาวรเสมอไป แต่เป้าหมายท่ีส าคัญ คือการ
สร้างพื้นท่ีท่ีมีความหมายแก่เมืองและสามารถน าไปสู่การพัฒนาเมืองท่ีเป็นมิตรต่อผู้คนอย่างยั่งยืน 

ดังนั้นการศึกษา “ลักษณะพึงประสงค์” ของ “ถนนคนเดิน” หมายถึง การศึกษา
ลักษณะท่ีดีหรือลักษณะท่ีควรเป็นของถนนคนเดินท่ีดี และก่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้สอยพื้นท่ี
ถนนท่ีปิดเป็นถนนคนเดิน โดยกรณีศึกษาคือ ถนนถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นท่ีศึกษา เนื่องจากยังคง
มีการปิดใช้งานถนนคนเดินจริง และมีการใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน 

 
3. แนวคิดการพัฒนาของภูมิทัศน์เมือง 

แนวคิด City Beautiful Movement เกิดขึ้นในช่วงการปรับปรุงอาคารส่ิงก่อสร้างใน
ศตวรรษท่ี 19 โดยเฉพาะท่ีปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยแนวคิดนี้ได้รับอิทธิพลจากการใช้ถนน 
Boulevards ในปี 1900 ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาเมืองของรัฐบาลท่ี
แสดงถึงความมั่งค่ังของยุคสมัย น าไปสู่ความสวยงามจากการออกแบบ และน าไปสู่การพัฒนาใหม่ใน
อเมริการวมถึงพื้นท่ีในชุมชนผู้มีรายได้น้อยด้วย (Wilson, 1989: 78) 

Howard (1987) แนวคิด Garden City เมื่อเมืองมีความแออัดและขาดความมีชีวิตชีวา 
เกิดมีการเสนอแนวคิดในกรสร้างเมืองรูปแบบอุทยานนคร (Garden City) แนวคิดในการสร้างเมือง
ด้วยการน าข้อดีของเมือง และข้อดีของชนบทเข้าด้วยกัน เป็นส่ิงท่ีเน้นในแนวคิดอุทยานนคร มีดังนี้  

 1. สุขภาพสภาพแวดล้อม (Enivironmental Health) 
 2. ความรื่นรมย์ (Pleasantness) 
 3. การอนุรักษ์ (Preservation) 
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แนวคิด New Urban Neighbourhoods  
เป็นกระแสความเคล่ือนไหวหนึ่งในปัจจุบันในด้านการออกแบบชุมชนเมืองท่ีมาจากท่ีมี 

ความต้องการแก้ปัญหาของเมืองทางกายภาพ ท่ีเกิดการขยายตัวอย่างขาดระเบียบ โดยมีความเช่ือใน
รูปแบบแนวความ คิด ชุมชนย่อย  (Neighbourhoods) ท่ี จะท าให้ ชุมชนมีความน่ าอยู่ และ
สภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้นโดยหลักการท่ีส าคัญของแนวคิด New Urbanism คือ การวางแผนและ
ออกแบบชุมชนท่ีให้ความส าคัญกับส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ดังนั้นการออกแบบจะต้องค านึงถึงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและความหนาแน่นท่ีสัมพันธ์กับเส้นทางคมนาคม ระบบทางเดินเท้า ทางจักรยานและ
การให้ความส าคัญกับพื้นท่ีสาธารณะ ตลอดจนการสร้างความหลากหลายในกิจกรรมชุมชน การ
พัฒนาชุมชนภายใต้หัวข้อ “New Community” ซึ่งคุณภาพชีวิตได้รับการอุปถัมภ์ต้ังแต่บริเวณชาน
เมืองและศูนย์กลางเมือง การล าดับการพัฒนา และการใช้ Pedestrian Pocket เป็นแนวคิดท่ีดี 
ส าหรับทางเลือกในการออกแบบ (www.newubanism.org) 

Erickson (2001) การท ากิจกรรมบนถนนเป็นบางช่วงเวลาและโอกาส มีคุณค่าต่อเมือง
หลายทาง เพราะรูปแบบของการปลดปล่อยและการใช้งานเอนกประสงค์ มีการใช้ผสมผสาน (Mixed 
use) ของพื้นท่ีสาธารณะ การมีส่วนร่วมของงชุมชนในการวางแผน การออกแบบเมืองน่าอยู่ของชุน
ใหม่ ๆ ก่อนท่ีจะมีถนนเป็นส่วนประกอบ หรือกลุ่มอาคารของ Local จะต้องก าหนดชีวิตทางสังคมท่ีมี
ลักษณะเฉพาะถึงความมีชีวิตชีวาของ Community ในการจ าลองเหตุการณ์ (Event) ทางสังคม 
ปริมาณของชุมชน (Community) ในอนาคต 

Gehl (2013: 31) การด ารงอยู่ของกิจกรรมเหล่านี้บนถนนก็เพราะถนนนับเป็นโครงข่าย
พื้นท่ีสาธารณะท่ีกว้างขวางใหญ่โตท่ีสามารถเช่ือมต่อเมืองเข้าด้วยกัน เมื่อเดินบนถนนความเร็วของ
การเคล่ือนท่ีของคนท าให้เมืองช้าลงและคนมีเวลาช่ืนชมส่ิงดี ๆ ท่ีเมืองมีให้ เช่น ภูมิทัศน์ วิถีชีวิต
ปฏิสัมพันธ์และการจับจ่ายสินค้า 

แนวคิดเมืองน่าอยู่ มีกลยุทธ์ในการจัดการกับสภาพแวดล้อมเมืองในเชิงการบริหาร
จัดการ (Management) ให้สภาพแวดล้อมเป็นไปได้ด้วยความมีระเบียบ โดยการน ากลยุทธ์เหล่านี้มา
ใช้ในการบริหารจัดการถนนและทางเท้า ได้แก่ ความสะอาด ความสะดวก ความสวยงาม ความสงบ 
ความสบาย ร่มรื่น เอกลักษณ์ คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย การมีส่วนร่วมของประชาคมเมือง สมาคม
สถาปนิกชุมชนเมืองไทย (2547) ได้กล่าวถึง “เมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ ” (Liveable City) 
หมายถึง “ชุมชนท่ีอยู่อาศัยท้ังในเขตเมืองและชนบทท่ีมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวีตท่ีดี มีสังคมท่ี
เอื้ออาทรมีชุมชนท่ีเข้มแข็งมีความสะดวกสบายปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีระบบเศรษฐกิจดี
มั่นคงมีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเมืองและชุมชน” องค์การอนามัยโลกได้
รวบรวมลักษณะของเมืองน่าอยู่ 11 ประการ สรุปได้เป็น 5 ด้านหลัก ดังนี้ (รุจิโรจน์ อนามบุตร, 
2547) 
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 1. เมืองท่ีมี (ลักษณะ) กายภาพ ส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศท่ีดีและยั่งยืน 
 2. เมืองท่ีสามารถตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐาน มีระบบเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย 
 3. มีระบบสังคมท่ีดี เอื้ออาทร ประชากรมีส่วนร่วม มีการระดมความคิดการ

ประสานงาน การท างานร่วมกัน 
 4. ประชาชนมีสุขภาพดี มีระบบการให้บริการสุขภาพ 
 5. มีมรดกทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตท่ีดี ชุมชนมีเอกลักษณ์ 
 ดัชนีวัดความเป็นเมืองน่าอยู่ โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติได้ก าหนดคุณลักษณะส าคัญของเมือง 5 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
กายภาพ ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านการบริหารและจัดการ (รุจิโรจน์ อนามบุตร, 2547) 

 
4. แนวคิดที่เก่ียวข้องกับถนนคนเดิน 

แนวคิดเรื่องพื้นท่ีสาธารณะของเมือง ในศาสตร์การจัดการการใช้พื้นท่ีของเมือง พื้นท่ี
สาธารณะของเมืองถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมคุณภาพเมือง และคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ใน
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ค าว่า "สาธารณะ" (Public) หมายถึง ส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประชาชนหมู่มากซึ่งเป็นสมาชิกของสังคม และกิจกรรมใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นโดยมอบหมายให้ เป็น 
สาธารณะเรียกว่า นโยบายสาธารณะ (Public Policy) หมายถึง กิจของรัฐ รัฐวิสาหกิจท้ังท่ีเป็น
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าวันหรือเฉพาะโอกาสก็ได้ โดยกิจกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับประชาชนหมู่มาก
ซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมและมีผลต่อการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนการเดินเท้าแทนการใช้พาหนะ 
ซึ่งเป็นท่ีมาของแนวคิดถนนคนเดิน (Walking Street) ในล าดับต่อมา (Thomas R.dye, 1992)  

Gehl (1996) “Life Between Building” ต้นฉบับภาษาเดนมาร์กซึ่งเขียนเมื่อ 1971 
ได้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในปี 1987 และยังตีพิมพ์ซ้ าในปี 1996 ,  2001,  2013 Gehl 
เสนอกิจกรรมของมนุษย์ท่ีใช้ชีวิตภายนอกอาคารหลายระดับ การใช้ชีวิตในพื้นท่ีสาธารณะประจ าวัน
ซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมมนุษย์สร้าง อภิปรายกิจกรรมเรียบง่ายของการเดิน การยืนและการนั่งใน
พื้นท่ีระหว่างอาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีว่างสาธารณะด้านการจัดการ และโปรแกรมต่าง ๆ ของพื้นท่ี
สาธารณะใจกลางเมือง (Gehl, 1996: 11) 

“ถนนน่าเดิน 13 เมือง 4 ทวีป” เสนอเกี่ยวกับถนนเพื่อคนเดินถนนคนเดินเป็นเสน่ห์ของ
เมืองในเมืองใหญ่ท่ีเต็มไปด้วยอาคารสูง ผู้คนเร่งรีบและการจราจรติดขัด แทนท่ีจะขยายถนนแคบ ๆ 
ย่านกลางเมืองเก่า หลายเมืองจัดจราจรใหม่ และกันรถยนต์ออกไปจากย่านนั้น ๆ นับเป็นการอนุรักษ์ 
“ศูนย์การค้า” แบบเดิมเอาไว้ ได้มีตัวอย่างเมืองต่าง ๆ ท่ีมีถนนเพื่อคนเดิน การปิดถนนเพื่อเดิน 
สตรีทเฟอร์นิเจอร์ ท่ีมีชีวิต สร้างถนนน่าเดิน และการออกแบบถนนน่าเดินแบบใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นใน
หลาย ๆ พื้นท่ี ท้ังระดับจังหวัด ระดับอ าเภอหรือระดับต าบล (นวพร เรืองสกุล, 2555: 9) 
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 “ถนนคนเดิน” พัฒนามาจากท่ีว่าด้วยการเดินเท้าจะช่วยสร้างกิจกรรมทางสังคมให้
เกิดขึ้นตามบริเวณเส้นทางเดิน ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสนับสนุน
ปฏิสัมพันธ์ในสังคมให้มากขึ้น เป็นการเพิ่มคุณภาพในการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน (เปี่ยมรัก ฉัตรธ
นาเสนีย์, 2546) ถนนคนเดินไทยเป็นหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาเมืองและการก าหนดใช้พื้นท่ีเมืองให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน การปิดถนนท าให้สามารถใช้ถนนเป็นลานกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ 
กลายเป็นพื้นท่ีสาธารณะกลางเมือง แนวคิดในการท าถนนคนเดินนั้น เป็นแนวทางหนึ่งท่ีมีส่วนส าคัญ
ในนโยบายการพัฒนาพื้นท่ีสาธารณะในเมือง โดยเน้นการเพิ่มพื้นท่ีการใช้งานสาธารณะให้แก่คนใน
เมืองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน สังเกตได้จากนโยบายของหลาย ๆ ประเทศ ท่ีว่าการ
จัดท าถนนคนเดินนี่มักจะได้รับการด าเนินการควบคู่ไปกับการปรับระบบผังเมืองและคมนาคมในพื้นท่ี
โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนาพื้นท่ีสาธารณะของเมือง ตัวอย่างเช่น  การปรับผังสาธารณะของ
เมือง การปรับผังคมนาคมในเมืองเพื่อลดปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลและเน้นการใช้ระบบขนส่งมวลชน
ร่วมกับสร้างสวนสาธารณะและถนนคนเดิน  

ลักษณะของถนนคนเดินในประเทศไทย เป็นการปิดถนนช่ัวคราวเป็นบางวันบางเวลา 
เพื่อจัดกิจกรรมผสมผสานท้ังท่องเท่ียว กิจกรรม ค้าขาย และวิถีชีวิตจะเห็นได้ว่าเป็นเพื่อพัฒนา
ลักษณะการใช้ชีวิตของคนให้มีปฏิสัมพันธ์และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นโดยการพยายามสร้างความสมดุล
ระหว่างการใช้พื้นท่ีการเดินทาง สภาพนิเวศ สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ และถนนคนเดินเป็น
ตัวกลางท่ีมีบทบาทเป็นพื้นท่ีส าหรับประชาชนท่ีใช้พื้นท่ีและตอบสนองความต้องการผู้อาศัยใน
ชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น (เกียรติ จิวะกุล, 2525) 

ลักษณะของถนนคนเดินหรือย่านท่ีจัดท าเพื่อการเดินเท้าโดยท่ัวไปสามารถพิจารณาได้
ตามระดับการจัดการสัญจรของยานพาหนะอื่น ๆ ในพื้นท่ีนั้นเป็น 3 ระดับ (Rubenstein, 1992: 21) 

 1. ย่านเดินเท้าเต็มรูปแบบ ไม่มีการสัญจรด้วยยานพาหนะภายในย่าน ท าได้โดยปิด
เส้นทางสัญจรเดิมแล้วปรับปรุงเป็นพื้นท่ีส าหรับคนเดินเท้าโดยเฉพาะ 

 2. ย่านเดินเท้ากึ่งระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ให้มีการใช้พาหนะส่วนบุคคลในพื้นท่ี แต่
มีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเฉพาะเส้นทางท่ีจัดไว้เพื่อจุดรับส่งประชาชนเข้าสู่พื้นท่ี 

 3. ย่านเดินเท้ากึ่งการสัญจรแบบปกติ เป็นการลดปริมาณการจราจรและพื้นท่ี
ส าหรับจอดรถ ยังมีการสัญจรด้วยยานพาหนะในพื้นท่ีแต่ลดปริมาณลง และสนับสนุนให้ใช้การเดิน
เท้าเป็นหลัก 

 
5. แนวความคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เศรษฐกิจชุมชน เป็นการเริ่มต้ังแต่การรวบรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชน มีการผลิต การแปร
รูป มีการตลาด มีการบริหารจัดการ มีการบริหารทุนของชุมชน มีกองทุนชุมชน เพื่อการสนับสนุน
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ปัจจัยการผลิต ซึ่งมีความส าคัญในการผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายท่ีได้วางไว้ เช่น การจัดให้
มีเวทีการแลกเปล่ียนความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประสานงานทางการตลาดเพื่อประสิทธิภาพใน
การจ าหน่ายสินค้า 

จากความหมายของเศรษฐกิจชุมชนดังกล่าวนี้ ผู้ศึกษาได้สรุปความหมายได้ว่า เศรษฐกิจ
ชุมชน หมายถึงการ ท่ีผู้ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันร่วมกันคิดร่วมกันท า ประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในชุมชน และรับผลประโยชน์ร่วมกันภายใต้การตัดสินใจร่วมกันของตนในชุมชนเอง มีความ
ร่วมมือกันในการท ากิจกรรมในระดับครอบครัว และอาจขยายตัวสู่ชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม การท่ี
ชุมชนพึ่งตนเองได้จะท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งซึ่งจะท าให้ประเทศชาติมีความมั่นคงท้ังด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม 

ถนนคนเดินในปัจจุบันถูกกระตุ้นโดยภาครัฐและเอกชนให้เกิดในเมืองหลายเมืองของไทย 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเท่ียว ถนนคนเดินของไทยมีระดับต่างกัน จากการส ารวจ
เบ้ืองต้น (ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี, 2553) 

 1. ถนนคนเดินขนาดใหญ่ พบในเมืองใหญ่ ท่ีมีประชากรและนักท่องเท่ียวมาก ก าลัง
ซื้อสูง มีสินค้า มีบริการท่ีหลากหลาย มีเครือข่ายชุมชนและผู้ค้าท่ีกว้างขวาง และมีรูปลักษณ์เฉพาะตัว
ท่ีชัดเจน ถนนคนเดินในเมืองหลักมีขนาดความยาวเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 1 กิโลเมตร มีร้านค้าเกินกว่า 
1,000 ร้านขึ้นไป และใช้ระบบการบริหารจัดการผ่านภาคีความร่วมมือ ประกอบด้วย ส านักงาน
จังหวัดและเทศบาล ส านักงานท่องเท่ียวระดับท้องถิ่นท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ ท างานภายใ ต้
งบประมาณของการปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับค่าธรรมเนียมจากผู้ค้า ผู้แทนชุมชน อาจได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานระดับประเทศ เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะสังเกตได้ว่า ถนนคนเดินเมืองหลักของภาคอาจไม่
จ าเป็นต้องมีถนนคนเดินระดับเดียวกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยสนับสนุนของเมืองนั้น 

 2. ถนนคนเดินระดับรอง พบในระดับเมืองตลอดจนชุมชนท่ีมีขนาดไม่ใหญ่นัก พบ
ท่ัวไปในเมืองขนาดกลาง มีขนาดความยาวเฉล่ียไม่เกิน 1 กิโลเมตร มีร้านค้าไม่ถึง 1,000 ร้าน มีผู้ซื้อ
และผู้ค้าผสมผสาน ท้ังภายในท้ังภายนอก มีท้ังคนท้องถิ่นและนักท่องเท่ียว มีการจัดการตามก าลัง
การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับพหุภาคีรัฐและเอกชชนท่ีคล้ายกันกับถนนคนเดินขนาดใหญ่ ถนนคน
เดินส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะจัดอยู่ในระดับรอง 

 3. ถนนคนเดินระดับเล็ก เป็นถนนคนเดินระดับชุมชน เช่น ต าบล หมู่บ้าน ท่ีเกิด
จากความต้องการภายในชุมชน เป็นการซื้อขายกันเองในชุมชนร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าเร่ขายในพื้นท่ี
ตลาดใกล้เคียง มีการจัดการบริหารชุมชนและเครือข่ายพ่อค้าแม่ค้าเร่กันเอง ท่ีท าหน้าท่ีเป็นท้ัง
ผู้จัดการ ผู้ขาย และผู้ซื้อ 

 



14 
 

 

6. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้พื้นที่กิจกรรมในสภาพแวดล้อม 
ในการออกแบบเมืองหรือชุมชน การพิจารณาถึงรูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้สอยมีความ

จ าเป็นท่ีจะพิจารณาควบคุมคู่กับสภาพทางกายภาพ เพื่อน าไปสู่การออกแบบสถานท่ีรับรองกิจกรรม
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Søholt, 2003: 4) ได้แบ่งผู้คนท่ีมาใช้พื้นท่ีสาธารณะของเมือง
ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 

 6.1 ผู้ใช้เป็นกิจวัตรประจ าวัน ได้แก่ ผู้คนท่ีอาศัยและท างานอยู่ในพื้นท่ี 
 6.2 ผู้เย่ียมเยือน กลุ่มลูกค้า ได้แก่ ผู้เย่ียมเยือนท่ีใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 
 6.3 ผู้ท่ีผ่านไปมาด้วยการเดินเท้า ได้แก่ ผู้คนท่ีผ่านเข้ามาในพื้นท่ี 
 6.4 ผู้ท่ีมาเพื่อนันทนาการ ได้แก่ ผู้มาเย่ียมเยือนในพื้นท่ีเพราะมีพื้นท่ีสาธารณะท่ีดี 

เพื่อใช้พื้นท่ีสาธารณะในการพักผ่อนยามว่าง ออกก าลังกาย พื้นท่ีเล่น เป็นต้น 
 6.5 ผู้เยี่ยมเยือนมีกิจกรรม ได้แก่ ผู้มาใช้พื้นท่ีสาธารณะเฉพาะเมื่อกิจกรรมช่ัวคราว

ท่ีพิเศษเกิดข้ึน  
ผู้ใช้ในกลุ่มท่ี 6.1-6.3 ท่ีมาใช้สถานท่ีเพราะเป็นส่ิงท่ีผู้คนต้องใช้พื้นท่ี ท้ังเพื่อการท างาน

หรือเพื่อไปซื้อของท่ีต้องใช้การเดินทาง หมายถึง กิจกรรมท่ีผู้คนอาศัยการเดินเท้าในถนน อาจเป็นส่ิง
ท่ีเกิดขึ้นท่ัวไป ในขณะท่ีผู้ใช้ในกลุ่มท่ี 6.4-6.5 เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีว่างท่ีมีสภาพแวดล้อม
ของเมืองท่ีดี กลุ่มคนเหล่านี้จะท ากิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นท่ีท่ี ต้องการ และเป็น ส่ิงช้ีวัดส าหรับ
ความส าเร็จของสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่อาศัยของเมือง 

 
ภาพท่ี 2 กลุ่มคนท่ีมาใช้พื้นท่ีสาธารณะท้ัง 5 กลุ่ม  
ท่ีมา: ดัดแปลงมาจาก Søholt, Helle. (2003). Life, Space and Building: Quality Criteria 
for Good Public Space and The Working Methods Dealing with Public Life. U.S.A: 
Design Interdisciplinary Master Studio, University of Washington.pp: 4. 
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ท้ังนี้ได้สัมพันธ์กับ เกฮ์ล (Gehl, 2013: 14-19) จากหนังสือ “เมืองมีชีวิต การใช้พื้นท่ี
สาธารณะ” (Life Between Building: Using Public Space) ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพของพื้นท่ีสาธารณะในเขตพื้นทีเมือง ท่ีเรียกว่า พูดถึงการผสมผสานของกิจกรรม ได้จ าแนก
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในโครงข่ายพื้นท่ีโล่งของเมือง ซึ่งแต่ละประเภทต้องการพื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน แบ่งได้ 3 ประเภท คือ  

 1. กิจกรรมจ าเป็น (Necessary Activity) กิจกรรมจ าเป็นครอบคุลมกิจกรรมใด ๆ 
ก็ตามจัดได้ว่าเป็นภาคบังคับให้ต้องท า หรือกิจวัตรประจ าของคนท่ีไม่มีทางเลือกในการเข้าไปใช้พื้นท่ี 
เช่น ไปโรงเรียน หรือไปท างาน ไปจับจ่ายซื้อของ รอรถประจ าทางหรือรอคน หรือ กิจกรรมท่ีต้องท า
ไม่ว่าจะมีความจ าเป็นมากหรือน้อยก็ตาม มักจะเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเดิน  

 2. กิจกรรมทางเลือก (Optional Activity) กิจกรรมท่ีขึ้นอยู่กับระหว่างเวลาและ
สถานท่ีท่ีเป็นไปได้ เป็นกิจกรรมท่ีผู้ท ามีความประสงค์จะท า เพราะมีเวลาว่างพอและสถานท่ีเช้ือเชิญ 
เช่น การเดินเล่นสูดอากาศ ยืนมองหรือนั่งมอง นั่งเล่น เช่ือมโยงไปถึงกิจกรรมนันทนาการ เป็น
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสภาพทางกายภาพ พื้นท่ีภายนอกอาคารมีคุณภาพสูง หรือสภาพแวดล้อมโดยรอบ
ท่ีดี จะส่งเสริมให้พื้นท่ีดังกล่าวเกิดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นไปได้ 

 3. กิจกรรมทางสังคม (Social Activities) กิจกรรมครอบคลุมกิจกรรมทุกอย่างใน
พื้นท่ีสาธารณะและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าไปอยู่ในพื้นท่ีโล่งเพื่อท ากิจกรรม ยังรวมไปถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางอ้อม (Passive Contact) กับสภาพแวดล้อม หรือบุคคลอื่นท่ีปรากฏอยู่ร่วมอยู่ด้วย 
ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานท่ี เช่น บนถนนในย่านพักอาศัย สนทนาปราศรัยต่อกัน เดินสวนกัน และ
การได้ยินเสียงผู้อื่นในบริเวณเดียวกันด้วย  
ตารางท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของพื้นท่ีสาธารณะกับการเกิดกิจกรรม 

 
หมายเหตุ: เกฮ์ล, ญาณ. (2556). เมืองมีชีวิต. แปลจาก Gehl: Life Between Buildings. แปลโดย 
ภคนันท์ เสนาขันธ์ รุ่งแสง. กรุงเทพ: ลายเส้น. (หน้า17). 
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กิจกรรมท้ัง 3 ประเภท เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมเมือง โดย
สัมพันธ์กันระหว่างพฤติกรรมกับสภาพแวดล้อมกายภาพ เช่น ต าแหน่งของส่ิงของและมนุษย์ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น การกระท าระหว่างกัน เป็นต้น 

พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2549: 26) เป้าหมายของการ
ออกแบบและวางแผนกับกระบวนการหลักทางพฤติกรรม มี 3 กระบวนการ คือ กระบวนการรับรู้ 
กระบวนการรู้รวมท้ังกระบวนทางอารมณ์ และกระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อถนนถลางไม่มีการปิดเป็นถนนคนเดิน ถนนจะเป็นพื้นท่ีส าหรับสัญจรคมนาคม
ทางรถยนต์ภายในเมือง พฤติกรรมท่ีมีผลต่อสภาพแวดล้อมของคนท่ัวไป คือ ขับขี่รถยนต์ มีความเร่ง
รีบในการเดิน และต้องระมัดระวังรถยนต์ท่ีวิ่ง ระวังในการเดินข้ามผ่าน แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อมีการ
ปิดถนนคนเดินพฤติกรรมท่ีมีผลต่อสภาพแวดล้อมจะถูกปรับให้เหมาะสมกับถนนคนเดิน ด้วยการเดิน
ช้าลง ให้ความสนใจกับบรรยากาศโดยรอบและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในถนนคนเดิน ท้ังนี้ท่ีปรากฏ
ในสภาพแวดล้อมกายภาพและคุณสมบัติสะท้อนให้เห็นถึง การก่อให้เกิดสุนทรียภาพของรูปทรง  การ
ส่ือความหมายทางสัญลักษณ์ การตอบสนองความต้องการทางหน้าท่ีใช้สอย 

 
7. จินตภาพของสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของเมือง 

แปลเมือง บทความเรียบเรียงเกี่ยวกับชุมชนเมือง (2544) การศึกษาของ Kevin Lynch 
ปี 1960 ท่ีกล่าวถึง จินตภาพของเมือง (The Image of The City) แบ่งได้ 3 ประการ คือ 

 7.1 เอกลักษณ์ (Identity) หมายถึง การมีส่ิงต่าง ๆ ท่ีประกอบกันเป็นเมืองท่ีปรากฏ
อย่างเป็นเอกเทศมีความเฉพาะของสถานท่ี 

 7.2 โครงสร้าง (Structure) หมายถึง การมีความสัมพันธ์ทางกายภาพของส่ิงต่าง ๆ
ท่ีมีต่อกันและรวมทั้งความสัมพันธ์ทางกายระหว่างส่ิงต่าง ๆ กับผู้รับรู้ 

 7.3 ความหมาย (Meaning) หมายถึง มีความส าคัญ ต่อการเกิดความเข้าใจ
ความหมายของส่ิงต่าง ๆ รวมถึงความหมายของสถานท่ี อาจเป็นความหมายทางการใช้สอยหรือทาง
อารมณ์ 

 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาดังกล่าวจากองค์ประกอบท่ีปรากฏซ้ า ๆ กัน Kevin 
Lynch ได้เสนอว่า ในจินตภาพของเมืองมีองค์ประกอบหลัก 5 ประเภทด้วยกัน คือ เส้นทาง (Path) 
เส้นขอบ (Edges) ย่าน (Districts) จุดรวมกิจกรรม (Nodes) และท่ีหมายตา (Landmarks) 

ในการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองจ าเป็นต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ 
ของเมืองจากการจ าแนกองค์ประกอบข้างต้น เห็นได้ว่า ถนนคนเดินนั้นเป็นเส้นทางท่ีเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของเมืองในลักษณะกิจกรรมในบริเวณเส้นทาง หรือระหว่างรวมกิจกรรม และยังเป็น
พื้นท่ีเปิดโล่งของเมือง และเส้นทางนั้นเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการมองเห็นภูมิทัศน์เมืองได้ชัดเจน
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ท่ีสุด และรับรู้ได้ง่ายท่ีสุด ได้แก่ ถนน แม่น้ า ซอย ตรอก เป็นต้น ดังนั้นหลายประเทศนิยมจัดภูมิทัศน์
ถนนให้มีความสวยงาม เพื่อให้เกิดการรับรู้ความสวยงามของเมืองเป็นอันดับแรก ซึ่งองค์ประกอบท้ัง
ระบบนี้วางอยู่รวมกัน สัมพันธ์กันและมีลักษณะท่ีจดจ าได้ง่าย โดยอธิบายไว้ในการสรุปจินตภาพเมือง 

 ประเด็นท่ี 1 “สภาพแวดล้อมท่ีดี จะเข้าใจได้ดี และเกิดจินตภาพเมืองท่ีดีได้อย่าง
เข้าใจแจ้งชัด” ซึ่งเป็นการกล่าวถึง สภาพกายภาพ (Physical Environment) เท่านั้น 

 ประเด็นท่ี 2 องค์ประกอบท้ัง 5 นั้นเป็นพื้นฐานในการศึกษาเปรียบเทียบ
สภาพแวดล้อม และมีส่วนส าคัญในการศึกษาจินตภาพต่อไป เนื่องจากวิธีการของ Kevin Lynch นั้น
สามารถส่ือให้เข้าใจง่ายในในการมองเมือง จึงได้รบัความนิยมในการอ้างถึง และมีการพัฒนาจินตภาพ
ท่ีเลยจากการมองทางกายภาพเพียงด้านเดียว และเป็นการมองเมืองในลักษณะภาพต่อเนื่อง 

 

ตารางท่ี 2 จินตภาพของเมืองและองค์ประกอบของเมือง  

 
หมายเหตุ: สาขาสถาปัตยกรรม. (2544). แปลเมือง บทความเรียบเรียงเก่ียวกับชุมชนเมือง เล่ม 1. 
ม.ป.ท. (หน้า 21) 
 
8. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของถนนคนเดิน 

จากการศึกษาข้อมูล และการรวบรวมแนวคิดท่ีเกี่ยวกับถนนคนเดิน ทฤษฎีนักวิชาการ 
และปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพของพื้นท่ีถนนคนเดินท่ี เอื้อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ได้สรุป
เป็นปัจจัยท่ีมีผลกับการประสบความส าเร็จของถนนคนเดิน แบ่งออกเป็นปัจจัยหลัก ๆ 5 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยด้านท่ีต้ัง การสัญจร และโครงสร้างของถนนคนเดิน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบ
ทางกายภาพ ปัจจัยด้านทัศนียภาพความงามทางสายตา ปัจจัยด้านกิจกรรม และปัจจัยด้านบริหาร 
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ภาพท่ี 3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพของพื้นท่ีสาธารณะ ของ PPS 
ท่ีมา: องค์ประกอบความส าเร็จของสถานที่, เข้าถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http:// 
www.pps.org/reference/grplacefeat   
 

8.1 ปัจจัยด้านที่ต้ัง การสัญจร และโครงสร้างของถนนคนเดิน (Composition and 
Structure Factor) 

 8.1.1 รูปแบบการเคล่ือนท่ี  
         หทัยรัตน์ พ่วงเชย, (2541) การเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ (Non-Motorized 

transport: NMT) ในเมืองเชียงใหม่ถึงรูปแบบการเคล่ือนท่ี NMT ท่ีใช้อยู่ปัจจุบันมี 5 รูปแบบ คือ 
การเดินเท้า จักรยาน สามล้อ ถีบซาเล้ง และรถเข็น จากการสังเกตการณ์ในถนนคนเดินพบว่ามี NMT 
อยู่ 2 ประเภท คือ การเดินเท้า จักรยาน 

 8.1.1.1 การเดินเท้า เป็นพื้นฐานของการเดินทางและระบบคมนาคมต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการสัญจรในโครงสร้างเมือง จากการศึกษาของ (Guyano, 1988) พบว่าอัตราความเร็ว
เฉล่ียในการเดินทางเท้าของคนไทยเท่ากับ 72.94 เมตร/นาที ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาทาง
ตะวันตกการเดินทางเท้าของคนไทยจะมีความเร็วท่ีต่ ากว่า ซึ่งความเร็วขึ้นอยู่กับอายุ ระยะทางการ
เดิน สภาพอากาศ และความลาดชัน เป็นต้น การเดินต้องการพื้นท่ีว่างท่ีสามารถเดินได้สะดวก ซึ่ง
พื้นท่ีท่ีมีความธรรมชาติภายในเส้นทางนั้นเป็นการส่งเสริมการเดินได้ (Gehl,1987: 131)  
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             8.1.1.2 จักรยาน การใช้จักรยาน จะก าหนดด้วยปัจจัยความเร็วเวลา และ
ระยะทาง ความลาดชันของส่ิงอ านวยความสะดวก สภาพพื้นผิว สภาพอากาศ ช่วงเวลา เป็นต้น  

 8.1.2 พื้นท่ีว่างท่ีน่าเดิน การจัดให้การเคล่ือนไหวของคนเดินเท้าให้เคล่ือนไหวไป
ตามเส้นทางท่ีส้ันท่ีสุด ระหว่างท่ีหมายต่าง ๆ ภายในบริเวณท่ีก าหนด ระบบเครือข่ายในการเดินท่ีมี
พื้นท่ีถนนสลับลานเล็ก ๆ ผลกระทบทางด้านจิตใจ การท าให้รู้สึกว่าระยะทางท่ีเดินแล้วดูส้ันลง การ
แบ่งซอยอย่างเป็นธรรมชาติในช่วงของการเดินทาง (Gehl, 2013: 171) 

 8.1.3 ส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกโครงข่าย (Utility Network)  
 8.1.3.1 จุดบริการรถโดยสารประจ าทาง รถรับจ้าง จุดโดยสารรถประจ าทาง

และรถบริการต่าง ๆ สถานีรถไฟฟ้า พื้นท่ีจอดรถ เป็นต้น จะมีความสัมพันธ์ต่อจุดเปล่ียนเส้นทางเป็น
ส าคัญ (Public Transit) และการเช่ือมโยงกับสถานท่ีส าคัญต่าง ๆ 
 8.1.3.2 พื้นท่ีจอดรถ (Parking) และระบบการสัญจร (Rubenstein, 1992: 
32) กล่าวถึง เป็นกุญแจหลักของความส าเร็จของถนนคนเดิน เพื่อเป็นพื้นท่ีรองรับความต้องการใน
ชุมชน (ภาคภูมิสถาปัตยกรรม, 2531: 32) การก าหนดต าแหน่งพื้นท่ีจอดรถ ปกติความพึงพอใจเดิน
จากท่ีจอดรถไปยังจุดหมายได้ภายใน 3 นาที ซึ่งหมายถึงระยะทางประมาณ 150-200 เมตร การ
บริหารจัดการพื้นท่ี เพื่อเป็นการรองรับการปิดถนนคนเดินส่ิงท่ีส าคัญ พื้นท่ีจอดรถ (Brambilla and 
Longo, 1997: 37) สนับสนุนให้มีการเตรียมพื้นท่ีจอดรถ และเพิ่มพื้นท่ีในบริเวณใกล้เคียงท่ีสามารถ
เดินถึงกันได้ ซึ่งควรมีระยะทางเดินได้ในเวลาอันส้ัน 

 8.1 .3 .3 เส้นทางบริการ (Service and Emergency Access) เส้นทาง
บริการต่าง ๆ ของร้านค้าในพื้นท่ี ผู้พักอาศัย และผู้ท่ีมาเดินเป็นส่ิงท่ีต้องมีการก าหนดไว้รองรับของ
พื้นท่ีถนนคนเดิน (Brambilla and Longo, 1997: 43) กล่าวถึง เส้นทางบริการและเส้นทางฉุกเฉิน 
ได้แก่ รถบรรทุกสินค้า รถขนขยะ รถพยาบาล รถต ารวจ รถดับเพลิง ซึ่งมีความส าคัญต่อกิจกรรม
ประจ าวันในพื้นท่ี ในกรณีท่ีมีการปิดถนนบางสาย เส้นทางด้านหลังอาคารสามารถพัฒนาเป็นเส้นทาง
บริการได้ หรือก าหนดเลนบริการ รวมถึงการก าหนดเวลาใช้ถนนของรถบริการ เส้นทางบริการในการ
พัฒนาพื้นท่ีถนคนเดิน โดยการก าหนดทางเข้า-ออกในถนนคนเดิน จึงจ าเป็นต้องมีทางเลือกอื่น ๆ 
ของอาคารในพื้นท่ีไว้รองรับ 

 8.1.3.4 ระยะทาง (Distance) โดยการศึกษาของ (Gehl, 2013: 166) พบว่า
ระยะทางเดินท่ีเป็นท่ียอมรับของคนส่วนใหญ่ในสถานการณ์ท่ัว ๆ ไปรายวันนั้นจะอยู่ท่ีประมาณ 400 
ถึง 500 เมตร (1,300-1,600 ฟุต) ส าหรับเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการแล้วระยะทางเดินท่ียอมรับได้ยังส้ัน
ลงอีก ระยะทางท่ีผู้คนสามารถเดินได้ในแต่ละครั้ง อยู่ระหว่าง 120-370 เมตร และ Time-Saver 
Standards for Landscape Architecture ก าหนดระยะทางในการเดินท่ีเหมาะสมท่ีคนพึงพอใจอยู่
ท่ีประมาณ 220 เมตร (700 ฟุต) 
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8.2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบทางกายภาพ (Environment and 
Physical Factor)  

 สภาพอาคารและส่ิงปลูกสร้างในพื้นท่ี  เป็นส่วนประกอบในสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของเมืองซึ่งประกอบด้วย  สถานท่ีทางประวัติศาสตร์ สังคม บริบท และอาคารท่ีมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

     8.2.1 สถานท่ีทางประวัติศาสตร์ สภาพอาคารส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นประวัติศาสตร์ มี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม มีคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมถึงความส าคัญของสถานท่ี ท่ีจะก่อให้เกิด
จินตภาพสาธารณะ (Public Image) เพราะเป็นส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่ยึดถือในจินตภาพร่วมกัน (วิมลสิทธิ์ 
หรยางกูร, 2544: 181) กล่าวว่า พื้นท่ีใดหรือย่านใดมีความส าคัญทางกิจกรรมมากน้อยได้ ซึ่งจะมีผล
ต่อการตัดสินใจในการก าหนดต าแหน่งกิจกรรมท่ีเหมาะสม รวมถึงช่วยก าหนดแนวทางการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีความส าคัญเป็นภูมิลักษณ์ของพื้นท่ี และรักษาเอกภาพส าหรับชุมชน
ประวัติศาสตร์ 

 8.2.2 อาคารท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่น อาคารและส่ิงปลูกสร้างมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรม (Styles) ท่ีเป็นลักษณะทางกายภาพเฉพาะของท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งแสดงออกด้วย
องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น รูปทรง ขนาด สีสัน และแบบอย่างเฉพาะทางสถาปัตยกรรมท้องถิ่นนั้น โดย
อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นนั้นสามารถเป็นจุดสังเกตหรือส่ิงท่ีผู้คนจดจ า
ได้ง่าย ด้วยการส ารวจองค์ประกอบอาคารปัจจุบันในพื้นท่ีเหล่านี้ เช่น ความสูงอาคาร ระยะถอยร่น 
และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีประกอบด้วย บริเวณทางเข้าอาคาร สี ลักษณะพื้นผิว วัสดุ สไตล์
หน้าต่างและหลังคา ซึ่งบางอาคารอาจมีพื้นฐานและคุณค่าในโครงการทางเท้าปัจจุบัน และขนาด 
ต าแหน่ง และองค์ประกอบโครงสร้างในการก าหนดคุณค่า ท่ีท าให้เกิดเอกลักษณ์ของสภาพแวดล้อม 
ท่ีแตกต่างจากสภาพแวดล้อมข้างเคียง ตลอดจนปรากฏของภูมิลักษณ์ ฯลฯ ส่ิงเหล่านี้มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ การเรียนรู้ และการจดจ าสภาพแวดล้อมได้ง่ายข้ึน (Rubenstein, 1992: 37) 

 8.2.3 ความสบาย ในสภาพแวดล้อมถนนคนเดิน สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ   
 8.2.3.1 ความสบายท่ีเกิดจากบรรยากาศ ได้แก่ ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ ความ

สะอาดของพื้นท่ี สภาพอากาศท่ีเย็นสบาย เป็นต้น  
 8.2.3.2 ความสบายท่ีเกิดจากการใช้งาน ได้แก่ ความกว้างของทางเท้าท่ี
เหมาะสม ทางเข้า–ออกท่ีสะดวก อุปกรณ์ถนนของพื้นท่ี ทางลาดส าหรับคนพิการ และรถเข็น ความ
คล่องตัวในการเดินทาง เป็นต้น 

 8.2.4 ความปลอดภัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 8.2.4.1 ความปลอดภัยส่ิงท่ีมนุษย์สร้าง เช่น จากอบุติเหตุรถยนต์ จาก
อุปกรณ์ถนน จากมลภาวะทางอากาศ 
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8.2.4.2 ความปลอดภัยจากมนุษย์ เช่น ขโมย ผู้ประทุษร้าย ความปลอดภัย 
เป็นส่ิงจ าเป็นต้องมีในสภาพแวดล้อมถนนคนเดิน โดยให้ความส าคัญกับการออกแบบอุปกรณ์ต่าง ๆ 
รวมถึงการก าหนดทางเท้า ทางข้ามให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน (Piet, 1996: 52) ได้เสนอ 3 
หลักเกณฑ์เป็นพื้นฐานของถนนคนเดินท่ีมีความปลอดภัย คือ 

  1. ส่งเสริมให้เกิดความสะอาดในสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
พื้นท่ี และไม่น าไปสู่อันตราย 
 2. เพิ่มการใช้พื้นท่ีแบบผสมผสาน (Mixed Use) สภาพแวดล้อมให้มี
ความหลากหลาย และลดการเส่ียงจากอุบัติเหตุรถยนต์ 
 3. แนวทางแก้ไขความปลอดภัยในถนนคนเดินระยะยาว โดยใช้การ
บริหารจัดการและการซ่อมบ ารุงดูแลพื้นท่ีตามเส้นทางถนนต่าง ๆ เช่น การเพิ่มไฟส่องสว่าง ซ่อมแซม
อุปกรณ์ท่ีเสียหายในถนน เป็นต้น เป็นไปได้ว่าความปลอดภัยนั้นเริ่ม จากการปรับสภาพแวดล้อม
กายภาพถนนคนเดินให้สามารถใช้งานได้ดี  

 8.2.5 การเข้าสู่พื้นท่ี (Accessibility) เป็นมาตรฐานวัด (ระยะทาง) ส าหรับทางเข้าสู่
พื้นท่ีของสาธารณะในสถานท่ีตามความยาวของถนน โดย (Jacob, 1993: 302) กล่าวว่า การใช้
บริเวณจุดตัด ทางแยกหรือบริเวณทางข้าม ท่ีจุดสังเกตท่ีเห็นได้ง่ายตามบริบทของเมือง และได้
ก าหนดว่า ในถนนหนึ่งเส้นควรจะมีทางเข้าทุก ๆ 90 เมตร และสามารถพบเห็นได้ง่าย หรือเปิด
มุมมองสู่อนุสาวรีย์ เป็นต้น 

 8.2.6 อุปกรณ์ถนน (Street Furniture) เครื่องติด ต้ังอุปกรณ์ ถนน จัดเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของถนน ท่ีมีความส าคัญเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้ถนน ได้แก่ ม้านั่ง ตู้
โทรศัพท์ ถังขยะ น้ าพุ กระถางต้นไม้ ป้ายประจ าทาง ไฟส่องสว่าง ป้ายสัญลักษณ์ เป็นต้น สามารถ
ส่งผลถึงความสบายจากการใช้งานถนน ท้ังในเวลาปกติและเวลาค่ ามืดได้ (Gehl, 2013: 192) กล่าว
ว่า หลักการง่าย ๆ ของเมืองท่ีดีหรือสภาพแวดล้อมของย่านพักอาศัยท่ีดีนั้น คือ สถานท่ีท่ีเหมาะต่อ
การนั่งควรจะมีในระยะห่างท่ีสม่ าเสมอ เช่น ทุก ๆ 100 เมตร (330 ฟุต) 

 8.2.7 ความสะดวกสบาย ในการเดินทางภายในถนนคนเดินท่ีผู้ใช้สอยพื้นท่ีสามารถ
รับรู้ได้จากใช้สอยพื้นท่ี เห็นความส าคัญเกี่ยวกับการใช้งานถนนคนเดินได้สะดวก 3 แบบ คือ 
 8.2.7.1 ความต่อเนื่องในการเดินทาง (Continuity) คือ ช่วยสร้างความ
น่าสนใจในการเดินทาง ท าให้สามารถเดินได้ในระยะไกลขึ้นจนถึงจุดมุ่งหมายท่ีต้องการ (Jacobs, 
1993: 8) 
 8.2.7.2 ความสะดวกในการเดินทาง (Availability) คือ วิธีการในการส่งเสริม
ให้สามารถเดินได้ง่ายข้ึน เช่น การปรับแต่งผิวทางเท้า การใช้ทางลาด (Richard, 1990: 50) 
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 8.2.7.3 ความตรงของเส้นทาง (Directness) ช่วยให้ประหยัดเวลาในการ
เดินทาง ท าให้ถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วขึ้น 
  การพิจารณาถนนคนเดิน (Francis, 1992) กล่าวว่า ส่ิงท่ีต้องค านึงคือ ความสะดวก
ในการเดินทางไปมาตลอดอุปกรณ์ติดต้ัง และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีมีความพร้อมใช้ส่ิง
เหล่านี้เป็นความส าเร็จของถนนในการเดินสภาพแวดล้อมเมืองท่ีท าให้รู้สึกว่า ถนนคนเดินเป็นส่วนท่ี
ได้รับการสนับสนุนให้ใช้ หรือสนับสนุนในการเคล่ือนท่ีอย่างมีคุณค่า 

8.3 ปัจจัยด้านทัศนียภาพและความงามทางสายตา (Aesthetic Factor)  
 แบ่งรายละเอียดออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ขนาดสัดส่วนมนุษย์ (Human Scale) 

ลักษณะรูปร่างเฉพาะ (Form Characteristics) และจดจ าง่าย (Identity) ซึ่งท้ัง 3 ส่วนนี้มีความ
เกี่ยวข้องในการรับรู้สภาพแวดล้อมทางสายตา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมหรือ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ปัจจัยของการใช้ท่ีดินท่ีมีความส าคัญ ความกว้างของถนนและส่ิงท่ีส าคัญ คือ 
คุณภาพทางสายตาท่ีผู้คนรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ในพื้นท่ี  

 Francis, (1992) กล่าวถึง  ในการวางแผนใช้สอยในถนนคนเดิน ส่ิงหนึ่งท่ีรับรู้ได้
จากการออกแบบท่ีดี คือ การออกแบบท่ีมีความหมายต่อเนื่อง เหมาะสมกับสัดส่วนผู้ใช้สอย รวมถึง
อุปกรณ์ถนน วัสดุพื้นผิวถนนหรืองานศิลปะ (Litman et al. 2002) ท่ีให้ความส าคัญในการปรับปรุง
คุณภาพทางสายตา ประกอบด้วย ความงามของขนาดส่วนมนุษย์ในสภาพแวดล้อมถนน พืชพันธุ์ และ
ความงามท่ีเกิดจากการดูแลความสะอาดและการซ่อมบ ารุง จะเห็นได้ว่า ความงามในมุมมองของ
นักวิชาการบางคน เกิดจากความเหมาะสมในขนาดสัดส่วนผู้ใช้ ขนาดส่วนของอุปกรณ์ถนนท่ี
ออกแบบให้เหมาะสมกับสัดส่วนของผู้ใช้สอย หรือสัดส่วนถนนท่ีมีความเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่ง
จ าเป็นต้องน ามาใช้พัฒนาพื้นท่ีถนนคนเดิน 

 Jacob, (1993: 9) กล่าวถึง ถนนท่ีดีต้องสามารถเป็นท่ีจดจ าได้ง่ายหรือแสดงออกถึง
ความเป็นเฉพาะ และบริเวณต าแหน่งของงานศิลปะโดยส่ิงท่ีจดจ าได้ง่ายในถนนคนเดินมีความ
คล้ายคลึงกับเอกลักษณ์ของถนนคนเดิน จะมีความแตกต่างกับเอกลักษณ์พิเศษ คือ ถนนสายนั้นอาจ
ไม่มีเอกลักษณ์พิเศษแต่มีส่วนประกอบภายในถนนท่ีมีลักษณะเด่น เช่น อาคารส่ิงปลูกสร้าง การแต่ง
กายของคนในพื้นท่ี อาหารและสินค้าท่ีขายของในถนน เป็นต้น ซึ่งเป็นส่ิงท่ีมองเห็นได้ง่ายและเกิดข้ึน
ภายในถนนเป็นส่ิงท่ีจดจ าได้ง่ายของท่ีมาเดินถนนและนักท่องเท่ียวได้ 

8.4 ปัจจัยด้านกิจกรรม (Activity Factor)  
 8.4.1 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Whyte, 1980: 95) กล่าวถึง การประกอบธุรกิจ

การค้าของพื้นท่ี การบริการ ซึ่งพื้นท่ีถนนคนเดินท่ีมีกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ มักพบในย่านใจกลาง
เมือง มีวัตถุประสงค์ใช้พื้นท่ีใช้สอยเช่ือมโยงของส านักงานในพื้นท่ี และกิจกรรมทางการค้าขายซึ่งอาจ
ส่งผลไปถึงกิจกรรมทางสังคมท่ีผู้คนมาเดิน 
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  8.4.2 กิจกรรมทางสังคม (Brambilla, 1977: 37) กล่าวถึง การพบปะสังสรรค์ การ
ชมการแสดง  กิจกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชุมชน ด้วย
การเตรียมพื้นท่ีกิจกรรมของถนนคนเดินนั้นมีความคอบคลุมความสมบูรณ์ของการเคล่ือนท่ีภายใน
เมือง (Brambilla, 1977: 17) กิจกรรมของถนนส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้ ยกตัวอย่าง พื้นท่ีถนนคน
เดินเริ่มมีการเปล่ียนแปลง ซึ่งเริ่มมีกิจกรรมมาใช้ในพื้นท่ีช่วงฤดูใบไม้ร่วง ด้วยกิจกรรมทางสังคม การ
พักผ่อนและการนั่งดูผู้คนท่ีผ่านไปมาเมื่อผู้คนรู้สึกเป็นมิตรกับธรรมชาติในถนนคนเดินแล้ว จะท าให้
ผู้คนมีชีวิตชีวา และเกิดการพัฒนาพื้นท่ีถนนคนเดินต่อไป อาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมนั้นมีความเช่ือมโยงกันและกัน ซึ่งผู้คนอาศัยในพื้นท่ีหรือบริเวณใกล้เคียงเป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคัญ ในการล าดับความต้องการของการรองรับในถนนคนเดิน และกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น 
  8.4.3 การผสานของกิจกรรมในพื้นท่ี (Piet, 1996: 46) กล่าวถึง หลักเกณฑ์พื้นท่ี
ส าหรับรายละเอียดลักษณะถนนคนเดินของผู้คนในเมือง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญ คือ การใช้สอยแบบ 
อยู่ภายในพื้นท่ี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน แนวคิดนี้ใช้เพิ่มความสัมพันธ์ทางสังคม โดยเน้น
ความส าคัญของชุมชน และผู้ท่ีพักอาศัยในบริเวณถนนคนเดินและเพิ่มความปลอดภัยของพื้นท่ี 
รวมถึงสามารถท าให้ถนนคนเดินนั้น มีการใช้สอยปลอดภัย 
  8.4.4 จุดรวมกิจกรรม (แปลเมือง, สถาปัตยกรรม, 2544: 25) กล่าวถึง จุดหรือ
สถานท่ีท่ีมีการรวมของกลุ่มคน หรือมีกิจกรรมท่ีเป็นท่ีรวมคน อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติบริเวณท่ีเป็น
เส้นทางส าคัญท่ีตัดกัน ศูนย์การค้า สถานท่ีส าคัญ เป็นต้น ในเส้นทางหนึ่ง ๆ อาจมีจุดรวมกิจกรรม
มากกว่า 1 จุดได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีว่าเป็นบริเวณส่ีแยก หรือจุดตัดรวมถึงพื้นท่ีเปิดโล่ง 
(Open space) ท่ีสามารถเป็นจุดรวมกิจกรรมของผู้คนได้ (Lynch, 1960) 

8.5 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management Factor)  
 Brambilla and Longo, (1997) กล่าวถึง แนวทางท่ีใช้ในการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมเมืองท่ีเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน โดยใช้เป็นขั้นตอนในการวางแผนในถนนคน
เดิน นั้นสรุปแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทางใหญ่ คือ  

 8.5.1 การบริหารจัดสภาพแวดล้อมเมือง (Environment Management) บริหาร
จัดการเกี่ยวกับส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง การป้องกันมรสุม การบ าบัดน้ าเสีย กระแสไฟฟ้า น้ า
ใช้และโทรศัพท์เป็นต้น การดูแลรักษาน้ าและการซ่อมบ ารุงลักษณะทางกายภาพ และความสะอาด
ของพื้นท่ี รวมถึงการจัดการในการเตรียมส่วนท่ีมีผลต่อความงามทางสายตา องค์ประกอบทาง 
กิจกรรมและนันทนาการ (ภาคภูมิสถาปัตยกรรม, 2553: 10) ให้ความหมายการกระท าเพื่อให้ภูมิ
ทัศน์เมือง มีความเรียบร้อยสมบูรณ์สวยงามและมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับถนนคนเดิน คือ บริหาร
จัดการด้านกิจกรรม และบริหารจัดการด้านคุณภาพความงามทางสายตา  
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 8.5.2 การบริหารจัดการเกี่ยวกับเส้นทางการสัญจร (Traffic Mangement) เป็น
การบริหารจัดการพื้นท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเส้นทางและโครงข่ายของเมือง รวมถึงการสัญจรของผู้พิการ 
เป็นการพัฒนาเส้นทางสัญจรในรูปแบบการเคล่ือนท่ีรวมกัน เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ เป็นต้น 

 สรุปลักษณะส าคัญ ๆ บางประการของถนนคนเดิน หรือถนนน่าเดินจากตัวอย่างท่ี
น ามาเสนอได้ดังนี้ (นวพร เรืองสกุล, 2555: 104) 
 1. โยงสถานท่ีน่าสนใจ 2 แห่งเข้าด้วยกัน เช่น จากโบราณสถานถึงวัด จาก
ศูนย์การค้าหรือตลาดกลางถึงสวนสาธารณะ และพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ระหว่างทางมีอาคารสถานท่ี ภูมิ
ทัศน์ หรือร้านค้าท่ีเป็นไฮไลท์ให้แวะ เช่น ตลาด โรงแรมและร้านค้าหรือร้านอาหารท่ีเป็นต านาน
ทิวทัศน์แม่น้ า ล าธาร ถนนในกรุงเทพ  
 2. เป็นถนนเป็นถนนสายหลัก หรือเป็นย่านร้านค้าหลักของเมืองแต่ด้ังเดิม 
(High street) ในสหราชอาณาจักร  
 3. ปลอดยวดยานท่ีสัญจรไปมาด้วยความเร็วสูง ไปถึงได้สะดวกด้วยรถ
สาธารณะ เช่น รถเมล์ รถราง หรือรถใต้ดิน หรือจัดจราจรพร้อมท่ีจอดรถ เพื่อให้ไม่มีรถติดจนไม่
สะดวกในการเข้าถึง  
 4. ถนนสะอาด พื้นผิวถนนไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถ้าเดินทางเท้า ก็น่าจะเดินง่าย
ไม่ต้องเดินขึ้น ๆ ลง ๆ ทุกครั้งท่ีมีแยกเข้าอาคารแบบบ้านเรา (เพราะทางเข้ารถเข้า-ออก ท าเสมอกับ
ทางเท้า) 
 5. การพัฒนาพื้นท่ีมีวิธีอนุรักษ์ บูรณะฟื้นฟู ปรับปรุง หรือดัดแปลงและต่อ
เติม โดยผู้พัฒนาจะตอบโจทย์ส าคัญว่า จะให้ใหม่กับเก่าส่งเสริมและเช่ือมโยงกันอย่างไร 
  6. มีนโยบายท่ีชัดเจนว่า จะท าถนนให้คนเดินซื้อสินค้าจากผู้ค้ารายย่อยและ
ผู้ค้าเร่ 2 แบบนี้ ต้องการวิธีการจัดร้านค้าและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกัน ท่ีน าเสนอ 
ถ้าเป็นการปิดถนน หรือปิดลาน แล้วเปิดตลาดให้ผู้ค้าย่อยได้มาขาย ก็จะเป็นการขายระยะส้ัน เช่น 
สัปดาห์ละครั้ง ครั้งละไม่กี่ช่ัวโมง (เหมือนถนนคนเดินเชียงใหม่) ส่วนท่ีปิดการจราจรถาวรเพื่อท าถนน
คนเดิน จะเป็นการเอื้อต่อผู้ค้าในร้านค้าสองฟากถนน และเก็บพื้นท่ีกลางถนนไว้เป็นพื้นท่ีสาธารณะ 
เพื่อประโยชน์ของคนเดินถนนโดยตรง 
 7. ปราศจากมลภาวะทางเสียง ท าให้บรรยากาศท่ีสบาย ผ่อนคลาย ไม่เร่งรีบ 
และไม่เอะอะอึกทึก คนไม่ได้พูดจาพาทีกันด้วยเสียงโวยวายดังคับถนนแม้แต่นักดนตรีท่ีเปิดแสดง
ดนตรีข้างทางก็ไม่เสียงดังมากและไม่มีเสียงของดนตรีหลาย ๆ วงจนเสียงตีกัน ทางฝ่ายผู้ค้าและผู้จัด
สถานท่ีก็ไม่ใช้เครื่องขยายเสียงใด ๆ เพื่อเรียกคน ไม่ว่าจะเป็นการขายในร้านหรือว่าการเปิดตลาดนัด
ดูเหมือนว่าผู้ขายก็ไม่ได้ต้ังหน้าต้ังตาจะเร่งเร้าขายของ 
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 8. สตรีทเฟอร์นิเจอร์ (Street Furniture) เป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยก าหนดอารมณ์
ของตลาดได้ ยิ่งเป็นพื้นท่ีบูรณะฟื้นฟูหรือว่าสร้างใหญ่ยิ่งเห็นงานด้านนี้ เด่นมาก ได้ความงาม
ผสมผสานกับฝีมือการออกแบบท่ีก้าวล้ าน ายุคพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ถนนบางสายในบางเมืองยังเปิด
โอกาสให้แสดงความสามารถด้านการแสดงและดนตรีด้วย ส าหรับศิลปินบางคน การได้รายได้จากการ
แสดงอาจจะไม่มีความส าคัญ หรือส าคัญเป็นรองการได้เวทีแสดง 
 
9. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

จากการศึกษาและค้นคว้าพบว่าเคยมีผู้วิจัยในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ หทัยรัตน์  พ่วงเชย 
(2541) ศึกษาเรื่อง "ศักยภาพในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้น่าอยู่โดยเน้นรูปแบบการเดินทางแบบไร้
เครื่องยนต์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอภาพสถานการณ์และแนวทางในการพัฒนาการเดินทางแบบ
ไร้เครื่องยนต์ (Non - Motorized transport: NMT) โดยการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพการพัฒนาเมือง และการเดินทางของเมืองเชียงใหม่แบ่ง
ออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ เชียงใหม่ยุคด้ังเดิม (พ.ศ. 1839-2397) เชียงใหม่ยุคเปล่ียนแปลง (พ.ศ. 
2398-2499) และเชียงใหม่ยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2500-2540) ในส่วนยุคปัจจุบันใช้การศึกษาภาคสนาม
เพื่อสังเกตการณ์ และสัมภาษณ์บุคคลท่ีเกี่ยวข้องประกอบ ผลสรุปจากการศึกษา พบว่ารูปแบบของ 
NMT ท่ีใช้อยู่ปัจจุบันเมืองเชียงใหม่มี 5 รูปแบบ คือ การเดินเท้า จักรยาน สามล้อถีบ ซาเล้ง และ 
รถเข็น โดยการเดินทางแบบ NMT มีความเหมะสมกับการเดินทางภายในโซน และการเดินทาง
ระยะใกล้ ส่วนการเดินทางระยะไกลและการเดินทางข้ามโซนยังคงใช้เครื่องยนต์ ลักษณะส าคัญ
ร่วมกันของพื้นท่ีท่ีมี NMT คือ 

1. เป็นพื้นท่ีท่ีมีการใช้ท่ีดินแบบผสมผสาน (Mixed Use) อยู่ภายใน มีกิจกรรมต่าง ๆ อยู่
อย่างใกล้ชิด 

2. เป็นพื้นท่ีขนาดเล็กท่ีมีความสมบูรณ์ในระดับท่ีสามารถตอบสนองความต้องการขั้น
พื้นฐานของคนในพื้นท่ีได้ 

3. มีส่ิงดึงดูดใจต่อการใช้งาน เช่น ความปลอดภัย มีความสวยงาม มีความสะดวก มี
ความเพลิดเพลิน เป็นต้น 

วิญญา พิชญากานต์ (2544) ศึกษาเรื่อง "แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยการเดิน
เท้าในเมืองเชียงใหม่"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตลาด และลักษณะของการท่องเท่ียวในเมือง
เชียงใหม่ ปัจจัยท่ีเป็นศักยภาพ และข้อจ ากัดต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยการเดินเท้าในเมือง
เชียงใหม่ เพื่อเสนอแนวทางและมาตรการในการจัดการเส้นทาง และรูปแบบการท่องเท่ียวโดยการ
เดินทางท่ีเหมาะสม ผลการศึกษาพบว่า เมืองเชียงใหม่ประกอบด้วยแหล่งท่องเท่ียวหลายประเภท 
ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์  สถาปัตยกรรม ประเพณีและวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คน 
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สถานท่ีแต่ละแห่งอยู่ไม่ไกลกันมากนัก สามารถเช่ือมถึงกันได้สะดวก ซึ่งปัจจุบันการท่องเท่ียวโดยการ
เดินเท้าเป็นวิธีการท่องเท่ียวแบบหนึ่งในเมืองเชียงใหม่ และเป็น ท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศ จากการศึกษาองค์ประกอบของการท่องเท่ียวโดยการเดินเท้าในเมืองเชียงใหม่ พบว่า
นอกจากองค์ประกอบด้านแหล่งท่องเท่ียว  ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการและกิจกรรมท่ีน่าสนใจของ
เมืองแล้วควรให้ความส าคัญ ต่อการท่องเท่ียวโดยการเดินเท้าในเรื่องของ การจัดระเบียบการจราจร 
ทางเท้า การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเมือง แหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมด้านบริการ สภาพแวดล้อม รวมถึง
สังคมและชุมชนซึ่งต้องมีมาตรการพัฒนาและควบคุมให้เหมาะสม 

จากการทบทวนข้อมูล เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับถนนคนเดิน พบว่ามีปัจจัยหลัก 5 ปัจจัย
หลัก ได้แก่ ปัจจัยด้านท่ีต้ัง การสัญจรและโครงสร้างของถนน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและ
องค์ประกอบทางกายภาพ ปัจจัยด้านทัศนียภาพและความงามทางสายตา ปัจจัยด้านกิจกรรม และ
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ สามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อสร้างกรอบแนวความคิดในการสนับสนุน
รายละเอียดปัจจัยประกอบในถนนคนเดิน 
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แผนภูมิท่ี 2 กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
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บทที่ 3 
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา 

 
1. สภาพทั่วไปของจังหวัดภูเก็ต 

1.1 ขนาดพื้นท่ีและอาณาเขตการปกครองจังหวัดภูเก็ต  
 ต้ังอยู่ในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ต้ังอยู่ระหว่างละติจูดท่ี 7 องศา 45 ลิปดา 

ถึง 8 องศา 15 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดท่ี 98 องศา 15 ลิปดา ถึง 98 องศา 40 ลิปดาตะวันออก มี
ลักษณะเป็นเกาะ และเป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้
ในทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย รวมพื้น ท่ีท้ังส้ิน 543.034 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
356,271.25 ไร่ เฉพาะเกาะมีพื้นท่ี 27 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4 และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 402 รวมระยะทาง 867 กิโลเมตร หรือ 
688 กิโลเมตร ทางอากาศ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

 

 
ภาพท่ี 4 แผนท่ีภูเก็ตและต าแหน่งเขตเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต  
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Google Map, และผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต 2556, แผนที่จังหวัดภูเก็ตและเขต
เมืองเก่า, [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ภูเก็ต: Google, 2015 
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 ทิศเหนือ ติดช่องแคบปากพระ จังหวัดพังงา  
 ทิศตะวันออก ติดทะเลเขตจังหวัดพังงา 
 ทิศใต้ ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
 ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดภูเก็ต  
 มีลักษณะเป็นหมู่เกาะ วางตัวในแนวจากทิศเหนือไปทิศใต้ พื้นท่ีส่วนใหญ่ประมาณ

ร้อยละ 70 เป็นภูเขา มียอดเขาท่ีสูงท่ีสุด คือ ยอดเขาไม้เท้าสิบสอง สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
529 เมตร และประมาณร้อยละ 30 เป็นพื้นท่ีราบอยู่ตอนกลางและตะวันออกของเกาะ พื้นท่ีชายฝ่ัง
ด้านตะวันออกเป็นดินเลน และป่าชายเลน ส่วนชายฝ่ังทะเลด้านตะวันตกเป็นภูเขา และหาดทรายท่ี
สวยงาม 

1.3 การปกครองของจังหวัดภูเก็ต 
 เป็นการบริหารราชการแผ่นดินในรูปแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค  แบ่ง

ออกเป็น 3 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองภูเก็ต อ าเภอกะทู้ และอ าเภอถลาง 
 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลเขตการปกครอง  

 
หมายเหตุ: ท่ีท าการปกครองจังหวัดภูเก็ต ณ พ.ศ. 2557 / ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ณ พ.ศ. 2556 

 
1.4 ประชากร 
 ประชากรจังหวัดภูเก็ต ณ 31 สิงหาคม 2558 มีจ านวน 383,858 คน เป็นชาย 

181,754 คน หญิง 202,104 คน อาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองภูเก็ตมากท่ีสุด คือ 233,959 คน รองลงมา
คือ อ าเภอถลาง จ านวน 95,916 คน และอ าเภอกะทู้ จ านวน 53,983 คน 

1.5 ด้านรายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือน 
 จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนพบว่า ในปี 2556 ครัวเรือนใน

จังหวัดภูเก็ตมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน 31,857 บาท และในปี 2557 มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อ
เดือนต่อครัวเรือน 28,111 บาท ซึ่งท้ังรายได้และค่าใช้จ่ายของจังหวัดสูงกว่าค่าเฉล่ียของภาคใต้ 
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1.6 แหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียว จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว
ทางทะเลท่ีมีช่ือเสียงในระดับโลก มีแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวมากมายหลายประเภท 
ท้ังบนเกาะภูเก็ตซึ่งมีจุดขายหลัก คือ ชายหาดและกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยเฉพาะกิจกรรมบันเทิง 
นันทนาการและกีฬาทางน้ า การเช่ือมโยงการท่องเท่ียวกับเกาะบริวารโดยรอบและเกาะในจังหวัด
ใกล้เคียง 

แหล่งท่องเท่ียวประเภทประวัติศาสตร์ซึ่งกระจายอยู่บนเกาะภูเก็ตตอนในของเกาะ โดย
แบ่งตามเขตอ าเภอ คือ ในอ าเภอเมืองภูเก็ตท่ีส าคัญ ได้แก่ ตัวเมืองภูเก็ต มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจและ
อาคารศิลปะรูปแบบชิโนโปรตุกีสอยู่หลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 
ท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลขหลังเก่า บ้านชินประชา วัดมงคลนิมิตร (วัดกลาง) พระอารามหลวง วัดไชย
ธาราราม (วัดฉลอง) วัดสีลสุภาราม (วัดใหม่หลวงปู่สุภา) วัดพระใหญ่ (พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี) 
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย ศาลเจ้าบางเหนียว ศาลเจ้าปุดจ้อ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชบาบ๋าภูเก็ต และศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 

1.7 ประเพณี วัฒนธรรม เทศกาล 
 ในอดีตเจ้าถิ่นเดิม ได้แก่ เงาะซาไก และชาวน้ า (ชาวเล หรือ ชาวไทยใหม่) ต่อมามี

ชาวอินเดีย ชาวไทย และชาวจีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฮกเกี้ยนอพยพเข้ามา ส าหรับชาวไทยได้มีการอพยพ
เข้ามาอาศัยมากขึ้น ท าให้สามารถยึดครองภูเก็ตได้มากกว่าชาติอื่น และในท่ีสุดชาวไทยท่ีอาศัยอยู่ก็ได้
น าเอาวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ มาปรับปรุงและดัดแปลงจนกระท่ังกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูเก็ต
สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เช่น ประเพณีตรุษจีน ประเพณีไหว้เทวดา ประเพณีสารทจีน งานผ้อต่อ 
ประเพณีไหว้พระจันทร์ ประเพณีถือศีลกินผัก ประเพณีลอยเรือชาวเล ประเพณีเช้งเม้ง ประเพณี
ปล่อยเต่า ประเพณีเดินเต่า เป็นต้น 

1.8 การรวมตัวของชุมชน  
 ภูเก็ตมีลักษณะการต้ังถิ่นฐานส่วนใหญ่เป็นแบบกระจายตัวตามแหล่งต่าง  ๆ ท่ีมี

ความส าคัญต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยแหล่งชุมชนส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ตามเส้นทางคมนาคม มี
เส้นทางหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 จากส่วนบนของเกาะจนถึงส่วนล่างเกาะตามแนว
เหนือใต้ ลักษณะชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนเมือง และชุมชนท่ีเกิดขึ้นใหม่ คือ ชุมชนท่ีมีบทบาท
เกี่ยวกับการท่องเท่ียวของเกาะภูเก็ต  

พื้นท่ีท่ีศึกษาจัดอยู่ในชุมชนเมืองภูเก็ต อยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต มีเนื้อท่ีประมาณ 12 
ตารางกิโลเมตร หรือ 19,500 ไร่ มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 2 ต าบล คือ ต าบลตลาดเหนือ 4 ตารางกิโลเมตร 
และต าบลตลาดใหญ่ 8 ตารางกิโลเมตร มีความส าคัญเป็นศูนย์กลางหลักของการติดต่อบนเกาะภูเก็ต 
เพราะเป็นท่ีต้ังของหน่วยงานราชการ ศาลากลางจังหวัด  สถาบันการเงิน การบริการสาธารณะ
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ทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ โรงแรมย่านการค้า ตลาดสดห้างสรรพสินค้า ชุมชน
เมืองภูเก็ต จึงเป็นชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของจังหวัดภูเก็ต 

 
2. ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองภูเก็ต 

ในอดีตเมืองถลางเป็นเมืองส าคัญทางชายฝ่ังตะวันตกเป็นเมืองท่ีเหมาะส าหรับแวะพัก
จอดเรือ และเป็นแหล่งการค้าตามเส้นทางการค้าทางเรือในสมัยโบราณ โดยเฉพาะแร่ดีบุกได้มีการ
จัดต้ังสถานีการค้ากับชาวตะวันตกมาต้ังแต่สมัยอยุธยา โดยมีเมืองถลางซึ่งต้ังอยู่บริเวณ อ าเภอถลาง
ในปัจจุบัน  โดยเมืองภูเก็จยังคงเป็นเพียงเมืองบริวารท่ีขึ้นกับเมืองถลาง มีต าบลทุ่งคาซึ่งเป็น
ศูนย์กลางการค้าดีบุกเป็นศูนย์กลางของเมืองภูเก็ต  

เมื่อการค้าขายแร่ดีบุกเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นต าบลทุ่งคา กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่และมี
การหล่ังไหลเข้ามาของชาวจีนเพื่อท าธุรกิจ เมื่อเมืองภูเก็ตมีความเจริญมากขึ้นผู้ปกครองท้องถิ่นจึงมี
ความขัดแย้งกับผู้ปกครองท่ีเมืองถลาง จนเกิดเป็นสงครามกลางเมือง ต่อมาจึงมีการจัดต้ังมณฑล
ภูเก็ต โดยรวมกับหัวเมืองทางชายฝ่ังตะวันตกทังหมด 7 เมือง ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตะกั่วป่า 
ระนอง ตรัง และสตูล เมืองภูเก็ตเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดในสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์ สมุหเทศาภิบาลคน
ท่ี 2 ของมณฑลภูเก็ต  

ภายในเมืองกลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายสินค้า ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนท่ีเข้ามาท าเหมือง
และขยับขยายมาเปิดร้านค้าในเมือง ใจกลางเมืองมีคลองบางใหญ่เช่ือมต่อกับอ่าวทุ่งคาซึ่งมีเรือ
สินค้าเข้ามาจอด เพื่อขนล าเลียงสินค้าตามโกดังต่าง ๆ ท่ีต้ังอยู่สองฝ่ังคลอง โดยชาวจีนท่ีอาศัยอยู่
บริเวณนี้ยังด าเนินชีวิตตามวิถีเดิม น าพาวัฒนธรรม ประเพณีและความเช่ือต่าง  ๆ เข้ามา เช่น 
วัฒนธรรมการต่างการ ภาษา อาหารการกิน ประเพณีกินผัก การสร้างศาลเจ้าประจ าตระกูล รวมถึง
ศิลปะและสถาปัตยกรรมต่าง ๆ  

 

 
ภาพท่ี 5 วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของเมืองเก่าภูเก็ตในอดีต  
ท่ีมา: มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต, ภาพเก่าของภูเก็ตในอดีต, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.oldphuket foundation.org/about.html 
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ประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ตและการด าเนินงานอนุรักษ์ในอดีต 
 

 
ภาพท่ี 6 ผังสรุปช่วงเวลาของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองภูเก็ต  
ท่ีมา: ดัดแปลงมาจาก มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต, ประวัติศาสตร์ภูเก็ต, เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2559, 
เข้าถึงได้จาก http://www.oldphuket foundation.org  
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 2481: ปฎิรูปการปกครองใหม่ มณฑลภูเก็ต กลายเป็น จังหวัดภูเก็ต  
 2523: มีการจัดต้ังกลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 

(ปัจจุบันอยู่ในสถาบันราชภัฎ) 
 2524-2526: สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้เสนอให้มีการต้ังคณะกรรมการ

เพื่อด าเนินการอนุรักษ์  ท่ีประกอบด้วยภาครั ฐบาลและเอกชน ในการออกเทศบัญญัติ จัดหา
งบประมาณและวางนโยบายส่งเสริมพัฒนาการค้า รวมถึงได้ศึกษาและเสนอโครงการอนุรักษ์เมืองเก่า
ภูเก็ต โดยมีหลักการโดยสรุปดังนี้  

 1. ค านึงถึงความสัมพันธ์ของการใช้พื้น ท่ีกับการสงวน รักษาอาคาร 
สภาพแวดล้อม ทัศนียภาพของเมือง และจัดระบบจราจรและทางเดินเท้า 

  2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และ บรรยากาศการท่องเท่ียวในเขต
เมืองเก่า 
  3. จัดหาเทคนิคในการบูรณะซ่อมแซมอาคารและพัฒนาอาคารใหม่ให้มี
ความกลมกลืน ชักจูงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาเมือง 

 2530: กรมศิลปากรได้จัดย่านการค้าเมืองเก่าให้เป็นกลุ่มอาคารท่ีมีคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรม  

 2532: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง
ญี่ปุ่น ได้เสนอให้ก าหนดเขตอนุรักษ์เมืองเก่าภูเก็ตให้เป็น “แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม” โดยใช้
ถนนถลางเป็นโครงการน าร่อง  
  2533: สมาคมสถาปนิกสยามได้มอบเกียรติบัตร “ผู้อนุรักษ์อาคารท่ีมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. 2533” พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี ให้แก่ผู้ครอบครองอาคารเก่าย่านถนนถลาง  
  2535: จังหวัดภูเก็ตบรรจุให้โครงการอนุรักษ์เมืองเก่าอยู่ในแผนส่ิงแวดล้อมของ
จังหวัด เพื่อตอบสนองต่อพระราชบัญญัติส่ิงแวดล้อมฉบับปี 2535 ท าให้โครงการนี้มีความส าคัญอย่าง
เป็นทางการและเป็นรูปธรรมท้ังในระดับจังหวัดและระดับชาติ   
  2537: มีโครงการท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองเก่าต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายโดยสรุปดังนี้ 

 1. ส านักพัฒนาเมือง กรมการปกครอง ได้ร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (GTZ) เทศบาลเมืองภูเก็ต และกลุ่มผู้สนใจ
ประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาและอนุรักษ์เมืองภูเก็ต 
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนอนุรักษ์และพัฒนา 

 2. กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมได้ออกประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมให้มีการควบคุมการพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต    
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และได้ก าหนดให้พื้นท่ี 175 ไร่ ในย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ตเป็นเขตอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยมีการ
ก าหนดความสูงของอาคารให้ไม่เกิน 12 เมตร และมีท่ีว่างในท่ีดิน 16% หากออกแบบอาคารใน
รูปแบบอาคารชิโนโปรตุกีส หากเป็นอาคารในรูปแบบอื่นต้องมีท่ีว่างไม่น้อยกว่า 30% 

 3. เทศบาลเมืองภูเก็ตได้จัดต้ังโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า 
 2538: โครงการ LIFE ได้จัดท าโปสเตอร์ชักชวนให้สาธารณะชนเห็นความส าคัญของ 

สถาปัตยกรรมบนถนนถลางซึ่งเป็นพื้นท่ีน าร่อง (Local Initiatives for Urban Facilities and 
Environment) และได้จัดท าแผ่นพับให้ชาวถนนถลางเห็นความส าคัญของช่องทางเดินและให้เว้น
ช่องทางเดินให้เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส   

 2539: เทศบาลเมืองภูเก็ต เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และรังวัดเฉพาะรูปด้าน
อาคารด้านหน้าโดยละเอียด ระยะท่ี 1 จ านวน 51 คูหา โดยในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน ชาวบ้านย่าน
ถนนถลางจ านวน 15 คูหา ได้ยินยอมให้เทศบาลเปิดทางเดิน “หงอคากี่” หน้าอาคาร พ.ศ. 2530 
กรมศิลปากรได้จักย่านการค้าเมืองเก่าให้เป็นกลุ่มอาคารท่ีมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม  

 2540: เทศบาลเมืองภูเก็ต เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และรังวัดเฉพาะรูปด้าน
อาคารด้านหน้าโดยละเอียด ระยะท่ี 2 จ านวน 90 คูหา  

 2541: ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารน าร่อง 15 คูหา  
 1. โครงการ ย้อนอดีตเมืองภูเก็ตครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 5-7 มิถุนายน เป็นถนนคน
เดินของชาวชาวภูเก็ต จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง บริเวณถนนพื้นท่ี ถ.ถลาง ซอยรมณีย์ ถ.กระบี ่ถ.ภูเก็ต และ 
ถ.ภูเก็ต ซึ่งได้จัดงานเป็นงานประจ าปีของย่านเมืองเก่าเป็นประจ าเรื่อยมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน (ยกเว้น
ปี 2551 เนื่องจากการส้ินพระชนม์ของพระเจ้าพี่นางเธอกัลยานิวัฒนา) 

 2544: มีการจัดอบรมแนวทางการอนุรักษ์อาคารในบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตใน
วันท่ี 16 สิงหาคม โดยช่างฝีมือชาวภูเก็ต และได้เริ่มการรวบรวมระเบียนช่างฝีมือและผู้รับเหมาท่ีมี
ประสบการณ์ในการซ่อมแซมอาคารเก่า 

 2545: เทศบาลเมืองภูเก็ตได้มีการพิจารณามอบเกียรติบัตรอนุรักษ์อาคารดีเด่น
ให้แก่เจ้าของอาคาร หากเป็นอาคารสมัยใหม่จะต้องมีการฟื้นฟูให้กลับเป็นรูปแบบชิโนโปรตุกีส ท้ัง
รวมถึงงานก่อสร้างใหม่ท่ีให้ความเคารพรูปแบบอาคารข้างเคียง ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของเมืองเก่า 

 2552: ได้มีการด าเนินการดังนี้ 
 1. ได้มีการจดทะเบียนจัดต้ังชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต (Old Phuket Town) ขึ้น

เป็นภาคีร่วมของเทศบาลในการอนุรักษ์ท้ังอาคารเก่าและวัฒนธรรมประเพณี  
 2. เทศบาลนครภูเก็ตได้ปรับปรุงระบบเคเบ้ิลใต้ดินโดยน าสายไฟฟ้า ท่อเมน

ประปา ระบบท่อระบายน้ า และปรับปรุงผิวการจราจรบนถนนถลาง 
 2553: ได้มีการด าเนินการดังนี้  
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 1. สมาคมสถาปนิกสยามได้มอบรางวัล อนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น
ประจ าปีประเภท องค์กรให้กับชุมชนเมืองเก่า  
 2. เทศบาลนครภูเก็ต จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการก่อสร้างระบบเคเบ้ิลใต้ดิน ระยะ 2 ท่ีถนน ภูเก็ตและเทพกระษัตรีบางส่วน 
 3. โครงการ “หลาดปล่อยของ” เป็นตลาด บริเวณถนนดีบุกตัดใหม่ จะเปิด
อาทิตย์ละ 3 วัน คือ วันพุธ วันพฤหัส และวันศุกร์ ช่วงเวลา 16.00 น.-22.30 น. 

 2554: แผนงานการปรับปรุงระบบการจัดการและระบบการขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โครงงานส่งเสริมถนนคนเดินและโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมถนนคนเดิน สนุบสนุนหน่วย
งาน อปท.และททท. ระยะเวลาแผนงานระยะส้ัน พ.ศ. 2552-2554  

 2556: แผนงานการปรับปรุงภูมิทัศน์และการเป็นเมืองน่าอยู่  
 1. โครงการ “หลาดใหญ่” เป็นถนนคนเดินของชาวภูเก็ต บริเวณถนนถลาง 
จะเปิดอาทิตย์ละ 1 วัน คือ วันอาทิตย์ ช่วงเวลา 16.00 น.-22.00 น. 

 2557-2559: แผนพัฒนา 3 ปีเทศบาลนครภูเก็ต  
 1. แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์อาคารย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต 

 2. โครงการเสริมสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวพื้นท่ีศิลปวัฒนธรรมรูปแบบ
สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสภูเก็ต 

 3. โครงการบูรณะโครงการเก่า สร้างพิพิธภัณฑ์ในย่านเมืองเก่าเทศบาลนคร
ภูเก็ต 

2.1 วัฒนธรรมและชนชาติอื่นเขตเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต 
 2.1.1 วัฒนธรรมเพอรานากัน 
 ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเมืองเก่า คือ ชาวจีน วัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลโดดเด่นในเขต

เมืองเก่า คือ วัฒนธรรม “เปอรานากัน” ค าว่า “เปอรานากัน” เป็นภาษามลายู แปลว่า “ผู้ท่ีเกิดใน
ท้องถิ่น” วัฒนธรรมของเพอรานากันเป็นวัฒนธรรมท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะใน สิงคโปร์ 
มะละกา ปีนัง ภูเก็ต และเมืองอื่น ๆ ในคาบสมุทรมาลายู วัฒนธรรมเพอรานากันก็ยังคงด าเนินอยู่
จนกระท่ังถึงปัจจุบัน เห็นได้จากการสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนแบบชิโนโปรตุกีสท่ียังคงมีผู้คน
อาศัยอยู่ ส่วนในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นสถานท่ีหนึ่งท่ีปรากฏเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาวจีนเปอ
รานากัน เนื่องด้วยบรรพชนชาวภูเก็ตสืบเช้ือสายมาจากชาวจีนเปอรานากันในประเทศสิงคโปร์
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จากสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดนี้ท าให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่ีเต็มไปด้วยวัฒนธรรมเปอ
รานากันท่ีไม่แตกต่างไปจากท่ีอื่น (พุมรี อรรถรัฐเสถียร, 2556) 
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ภาพท่ี 7 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเพอรานากัน  
ท่ีมา: ข้อมูลจากมูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต, วัฒนธรรมเพอรานากัน, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2559, เข้าได้
จาก http://www.old  phuketfoundation.org/tradition.html 
   2.1.2 วัฒนธรรมและชนชาติอื่น  

 นอกจากชาวจีนและเปอรานากันซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ในตัวเมืองเก่าภูเก็ต ยังมี
กลุ่มชนอื่นท่ีอาศัยในเขตจังหวัดภูเก็ตอีก ซึ่งชนแต่ละกลุ่มก็จะมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ได้แก่ 
ชาวเลต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณแหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ มีอาชีพประมง ชาวไทยต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณนอก
เมืองบริเวณบ้านฉลอง บ้านป่าตอง และอ าเภอถลาง ส่วนใหญ่มีอาชีพ รับราชการ หรือ ท านาท าไร่  
ชาวมุสลิมต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณบ้านบางเทา บ้านพารา และบ้านเกาะแก้ว ชนกลุ่มต่าง ๆ ในภูเก็ต มี
ความสัมพันธ์ และอยู่ร่วมกันมานานจนวัฒนธรรม ผสานกลมกลืนกันเป็นวัฒนธรรมชาวภูเก็ต 

 

 
ภาพท่ี 8 วัฒนธรรมและชนชาติอื่น  
ท่ีมา: ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www. 
phuketculture.net 
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2.2 สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส 
 “ชิโนโปรตุกีส” เป็นค าเฉพาะท่ีใช้ในการเรียกอาคารท่ีมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมท่ี

ได้รับอิทธิพลมาจากสิงคโปร์ และปีนังเมื่อ 90-130 ปีมา มีอาคารสามลักษณะ คือ อาคารสาธารณะ 
ตึกแถวและบ้านพักอาศัยเด่ียว มีลวดลายท่ีได้รับอิทธิพลท้ังจากสถาปัตยกรรมในยุคคลาสสิค และยุค
โรมันในยุโรป ส่วนใหญ่จะสร้างในสมัยช่วงท่ีพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ เป็นผู้ปกครอง 

 

 
ภาพท่ี 9 แสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสในเขตเมืองเก่าภูเก็ต  
ท่ีมา: มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต, สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.old phuketfoundation.org  
 

 2.2.1 อาคารตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีสบน ถนนถลาง จ.ภูเก็ต 
  ตึกแถวแบบชิโนโปรตุกีสของย่านเมืองเก่าภูเก็ตนี้ ได้รับอิทธิพลจากมะละกา 

ปีนัง และสิงคโปร์ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของเปลือกอาคารด้านหน้า (Facade) ของตึกแถว
แบบชิโนโปรตุกีส มีองค์ประกอบส าคัญดังนี้ 

 

 
ภาพท่ี 10 รูปตัดของอาคารตึกแถวแบบชิโนโปรตุกีส  
ท่ีมา: มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต, ตึกแถวแบบชิโนโปรตุกีส, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก: 
http://www.oldphuket foundation.org 
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ภาพท่ี 11 อาคารด้านหน้าตึกแถวแบบชิโนโปรตุกีส  
ท่ีมา: มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.oldphuket 
foundation.org 

 2.2.2 ทางเดินเท้าหน้าอาคาร “หง่อคากี่ ” เป็นภาษาจีนฮกเกี้ยน แปลตาม
ความหมายว่า “ทางเดินเท้ากว้าง 5 ฟุต” เป็นทางเดินเท้าหน้าตึกแถว มีซุ้มโค้งยาวต่อเนื่องตลอดท้ัง
ชุดของตึกแถว ซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาในการออกแบบให้เหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนช้ืนซึ่งมีฝนตกและ
แดดออก ผันแปรสลับกันไปทุกฤดูกาล 

 

 
ภาพท่ี 12 แสดงภาพสามมิติ “หงอคากี่”  
ท่ีมา: มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต, หงอคากี่, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.old 
phuketfoundation.org  

 2.2.3 หน้าต่างและประตูบ้านช้ันล่าง ลักษณะของหน้าบ้านแบบจีนท่ีมีประตูเข้าตรง
กลาง และมีหน้าต่างสองด้าน เมื่อเปิดประตูจะพบกับห้องรับแขกซึ่งเป็นพื้นท่ีต้ังของแท่นบูชาบรรพ
บุรุษ ซึ่งจะต้องอยู่ตรงกลางของทางเข้าบ้าน และเห็นได้ทันท่ีเมื่อเปิดประตู หน้าต่างท้ังสองข้าง เป็น
ลูกฟักแบบเรียบ และมีช่องเปิดด้านบน นิยมท าเป็นรูปค้างคาว ซึ่งแสดงถึง “ความร่ ารวย” 

 

 
 

ภาพท่ี 13 แสดงภาพหน้าต่างและประตูบ้านช้ันล่าง  
ท่ีมา: มู ลนิ ธิ เมืองเก่ าภู เก็ต , เข้าถึ งเมื่ อ  20 มีนาคม 2559, เข้ าถึ งได้จาก  http://www.old 
phuketfoundation.org 

http://www.old/
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 2.2.4 หน้าต่างบ้านช้ันบน ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมตะวันตก ลักษณะเด่น
ของช่องหน้าต่างช้ันบนของอาคาร โดยมีรูปแบบใหญ่ ๆ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

 2.2.4.1 แบบซุ้มโค้งท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะนีโอคลาสสิก 

 
ภาพท่ี 14 แสดงภาพหน้าต่างบ้านช้ันบนแบบนีโอคลาสสิก  
ท่ีมา: มูลนิธิ เมืองเก่าภู เก็ต , เข้าถึ งเมื่ อ 22 มีนาคม 2559 , เข้าถึงได้จาก  http://www.old 
phuketfoundation.org   
  2.2.4.2 แบบซุ้มหน้าต่างท่ีได้รับอิทธิพลจากอาร์ตเดโค ลักษณะเด่น คือ 
หน้าต่างช้ันบนจะใช้เหล็กดัด ลวดลายเรขาคณิต หรือกรุกระจกสีรูปแบบเรขาคณิต ซึ่งลวดลาย
ตกแต่งอาคารจมีท้ังลายดอกไม้และเรขาคณิต อาคารรูปแบบนี้พบประมาณ ร้อยละ 7 ของอาคารบน 

 
 

ภาพท่ี 15 แสดงภาพหน้าต่างบ้านช้ันบนแบบอาร์ตเดโค  
ท่ีมา: มู ลนิ ธิ เมืองเก่ าภู เก็ต , เข้าถึ งเมื่ อ  22 มีนาคม 2559, เข้ าถึ งได้จาก  http://www.old 
phuketfoundation.org 
  2.2.4.3 แบบซุ้มหน้าต่างท่ีได้รับอิทธิพลจากจีน ลักษณะเด่น คือ หน้าต่างช้ันบนจะ
เป็นบาน เกล็ดผสมบานกระทุ้งท้ังผนังด้านหน้า มีขนาดยาวถึงพื้น อาคารรูปแบบนี้พบประมาณ ร้อย
ละ 3.5 ของอาคารบนถนน 

 
 

ภาพท่ี 16 แสดงภาพหน้าต่างบ้านช้ันบนหน้าต่างแบบจีน  
ท่ีมา: ข้อมูลจากมูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต, เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.old 
phuketfoundation.org 
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2.3 สิ่งน่าสนใจทางประวัติศาสตร์เขตเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต 
 ภายในพื้นท่ีย่านเมืองเก่าภูเก็ต จะมีเนื้อหาท่ีเป็นเอกลักษณ์เป็นการซ้อนภาพอดีต

บนภาพปัจจุบันของเมือง ถนนทางประวัติศาสตร์ในย่านเมืองเก่าภูเก็ต มีท้ังหมด 6 ช่วง แต่ละช่วงจะ
มีช่วงการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและจีน และสะท้อนผ่านอาคารท่ีอยู่อาศัยผ่าน
สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสท่ีเห็นในปัจจุบัน 

 ช่วงท่ี 5 ช่วงถนนถลาง เป็นถนนสายประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ตรงช่วงนี้จะมีอาคาร
ตึกแถวเก่าท่ีมีรูปแบบเดิมเกาะกลุ่มกันอยู่เป็นจ านวนมาก โดยมีจุดเด่นอยู่ตรงท่ีมีการเปิดช่องทางเดิน
เอาไว้เหมือนในอดีต มีตึกแถวกว่า 151 คูหา ซอยรมณีย์เป็นซอยท่ีเช่ือมถนนถลาง สัญลักษณ์อย่าง
หนึ่งของศิลปะแบบภูเก็ต ตึกบางหลังจะพบร่องรอยความเก่าแก่ให้อารมณ์คลาสสิคย้อนยุค และยังถูก
ยกย่องให้เป็นซอยท่ีสวยงามและให้อารมณ์โรแมนติกมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในภูเก็ต 

 

 
รูปท่ี 17 ต าแหน่งถนน 6 ช่วงในเขตเมืองเก่า จ.ภูเก็ต  
ท่ีมา: ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, คู่มือเดินชมเมืองเก่าภูเก็ต หนังสือที่ระลึกในงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต . 
ครั้งท่ี 3, เทศบาลเมืองภูเก็ต, 2543. 
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 การเลือกพื้นท่ีศึกษาลักษณะพึงประสงค์ของถนนคนเดินนี้ได้เลือกถนนถลาง จังหวัด
ภูเก็ต โดยพิจารณาจากถนนท่ีมีการปิดให้เป็นถนนคนเดินท่ีมีการใช้งานเป็นประจ า มีลักษณะเป็น
ถนนท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในปัจจุบัน มีการปิดถนนคนเดินในช่วงเวลากลางคืน มีอาคารส่ิงปลูกสร้าง
ตลอดเส้นทางและมีกิจกรรมนันทนาการในพื้นท่ี ด้วยการพิจารณาดังกล่าวนั้น ถนนถลาง มีลักษณะท่ี
มีความต้องการท่ีใช้เป็นพื้นท่ีศึกษาลักษณะพึงประสงค์ของถนนคนเดินดังกล่าว การศึกษาลักษณะ
ทางกายภาพของถนนถลาง ได้แบ่งหัวข้อศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
3. การส ารวจสภาพปัจจุบันของลักษณะทางกายภาพของถนนถลาง 

3.1 ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
3.2 โครงข่ายการคมนาคม สภาพการสัญจร และการเข้าถึง 
3.3 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
3.4 ต าแหน่งบริเวณท่ีต้ังสถานท่ีส าคัญและรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
3.5 ต้นไม้เดิม ถนนเดิม และอุปกรณ์ถนน 
3.6 จินตภาพ และองค์ประกอบของเมือง 
3.7 สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
3.8 โครงการพัฒนา กฎหมาย ข้อบังคับ และเทศบัญญัติท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

 
ภาพท่ี 18 ต าแหน่งของถนนถลาง จังหวัดภูเก็ต   
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Google Map, และแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินภูเก็ต (2548), [โปรแกรม
คอมพิวเตอร์], ภูเก็ต: Google, 2015    
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3.1 ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของถนนคนเดิน 
 “ถนนถลาง” มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเป็นเส้นถนนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดสาย

หนึ่งในเมืองภูเก็ต เป็นย่านการค้าซึ่งบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตท่ีเคยมีในอดีต ต้ังแต่สมัยท่ียุคเหมืองแร่
รุ่งเรือง และมรดกท่ีตกทอดมาสู่ปัจจุบัน ยังเป็นเขตเมืองเก่าของชาวจีนท่ีอพยพมาอยู่ท่ีภูเก็ต และเป็น
ย่านศูนย์กลางการค้าของชาวภูเก็ตในสมัยก่อน มีท้ังชาวจีน แขก ฝรั่ง และ คนไทย ในสมัยก่อน ถนน
สายนี้ถือเป็นจุดศูนย์กลางของเขตชุมชนเมือง อีกท้ังยังมีบ้านเรือนส่ิงปลูกสร้างมาต้ังแต่สมัยเก่าก่อน 
ท่ีเรียกกันว่า ชิโนโปรตุกีส เป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานกันระหว่างตะวันออกและตะวันตก ได้รับ
อิทธิพลมาจากแหลมมลายู หรือ ปีนัง เนื่องด้วยชาวจีนภูเก็ต มักจะติดต่อค้าขายท่ีปีนัง หรือแม้กระท่ัง
ส่งลูกไปศึกษาต่อท่ีปีนัง และถ้าจะเดินทางไปสิงคโปร์ก็ต้องเดินทางไปลงเรือท่ีปีนังก่อนเช่นกัน ตลอด
แนวถนนถลาง จะมีอาคารบ้านเรือนทรงชิโนโปรตุกีสหลงเหลือให้เห็น  คงอาคารตึกแถวเก่าท่ีมีรูป
แบบเดิมเกาะกลุ่มกันมากกว่า 151 คูหา เป็นถนนสายประวัติศาสตร์คู่กับจังหวัดภูเก็ตมากกว่า 150 
ปี นับจากปี พ.ศ 2393 ถนนสายนี้ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดล้อมให้เป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ศิลปกรรม 

 

 
ภาพท่ี 19 ถนนถลาง ปี พ.ศ. 2459  
ท่ีมา: ภาพประวัติศาสตร์ภูเก็ต, เข้าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.phuket 
meedee.com/blog 
 

 
ภาพท่ี 20 ถนนถลาง ปี พ.ศ. 2472  
ท่ีมา: ภาพประวัติศาสตร์ภูเก็ต, เข้าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.phuket  
data.net 
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ภาพท่ี 21 ถนนถลาง ปี พ.ศ. 2502  
ท่ีมา: ภาพประวัติศาสตร์ภูเก็ต, ประตูถนนถลางในอดีต, เข้าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.phuketdata.net  

 
ภาพท่ี 22 ถนนถลาง ปี พ.ศ. 2550  
ท่ีมา: ภาพประวัติศาสตร์ภูเก็ต, เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.phuket 
meedee.com/blog  

 
ภาพท่ี 23 ถนนถลาง ปี พ.ศ. 2559  
ท่ีมา: ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ ถนนถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อ 17 เมษายน 2559 

จากรูป 19-23 แสดงถึงการใช้ถนนถลางนั้น เป็นเส้นทางคมนาคมของเมืองต้ังแต่อดีต 
ถึงปัจจุบัน มีลักษณะการก่อสร้างเป็นอาคารตึกแถว เพื่อการอยู่อาศัยและประกอบการพาณิชย์คู่กัน
ไป และเป็นย่านเศรษฐกิจของเมือง  
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ต่อมาเมื่อปลายปี พ.ศ.2554 จากการท่ีกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ ส.พ.ช ได้สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเพื่อ
ประชาสัมพันธ์กระตุ้นและสร้างจิตส านึกให้ประชาชน รวมท้ังควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเขตเมือง 
โดยเริ่มการจัดท า “โครงการปิดถนนเพื่อประหยัดพลังงาน ลดมลพิษและส่งเสริมการท่องเท่ียว” แนว
ทางการปิดถนนบางสายเป็นถนนคนเดินอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับผลการตอบรับจากประชาชนอย่างดี ทาง
รัฐบาลจึงมีนโยบายขยายผลของโครงการไปยังเมืองขนาดใหญ่ในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวประเทศ 

จากโครงการน าร่อง ส่งมอบต่อให้หน่วยงานท้องถิ่น คือ เทศบาลนครภูเก็ต เป็น
ผู้รับผิดชอบพื้นท่ีและด าเนินโครงการถนนคนเดิน จึงเปิดโอกาสให้ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตได้จัดท า 
เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาเมืองเก่า กระตุ้นเศรษฐกิจและชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2552 ต่อมาชุมชนย่าน
เมืองเก่าจึงเริ่มด าเนินโครงการถนนคนเดินขึ้น “ถนนถลาง” จึงเป็นถนนท่ีใช้ท าโครงการถนนคนเดิน 
อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาพของหมู่บ้าน และชุมชน (SML) ของหมู่บ้าน/ชุมชน ส าหรับ
ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต มีประชาชนประมาณ 798 คน 163 ครัวเรือน ถือเป็นชุมชนขนาดกลาง (M) 
ซึ่งได้เสนอโครงการ ใช้ช่ือเรียกโครงการว่า “ถนนน่าเดินหลาดใหญ่” จัดให้เป็นถนนคนเดินบริเวณ
ถนนถลางในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ต้ังแต่ส่ีแยกแถวน้ าถึง
ส่ีแยกถนนกระบี่ติดถนนเยาวราช โดยมีผู้จัดชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต บริหารจัดการประธานชุมชน 
คุณดอน ล้ิมนันทพิสิฐ รองประธานคุณสมยศ ปาทาน และคณะกรรมการชุมชน ก าหนดจัดทุกวัน
อาทิตย์ของสัปดาห์ เริ่มขึ้นต้ังแต่วันอาทิตย์ท่ี 29 กันยายน พ.ศ.2556 จึงท าให้มีการปิดถนน รวม
ระยะทาง 400 เมตร ต้ังแต่เวลา 13.00 น.-24.00 น. มาจนถึงปัจจุบัน  

แนวคิดของโครงการและแนวทางของถนนน่าเดิน “หลาดใหญ่” 
 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของ

ชุมชนย่านการค้าเมืองเก่าถนนถลาง  
 2. เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเท่ียวในเขตเมืองภูเก็ตให้จังหวัดภูเก็ต ส าหรับนักท่องเท่ียวท้ัง

คนไทยและต่างชาติท่ีจะได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกล่ินอายของเมืองด้วยการเดินบนถนนช่ืนชมอาคาร
ตึกเก่าและล้ิมลองอาหารพื้นเมือง 

 3. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจย่านการค้าเมืองเก่า ท าให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดจาก
หมุนเวียนและกระจายรายได้สู่รากหญ้า 

 4. เพื่อหาเงินรายได้เข้าชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต โดยจะน าเงินท่ีได้ไปพัฒนาชุมชน
ให้เป็นท่ีน่าอยู่อาศัยอย่างปลอดภัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีคุณภาพท่ีดี มีพื้นท่ี
สร้างสรรค์กิจกรรมของประชาชน    
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3.2 โครงข่ายการคมนาคม สภาพการสัญจร และการเข้าถึงพื้นที่ 
 โครงข่ายการคมนาคม 
 โครงข่ายคมนาคมในพื้นท่ีถนนถลางนั้นติดต่อกับถนนสายส าคัญต่าง ๆ เนื่องจาก

เป็นเส้นทางหลักในย่านใจกลางเมืองภูเก็ต มีความสะดวกในการเช่ือมโยงกับถนนสายส าคัญ คือ 
  ทิศเหนือ        เช่ือมต่อกับ ถนนดีบุก และซอยรมณีย์ 
  ทิศใต้           เช่ือมต่อกับ ถนนพังงา 
  ทิศตะวันออก  เช่ือมต่อกับ ถนนภูเก็ต 
  ทิศตะวันตก    เช่ือมต่อกับ ถนนเยาวราชและถนนกระบี่ 
ภายในถนนถลางนั้นมีรูปแบบการเดินทางในวันจันทร์-วันเสาร์ ท่ีไม่มีการปิดถนนคนเดิน

แบ่งออกได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 2. รถโดยสารรับจ้าง รถบริการ 
3. คนเดินเท้า  

 
ภาพท่ี 24 แผนท่ีถนนในตัวเมืองภูเก็ต  
ท่ีมา: แผนท่ีตัวเมืองจังหวัดภูเก็ต, เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.phuket 
.go.th 
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ภาพท่ี 25 ถนนเส้นทางประวัติศาสตร์ เส้นทางถนน 6 ช่วงในย่านเมืองเก่าภูเก็ต 
ท่ีมา: ถนนในย่านเมืองเก่า, เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.phuket.go.th  
 

 
ภาพท่ี 26 เส้นทางถนนในบริเวณใกล้เคียง และถนนท่ีเช่ือมต่อกับถนนถลาง 
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ภาพท่ี 27 เส้นทางการเดินรถถนนถลางในวันจันทร์-วันเสาร์ (ท่ีไม่มีการปิดถนนคนเดิน) และต าแหน่ง
 บริเวณพื้นท่ีจอดรถ 
 

 
ภาพท่ี 28 พื้นท่ีจอดรถส่วนบุคคล และพื้นท่ีสาธารณะในถนนถลาง และบริเวณใกล้เคียง 



48 

 

3.2.1 ท่ีจอดรถ 
 ถนนถลางมีพื้นท่ีว่างส าหรับเป็นท่ีจอดรถน้อย เนื่องจากการใช้พื้นท่ีโดยรอบ

บริเวณถนนถลางค่อนข้างแออัด จากการสร้างอาคารเต็มพื้นท่ี และมีกิจกรรมการค้าตลอดท้ังวัน ท า
ให้ผู้ใช้งานบนถนนถลางส่วนใหญ่เลือกจอดรถในบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียงตรงบริเวณลานมังกร ถนนดีบุก 
โดยส่วนมากเป็นการจอดรถริมถนน ในบริเวณถนนถลางและถนนใกล้เคียง   

3.2.2 การเดินเท้า 
 สามารถเข้าถึงพื้นท่ีถนนถลางได้โดยวิธีการเดินเท้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

เนื่องจากมีทางเท้า และตรอกซอยท่ีเช่ือมต่อกันระหว่างถนนถลาง ซึ่งท าให้ถนนถลางสามารถเข้าถึง
ได้ทุกทิศทาง ได้แก่ ถนนภูเก็ต ถนนดีบุก ถนนเยาวราช ถนนกระบี่ และซอยรมณีย์ สภาพทางเท้า
โดยท่ัวไปอยู่ในสภาพพอใช้ได้ สามารถเดินได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในบางจุดมีการขาดเส้นทางเดินเท้า 
หรือการปิดทับเส้นทางเดินเท้า มีช่องทางเดินเท้าแคบในบางพื้นท่ีท าให้ไม่สามารถเดินได้อย่างสะดวก  

การสัญจรในพื้นท่ีถนนถลางในวันจันทร์-วันเสาร์ (ท่ีไม่มีการปิดถนนคนเดิน) ท้ังนี้การ
แสดงเส้นทางโครงข่ายเส้นทางประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล เป็นเส้นเดียวกับเส้นทาง
โดยสารรับจ้าง และรถบริการ ซึ่งรถโดยสารประจ าทาง มีเพียงเส้นทางหลักของเมืองท่ีใช้เดินทาง
ท่ัวไปภายในเมือง เส้นทางในเมืองภูเก็ตมีลักษณะเดินรถทางเดียว ในถนนถลางเป็นลักษณะบล็อก
อาคาร (Grid) ส่วนในวันอาทิตย์มีการปิดถนนคนเดินเริ่มเวลา 13.00 น.-22.00 น. จะมีรูปแบบการ
เดินภายในถนนถลางเพียงการเดินเท้าอย่างเดียว เมื่อมีการปิดเส้นทางสัญจรรถยนต์เป็นถนนคนเดิน 
แสดงในรูปท่ี 27 ต้ังแต่ส่ีแยกถนนภูเก็ตถึงถนนกระบี่ ท าให้เส้นทางรถยนต์ยังสามารถสัญจรไปรอบ
โครงข่ายได้ เนื่องจากเป็นเส้นทางท่ีถูกบังคับเดินรถเป็นเส้นทางเดียวโดยรถโดยสารรับจ้างต่าง ๆ ยัง
สามารถเข้ามาส่งผู้มาใช้งานถนนคนเดินได้ถึงบริเวณถนนต่อเนื่อง และผู้มาใช้ถนนคนเดินเท้าเข้าสู่
พื้นท่ีได้ 
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ภาพท่ี 29 โครงข่ายเส้นทางรถยนต์ จักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารรับจ้าง และรถบริการในถนน
 ถลางวันอาทิตย์ (วันปิดถนนคนเดิน) 
 

จุดจอดรถโดยสารรับจ้างภายในถนนถลาง และบริเวณโดยรอบไม่ได้เป็นต าแหน่งป้าย
จอดรถประจ าทาง เนื่องจากรถโดยสารรับจ้าง รถบริการ ภายในจังหวัดภูเก็ตเป็นแบบรถรับจ้างไป
ตามสถานท่ีท่ีผู้โดยสารเรียกใช้บริการ รถโดยสารรับจ้างจึงไม่มีเส้นทางท่ีวิ่งเป็นเส้นทางประจ า และ
จุดจอดรถโดยสารรับจ้างไม่มีป้ายจอดเป็นต าแหน่งชัดเจน จากการสังเกตในระหว่างปิดถนนคนเดิน 
พบว่าต าแหน่งท่ีผู้มาถนนคนเดินใช้เป็นจุดเรียกรถรับจ้างและใช้เป็นจุดขึ้น-ลง จะเป็นต าแหน่งบริเวณ
ทางเข้าออกหลัก เช่น บริเวณส่ีแยกถนนภูเก็ตท่ีเช่ือมต่อกับถนนเทพกระษัตรี ทางเข้าออกบริเวณซอย
รมณีย์ และบริเวณทางเข้าออกถนนเยาวราช ส่วนรถโดยสารประจ าทางของภูเก็ต มีเส้นทางประจ า
ทางผ่านเข้าตัวเมืองภูเก็ต แต่ไม่ไม่มีป้ายจอดเป็นต าแหน่งชัดเจนเช่นกัน ขึ้นอยู่กับผู้โดยสารท่ีจะลง
ตามจุดท่ีโดยสารประจ าทางผ่านเส้นทางของรถโดยสารแต่ละสาย 
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3.2.3 รถโดยสารประจ าทาง รถโดยสารสาธารณะ 
 รถโพท้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (รถสองแถวสีชมพู) โพท้อง มาจาก

ภาษาจีนฮกเกี้ยน หมายถึง รถสองแถวประกอบโครงไม้ ทาสีสันสะดุดตา เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาวภูเก็ต การเข้าถึงถนนถลางสามารถเดินทางมาด้วยรถโดยสารประจ าทาง ซึ่งมีเส้นทางเดินรถ
ผ่านเข้าไปย่านเมืองเก่าภูเก็ต เริ่มต้ังแต่เวลา 06.00 น.–18.00 น. ไม่มีวันหยุด  

 3.2.3.1 รถประจ าทางสายท่ี 1 ห้างบิ๊กซีถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ผ่านห้างบิ๊ก
ซี โลตัส รพ.วชิระ แยกสตรี แยกอ าเภอ แยกไทหัว แยกจุ้ยตุ่ย ซอยภูธร วงเวียนน้ าพุ บขส. วงเวียน
หอนาฬิกา แยกบางเหนียว สะพานหิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  

 3.2.3.2 รถประจ าทางสายท่ี 2 ตลาดส่ีมุมเมืองถึงซุปเปอร์ซิป ผ่านซุปเปอร์ชีป 
แยกราชภัฏ ภูเก็ตวิทยาลัย แยกอ าเภอ แยกสตรี ศาลากลาง บขส. เอ็กโป ตลาดเกษตร แยกบาง
เหนียว โรงเรียนเทศบาลเมือง แหลมช่ัน เทศบาลวิชิต ตลาดส่ีมุมเมือง 

 3.2.3.3 รถประจ าทางสายท่ี 3 สะพานหินถึงเกาะสิเหร่ ผ่านวงเวียนสะพานหิน 
สะพานคลองบางใหญ่  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  สนง.ขนส่งภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต วง
เวียนสุริยเดช โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร รร.สตรีภูเก็ต ไปรษณีย์ สถานีขนส่ง รพ.อบจ.ภูเก็ต ท่าเทียบ
เรือ  การเคหะ แหลมตุ๊กแก 

 

 
ภาพท่ี 30 เส้นทางรถโดยสารประจ าทาง รถโดยสารสาธารณะของสายท่ี 1-3 
ท่ีมา: ส านักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต และแผนท่ีเส้นทางโดยสารประจ าทางโดยงานพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเท่ียว, ส านักงานปลัดเทศบาลนครภูเก็ต, [โปรแกรมคอมพิวเตอร์]  



51 

 

3.2.4 รถแท็กซี่ รถรับจ้าง 
 เป็นรูปแบบการเดินทางท่ีมีการใช้ในการเข้าถึงถนนถลาง เนื่องจากเป็นการ

เดินทางโดยกลุ่มนักท่องเท่ียวเป็นส่วนใหญ่ในขณะท่ีจัดกิจกรรมถนนคนเดิน และใช้จุดท่ีเช่ือมต่อ
ระหว่างถนนถลาง เป็นจุดจอดรถเพื่อรอและรับส่งผู้โดยสาร จึงท าให้เกิดจราจรติดขัดบางเวลา 

3.2.5 รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ 
 การเข้าถึงถนนถลางโดยรถจักรยานในปัจจุบันยังไม่มีเส้นทางรองรับเส้นทาง

จักรยานในตัวเมืองย่านเมืองเก่าภูเก็ตเข้าสู่ถนนถลาง ในส่วนรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่จะเป็นการ
สัญจรของคนท่ีท างานอยู่ในถนนถลาง และผู้อาศัยในบริเวณพื้นท่ีโดยรอบถนนถลาง  

 

 
 

รูปท่ี 31 รถโดยสารประจ าทาง รถโดยสารสาธารณะและรถบริการ  
ท่ีมา: ส านักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต, รถโดยสารประจ าทาง, เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2559, เข้าถึงได้
จาก http://phuket.dlt. go.th/data/line_car.html 

 
3.2.6 สภาพการสัญจร 
 ลักษณะการสัญจรในพื้นท่ีของถนนถลางนั้น มีความกว้างถนนประมาณ 10 เมตร 

โดยมีความกว้างของผิวจราจร 8 เมตร และเท้าท้ัง 2 ข้าง กว้างข้างละ 1.00 เมตร อ้างถึงคู่มือพัฒนา
ภูมิทัศน์เมืองเพื่อการท่องเท่ียว (2531: 11) จากตัวเลขขนาดร่างกายของมนุษย์ในการใช้เท้าต่อ 1 คน 
คือ ใช้ทางเท้า 0.60 เมตร ฉะนั้นทางเท้าควรกว้างอย่างน้อยท่ีสุด 1.20 เมตร คือ ให้สวนทางกันได้ 
(ทรรศชล ปัญญาทรง, 2551: 14) ระบุว่า ทางเดินเท้าในบริเวณย่านการค้า ย่านธุรกิจและย่านท่ีพัก
อาศัยท่ัวไปใช้ ขนาด 1.20-2.00 เมตร ในถนนสายย่อย ซึ่งความกว้างนี้เป็นเกณฑ์ขนาดพื้นท่ีท่ีใช้เพื่อ
สัญจรทางเท้า ปลูกต้นไม้ และส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ถังขยะ ตู้โทรศัพท์ เป็นต้น  

 ดังนั้นทางเท้าภายใน ถนนถลางจึงมีขนาดเล็กท่ีมีมาตรฐานต้ังไว้จากการเดินส ารวจ
พบว่า ปริมาณรถมากเกือบตลอดท้ังวัน ในวันเวลาปกติไม่มีการปิดถนนให้คนเดินนั้น มีสภาพจราจร
คับค่ังท้ังกลางวัน และในเวลากลางคืน เนื่องจากเส้นทางหลักในการสัญจร ประกอบด้วยมีชุมชนธุรกิจ
การค้าขายและท่ีพักอาศัยอยู่ในพื้นท่ี  

http://phuket/
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ภาพท่ี 32 ความกว้างและผิวทางเท้าในถนนถลางในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาภาคสนาม 
 

3.2.7 การเข้าสู่พื้นท่ี 
 ถนนถลางเป็นเส้นทางติดต่อกับเขตอ าเภอเมืองภูเก็ตเป็นเส้นทางท่ีเช่ือมระหว่าง

พื้นท่ีภายในคูเมือง (คลองบางใหญ่) พื้นท่ีถนนถลางนั้นนอกจากเป็นเส้นทางท่ีมีการท าธุรกิจ ร้านค้า
ต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นพื้นท่ีมีย่านพักอาศัยจึงเป็นเส้นทางท่ีอยู่อาศัยและบุคคลภายนอกใช้เป็นทางเข้า–
ออก ในการศึกษาได้บ่งช้ีระดับเส้นทางเป็น 2 ระดับ คือ  

 3.2.7.1 ถนนสายประธาน (Main Street) ได้แก่ ถนนเทพกระษัตรี ตัดผ่านต้ังแต่
ส่ีแยกบริเวณถนนถลาง ตรงไปสู่ปลายถนนท่ีบริเวณภูเก็ต แสดงในรูปท่ี 33 

 3.2.7.2 ถนนซอย (LocaI Street) ได้แก่ ซอยรมณีย์ เช่ือมต่อกับถนนดีบุก และ
ถนนถลาง ท่ีสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นท่ี และเป็นเส้นทางรองในการเข้าสู่พื้นท่ีเนื่องจากถนนถลางเป็น
ย่านพักอาศัย ประกอบกับมีสถานประกอบการและธุรกิจค้าขาย โรงแรม เกสต์เฮาส์ ในพื้นท่ีอยู่เป็น
จ านวนมาก ซอยรมณีย์ท่ีเช่ือมต่อกับถนนถลาง จึงสามารถเช่ือมต่อถนนดีบุกเป็นโครงข่าย และเป็น
เส้นทางรองในการเข้า–ออก ของพื้นท่ีในช่วงเวลาท่ีมีการปิดเส้นทางหลัก เช่น การปิดถนนคนเดินใน
ถนนถลาง การเดินขบวนในงานเทศกาลต่าง ๆ และซอยรมณีย์นี้ยังเป็นประโยชน์ปรับใช้เป็นพื้นท่ีจอด
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลในเวลาท่ีท าการปิดถนนคนเดินในปัจจุบัน 

ถนนท่ีเช่ือมต่อกับถนนถลางมีท้ังหมด 1 ซอย ดังรูปท่ี 33 ซึ่งนอกจากจะเป็นเส้นทางเข้า
สู่พื้นท่ีถนนคนเดินของผู้ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงถนนถลางแล้ว ยังเป็นทางเข้าสู่พื้นท่ีของ 
ประชาชนท่ีอาศัยรถโดยสาร รถบริการ หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว อาจกล่าวได้ว่าถนนถลางนั้นมี
เส้นทางท่ีเข้าสู่พื้นท่ีได้เพียง 1 เส้นทาง ท าให้เกิดการกระจายกิจกรรมได้ไม่ท่ัวถึง และจากระบบขนส่ง
มวลชนหรือรถร่วมบริการ ไม่มีเส้นทางผ่านซอย จึงต้องเดินเท้าเข้ามาสู่พื้นท่ีระยะ 150-200 เมตร 
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ภาพท่ี 33 ทางถนนหลักท่ีเช่ือมต่อกับถนนถลาง 
 

นอกจากซอยรมณีย์ในถนนถลางจะเป็นโครงข่ายการคมนาคมรถยนต์ในวันธรรมดา จะ
สังเกตได้ว่าในบริเวณซอยท่ีเช่ือมต่อถนนถลาง เนื่องจากวันธรรมดาระหว่างวันจันทร์ถึงวันเสาร์ท่ีไม่ได้
มีการปิดถนนคนเดินนั้น จะใช้เป็นเส้นทางคมนาคมภายในเมือง และการสัญจรของรถยนต์ตลอดท้ัง
วัน แต่เมื่อท าการปิดถนนเป็นถนนคนเดินในวันอาทิตย์จะมีการปิดกั้นการจราจรรถยนต์ในถนนถลาง 
เส้นทางการสัญจรท่ีเข้าสู่พื้นท่ีโดยรถยนต์จึงถูกปิดกั้น ดังนั้นซอยท่ีเข้าสู่พื้นท่ีจึงถูกใช้เป็นพื้นท่ีจอดรถ
ของผู้มาถนนคนเดินท่ีน ารถจักรยานยนต์มาด้วยแทน และตามบริเวณหัวมุมถนนตัดกับถนนถลาง 

 
3.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ถนนถลางเป็นถนนสายส าคัญมาต้ังแต่ในอดีตจนปัจจุบัน ในอดีตถนนถลางเป็น

เส้นทางหลักทางเศรษฐกิจทางคมนาคม โดยเป็นเส้นถนนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดสายหนึ่งในเมืองภูเก็ต เป็นย่าน
การค้าซึ่งบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตท่ีเคยมีในอดีต ต้ังแต่สมัยท่ียุคเหมืองแร่รุ่งเรือง และมรดกท่ีตกทอด
มาสู่ปัจจุบัน ถนนสายนี้ถือเป็นจุดศูนย์กลางของเขตชุมชนเมือง มรดกทางสถาปัตยกรรม และมรดก
ทางวัฒนธรรมท่ีมีมากกว่า 3 วัฒนธรรม คือ ไทย จีน มุสลิม อินเดีย ยุโรป นับจากปี พ.ศ 2393 ถนน
สายนี้ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมให้ เป็นพื้นท่ีอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม ลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินพื้นท่ีบริเวณโดยรอบถนนถลางเป็นการประกอบ
พาณิชยกรรมเป็นส่วนใหญ่ กิจการการค้า ประเภทอาหาร ร้านขายเส้ือผ้า ร้านขายของท่ีระลึก 
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โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ เป็นต้น รวมถึงการอยู่อาศัยบริเวณริมถนนถลาง ซึ่งมีลักษณะท่ีเป็นการค้าในเขต
อาคารบ้านเรือนของตนเองและการค้าขายสินค้าประเทต่าง ๆ 

 

 
ภาพท่ี 34 แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินผังเมืองรวมเกาะภูเก็ตปี พ.ศ.2548  
ท่ีมา: ปรับปรุงมาจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต, การใช้ประโยชน์ที่ดินถนนถลาง,
เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.dpt.go.th/phuket/main  
 

3.4 การใชพ้ื้นที่ในถนนถลาง 
 เขตสีแดง ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ใช้ประโยชน์

ท่ีดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย การท่องเท่ียว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ตึกแถวในย่านตัวเมืองเก่าภูเก็ตส่วนมากเป็นอาคารสองช้ัน การใช้พื้นท่ีใน
แต่ละคูหา ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยจะใช้ช้ันล่างเป็นพื้นท่ีในการท างาน นั่งเล่น ครัว รับประทานอาหาร 
และบูชาบรรพบุรุษ ส่วนช้ันบนเป็นท่ีนอนของสมาชิกในครอบครัว  ในขณะท่ีอาคารท่ีเป็นร้านค้า 
พื้นท่ี ช้ันล่างของอาคารถูกใช้เป็น ส่วนค้าขายและส านักงาน  ส่วนช้ันบนก็ใช้เป็นท่ีพักอาศัย
เช่นเดียวกัน ปัจจุบันธุรกิจการค้าในย่านเมืองเก่ามีการเปล่ียนแปลงไปจากสมัยก่อน การใช้อาคาร
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นท่ีพักอาศัยและร้านค้าธุรกิจท่ีเกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจการท่องเท่ียวในพื้นท่ีย่าน
เมืองเก่านี้ เช่น โรงแรมขนาดเล็กท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ (Boutique Hotel) โรงแรมขนาดเล็กราคา
ประหยัด (Hostels) ร้านขายของท่ีระลึก ร้านขายของตกแต่งโบราณ งานฝีมือต่าง ๆ รวมถึงห้องภาพ
ขนาดเล็กท่ีเป็นสถานท่ีจัดแสดงและขายงานศิลปะซึ่งกระจายอยู่บริเวณ ถนนถลาง ถนนพังงา และ
ถนนรัษฎา นอกจากนี้มีร้านกาแฟซึ่งเป็นสถานท่ีส าหรับพบปะสังสรรค์กันระหว่างศิลปิน นักท่องเท่ียว
และบุคคลท่ัวไป จะตกแต่งภายในอาคารเป็นรูปแบบสมัยใหม่แต่ยังคงเสน่ห์ของสถาปัตยกรรม
โดยรวมไว้ได้อย่างกลมกลืน   
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ภาพท่ี 35 แผนผังการใช้อาคารบนถนนถลางในปัจจุบัน 
 

 
 

ภาพท่ี 36 รูปด้านแบบอาคารบนถนนถลางฝ่ังใต้ในปัจจุบัน 
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ภาพท่ี 37 รูปด้านแบบอาคารบนถนนถลางฝ่ังเหนือในปัจจุบัน 
 

3.5 ต าแหน่งบริเวณที่ต้ังสถานที่ส าคัญ 
 ด้วยความส าคัญของถนนถลางท่ีมีต้ังแต่ในอดีตซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจย่านใจกลาง

เมืองเป็นท่ีรวมของผู้คนต่างเช้ือชาติ สลับสับเปล่ียนกันเข้ามาท าธุรกิจอยู่ริมสองฝ่ังของถนนถลางจึงมี
เป็นสถานท่ีส าคัญต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนบนถนนถลาง
สถาปัตยกรรมตึกโบราณสไตล์ชิโนโปรตุกีส และสถานท่ีท่องเท่ียวที่น่าสนใจ ได้แก่ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 38 ผังต าแหน่งอาคารทางประวัติศาสตร์ ในเขตเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต  
ท่ีมา: สถานท่ีส าคัญเขตเมืองเก่าภูเก็ต, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.old  
phuketfoundation.org 
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ภาพท่ี 39 อาคารทางประวัติศาสตร์ในเขตเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต.  
ท่ีมา: สถานท่ีส าคัญเขตเมืองเก่าภูเก็ต, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.old 
phuketfoundation.org  
 

3.6 อาคารและสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ถนนถลาง 
 จากผังต าแหน่งอาคารทางประวัติศาสตร์ในเขตเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต แสดงสถานท่ี

ส าคัญในแต่ละจุดของถนน 6 เส้น ท่ีการสร้างบรรยากาศในการชมเมืองให้เหมือนอยู่ในพิพิธภัณฑ์
ขนาดใหญ่ท่ียังมีชีวิตอยู่ภายใน โดยสร้างจุดดึงดูด (Node) เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินไปยังจุด
สถานท่ีต่างๆ เส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์ จะมีเนื้อหาท่ีเป็นเอกลักษณ์เป็นการซ้อนภาพอดีตบนภาพ
ปัจจุบันของเมือง 

 3.6.1 ศาลเจ้าแสงธรรม 
 ประวัติความเป็นมา ช่ือภาษาจีนว่า “อ๊ามเต่งก้อง” แต่เดิมเคยมีช่ือเรียกอีก

แบบหนึ่งว่า “ศาลเจ้าชิงเจียกอ” ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในจังหวัดภูเก็ต มีประวัติเล่า
สืบต่อกันมาว่า หลวงอ านาจนรารักษ์ (ตันค้วด) ผู้อาวุโสแห่งสายตระกูลตันหล่วนแจ้เป็นผู้สร้างศาล
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เจ้านี้ขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2434 เพื่อใช้เป็นท่ีเคารพสักการะบูชาตามความเช่ือและเป็นสถานท่ี
พบปะสังสรรค์ระหว่างญาติมิตรสหายในตระกูลสายเดียวกัน เริ่มแรกท่ีสร้างศาลเจ้า มีผู้บริจาคองค์
เทพเจ้ามาประดิษฐาน ณ ศาลเจ้าหลายองค์ ต่อมาถูกลักขโมยสูญหายไป จึงคงเหลือให้เห็นเท่าท่ี
ปรากฏในปัจจุบันนี้ (สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ และคณะ 2541: 141) ได้เปล่ียนช่ือเป็น “เต่งก้องต๋อง” 
และได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้อยู่สภาพท่ีดีขึ้น ประดิษฐานองค์พระตันเซ่งอ๋องซึ่งเป็นเทพเจ้าท่ีสาย
ตระกูลแซ่ตันนับถือ จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้คือ มีการออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบจีน โดยการ
น าเอารูปปูนปั้นมังกรและตุ๊กตาประดับบนหลังคาศาลเจ้า ส่วนตัวอาคารศาลเจ้าถูกทาด้วยสีแดงซึ่ง
เป็นสีมงคลตามความเช่ือของชาวจีนในปี พ.ศ. 2540 ศาลเจ้าแสงธรรมได้รับพระราชทานรางวัล
อนุรักษ์ดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยผ่านการคัดเลือกของสมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้มีการบูรณะศาลเจ้าครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2542 เพื่อฉลอง
ศาลเจ้าครบรอบ 109 ปี ในปี พ.ศ. 2543 

 

 
ภาพท่ี 40 ศาลเจ้าแสงธรรม  
ท่ีมา: สถานท่ีท่องเท่ียวถนนถลาง , ศาลเจ้าแสงธรรม , เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน , เข้าถึงได้จาก 
http://www.phuketcity.go.th/tourism  
 

 3.6.2 ร้านหงวนซนุต๋อง 
 หงวน ซุน ต๋อง เป็นร้านขายยาจีนโบราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในจังหวัดภูเก็ต เดิม

รู้จักกันในนาม “ร้านแม่ปริก” ก่อต้ังด้วย “โหเอียนเดง” นับเป็นร้านขายยาท่ีเป็นท่ีพึ่งของชาวภูเก็ต
ยามป่วยไข้มาต้ังแต่ในอดีต ยาวนานนับ 100 ปี โดยตกทอดมาถึง 3 ยุค ต้ังแต่สมัยท่ีการแพทย์และ
การรักษาพยาบาลยังไม่เจริญจวบจนปัจจุบัน ซึ่งการแพทย์สมัยใหม่ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังคง
รักษาสถานภาพของตนไว้ได้อย่างมั่นคงตลอดมา ปัจจุบันร้านขายยาหงวนซุนต๋อง ยังขายยาจีนแผน
โบราณและสมุนไพรจีนส าหรับการประกอบอาหารซึ่งเป็นท่ีนิยมของชาวภูเก็ต 
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ภาพท่ี 41 ร้านหงวนซุนต๋อง  
ท่ีมา: ประวัติศาสตร์ถลาง, หงวนซุนต๋อง, เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน, เข้าถึงได้จาก http://www. 
phuketdata.net  
 

 3.6.3 ร้าน CHINA INN 
 อาคารไชน่าอินน์ อาคารแห่งการอนุรักษ์ ส านักงานของพระพิทักษ์ชินประชา

ซึ่งเป็น สถานท่ีให้บริการโอนเงินกลับประเทศจีนของชาวจีนในสมัยก่อน เดิมเป็นบ้านของ “อ๋องบุ้
นเทียม”พ่อตาของพระพิทักษ์ชินประชา (ตันม่าเสียง ตัณฑวนิช) คหบดีคนส าคัญของภูเก็ตใช้
ส านักงานแลกเปล่ียนเงินตรา “ฮับหล่องฮวด” และป้ายภาษาจีนครึ่งวงกลมเป็นข้อความ
ประชาสัมพันธ์กิจการว่า “ห้างแห่งนี้รับโอนเงินไปยังเมืองเช่ียเหมินมณฑลฮกเกี้ยนในจีน” รวมถึง
จารึกค าจีนท่ีมีความหมายว่า “ให้ธุรกิจเฟื่องฟู งอกงาม” ท าให้ทราบว่าเดิมเป็นส านักงานด าเนิน
กิจการโพยก๊วน รับซื้อขายแลก เปล่ียนเงินตราต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันปรับเปล่ียนเป็นร้านอาหาร 

 

 
ภาพท่ี 42 ร้าน CHINA INN  
 

 3.6.4 บ้านเลขท่ี 63 (ศูนย์บริการข้อมูลท่องเท่ียวถนนถลาง) 
 บ้านเลขท่ี 63 ถนนถลาง เป็นอาคารของเทศบาลเมืองภูเก็ต ซึ่งภายในจะ

เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของย่านการค้าเมืองเก่า ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้กับนักท่องเท่ียวที่เดิน
ทางเข้ามาเยือนท่ีท่องเท่ียวในย่านเมืองเก่าของภูเก็ต โดยได้จัดให้ช้ันล่างเป็นอาคารรับรองของ
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เทศบาลภูเก็ตและช้ันเป็นส่วนจัดแสดงซึ่งสามารถใช้จัดแสดงวิถีชีวิตในบ้านเรือนของจริงของชาวถนน
ถลางในสมัยก่อน ศูนย์บริการข้อมูลท่องเท่ียว ถนนถลางนั้น แต่เดิมเป็นทรัพย์สินของบริษัทเพิร์ล  ซึ่ง
เป็นบริษัทท่ีท าธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จ าพวกโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต แต่ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 
2548 บริษัทดังกล่าวได้มีการแลกเปล่ียนทรัพย์สินกันกับเทศบาลนครภูเก็ต จึงท าให้บ้านหลังนี้ตกเป็น
ทรัพย์สินของเทศบาล และถูกน ามาปรับปรุงให้กลายเป็นศูนย์บริการข้อมูลท่องเท่ียวที่คอยให้บริการ
ด้านการท่องเท่ียว และประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต 

 

 
ภาพท่ี 43 บ้านเลขท่ี 63 หรือศูนย์บริการข้อมูลท่องเท่ียวถนนถลาง 
 

 3.6.5 ศาลเจ้าไหหล า 
 ศาลเจ้ามีองค์พระประธาน คือ เจ้าแม่ทับทิม (จุ้ยโป้ยเต๊งเหนียว) ต้ังอยู่ ท่ี

บ้านเลขท่ี 22 ถนนถลาง อ าเภอเมืองภูเก็ต เป็นศาลเจ้าท่ีสถิตของเจ้าแม่ทับทิม หรือ มาจอโป๋ หรือจุ้ย
โบ้เต่งเหนียง ท่ีชาวเรือหรือชาวเกาะไหลหล าเคารพนับถือมาแต่เดิม เมื่ออพยพมาท ามาหากินอยู่
ภูเก็ต จึงได้น าองค์เจ้าแม่มาประดิษฐาน ลักษณะการแต่งองค์เจ้าแม่ จะเป็นลักษณะการแต่งกายของ
ชนพื้นบ้านชาวเกาะไหหล าโดยเฉพาะ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ศาลเจ้าเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของ
ชาวไหหล า 

 

 
ภาพท่ี 44 ศาลเจ้าไหหล า 
 

 3.6.6 คริสเตียนสถาน 
 ศาสนาคริสต์ในภูเก็ต มีผู้นับถือท้ังนิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตส

แตนท์ ส าหรับศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์นั้น เริ่มมีมิชช่ันนารีจากมาเลเซียเข้ามาในภูเก็ตราวปี 
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พ.ศ. 2425 และใช้ภาษาจีนฮกเกี้ยนในการสอนศาสนา หลังจากนั้นประมาณ ๔ ปี มิชช่ันนารีช่ือ 
“William Mae Donald และ Philip J.Hocquard ได้เดินทางจากปีนังเข้าสู่ภูเก็ต  ขณะนั้นมีผู้นับ
ถือศาสนาคริสต์ในภูเก็ตประมาณ ๘ คน และท้ังสองได้ท าการประกอบพิธีศีลมหาสนิทให้แก่ชาวภูเก็ต
เหล่านั้น อ๋องหิ้น เป็นผู้ท่ีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างยิ่ง เข้าได้รวบรวมเงินจากการขายขนม ซื้อ
บ้าน 1 หลัง บริเวณถนนถลาง ในปี ค.ศ.1889 คือ บ้านเลขท่ี 24 เพื่อเป็นสถานท่ีพบปะของ
คริสตศาสนิกชนและเผยแผ่ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า สถานท่ีนี้ยังเป็นสถานท่ีส าหรับสวด
มนต์ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจนถึงปัจจุบันนี้ 

 

 
ภาพท่ี 45 คริสเตียนสถาน 
 

 3.6.7 บ้านเลขท่ี 97 บ้านตระกูลถาวรว่องวงศ์ 
 บ้านหลังนี้ยังคงรักษาประตูช้ันล่างแบบจีน และมีการบูรณะอาคารช้ันบนให้

กลมกลืนกับรูปแบบได้รับเกียรติบัตรด้านอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ประเภทดีเด่น  ปี 2541  
 

  
ภาพท่ี 46 บ้านเลขท่ี 97 บ้านตระกูลถาวรว่องวงศ์ 
 

 3.6.8 บ้านเลขท่ี 135 ร้านขายผ้าสิริรัตน์ 
 อาคารทีมีความสมบูรณ์ของปูนปั้นและหน้าต่างเก่า เป็นอาคารชิโนโปรตุกีส

เก่าแก่ มีภาพปูนปั้นตุ๊กตาจีนอยู่เหนือคานช้ัน 2 ซึ่งเจ้าของอาคารเดิมพยายามอนุรักษ์ไว้จนถึงทุก
ปัจจุบัน แสดงรูปแบบของชิโนโปรตุกีสชัดเจน อาคารหลังนี้ เคยเป็นร้านถ่ายรูปของช่างถ่ายรูปชาว
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ญี่ปุ่นมาแต่สมัยก่อน ประมาณสมัยรัชกาลท่ี 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ช่ือว่า ร้านนิกโก้  ต่อมาเมื่อชาว
ญี่ปุ่นเลิกกิจการกลับไป ช่างถ่ายภาพคนไทยคนแรกในภูเก็ตเป็นชาวพระนคร ก็รับช่วงร้านแห่งนี้แทน 
คือ นายสว่าง และผู้รับช่วงกิจการต่อจากนายสว่าง คือ ร้านสุภาพ ก่อนท่ีจะกลายสภาพเป็นร้านเสริม
สวย ดัดผม แต่งผมสตรี ช่ือ ทิพย์สะอาด แล้วเปล่ียนเป็นร้ายขายผ้า สิริรัตน์ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2518 
จนถึงในปัจจุบัน 

 

 
ภาพท่ี 47 บ้านเลขท่ี 135 ร้านขายผ้าสิริรัตน์ 
 

 3.6.9 ซอยรมณีย์  
 โรงฝ่ินและย่านบันเทิงในสมัยก่อน ช่ือของซอยรมณีย์สะท้อนให้เห็นถึง

กิจกรรมของพื้นท่ีในสมัยเหมืองแร่เฟื่องฟูได้เป็นอย่างดี สถานท่ีนี้เคยเป็นย่านเริงรมย์ของชาวเหมือง
ในสมัยก่อน  ปัจจุบันเป็นย่านพักอาศัยและยังคงมีโรงแรมอยู่บ้าง อาคารตึกแถวเก่าสองฟากในซอย
รมณีย์  ส่วนหนึ่งยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้ ท้ังประตูหน้าต่างแบบจีนท่ีช้ันล่างและซุ้มหน้าต่างบาน
เกล็ดและบานลูกฟักไม้ท่ียาวถึงพื้น รวมท้ังการตกแต่งลวดลายปูนปั้นประดับผนัง อาคารบางช่วงมี
ระเบียงยื่นออกมา มีความสวยงามของสถาปัตยกรรมยังคงมีให้พบเห็นและช่ืนชมได้ 

 

 
ภาพท่ี 48 ซอยรมณีย์ 
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ภาพท่ี 49 ต าแหน่งสถานท่ีส าคัญต่าง ๆ ในถนนถลาง 
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3.7 ต้นไม้ ถนน และอุปกรณ์ถนน 
 จากการเดินส ารวจพื้นท่ีถนนถลางพบว่า ถนนถลางนั้นเป็นถนนท่ีมีทางเข้าขนาดเล็ก 

การจราจรเป็นแบบท่ีเดินรถทางเดียว เนื่องจากอาคารตลอดสองฝ่ังถนนเป็นท่ีจอดรถ มีผิวการจราจร
รถยนต์ ขนาด 1 ช่วงทาง พื้นท่ีทางเท้าในถนนถลางมีขนาดเพียง 0.80–1.00 เมตร เท่านั้น ได้ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4 จ านวนอุปกรณ์ถนนท่ีติดต้ังในถนนถลาง 
อุปกรณ์ถนน จ านวน 

1. ป้ายช่ือถนน 4 
2. ป้ายจราจร 10 
3. ป้ายแผนผังย่านเมืองเก่าภูเก็ต 1 
4. ตู้ไปรษณีย์ 1 
5. ตู้แสดงข้อมูลท่องเท่ียว 1 
6. ถังขยะ 5 
7. ไฟส่องสว่าง  16  
8. ตู้อุปกรณ์ดับเพลิง 2 

 

หมายเหตุ: โดยผู้วิจัย การลงพื้นท่ีส ารวจจ านวนอุปกรณ์ถนนท่ีติดต้ังในถนนถลาง อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 
เมื่อ 17 เมษายน 2559 
 

 
ภาพท่ี 50 อุปกรณ์ถนนในถนนถลาง 
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3.8 จินตภาพและองค์ประกอบของเมือง  
 พื้น ท่ีศึกษาในถนนถลางซึ่ งเป็นถนนสายส าคัญในเมือง มีความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบทางกายภาพในพื้นท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 2 คือ การพัฒนาการแนวคิดการออกแบบด้าน
ภาพลักษณ์ในงานภูมิทัศน์ถึงการศึกษาของ Kevin Lynch ปี 1960 ในเรื่องจิตนาภาพ (The Image 
of the City) ส่วนประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ เอกลักษณ์ (Identity) โครงสร้าง (Structure) และ
ความหมาย (Meaning) ท้ัง 3 ประการมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดย Lynch ให้ความส าคัญท่ีมุ่ง
เรื่องเอกลักษณ์ และโครงสร้างอันน าไปสู่ความเข้าใจและความชัดเจน ท่ีเอื้อ ให้เกิดจินตภาพ 
(ImageabiIty) ได้ง่าย ประกอบไปด้วย 

 3.8.1 เส้นทาง (Paths) มีความส าคัญท่ีสามารถแสดงให้เห็นภูมิทัศน์เมืองได้ชันเจน
ท่ีสุด ถนนถลางเป็นถนนสัญจรท่ีมีลักษณะเป็นทางตรงจากถนนภูเก็ตสู่ถนนเยาวราช เพื่อผ่านเข้าใน
ย่านเมืองเก่า มีขนาด 1 ช่วงทางจราจร มีลักษณะตรงและยาวตลอดเส้นทางสองฝ่ังริมถนนเป็นท่ีต้ัง
ของอาคารร้านมีความสูงประมาณ 1–3 ช้ัน เป็นท้ังท่ีพักอาศัย และด้านล่างมีหน้าร้านขายสินค้า
ประเภทต่าง ๆ  

 3.8.2 ท่ีรวมกิจกรรม (Nodes) บริเวณจุดรวม หรือสถานท่ีท่ีมีการรวมของกลุ่มคน 
หรือกิจกรรมท่ีรวมกลุ่มคน ได้แก่ ส่ีแยก หัวถนน จัตุรัส มักมีลักษณะพิเศษท่ีเอื้อไห้เกิดความหนาแน่น
ของกลุ่มคนการปิดถนนคนเดินในถนนถลาง บริเวณท่ีรวมกิจกรรมจะต้องอยู่ในบริเวณส่ีแยก ซึ่งจะ
เป็นบริเวณลานกว้างและจุดตัดของถนนท่ีตัดผ่านถนนถลาง เมื่อมีการปิดถนนถลางคนเดินแล้วใน
บริเวณนั้นถูกจัดเป็นพื้นท่ีกิจกรรมประเภทค้าขายสินค้า กิจกรรมประเภทการแสดง กิจกรรมประเภท
เผยแพร่และประชาชนส้มพันธ์ เมื่อปิดถนนคนเดินในวันอาทิตย์พื้นท่ีหน้าถนนถลางท่ีตัดกับถนนภูเก็ต 
ซึ่งเป็นพื้นท่ีรวมของผู้คน และกิจกรรมค้าขายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม รวมถึงกิจกรรมการ
แสดงในพื้นท่ีดังกล่าวด้วยในรูปท่ี 51  

 3.8.3 ย่าน (Districts) บริเวณท่ีมีลักษณะทางภาพขององค์ประกอบหรือกิจกรรมท่ี
คล้ายคลึงกันท้ังทางกายภาพหรือการใช้งาน เช่น ย่านการค้า ย่านพักอาศัย 

 จากท่ีกล่าวไว้ในเรื่องกิจกรรมการใช้ท่ีดิน แสดงการใช้ท่ีดินในถนนถลางท่ีอาคาร
บริเวณติดริมถนนนั้น เป็นการใช้ดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น เป็นถนนถลางถือ
เป็นถนนสายเศรษฐกิจส าคัญของเมืองภูเก็ต 

 3.8.4 ขอบเขต (Edges) บริเวณแนวท่ีแบ่งระหว่าง 2 ย่านท่ีแตกต่างกันอย่างชันเจน 
ขอบเขตของถนนถลางนั้น มีขอบเขตท่ีชัดเจน มีลักษณะเป็นเส้นทางยาว เนื่องจากเป็นถนนสายมุ่งสู่
ตัวเมือง โดมีขอบเขตของถนนท่ีมีคลองบางใหญ่กั้นขอบเขตของถนนถลาง 

 3.8.5 ภูมิลักษณ์ (Landmarks) ส่ิงท่ีมีความเด่นจากส่ิงแวดล้อม โดยเป็นจุดอ้างอิง 
จุดเด่นของชุมชนสามารถจดจ าได้ในระยะไกลท่ีหมายตานั้นแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  
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  3.8.5.1 ท่ีหมายตาระยะไกล (Distance Landmark) เป็นจุดอ้างอิง และ
สังเกตได้ในระยะไกลมีขนาดใหญ่ สูง หรือลักษณะเด่นเป็นพิเศษใช้จุดอ้างส าหรับผู้ท่ีไม่ได้อยู่ในพื้นท่ี 
ซึ่งเหมาะสมส าหรับผู้เดินทางมา นักท่องเท่ียว ท่ีหมายตาระยะไกล คือ ยอดเขานาคเกิดเป็นฉากหลัง
ของถนนได้ 

 

 
ภาพท่ี 51 เขานาคเกิดเป็นท่ีหมายตาระยะไกล 
   

  3.8.5.2 ท่ีหมายตาท้องถิ่น (LocaI Landmark) เป็นจุดอ้างอิงของผู้ท่ีอยู่
อาศัยในบริเวณนั้น ภายในถนนถลาง มีท่ีหมายตาท้องถิ่นเป็นท่ีจดจ าของผู้คนท่ีอาศัยในบริเวณพื้นท่ี 
และบริเวณใกล้เคียง รวมถึงซอยรมณีย์ เช่น ประตูซุ้มถนนถลาง สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
มหาราชินี (ลานมังกร) วัดมงคลนิมิต 

 

  
ภาพท่ี 52 ประตูซุ้มถนนถลาง 
 

 
ภาพท่ี 53 วัดมงคลนิมิตร 
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ภาพท่ี 54 ต าแหน่งองค์ประกอบทางจินตภาพในถนนถลาง 
 

3.9 สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ถนนถลางต้ังอยู่ในอ าเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยหน่วยงานหลายฝ่ายรับผิดชอบหน้าท่ี

ร่วมกันในพื้นท่ี มีดังนี้ 
 3.9.1 การไฟฟ้า อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต 
 3.9.2 การประปา น้ าอุปโภคบริโภคการใช้น้ าได้มาจากระบบประปา ผู้บริโภคส่วน

ใหญ่มาจากการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค และจ าหน่ายน้ าประปาเทศบาลนครภูเก็ต 
 3.9.3 การส่ือสารและโทรคมนาคม บริการโทรศัพท์ มีความส าคัญต่อการท่องเท่ียว

และนักท่องเท่ียวโดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการส่ือสารและโทรคมนาคมของจังหวัดภูเก็ต  2
หน่วยงาน คือ การส่ือสารแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 

 3.9.4 การก าจัดขยะ มีหน่วยงานเทศบาลนครภูเก็ตเป็นผู้รับผิดชอบและจัดเก็บขยะ 
 3.9.5 การรักษาความปลอดภัย ในความรับผิดชอบของกรมต ารวจโดยมีหน่วยงาน

ของกรมต ารวจท่ีดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่ 2 หน่วยคือ กองก ากับการภูธรจังหวัดภูเก็ตขึ้นตรงกับ
ต ารวจภูธร และกองบังคับการต ารวจท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
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 3.9.6 การให้บริการรถสุขาเคล่ือนท่ี จากกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเทศบาล
นคร ภูเก็ตให้บริการเนื่องจากถนนถลางไม่มีห้องน้ าสุขาสาธารณะในพื้นท่ี จึงต้องขอให้หน่วยงานเข้า
มาบริการในพื้นท่ีโดยการจัดจ้างของฝ่ายบริหารโครงการถนนคนเดิน 

 

 
ภาพท่ี 55 ต าแหน่งสถานท่ีราชการท่ีใกล้ถนนถลาง 
 

3.10 โครงการพัฒนา กฎหมาย ข้อบังคับ และเทศบัญญัติที่เก่ียวข้อง 
  การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ผลการทบทวนยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ปี (พ.ศ. 2558–2561) วิสัยทัศน์จังหวัดภูเก็ต “ภูเก็ตเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ 
บนพื้นฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน”พนัธกิจ (Mission) 

 1. เร่งส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวสู่มาตรฐานการท่องเท่ียวระดับโลก 
 2. ก าหนดทิศทางการท่องเท่ียวภูเก็ตสู่ความร่วมมือระดับโลก 
 3. สนับสนุนการท่องเท่ียวภูเก็ตควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรม

และส่ิงแวดล้อม 
  4. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของภูเก็ต 
  5. ส่งเสริมความมั่นคงในสังคมตลอดจนระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนและนักท่องเท่ียว 
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  6. สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนและนักท่องเท่ียว 

  7. ปรับรูปแบบการบริหารให้มีสมรรถนะรองรับการท่องเท่ียวสู่มาตรฐาน 
  8. ปรับเปล่ียนทัศนคติ วัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องในการท างานภายใต้หลัก

บริหารการจัดการบ้านเมืองท่ีดี (Good Government) 
  9. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการแข่งขัน 
  10. สร้างแหล่งท่องเท่ียวและบริการใหม่ โดยเสริมสร้างการมี ส่วนร่วมของ

ประชาชนและชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  11. สร้างโอกาสและกระจายรายได้ในสังคมเพื่อลดความเหล่ือมล้ าด้วยการพัฒนา

ศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงานสู่มาตรฐานนานาชาติ 
แผนงานการปรับปรุงภูมิทัศน์และการเป็นเมืองน่าอยู่ 
  1. โครงการถนนสวย ถนนพังงา ถนนเยาวราช ถนนดีบุก 
  2. โครงการส่งเสริมถนนคนเดิน ถนนถลาง ถนนกระบี ่ซอยรมณีย์ 
  3. โครงการก่อสร้างทางจักรยานในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 
พื้นท่ีอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม 
เนื่องจากบริเวณเมืองเก่า ภูเก็ตเป็นพื้นท่ีท่ียังหลงเหลือส่ิงท่ีเป็นเอกลักษณ์ซึ่งแสดงให้

เห็นประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งของจังหวัด พื้นท่ีในเขตเมืองเก่านี้ ถูกประกาศให้เป็น “เขตอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม” มีอาณาเขตตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
เรื่องก าหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2546 ดังนี้ 

ในเขตนี้ให้มีได้เฉพาะอาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน 12 เมตร และต้องมีท่ีว่างอันปราศจากส่ิง
ปกคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 16 ของพื้นท่ีดินท่ีขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ส าหรับอาคารท่ีจัดให้มี
ช่องทางเดินหน้าอาคารทะลุถึงอาคารข้างเคียงตามลักษณะสถาปัตยกรรม ชิโนโปรตุกีสตามรูปแบบท่ี
สภาท้องถิ่นก าหนด หรือต้องมีท่ีว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นท่ีดินท่ีขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร  

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 
 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน ให้มีความพร้อมในกระบวนการสร้างสรรค์

ความคิดและน าไปสู่แนวทางปฏิบัติในด้านการด ารงชีวิตและมีอาชีพ อย่างมีคุณภาพมั่นคงและยั่งยืน 
 2. เป็นเครื่องมือซึ่งท าให้เห็นทิศทางและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน  
  3. เป็นรูปแบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคประชาชนจากการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการ เพื่อการด ารงชีพและการมีอาชีพของประชาชนโดยส่วนรวม 
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  4. เป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนในหมู่บ้าน เกิดการสร้างผู้น าในท้องถิ่น
ท่ีมาจากภาคประชาชนโดยแท้จริง เพื่อการพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอ านาจท่ีมี
ประสิทธิภาพในอนาคต 
 
4. การสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมในถนนถลางขณะปิดถนนคนเดิน 

สภาพแวดล้อมของถนนถลางในวันท่ีท าการปิดถนนคนเดินสามารถแบ่งหัวข้อในการ
สังเกตการณ์ได้ดังนี้  

4.1 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
 จากข้อมูลลักษณะกายภาพถนนถลางท่ีกล่าวไว้ในช่วงแรก อาคารและส่ิงปลูกสร้าง

ประกอบไปด้วยสถานท่ีทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถานและอาคารท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นซึ่ง
อาคารและส่ิงปลูกสร้างเหล่านี้อยู่ ท้ังสองฝ่ังของถนนถลางในรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส 
อาคารท่ีพักอาศัยริมถนนถลางท่ียังคงมีรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นไว้ยังคงมีให้เห็นอยู่ท้ังสองฝ่ัง ซึ่ง
แสดงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น เมื่อมีการปิดคนเดินท่ีถนนถลางนั้น อาคารและ
ส่ิงปลูกสร้างท่ีต้ังอยู่สองฝ่ังของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีต้ังอยู่สองฝ่ังของถนนคนเดินจึงเป็นหนึ่งใน
สภาพแวดล้อมของถนนท่ีส่งผลต่อมุมมองของถนนคนเดิน รวมถึงบรรยากาศของเมืองได้ บริเวณลาน
โล่ง พื้นท่ีว่าง เช่ือมต่อกับถนนถลาง จึงเป็นพื้นท่ีร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการ สาธิตวิธีการ
ท าสินค้า กิจกรรมทางหน่วยราชการ กิจกรรมประเภทค้าขาย กิจกรรมการแสดงดนตรี  กิจกรรม
ประเภทนันทนาการ และกิจกรรมประเภทให้บริการ  

 
ภาพท่ี 56 บรรยากาศถนนคนเดินหน้าศาสนาสถาน 
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4.2 ทางเข้าออกสู่ถนนคนเดิน 
 บริเวณทางเข้าออกหลักของถนนถลางนั้นมีอยู่ 3 ทาง คือ จุดเริ่มต้นท่ีบริเวณลาน

ประตูซุ้มถนนถลางบริเวณส่ีแยกเป็นทางเข้าออกหลักของถนนคนเดิน และจุดส้ินสุดของถนนคนเดิน
บริเวณส่ีแยกถนนเยาวราช ท่ีเป็นเส้นทางของนักท่องเท่ียว และผู้มาใช้ถนนเป็นเส้นทางเข้าออกหลัก
ของถนนคนเดิน ส่วนเส้นทางเข้าออกโดยมีซอยเช่ือมต่อกับถนนถลางเป็นทางเข้าออกเป็นทางรอง 
เมื่อท าการปิดถนนคนเดิน ก็ยังคงสามารถใช้ถนนสายหลักรอบ ๆ ถนนถลางเป็นเส้นทางสัญจรรถยนต์
ได้ ภายในถนนถลางมีถนนซอยต่อเนื่องอยู่ 1 ซอย ท่ีออกสู่ถนนหลักโดยรอบข้างท้ังยังเป็นเส้น
ทางเข้าออกของผู้ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีหรือบริเวณใกล้เคียงของถนนถลาง 

 

 
ภาพท่ี 57 บริเวณทางเข้าออกถนนคนเดิน 
 

บริเวณท่ีใช้เป็นพื้นท่ีจอดรถ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถรับจ้าง นั้น จะอยู่บริเวณมุม
ถนน หรือส่ีแยกทางเข้าออกของถนนคนเดิน และบริเวณโดยรอบของถนนท่ีเช่ือมต่อกับถนถลาง จาก
ท่ีได้สอบถามพื้นท่ีจอดรถภายในไม่มีพื้นท่ีรองรับ เนื่องจากเป็นพื้นท่ีจอดรถของคนในชุมชน ส่วน
บุคคล ส่วนพื้นท่ีจอดรถ จากการสังเกตการณ์นั้น จะเป็นบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหา
ราชินี แต่ต้องเดินเท้าเข้าไปในถนนคนเดิน ในระยะ 150-200 เมตร  
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ภาพท่ี 58 ท่ีจอดรถบริเวณทางเข้าออก และซอยท่ีเช่ือมต่อกับถนนถลาง 
 

4.3 อุปกรณ์ถนน เเละสิ่งอ านวยความสะดวกในถนนคนเดิน 
 จากการเดินส ารวจพื้นท่ีถนนถลางพบว่า ลักษณะทางกายภาพพื้นท่ีถนนถลางนั้น 

ในพื้นท่ีไม่มีต้นไม้จะมีต้นไม้ในบริเวณสวนสาธารณะด้านหน้าประตูซุ้มของถนนถลางเท่านั้น เป็นถนน
ท่ีมีทางเข้าขนาดเล็ก การจราจรเป็นแบบท่ีเดินรถทางเดียว เนื่องจากอาคารตลอดสองฝ่ังถนนเป็นท่ี
จอดรถ มีผิวการจราจรรถยนต์ ขนาด 1 ช่วง พื้นท่ีทางเท้าในถนนถลางมีขนาดเพียง 0.80 – 1.00 
เมตร  

 
ภาพท่ี 59 ลักษณะทางกายภาพของทางเดินเท้าภายในถนนคนเดิน 
 

 4.3.1 ม้านั่ง 
 การปิดถนนคนเดินนั้นพบว่า ต าแหน่งท่ีนั่งพักจะสามารถนั่งพักได้ในส่วน

กิจกรรมการแสดงหรือ เวทีดนตรี แต่จ านวนท่ีนั่งไม่เพียงพอ ท าให้ผู้มาถนนคนเดินใช้บริเวณท่ีว่าง 
เช่น บริเวณ บริเวณทางเท้าของถนนท่ีมีระดับสูงกว่าถนน หรือบริเวณช่วงท่ีว่างด้านหน้าอาคาร เป็นท่ี
นั่งพักในถนนคนเดิน 
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ภาพท่ี 60 ผู้ท่ีมาใช้บริเวณท่ีนั่งท่ีว่างหน้าอาคาร และทางเท้าในถนนคนเดิน 
 

 4.3.2 ห้องสุขา 
  ห้องสุขาสาธารณะมีอยู่ 1 ต าแหน่งในบริเวณทางเข้าออกส่ีแยกถนนเยาวราช

ตัดกับถนนกระบี่ ภายในระหว่างถนนถลางนั้นไม่ปรากฏห้องสุขาสาธารณะ จากข้อมูลรองประธาน
โครงการถนนคนเดิน มีรถสุขาเคล่ือนท่ีของเทศบาลนครภูเก็ตไว้บริการประชาชนอยู่ การไปใช้บริการ
ต้องข้ามถนนจึงไม่ค่อยสะดวกต่อการสัญจร และไม่สะดวกต่อผู้ใช้ถนนคนเดิน 

 

 
ภาพท่ี 61 รถสุขาสาธารณะในถนนคนเดิน 
 

   4.3.3 ไฟส่องสว่าง 
  จากการสังเกตภายในถนนถลางพบว่ามีจ านวน 12 จุด และในซอยรมณีย์ 6 

จุด ติดต้ังเป็นระยะตลอดเส้นทางถนน คือ แบบดวงไฟ เริ่มให้แสงสว่างต้ังแต่เวลา 18.30 น.  
 4.3.4 สภาพอากาศภายในถนนคนเดิน 
 ถนนถลางนั้นเป็นแนวถนนท่ีขนานไปตามทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จากการ

สังเกตการณ์ในถนนพบว่า ช่วงเวลากลางวันท าให้มีแสงแดดส่องถนนอยู่ตลอดท้ังวัน ซึ่งจะมีเวลาช่วง
บ่ายท่ีแดดอ้อมทิศใต้ ซึ่งได้ร่มเงาจากการบังเเสงเเดดจากบางส่วน กล่าวได้ว่าช่วงเวลากลางวันถนน



74 

 

ถลางนั้นจะมีแสงแดดอยู่ตลอดเวลา ท าให้สภาพอากาศในเวลากลางวันมีอากาศร้อนจัดจากแสงแดด 
สภาพอากาศมีความสัมพันธ์กับผู้มาใช้ถนนเช่นกัน จากการสังเกตการณ์ในถนนส าหรับผู้ท่ีอาศัยอยู่ใน
พื้นท่ีถนนถลาง จะเริ่มปิดร้าน และบางส่วนท่ีเป็นประเภทร้านอาหารยังคงมีการเปิดให้บริการ บริเวณ
หน้าบ้านของผู้อยู่อาศัยจะให้พื้นท่ีเช่าเพื่อค้าขาย แต่บ้านท่ีไม่ได้เปิดเช่า จะท าการต้ังเป็นพื้นท่ีส่วน
บุคคล ถนนคนเดินจะเริ่มต้ังแต่เวลา 13.00 น. ถึง 24.00 น. จะมีการขนถ่ายสินค้าเข้าถนนคนเดิน
ต้ังแต่เวลา 13.00 น. ให้รถขนถ่ายสินค้าสามารถเข้ามาขนถ่ายสินค้า เพื่อการขนของ ขนย้ายอุปกรณ์
การติดต้ัง พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการขายเข้ามาติดต้ัง แล้วเมื่อติดต้ังเสร็จจะท าการน ารถออกจาก
พื้นท่ีจนถึงเวลา 16.00 น. มีผู้มาใช้ถนนคนเดินในช่วงเวลา 16.00 น. ถึง 17.00 น. พบว่าสภาพ
อากาศความร้อนลดลงและแสงแดดอ่อน ๆ เป็นช่วงเวลาท่ีปริมาณของผู้มาเดินเพิ่มมากขึ้นภายใน
ถนน ต้ังแต่เวลา 18.00 น-20.00 น. แล้วช่วงเวลา 21.00 น.-24.00 น. จะมีจ านวนผู้ใช้ลดลง และ
ร้านค้าในถนนคนเดินจะเริ่มทยอยปิด และเก็บอุปกรณ์ เริ่มท าความสะอาดถนนคนเดิน  
  

 
 

ภาพท่ี 62 ภายในถนนคนเดินช่วงเวลา 13.00 น.-14.00 น. 

 
 

ภาพท่ี 63 ภายในถนนคนเดินช่วงเวลา 14.00 น.-15.00 น. 
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ภาพท่ี 64 ภายในถนนคนเดินช่วงเวลา 16.00 น.-17.00 น. 

 
ภาพท่ี 65 ภายในถนนคนเดินช่วงเวลา 17.00 น.-18.00 น. 

 
ภาพท่ี 66 ภายในถนนคนเดินช่วงเวลา 18.00 น.-19.00 น. 

 
ภาพท่ี 67 ภายในถนนคนเดินช่วงเวลา 19.00 น.-21.00 น. 
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ภาพท่ี 68 ภายในถนนคนเดินหลังช่วงเวลา 22.00 น. 
  

อาจกล่าวได้ว่าสภาพอากาศนั้นมีความสัมพันธ์กับการปิดถนนคนเดินเกี่ยวกับปริมาณ
ของผู้มาเดินในถนน โดยสภาพอากาศท่ีมีสภาพแสงแดดจัด และอากาศท่ีร้อนนั้น ท าให้ผู้มาเดินถนน
นั้นมีปริมาณน้อยกว่าถนนคนเดินท่ีมีสภาพอากาศไม่มีแสงแดดและสภาพอากาศไม่ร้อน รวมถึงสภาพ
อากาศฝนตกภายในถนนนั้นสามารถท าให้ไม่มีผู้มาเดินถนนได้ ดังนั้นในการพัฒนาถนนคนเดินใน
อนาคตควรค านึงถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของถนนคนเดินให้สอดคล้องกับสภาพอากาศของ
ประเทศไทยร่วมด้วย มีสภาพอากาศร้อน แสงแดดจัด รวมถึงฝนตกบ่อยครั้ง 
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5. การสังเกตการณ์กิจกรรมในถนนถลางขณะปิดถนนคนเดิน  
สามารถแบ่งหัวข้อได้ดังนี้ 

5.1 ประเภทของกิจกรรม 
 กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นบนถนนคนเดินนั้นมีหลากหลายประเภท การสังเกตการณ์

ท าโดยบันทึกกิจกรรมท่ีพบเห็นภายในถนนคนเดินจากการเดิน ไปตามถนนถลางนั้นเป็นลักษณะการ
สังเกตในฐานะของผู้มาใช้ถนนท่ีพบเห็นกิจกรรมจากการเดิน ผลการบันทึกสามารถจ าแนกกิจกรรม
ออกได้เป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมทางสังคม ดังตารางท่ี 5-6 

 5.1.1 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ตารางท่ี 5 ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นบนถนนคนเดิน 

ประเภทกิจกรรม ภาพกิจกรรม 
1. กิจกรรมประเภทค้าขายสินค้า 
เช่น การค้าขายสินค้าประเภทอาหารและ
เครื่องด่ืม งานศิลปะ ของท่ีระลึก เส้ือผ้าและ
เครื่องนุ่งห่ม งานหัตถกรรม เป็นต้น  
2. กิจกรรมประเภทสาธิตงานหัตถกรรม 
เช่น ตุ๊กตา สร้อย การแกะสลักไม้ การท า
กระเป๋า เป็นต้น 

 
3.กิจกรรมประเภทให้บริการ 
เช่น วาดรูป ตัดผม บอด้ีเพ้นท์ เป็นต้น 

 
4. กิจกรรมทางธุรกรรมทางการเงนิ 
เช่น การรับแลกเปล่ียนเงินตรา 

 
จากการสังเกตกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในถนนคนเดิน ท่ีถนนถลาง แบ่งกิจกรรม

ออกได้ 3 ประเภทประกอบไปด้วย 
 5.1.1.1 กิจกรรมประเภทค้าขาย 
 เป็นกิจกรรมท่ีพบมากตลอดท้ังสองฝ่ังของถนนคนเดิน ต้ังแต่บริเวณประตู

ถนนถลางถึง ส่ีแยกถนนเยาวราช ท้ังท่ี เป็นร้าน ค้าท่ี ต้ังอยู่บนถนนถลางเดิม และร้านค้าท่ี
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บุคคลภายนอกน าสินค้ามาขายในพื้นท่ีถนนคนเดินท่ีค้าขายได้ช่ัวคราวด้วยการต้ังโต๊ะขายของ ปูผ้า
ขายกับพื้น รวมถึงพื้นท่ีว่างบริเวณหน้าบ้านท่ีพักอาศัยมีการตั้งขายสินค้า  

 5.1.1.2 กิจกรรมประเภทสาธิตงานหัตถกรรม 
 จากการสังเกตการณ์กิจกรรมในถนนถลาง ในบางร้านท่ีเป็นสินค้าประเภท

หัตถกรรมนั้น จะมีกิจกรรมประเภทสาธิตงานหัตถกรรมของร้านนั้น ๆ เป็นการสาธิตวิธีการผลิตสินค้า
ท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผู้มาเดินถนนได้ ได้แก่ สาธิตท าตุ๊กตา การสาธิตวิธีการท าสร้อย การท า
กระเป๋า เป็นต้น 

 5.1.1.3 กิจกรรมประเภทให้บริการ 
 จากการสังเกตการณ์กิจกรรมประเภทให้บริการในถนนคนเดิน ถนนถลาง 

ได้แก่ วาดรูป ตัดผม บอด้ีเพ้นท์ เป็นต้น ท่ีพบได้ตามบริเวณกลางถนนของถนนคนเดิน หรือบริเวณท่ี
ว่างลานโล่ง เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีต้องใช้พื้นท่ีต้ังเก้าอี้เพื่อให้บริการลูกค้า 

 5.1.1.4 กิจกรรมประเภททางธุรกรรมทางการเงิน 
 จากการสังเกตการณ์กิจกรรมประเภททางธุรกรรมทางการเงินในถนนคน

เดิน ท่ีพบอาคารท่ีท าการของถนนถลางท่ีมีอยู่ประจ า เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว 
5.1.2 กิจกรรมทางสังคม 

ตารางท่ี 6 ประเภทกิจกรรมทางสังคมท่ีเกิดขึ้นบนถนนคนเดิน 
ประเภทกิจกรรม ภาพกิจกรรม 

1. กิจกรรมประเภทการแสดง 
เช่น ศิลปินเปิดหมวก ดนตรีพื้นบ้าน การ
แสดงดนตรี โฟล์คซอง ร าไทย โชว์การแสดง 
เป็นต้น 

 
2. กิจกรรมประเภทนันทนาการ 
เช่น เดินชมบรรยากาศ ระบายปูนปาสเตอร์ 
วิ่งเล่น เล่นดนตรี เต้นประกอบเพลง ชมการ
แสดงบนเวที เป็นต้น  
3. กิจกรรมเผยแพร่แสดงข้อมูลความรู้ 
นิทรรศการของนักศึกษา หรือ 
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน  เป็นต้น 

 
จากการสังเกตกิจกรรมทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในถนนคนเดินท่ีถนนถลาง แบ่งออกได้ 3 

ประเภท ประกอบไปด้วย 
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 5.1.2.1 กิจกรรมประเภทการแสดง 
 กิจกรรมประเภทการแสดงได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. การแสดงประเภทศิลปะพื้นบ้าน เวที ได้แก่ การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การ

แสดงศิลปะพื้นบ้าน เป็นต้น  
 2. การแสดงเปิดหมวก ได้แก่ การแสดงหุ่น การแสดงเล่นดนตรี เป็นต้น  
 กิจกรรมการแสดงท้ัง 2 ประเภทนั้นจะพบได้ตลอดเส้นทางการเดินไปตาม
ถนนคนเดินและเรียกความสนใจให้หยุดชมการแสดงจากผู้มาเดินถนนคนเดินได้  จากการสังเกต
กิจกรรมประเภทการแสดงท่ีพบเห็นโดยส่วนมากในถนนถลาง ท้ัง  2 ประเภท คือ การแสดงศิลปะ
พื้นฐาน และ การแสดงดนตรีเปิดหมวก ท่ีพบมากท้ัง 2 ประเภท คือ การแสดงประเภทดนตรีซึ่ง
มากกว่าการแสดงศิลปะพื้นบ้าน  

 5.1.2.2 กิจกรรมประเภทนันทนาการ 
  จากการสังเกตกิจกรรมประเภทนันทนาการในถนนคนเดิน ได้แก่ การเดิน

ชมบรรยากาศในถนน ระบายสีถนน วิ่งเล่น เล่นดนตรี เต้นประกอบเพลง ชมการแสดงบนเวที เป็นต้น 
โดยกิจกรรมนี้เกิดจากผู้ท่ีมาใช้ถนนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี หรือบริเวณใกล้เคียง ซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบการ
อาจจัดเป็นผู้เย่ียมเยือนเนื่องจากกิจกรรมนั้นไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นกิจกรรมพักผ่อนของผู้ท ากิจกรรม 

 5.1.2.3 กิจกรรมเผยแพร่ แสดงข้อมูลความรู้ต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์  
 จากการสังเกตกิจกรรมประเภทกิจกรรมเผยแพร่ มี 2 ปะเภท คือ โฆษณา

สินค้า และแสดงข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ในถนนคนเดิน ซึ่งมีความต่างกันโดยประเภทโฆษณาสินค้านั้นจะ
เกิดจากผู้ท่ีมาขายสินค้าเป็นผู้ท ากิจกรรมซึ่งมีการเคล่ือนย้ายไปได้  เนื่องจากการประกอบท่ียก
เคล่ือนย้ายได้ ในขณะท่ีประเภทแสดงข้อมูลความรู้ต่าง ๆ นั้นเป็นการแสดงข้อมูล และประชาสัมพันธ์
ด้วยบุคลากรของรัฐ หรือของโครงการถนนคนเดิน แสดงในพื้นท่ีขนาดใหญ่ และจะแสดงอยู่กับท่ีตรง
บริเวณเดียว คือ บริเวณด้านหน้าของทางเข้าออกหลักถนนถลางท่ีมีพื้นท่ีโล่ง จุดรวมกิจกรรม 
ทางเข้าออกตรงประตูซุ้มถนนคนเดิน 

 
แผนภูมิท่ี 3 แสดงสัดส่วนของกิจกรรมท้ัง 5 ประเภทภายในถนนคนเดิน วันอาทิตย์ท่ี 17 เมษายน 
2559 เวลา 13.00 น.-23.00 น. 
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แผนภูมิท่ี 4 แสดงสัดส่วนของกิจกรรมท้ัง 5 ประเภทภายในถนนคนเดิน วันอาทิตย์ท่ี 24 เมษายน 
2559 เวลา 13.00 น.-23.00 น. 

 
แผนภูมิท่ี 5 แสดงสัดส่วนของกิจกรรมท้ัง 5 ประเภทภายในถนนคนเดิน วันอาทิตย์ท่ี 1 พฤษภาคม 
2559 เวลา 13.00 น.-23.00 น. 
 

กิจกรรมท้ังทางเศรษฐกิจและทางสังคมท่ีกล่าวไว้ข้างต้น สามารถนับจ านวนของกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้ 5 ประเภท ยกเว้นประเภทกิจกรรมนันทนาการเนื่องจากไม่สามารถนับจ านวนผู้ท ากิจกรรม
ได้ สัดส่วนของกิจกรรมภายในถนนคนเดินระหว่างวันอาทิตย์ท่ี 17, 24 มิถุนายน และ 1 พฤษภาคม
2559 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 23.00 น. พบว่าสัดส่วนของกิจกรรมประเภทค้าขายสินค้าประเภท
ต่าง ๆ มีจ านวนมากกว่ากิจกรรมอื่น ๆ และมีจ านวนคงเดิมไม่ลดจ านวนลงไปกว่าเดิม ในแต่ละ
อาทิตย์ จ านวนของกิจกรรมจะมีความใกล้เคียงกัน ได้แก่ กิจกรรมประเภทให้บริการและกิจกรรม
ประเภทการแสดงต่าง ๆ รองลงมา คือ กิจกรรมประเภทสาธิตงานหัตถกรรม และสุดท้ายท่ีมีจ านวน
น้อยท่ีสุด คือ กิจกรรมประเภทเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

จากการสังเกตยังพบอีกว่าร้านค้าท่ีน าสินค้ามาวางขายมักจะอยู่ในต าแหน่งเดิม
เหมือนกันทุกอาทิตย์ไม่ได้มีการเคล่ือนย้ายไปในต าแหน่งอื่น เช่นเดียวกับกิจกรรมประเภทสาธิตงาน
หัตถกรรมประเภทให้บริการและกิจกรรมประเภทเผยประชาแพร่สัมพันธ์ ท่ีแสดงข้อมูลด้วยแผ่นป้าย
หรือบอร์ดขนาดใหญ่ท่ีมักจะไม่มีการย้ายสถานท่ีท ากิจกรรมไปจากเดิมในแต่ละอาทิตย์ ซึ่งมีเพียง
กิจกรรมประเภทการแสดงต่าง ๆ และกิจกรรมเผยแพร่ประเภทโฆษณาสินค้าท่ีมา จะมีการเคล่ือนท่ี
เปล่ียนต าแหน่งในการท ากิจกรรมไปตามถนนคนเดิน และมักจะอยู่ไม่ซ้ าต าแหน่งเดิมในแต่ละอาทิตย์ 
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จากจ านวนของกิจกรรมท้ังหมดท่ีกล่าวมาข้างต้น ภายในถนนคนเดินนั้นยังประกอบด้วยกิจกรรม
ประเภทนันทนาการร่วมด้วยเนื่องจากการเดินชมบรรยากาศของถนน การวิ่งเล่นของเด็ก ๆ การ
นั่งเล่น ดนตรีของนักเรียน เป็นต้น จะผสมผสานร่วมอยู่ภายในถนนคนเดิน ซึ่งจากสัดส่วนของจ านวน
กิจกรรมข้างต้นนั้น อาจกล่าวได้ว่าการปิดถนนคนเดินภายในถนนถลางนอกจากเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ี
เป็นถนนเพื่อการเดินเท้าของชุมชนเมือง และเป็นพื้นท่ีเพื่อการพักผ่อนของคนเมืองแล้ว การมีจ านวน
ของกิจกรรมขายสินค้าเป็นจ านวนมากในถนนนั้น อาจน าไปสู่การปิดถนนเพื่อธุรกิจการค้ามากกว่า
เป็นพื้นท่ีพักผ่อนของเมืองได้ ซึ่งการพัฒนาพื้นท่ีถนนคนเดินนั้นควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมทางสังคมท่ีประกอบไปด้วย พฤติกรรมประเภทการแสดงออกของศิลปินหรือนั กเรียน 
นักศึกษารวมถึงกิจกรรมประเภทนันทนาการให้มากขึ้น การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
พื้นท่ีถนนให้เป็นพื้นท่ีพักผ่อนของสาธารณะชนได้ รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื้นท่ีท าให้เกิดความเข้าใจพื้นท่ีถนนคนเดิน และหน่วยงานราชการท่ีดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีร่วมกัน จาก
ท่ีกล่าวถึงรายละเอียดของทุกกิจกรรมภายในถนนคนเดิน กรณีศึกษาถนนถลางนั้นสามารถแสดงความ
เช่ือมโยงรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ 

 
แผนภูมิท่ี 6 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในถนนถลาง 
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5.2 กลุ่มบุคคลที่ท ากิจกรรม 
  จากการสังเกตในพื้นท่ีถนนคนเดินในถนนถลาง ด้วยการจดบันทึกกิจกรรม  กลุ่มคน
ท่ีท ากิจกรรม ช่วงเวลาท่ีเกิดขึ้นของกิจกรรมในถนนคนเดินต้ังแต่เวลา 13.00 น.-23.00 น. กลุ่มคนท่ี
ท ากิจกรรมแต่ละประเภทท่ีมีความแตกต่างด้วยกลุ่มอายุ โดยการศึกษานี้ได้เกณฑ์แบ่งวัยของ 
(Hurlock, 1959) อ้างใน (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2538: 22) แบ่งออกเป็นกลุ่มอายุ 5 กลุ่ม คือ 
   กลุ่มท่ี 1 วัยเด็ก     อายุต่ ากว่า 13 ปี 
   กลุ่มท่ี 2 วัยรุ่น (Adolescence)   อายุ 14 - 20 ปี 
   กลุ่มท่ี 3 วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (Early Adulthood) อายุ 21 - 40 ปี 
   กลุ่มท่ี 4 วัยกลางคน (Middle Age)  อายุ 40 - 60 ปี 
   กลุ่มท่ี 5 วัยชรา (Old Age or Senescence) อายุ 40 - 60 ปี 
 

ตารางท่ี 7 กลุ่มอายุท่ีท ากิจกรรมแต่ละประเภท 
ประเภทของกิจกรรม วัยเด็ก 

(ต่ ากว่า 13 ป)ี 
วัยรุ่น 

(14 - 20 ปี) 
วัยผู้ใหญ่ต้อนต้น 

(21 - 40 ปี) 
วัยกลางคน 

(40 - 60 ปี) 
วัยชรา 

(60 ปีขึ้นไป) 

กิจกรรมประเภทค้าขาย      
กิจกรรมประเภทงาน
หัตถกรรม 

     

กิจกรรมประเภทบริการ      
กิจกรรมประเภทการแสดง      
กิจกรรมประเภท
นันทนาการ 

     

กิจกรรมเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

     

หมายเหตุ: เป็นการสังเกตการณ์ และสัมภาษณ์ผู้ท ากิจกรรมในวันอาทิตย์ท่ี 7, 24 เมษายน และ 1 
พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. – 23.00 น. ต้ังแต่บริเวณประตูซุ้มถนนถลางถึงส่ีแยกถนนเยาวราช 
(บริเวณท าการปิดถนนคนเดิน) 
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5.3 ช่วงเวลาที่เกิดกิจกรรม 
 จากการสังเกตกิจกรรมต่าง ๆ ในถนนคนเดิน ในระหว่างวัน อาทิตย์ ท่ี 7 , 24 

เมษายนและ 1 พฤษภาคม 2559 ระหว่างท่ีท าการปิดถนนคนเดินต้ังแต่ 13.00 น.-23.00 น. พบว่า
ช่วงเวลาท่ีเกิดกิจกรรมแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันในช่วงเวลา 

 

ตารางท่ี 8 ช่วงเวลาท่ีเกิดกิจกรรม 
ประเภทของกิจกรรม 

 

13.00 
 

14.00 
 

15.00 
 

16.00 
 

17.00 
 

18.00 
 

19.00 
 

20.00 
 

21.00 
 

22.00 
 

23.00 

  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

1. การค้าขายสินค้า    
2. กิจกรรมหัตถกรรม      

3. กิจกรรมให้บริการ      

  กิจกรรมทางสังคม 

1. การแสดงต่าง ๆ  
  - ศิลปะพ้ืนบ้าน         

  - เล่นดนตรี        

  - ศิลปินเปิดหมวก          
  - แสดงบนเวที        

2. การนันทนาการ  

  - เดินชมบรรยากาศในถนน    
  - ระบายสีปูนปาสเตอร์         

  - ชมการแสดงบนเวที        

3. การโฆษณาสินค้า  
  - เผยแพร่ข้อมูล 
ประชาสัมพันธ์ 

    

4. กิจกรรมอื่น ๆ  

  - การท าความสะอาดถนน            

  - การขนถ่ายสิค้า            

สัญลักษณ์  
  ช่วงเวลาท่ีกิจกรรมเกิดขึ้นเวลาเดียวกันทุกอาทิตย์         
  ช่วงเวลายืดหยุ่นของกิจกรรม 

   ช่วงเวลาท่ีกิจกรรมเกิดขึ้นช่ัวคราวในเวลาเดียวกันไม่ทุกอาทิตย์ 
หมายเหตุ: เป็นการสังเกตการณ์ในวันอาทิตย์ท่ี 7, 24 มิถุนายน และ 1 พฤษภาคม 2559 เวลา 
13.00 น. – 23.00 น. ต้ังแต่บริเวณประตูท่าถนนถลางถึงส่ีแยกถนนเยาวราช (วันท่ีปิดถนนคนเดิน) 
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5.4 กายภาพที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมในถนนคนเดิน 

 
ภาพท่ี 69 รูปตัดถนนถลางท่ีมีการจอดรถยนต์ (ในวันท่ีไม่มีการปิดถนนคนเดิน) 

 
ภาพท่ี 70 รูปตัดถนนถลางท่ีมีการจอดรถจักรยนต์ (ในวันท่ีไม่มีการปิดถนนถนนคนเดิน) 



85 

 

 
ภาพท่ี 71 รูปตัดซอยรมณีย์เช่ือมต่อกับถนนถลาง (ในวันท่ีไม่มีการปิดถนนถนนคนเดิน) 

  1. กิจกรรมประเภทค้าขาย 
 กิจกรรมประเภทค้าขายสามารถจ าแนกประเภทของสินค้าเป็น 7  ประเภท คือ 
  1.1 ประเภทอาหาร และเครื่องด่ืม 
  1.2 ประเภทงานหัตถกรรมพื้นบ้าน 
  1.3 ประเภทเส้ือผ้าและเครื่องนุ่งห่ม 
  1.4 ประเภทงานของท าด้วยมือ (Handmade) 
  1.5 ประเภทเครื่องประดับ 
  1.6 ประเภทยารักษาโรค สมุนไพร 
  1.7 ประเภทของท่ีระลึก 

 
ภาพท่ี 72 รูปตัดประเภทอาหาร และเครื่องด่ืม (ในวันท่ีมีการปิดถนนถนนคนเดิน) 
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ภาพท่ี 73 รูปตัดประเภทอาหาร และเครื่องด่ืมมีโต๊ะให้บริการ (ในวันท่ีมีการปิดถนนถนนคนเดิน) 

แสดงลักษณะการตั้งร้านค้าขายสินค้า ร้านอาหารท่ีอยู่ในบริเวณท่ีว่างอาคารท่ีพักอาศัย 
หรือระยะถอยรน่ของอาคาร เรียกว่า “หง่อคากี่” ในพื้นท่ีถนนถลาง   

 

ภาพท่ี 74 รูปตัดประเภทเส้ือผ้า และเครื่องนุ่งห่ม (ในวันท่ีมีการปิดถนนถนนคนเดิน) 
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ภาพท่ี 75 รูปตัดประเภทงานค้าขาย บริเวณภายในอาคาร (ในวันท่ีมีการปิดถนนถนนคนเดิน) 

  
ภาพท่ี 76 รูปตัดประเภทอาหาร หัตถกรรม และของท่ีระลึก (ในวันท่ีมีการปิดถนนถนนคนเดิน) 
 

2. กิจกรรมประเภทสาธิตหัตถกรรม 
 จากการสังเกตการณ์ในถนนคนเดินนั้น นอกจากมกีิจกรรมค้าขายสินค้าแล้วในบาง
ร้านท่ีขายสินค้า จะมีการสาธิตผลิตงานท่ีเรียกความสนใจของผู้ท่ีมาเดินไปมาได้ เช่น ท ากระเป๋า 
เครื่องใช้ สร้อยข้อมือ เครื่องประดับ ของท่ีระลึก เป็นต้น 
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ภาพท่ี 77 กิจกรรมประเภทสาธิตหัตถกรรม  
 

3. กิจกรรมประเภทให้บริการ 
 จาการสังเกตการณ์ในถนคนเดินพบว่ากิจกรรมประเภทให้บริการในถนนคนเดิน คือ 

การตัดผม วาดรูป การสัก และการบอด้ีเพนต์ เป็นต้น แสดงในรูปท่ี 78 
4. กิจกรรมประเภทการแสดง 
 กิจกรรมประเภทการแสดงท่ีสามารถพบเห็นในถนนคนเดิน ได้แบ่งออกเป็น  3 

ประเภท  
  4.1 การแสดงเวทีนั่งเล่น มีจ านวนมากท่ีสุดในถนนคนเดินซึ่งแสดงในเวลาช่วง

เย็น คือ 17.00 น. จนถึง 21.00 น.  เป็นกิจกรรมท่ีสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้คนท่ีเดินไปมาใน
ถนน เพื่อหยุดชมการแสดง โดยใช้พื้นท่ีกลางถนนคนเดินเป็นพื้นท่ีท าการแสดง  

 4.2 การแสดงการศิลปะพื้นบ้าน มีจ านวนรองลงมา   
 4.3 การแสดงดนตรีเปิดหมวก  
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ภาพท่ี 78 กิจกรรมประเภทให้บริการ 

 

 
ภาพท่ี 79 ผังและรูปตัดกิจกรรมประเภทแสดงเวทีนั่งเล่น 



90 

 

 

 
ภาพท่ี 80 กิจกรรมประเภทการแสดงในถนนคนเดิน 
 

5. กิจกรรมนันทนาการ 
 จากการสังเกตการณ์เป็นพื้นท่ีเดินชมบรรยากาศในถนนคนเดิน ระบายสีปูนปาสเตอร์ 

การวิ่งเล่น เล่นดนตรี ออกก าลังกาย ชมการแสดงบนเวที เดินชมบรรยากาศ  ซึ่งเป็นกิจกรรมมี
ช่วงเวลาไม่สม่ าเสมอ และต าแหน่งของพื้นท่ีท ากิจกรรมเปล่ียนไปข้ึนอยู่กับกิจกรรม 

    
ภาพท่ี 81 ผังและรูปตัดกิจกรรมประเภทนันทนาการ 
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ภาพท่ี 82 กิจกรรมประเภทนันทนาการในถนนคนเดิน 
 

6. กิจกรรมเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 
 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ใช้พื้นท่ีและรูปแบบการน าเสนอข้อมูลท่ีต่างกัน ระยะเวลา

การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ต่างกัน คือ 
 6.1 การโฆษณาสินค้า จะเป็นการเช้ือเชิญให้ทดลองสินค้า บอกสรรพคุณ ทดลองการ

ใช้สินค้า เป็นสินค้าท่ีใช้ในกิจวัตร หรือเป็นพื้นท่ีจัดโชว์งานช่ัวคราว ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
 6.2 การแสดงข้อมูลต่าง ๆ จะเป็นการแสดงข้อมูลในรูปแบบเอกสาร บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ บุคลากรให้ความรู้ร่วมกับเอกสาร ข้อมูลเป็นความรู้ท่ัวไป ผลงานของทางสถาบันท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อมาเสนอผลงาน 

 
 

 

 
ภาพท่ี 83 กิจกรรมประเภทกิจกรรมเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 
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ภาพท่ี 84 กิจกรรมประเภทการโฆษณาสินค้า 
 

5.5 ต าแหน่งของกิจกรรมในช่วงเวลาปิดถนน 
  จากการสังเกตการณ์กิจกรรมภายในถนนระหว่าง 13.00 น. ถึง 23.00 น. ในวัน

อาทิตย์ท่ี 7-24 มิถุนายน และ 1 พฤษภาคม 2559 ต าแหน่งของรูปแบบของกิจกรรมภายในถนน  

 
ภาพท่ี 85 ต าแหน่งของกิจกรรมในถนนคนเดิน 
 

จากการสังเกตการณ์ต าแหน่งของกิจกรรม มีการแบ่งโซนกิจกรรมต่าง ๆ 4 ช่วงของถนน
โดยมีกิจกรรมการแสดงเป็นตัวแบ่งพื้นท่ีกิจกรรม ช่วงท่ี 1 จะเป็นซุ้มประตูทางเข้าถนนถลาง มีลาน
กิจกรรมเปิดหมวก กิจกรรมนันทนาการ และพื้นท่ีกิจกรรมเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ รวมถึงการ
โฆษณาสินค้า บริเวณด้านหน้าของทางเข้าถนนคนเดิน ถึงช่วงท่ี 2 กิจกรรมการให้บริการ กิจกรรมนี้
จะมีผู้มาใช้ถนนคนเดินร่วมด้วย ตัดผม วาดรูปเหมือน และการสักเพ้นท์บนร่างกาย ช่วงท่ี 3 งาน
หัตถกรรมท่ีแสดงงานฝีมือ และช่วงท่ี 4 เป็นประเภทอาหารและเครื่องด่ืม โดยระหว่างแต่ละช่วงจะมี
กิจกรรมการแสดง ร้องเพลง ดนตรี เป็นระยะของช่วงถนน และจุดรวมกิจกรรมของพื้นท่ีถนนคนเดิน 
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ภาพท่ี 86 ต าแหน่งรูปตัดของกิจกรรมในถนนคนเดิน 

 

 

 

 
ภาพท่ี 87 รูปกิจกรรมในถนนคนเดินในต าแหน่งรูปตัด 1-4 
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ภาพท่ี 88 รูปตัดลักษณะการใช้กิจกรรมในถนนคนเดินต าแหน่งท่ี 1 

 
ภาพท่ี 89 รูปตัดลักษณะการใช้กิจกรรมในถนนคนเดินต าแหน่งท่ี 2 
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ภาพท่ี 90 รูปตัดลักษณะการใช้กิจกรรมในถนนคนเดินต าแหน่งท่ี 3 

 
ภาพท่ี 91 รูปตัดลักษณะการใช้กิจกรรมในถนนคนเดินต าแหน่งท่ี 4 
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5.6 ลักษณะของกิจกรรมและปัญหาที่เกิดจากกิจกรรม 
 จากการสังเกตกิจกรรมแต่ละประเภทภายในถนนคนเดิน พบว่ามีลักษณะท่ีแตกต่าง

กันอยู่ขึ้นอยู่กับประเภทกิจกรรม รวมถึงปัญหาภายในถนนคนเดินท่ีเกิดจากกิจกรรม 
ตารางท่ี 9 ลักษณะของกิจกรรมและปัญหาท่ีเกิดจากกิจกรรมภายในถนนคนเดิน 

ลักษณะของกิจกรรม ปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมภายในถนน 

1. กิจกรรมประเภทค้าขาย ปัญหาจากกิจกรรมค้าขาย 
1.1 กิจกรรมค้าขายท่ีเกิดขึ้นบนบริเวณถนนและ
ภายในอาคาร รวมถึงการเปิดหน้าร้านของร้านค้า
ต้ังแต่เริ่มปิดถนนคนเดินจนถึงเวลาส้ินสุดของถนน
คนเดินเป็นกิจกรรมท่ีอยู่ต าแหน่งเดิมทุกอาทิตย์ไม่
เคล่ือนย้ายร้านค้า  
1.2 มีการขยายพื้นท่ีท ากิจกรรม โดยใช้พื้นท่ีบน
ถนนคนเดินบางส่วนในการประกอบกิจกรรม 
1.3 มีต าแหน่งของกิจกรรมค้าขายอยู่ตลอดท้ังสอง
ฝ่ังของถนน รวมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น บริเวณแยก
ถนน กิจกรรมการแสดงเวที 
1.4 ร้านค้าท่ีท ากิจกรรมค้าขายสินค้าต่าง ๆ 
ภายในถนนอยู่มีจ านวนมากท่ีสุดของของกิจกรรม
ท้ังหมด 

1.1 การต้ังร้านค้าในบางบริเวณกีดขวางเส้น
ทางเข้ าออกของถนน  รวมถึงกี ดขวาง
ทางเข้าออกของท่ีพักอาศัยในพื้นท่ี และจุด
สถานท่ีส าคัญในถนนคนเดิน 
1.2 การขยายพื้นท่ี เพื่อท ากิจกรรมค้าขาย 
ท าให้พื้นท่ีส าหรับเดินเท้ามีขดนาแคบลง 
ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรภายใน
ถนนคนเดิน 
1.3 การต้ังร้านค้ามีรูปแบบการต้ังร้านค้าไม่
เป็นระเบียบ ความสูงของแผงร้าน ท าให้บด
บังมุมมองทัศนียภาพของถนน และพื้นท่ีโล่ง
สาธารณะน้อยลง 
1.4 ท าให้เกิดปัญหาเรื่องขยะ และความ
สกปรกภายในถนนคนเดิน 
1.5 ภาพลักษณ์ของถนนท่ีมีกิจกรรมค้าขาย
จ านวนมากในพื้นท่ี ท าให้ส่ือถึงลักษณะของ
การปิดถนนขายของได้ 

2. กิจกรรมประเภทหัตถกรรม ปัญหาจากกิจกรรมประเภทหัตถกรรม 

2.1 กิจกรรมประเภทหัตถกรรมจะอยู่ร่วมกับ
กิจกรรมประเภทค้าขายสินค้า 
2.2 เป็นกิจกรรมท่ีต้องการพื้นท่ีสาธิต และบริเวณ 
วางขายสินค้า 
2.4 ไม่มีการเค ล่ือนย้ายไปมา อยู่ ในต าเหน่ ง
เดียวกันทุกอาทิตย์ 
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2. กิจกรรมประเภทหัตถกรรม ปัญหาจากกิจกรรมประเภทหัตถกรรม 
2. กิจกรรมประเภทหัตถกรรม ปัญหาจากกิจกรรมประเภทหัตถกรรม 
2.5 เป็นกิจกรรมท่ีจัดว่าเป็นการแสดง และดึงดูด
สายตาของผู้ใช้ถนนให้หยุดชมกิจกรรมได้ 

2.2 แสงสว่ างในบริ เวณพื้ น ท่ีกิ จกรรม
หัตถกรรมไม่เพียงพอ จึงท าให้มีการสาธิต
ช่วงเวลา 16.00 น.-18.00 น.   

3. กิจกรรมประเภทให้บริการ ปัญหาจากกิจกรรมประเภทให้บริการ 
3.1 กิจกรรมประเภทให้บริการ เช่น ตัดผม วาดรูป 
การสักบอด้ีเพนท์ เป็นต้น 
3.2 เป็นกิจกรรมท่ีต้องการพื้นท่ีการตั้งเก้าอี้ โต๊ะ 
อุปกรณ์ให้บริการ จะพบว่ามีพื้นท่ีท ากิจกรรม
ขนาดใหญ่กว่ากิจกรรมอื่น 
3.3 เป็นกิจกรรมท่ีพบตามบริเวณ กลางถนน 
เนื่องจากมีพื้นท่ีขนาดกว้างในการท ากิจกรรม 

3.1 กิจกรรมประเภทให้บริการภายในพื้นท่ี 
มีความไม่เป็นระเบียบ 
3.2 ก่อให้เกิดขยะ และความสกปรกบน
พื้นท่ีผิวถนนได้ 
3.3 ในการตั้งเก้าอี้เพื่อรองรับลูกค้า ในขณะ
ท่ีมีกิจกรรมถนนคนเดิน ท าให้การการสัญจร
ไม่สะดวก  

4. กิจกรรมประเภทการแสดงต่าง ๆ ปัญหาจากกิจกรรมประเภทการแสดงต่าง ๆ 
เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะท่ีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ประเภทการแสดง 
4.1 การแสดงดนตรี อยู่ต าแหน่งเดิมในทุกอาทิตย์
ไม่มีการเคล่ือนย้ายไปมาในถนน จะพบอยู่เป็น
ระยะของถนนคนเดินบริเวณกลางของถนน ท าการ
แสดงเป็นกลุ่มคณะ 
4.2 การแสดงศิลปะพื้นบ้าน  เช่น การร าไทย 
วัฒนธรรมภูเก็ต เป็นต าแหน่งของกิจกรรมจะอยู่ใน
บริเวณกลางถนน และต้องการพื้นใช้ขนาดกว้างใน
การแสดงมีผู้ร่วมแสดงเป็นกลุ่มคณะ 
4.3 การแสดงของศิลปิน เปิดหมวก นัก เรียน
นักศึกษา บุคคลท่ัวไป เช่น เล่นดนตรีสากล หุ่นยืน
โชว์ตลก เป็นต้น ต าแหน่งของกิจกรรมอยู่ไม่ประจ า
ท่ีเดิม และมีเปล่ียนต าแหน่งไปในทุกอาทิตย์ โดย
ใช้พื้นท่ีบริเวณกลางถนน การแสดงในต าแหน่งท่ีมี
เวทีอยู่ในถนนคนเดิน 

4.1 พื้นท่ีการจัดการแสดง ระยะการจัดวาง
เวที เสียงดนตรีอาจจะใกล้กัน และแต่ละ
ช่วงระยะของกิจกรรมการแสดงส่วนใหญ่ 
เกิดกิจกรรมซ้ า 
4.2 พื้นท่ีรองรับ ท่ีนั่ง การชมการแสดงไม่
เพียงพอ บางจุดของเวทีการแสดง ท าใหก้าร
สัญจรไม่สะดวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 9 ลักษณะของกิจกรรมและปัญหาท่ีเกิดจากกิจกรรมภายในถนนคนเดิน (ต่อ) 
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4. กิจกรรมประเภทการแสดงต่าง ๆ  ปัญหาจากกิจกรรมประเภทการแสดงต่าง ๆ 

4.4 การแสดงบน เวที  เป็นพื้ น ท่ี เวที ท่ี จัดวาง
ต าแหน่งในแต่ละช่วงระยะกลางถนนของคนเดิน 
4.5 ช่วงเวลาของกิจกรรมอยู่ระหว่าง 17.00 น. – 
21.00 น. บางทียืดตามเวลาการแสดง 
4.6 เป็นกิจกรรมท่ีสร้างบรรยากาศด้วยเสียงดนตรี 
และการแสดงภายในถนนคนเดินท่ีสามารถดึงดูด
ความสนใจของผู้มาใช้ถนนให้หยุดชมการแสดงได้ 

 

5. กิจกรรมประเภทให้นันทนาการ ปัญหาจากกิจกรรมประเภทนันทนาการ 
5.1 กิจกรรมนันทนาการมักมีผู้ร่วมท ากิจกรรม
จ านวนมาก ท าให้ ต้อ งใช้พื้ น ท่ี เพื่ อประกอบ
กิจกรรมใกล้กับการเดินสัญจรในถนนคนเดิน 
5.2 เป็นกิจกรรมพักผ่อนของผู้มาใช้ถนน และผู้
อาศัยในพื้นท่ีถนน เช่น การเดินชมบรรยากาศ การ
ออกก าลังกาย การวิ่งเล่นของเด็ก ๆ การชมการ
แสดงบนเวที การระบายสี เป็นต้น 
5.3 ต าแหน่งของกิจกรรมนั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอด
ภายในถนนคนเดิน และเคล่ือนท่ีไปมาภายในถนน 
5.4 เป็นกิจกรรมท่ีต้องการพื้นท่ีว่างเพียงพอในการ
ท ากิจกรรมพักผ่อน 

5.1 การใช้พื้นท่ีกิจกรรมนันทนาการ จะท า
ให้พื้นท่ีซ้อนทับกับเส้นทางการเดิน ท าให้
พบปัญหาการสัญจรในบริเวณท ากิจกรรม 

6. กิจกรรมประเภทเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ปัญหาจากกิจกรรมประเภทเผยแพร่ 
6.1 หน่วยงานราชการ เอกชน ชุมชนต่าง ๆ โดย
ต าแหน่งของกิจกรรมนั้นจะอยู่ต าแหน่งบริเวณ
ทางเข้าสู่พื้นท่ีถนนคนเดิน และมีพื้นท่ีขนาดใหญ่
เพื่อรองรับกิจกรรม 
6.2 ช่วงเวลาต้ังแต่เริ่มเปิดถนนจนถึงส้ินสุดการปิด
ถนน ในบางอาทิตย์จะปรากฏกิจกรรม และบาง
อาทิตย์ไม่ปรากฏกิจกรรม จัดเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น
เพียงช่ัวคราวขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนกิจกรรม เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 9 ลักษณะของกิจกรรมและปัญหาท่ีเกิดจากกิจกรรมภายในถนนคนเดิน (ต่อ) 
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6.กิจกรรมประเภทเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ปัญหาจากกิจกรรมประเภทเผยแพร่ 
6.3 กิจกรรมเผยแพร่ประเภทโฆษณาสินค้า จะมี
ต าแหน่งภายในถนนคนเดิน และเคล่ือนท่ีไปมา
ภายในถนน 

 

 

จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีถนนถลาง ท าให้
ทราบถึงลักษณะทางกายภาพ รูปแบบกิจกรรม สภาพแวดล้อมของถนนถลาง สภาพปัญหาและ
อุปสรรคต่อการด าเนินกิจกรรม เนื่องจากพื้นท่ีถนนถลางเป็นย่านเมืองเก่าภูเก็ตท่ีมีนักท่องเท่ียวเข้ามา
ให้ความสนใจ ดังนั้นการจัดระเบียบและการแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีลักษณะกายภาพท่ีพึงประสงค์ของ
ถนนคนเดิน ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียว พัฒนาเป็นถนนคนเดินท่ีดีมีเหมาะสมต่อไปใน
อนาคต   

 
 
 
 

 
 

ตารางท่ี 9 ลักษณะของกิจกรรมและปัญหาท่ีเกิดจากกิจกรรมภายในถนนคนเดิน (ต่อ) 
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บทที่ 4 
การเก็บข้อมูล ข้อสังเกต และการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น  3  หัวข้อใหญ่ คือ เก็บข้อมูลเพื่อศึกษาทัศนคติข้อคิดเห็น

พฤติกรรมของผู้มาเดินในถนนคนเดิน และเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาทัศนคติข้อคิดเห็นผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการปิดถนนคนเดิน การเก็บข้อมูลเพื่อรวบรวมกิจกรรม และพฤติกรรมท่ีเกิดในพื้นท่ีถนนคนเดิน
เป็นเวลา 4 วัน ดังนี้ 

 ครั้งท่ี 1: วันอาทิตย์ ท่ี 3 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559  
 ครั้งท่ี 2: วันอาทิตย์ ท่ี 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559  
 ครั้งท่ี 3: วันอาทิตย์ ท่ี 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559  
 ครั้งท่ี 4: วันอาทิตย์ ท่ี 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559   
   

1. การศึกษาทัศนคติข้อคิดเห็นพฤติกรรมของผู้มาเดินในถนนคนเดิน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ในการศึกษาลักษณะพึงประสงค์ของถนนคนเดินได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการส ารวจ 

โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์  
1.1 การใช้แบบสอบถาม 
 ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้มาใช้ถนนคนเดินท่ีมาเดินใน

ช่วงเวลาท่ีท าการปิดถนนต้ังแต่เวลา 13.00 น.-23.00 น. ในถนนถลาง โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) จากสถิติการเก็บจ านวนผู้ท่ีมาเดินในถนนถนนถลาง มีจ านวนผู้มา
เดินในถนนคนเดินน้อยท่ีสุด 7,191 คน/วัน และมีจ านวนผู้มาเดินถนนมากท่ีสุด 10,100 คน/วัน  การ
ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้อ้างอิงจากตาราง Krejcie & Morgan ว่าถ้ากลุ่มประชากร 
10,000 คน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 370 คน ดังนั้นเมื่อมีสถิติจ านวนผู้มาเดินถนนมากท่ีสุด 10,100 คน/วัน 
แล้ว จึงต้ังเป้าหมายท่ีจ านวน 370 ตัวอย่าง และได้กระจายแบบสอบถามออกไป 370 ชุด เมื่อเก็บ
ข้อมูลแบบสอบถามโดยประเด็นท่ีใช้ในการสอบถาม ได้แก่ 

  1. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้พื้นท่ี และความคิดเห็นเกี่ยวกับถนนถลาง 

   3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยท่ีส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพ 
และสภาพแวดล้อมของถนนถลาง
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   4. ความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาถนนถลางให้เหมาะสมต่อกิจกรรมถนนคนเดิน  
1.2 การสัมภาษณ์ 
 ใช้สัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงาน และกลุ่มผู้มีส่วนสนับสนุนการปิดถนนคนเดินในถนน

ถลาง  เพื่อทราบถึงประสบการณ์ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของกลุ่มคนดังกล่าว ได้แก่  
  1. รองประธานโครงการถนนคนเดินถนนถลาง 
 2. เทศบาลนครเมืองภูเก็ต 
 3. ผู้ประกอบการขายของบนถนนคนเดิน 
  4. ผู้อาศัยในถนนถลาง 
 

2. ผลส ารวจจากแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
การส ารวจพฤติกรรมของการเดินทาง และทัศคติของผู้ตอบแบบสอบถาม ต่อลักษณะท่ี

พึงประสงค์ของถนนคนเดิน กรณี ศึกษาถนนถลาง โดยใช้ จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด 370 คน ท่ีมาใช้พื้นท่ีถนนถลาง มีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายท้ังหมด 137 คน เป็น
ร้อยละ 37.03  และเพศหญิง 233 คน คิดเป็นร้อยละ 62.97 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
ตารางท่ี 10 สถานะทางเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ท่ี เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ชาย 137 37.03 
2. หญิง 233 62.97 

 

 
การส ารวจพบว่า ช่วงอายุของผู้ใช้งานบนถนนถลางส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่ท่ี 15-25 ปี 

ร้อยละ 50 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 25-40 ปี ร้อยละ 36.75  ล าดับต่อมาเป็นช่วงอายุ 41-60 ปี ร้อย
ละ 10.55  และล าดับสุดท้ายเป็นช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2.70 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด จากข้อมูลแบบสอบถามช่วงอายุจะสังเกตเห็นได้ว่า กลุ่มผู้ใช้งานบนถนนถลางส่วนใหญ่จะ
เป็นกลุ่มคนวัยรุ่น ท่ีมีช่วงอายุอยู่ท่ี 15-25 ปี 
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ตารางท่ี 11 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ท่ี ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. 15-25 ปี 185 50 
2. 25-40 ปี 136 36.75 
3. 41-60 ปี 39 10.55 
4. 60 ปีขึ้นไป 10 2.70 

 

 
กลุ่มอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้งานพื้นท่ีถนนถลาง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียน  

นักศึกษามากท่ีสุดเป็น จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 รองลงมาเป็นกลุ่มผู้มีอาชีพพนักงาน
บริษัท จ านวน 114 คน เป็นร้อยละ 30.82 ล าดับต่อมาเป็นผู้ประกอบอาชีพประกอบอาชีพอิสระ 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.59 ค้าขาย จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 13.24 ผู้ประกอบอาชีพ
ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 และล าดับสุดท้ายคือ ประกอบอาชีพ
อื่น ๆ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 

 
ตารางท่ี 12 สถานะทางอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ท่ี อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ 20 5.40 
2. พนักงานบริษัท 114 30.82 
3. ประกอบอาชีพอิสระ 54 14.59 
4. นักเรียน นักศึกษา 123 33.25 
5. ค้าขาย 49 13.24 
6. อื่น ๆ 10 2.70 

 

 
สถานะ ผู้ตอบแบบสอบถามจากการส ารวจข้อมูลแบบสอบถามพบว่า  ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีมาใช้พื้นท่ีถนนถลาง จัดเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด จ านวน 166 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.87 รองลงมาเป็นผู้อาศัยในถนนถลาง หรือบริเวณซอยต่อเนื่อง จ านวน 91 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.60 ล าดับต่อมาเป็นสถานะอื่น ๆ จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 23.51 และล าดับ
สุดท้ายคือ ผู้ประกอบธุรกิจในถนนถลาง จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.02 
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ตารางท่ี 13 สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม 
ท่ี สถานะ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ผู้อาศัยในถนนถลาง หรือบริเวณซอยต่อเนื่อง 91 24.60 
2. นักท่องเที่ยว 166 44.87 
3. ผู้ประกอบธุรกิจในถนนถลาง 26 7.02 
4. อื่น ๆ 87 23.51 

 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้พื้นท่ี และกิจกรรมจ านวนครั้งท่ีมาใช้งานถนน

คนเดินถนนถลาง 
1. จ านวนครั้งท่ีมาใช้งานถนนถลาง 
 การส ารวจข้อมูลจ านวนครั้งของการมาถนนคนเดินจากแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่

จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 41.89 มาถนนถลาง 6 ครั้งขึ้นไป รองลงมา คือ มาถนนถลาง 3-5 
ครั้ง จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 31.90 ล าดับต่อมา 2 ครั้ง จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 15.13 
และล าดับสุดท้ายท่ีเคยมาถนนถลางครั้งแรกจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 11.08 
ตารางท่ี 14 จ านวนครั้งท่ีมาใช้งานถนนถลาง 

ท่ี จ านวนครั้ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ครั้งแรก 41 11.08 
2. 2 ครั้ง 56 15.13 
3. 3-5 ครั้ง 118 31.90 
4. 6 คร้ังขึ้นไป 155 41.89 

 
2. ระยะเวลาท่ีใช้งานถนนถลาง 
 การการส ารวจแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 149 คน คิด

เป็นร้อยละ 40.27 มีระยะเวลาท่ีใช้งานถนนถลางประมาณ 1-2 ช่ัวโมง รองลงมามีระยะเวลาท่ีใช้งาน
ถนนถลางประมาณ ½-1 ช่ัวโมง จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 20.27 ล าดับต่อมามีระยะเวลาท่ีใช้
งานถนนถลาง 2-3 ช่ัวโมง จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.60 ระยะเวลาท่ีใช้งานถนนถลาง
ประมาณ 3-4 ช่ัวโมง จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 10.27 ระยะเวลาประมาณ 4-5 ช่ัวโมงท่ีใช้งาน
ถนนถลางประมาณ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.46 ระยะเวลาท่ีใช้งานถนนถลางประมาณ 6 
ช่ัวโมงขึ้นไป จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.32 และล าดับสุดท้ายคือ มีระยะเวลาประมาณ 5-6 
ช่ัวโมงท่ีใช้งานถนนถลาง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.81 
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ตารางท่ี 15 ระยะเวลาท่ีใช้งานถนนถลาง 
ท่ี ระยะเวลาท่ีมา จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ½-1 ช่ัวโมง 75 20.27 
2. 1-2 ชั่วโมง 149 40.27 
3. 2-3 ช่ัวโมง 54 14.60 
4. 3-4 ช่ัวโมง 38 10.27 
5. 4-5 ช่ัวโมง 35 9.46 
6. 5-6 ช่ัวโมง 3 0.81 
7. 6 ช่ัวโมงขึ้นไป 16 4.32 

 

 
3. วิธีการเดินทาง 
 การส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมา

ถนนถลางด้วยวิธีการโดยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 36.22 รองลงมา
ใช้วิธีโดยรถยนต์ส่วนบุคคล จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 ล าดับต่อมาใช้วิธีเดินทางโดยการ
เดินเท้า 89 คน คิดเป็นร้อยละ 24.05 ใช้วิธีการเดินทางมาด้วยรถจักรยาน จ านวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.49 เดินทางโดยรถรับจ้าง รถแท็กซี่ และอื่น ๆ  มีจ านวน 8 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2.16 
และสุดท้ายเดินทางมาโดยรถรถประจ าทาง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.08 

 
ตารางท่ี 16 วิธีการเดินทาง 

ท่ี วิธีการเดินทาง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. การเดินเท้า 89 24.05  
2. รถจักรยาน 24 6.49 
3. รถรับจ้าง รถแท็กซี่ 8 2.16 
4. รถประจ าทาง 6 1.62 
5. รถยนต์ส่วนบุคคล 101 27.30 
6. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 134 36.22 
7. อื่น ๆ 8 2.16 

 
 
 



105 
 

 

4. กิจกรรมท่ีท าบนถนนถลาง 
 การส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้พื้นท่ีบนถนนถลาง

ส่วนใหญ่ท ากิจกรรมบนถนนถลางมากกว่า 1 กิจกรรม โดยผลส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้ท า
กิจกรรมซื้อสินค้ามากท่ีสุดร้อยละ 60.54 โดยมีท้ังประเภทร้านอาหารในอาคารตึกแถว และบนถนน 
รองลงมาท ากิจกรรมเดินเล่นชมบรรยากาศร้อยละ 38.91 ล าดับต่อมาท ากิจกรรมรับประทานอาหาร
ร้อยละ 32.70 ซึ่งถนนถลางสัดส่วนพื้นท่ีท ากิจกรรมประเภทการค้าขายสินค้าประเภทอาหารมาก
ท่ีสุด โดยมีท้ังประเภทร้านอาหารในอาคารตึกแถว และรูปแบบบนถนนให้บริการกับผู้ใช้งานถนน
ถลางตลอดท้ังช่วงกลางคืน ท ากิจกรรมประเภทบริการร้อยละ 28.10 ท ากิจกรรมชมการแสดงต่าง ๆ 
ร้อยละ18.91 โดยกิจกรรมการชมการแสดง โดยส่วนหนึ่งมาจากการแสดงดนตรี การร้องเพลง ร าไทย 
เต้นประกอบเพลง การแสดงเปิดหมวก เป็นต้น กิจกรรมขายสินค้าร้อยละ 10.27 และล าดับสุดท้าย
คือ ท ากิจกรรมทางลัด หรือทางผ่านร้อยละ 10.27 

 

ตารางท่ี 17 กิจกรรมท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท าบนถนนถลาง 
กิจกรรมท่ีท าบนถนนถลาง 

 ซื้อสินค้า ขายสินค้า บริการ ทางลัด  
หรือทางผ่าน 

เดินเล่นชม
บรรยากาศ 

ชมการ
แสดง 

รับประทาน
อาหาร 

ไม่ใช่ 146 332 226 332 266 300 249 
ใช่ 224 38 104 38 144 70 121 
ร้อยละ 60.54 10.27 28.10 10.27 38.91 18.91 32.70 

 

 

 
แผนภูมิท่ี 7 กิจกรรมท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท าบนถนนถลาง 
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 5. กิจกรรมท่ีสามารถดึงดูดให้คนมาถนนคนเดิน 
 จากการส ารวจของแบบสอบถามกิจกรรมท่ีสามารถดึงดูดให้คนมาถนนคนเดินท่ีมีผล

ต่อผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด อันดับท่ี 1 คือ ซื้อสินค้าร้อยละ 44.86 โดยถนนถลางมีการใช้งาน
พื้นท่ีในเวลากลางวันเป็นลักษณะย่านพาณิชยกรรม และมีรูปแบบเป็นถนนคนเดินในเวลาท่ีมีการปิด
ถนนคนเดิน ท าให้ถนนถลางมีช่วงระยะเวลาท่ีสามารถเข้ามาใช้พื้นท่ีได้นาน ล าดับท่ี 2 คือ การแสดง
ร้อยละ 43.24 ล าดับท่ี 3 คือ การสาธิตวิธีการท างานฝีมือ คิดเป็นร้อยละ 26.21 ล าดับท่ี 4 คือ 
กิจกรรมนันทนาการคิดเป็นร้อยละ 25.41 ต่อมาล าดับท่ี 5 คือ กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 14.86 และล าดับสุดท้ายล าดับท่ี 6 คือ อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 2.70 

 

ตารางท่ี 18 กิจกรรมท่ีดึงดูดให้คนมาถนนถลาง 
กิจกรรมท่ีดึงดูดให้คนมาถนนถลาง 

 ซื้อสินค้า การสาธิตวิธีการ
ท างานฝีมือ 

การแสดงต่าง ๆ กิจกรรม
นันทนาการ 

กิจกรรมเผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ 

อื่น ๆ 

ไม่ใช่ 204 273 210 276 315 360 
ใช่ 166 97 160 94 55 10 
ร้อยละ 44.86 26.21 43.24 25.41 14.86 2.70 

 

 
แผนภูมิท่ี 8 กิจกรรมท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท าบนถนนถลาง 
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6. ความเหมาะสมของความยาวถนนถลางต่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน 
 จากการส ารวจของแบบสอบถามด้านความเหมาะสมของความยาวถนถลางต่อการจัด

กิจกรรมถนนคนเดินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 76 มีความคิดเห็นว่า ถนนถลางมี
ความยาวถนนท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน โดยความคิดเห็นท่ี 2 รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 20 
มีความคิดเห็นว่า ถนนถลางมีความยาวถนนท่ีไม่เหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน รองลงมาคิดเป็น
ร้อยละ 4 มีความคิดเห็นว่า ควรมีระยะทางจัดกิจกรรมยาวกว่านี้ และล าดับสุดท้ายคือ ไม่มีความ
คิดเห็นของถนนควรมีระยะท่ีส้ันกว่านี้ 

 

 
แผนภูมิท่ี 9 ความเหมาะสมของความยาวถนนถลางต่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน 
 

ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ระหว่างตอบแบบสอบถาม  ซึ่งสามารถอธิบายความ
เหมาะสมของความยาวถนนถลางต่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดินโดยสรุปได้ว่า ถนนถลางมีความยาว
ระยะทางท่ีจัดกิจกรรมถนนคนเดินเหมาะสม มีระยะทางท่ีไม่ยาวจนเกินไป ท าให้สามารถเดินได้ตลอด
ความยาวถนนท้ังไปและกลับ มีระยะทางท่ีไม่ส้ันจนเกินไปซึ่งสร้างความน่าสนใจ สามารถรองรับ
จ านวนคนท่ีมาก และความหลากหลายเชิงกิจกรรม 

7. อิทธิพลต่อการมาใช้พื้นท่ีถนนถลาง 
 จากการส ารวจของแบบสอบถามในด้านอิทธิพลต่อการใช้พื้นท่ีถนนถลางว่า อิทธิพลท่ี

มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด อันดับท่ี 1 คือ สินค้าหลากหลายร้อยละ 62.43 ล าดับท่ี 2 คือ
สถานท่ีมีชีวิตชีวาคิดเป็นร้อยละ 37.02 ล าดับท่ี 3 คือ มีผู้คนเยอะคิดเป็นร้อยละ 23.51 ต่อมาล าดับ
ท่ี 4 คือ สินค้าราคาถูก คิดเป็นร้อยละ 22.43 ต่อมาล าดับท่ี 5 ใกล้สถานท่ีท่องเท่ียวอื่น ๆ คิดเป็นร้อย
ละ 19.45 ต่อมาล าดับท่ี 6 ใกล้ท่ีพักท่ีเรียน ท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 10 และล าดับสุดท้าคือ อื่น ๆ 
คิดเป็นร้อยละ 7.02 
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ตารางท่ี 19 อิทธิพลต่อการใช้พื้นท่ีถนนถลาง 
อิทธิพลต่อการเข้ามาใช้พื้นท่ีถนนคนเดินถนนถลาง 

 สินค้า
หลากหลาย 

เป็นสถานที่
มีชีวิตชีวา 

ใกล้สถานที่
ท่องเท่ียวอื่น ๆ  

สินค้า
ราคาถูก 

มีผู้คน
เยอะ 

ใกล้ที่พัก ท่ีเรียน 
ที่ท างาน 

อื่น ๆ 

ไม่ใช่ 139 233 298 287 183 333 344 

ใช่ 231 137 72 83 87 37 26 

ร้อยละ 62.43 37.02 19.45 22.43 23.51 10 7.02 
 

 

 
แผนภูมิท่ี 10 อิทธิพลต่อการใช้พื้นท่ีถนนถลาง 

 
ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ระหว่างตอบแบบสอบถาม ซึ่งสามารถสรุปอิทธิพลต่อการ

มาใช้พื้น ท่ีถนนถลางได้ว่า ถนนถลางเป็นถนนท่ีน่าสนใจ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีกิจกรรมท่ี
หลากหลาย และเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้พื้นท่ีมีชีวิตชีวาสนุกสนาน อีกท้ังยังมีร้านค้า
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวได้ ท าให้มีผู้คนเข้ามาใช้งานมีจ านวนมาก ซึ่งหากให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์เลือกระหว่างการเดินบนถนนท่ีเงียบเชียบกับถนนท่ีพลุกพล่าน ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ผู้ถูก
สัมภาษณ์มักเลือกท ากิจกรรมหรือเดินทางผ่านถนนท่ีพลุกพล่าน 
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ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยท่ีส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของถนนคนเดินถนนถลาง 

1. ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของปัจจัยด้านระบบเส้นทางท่ีต้ัง การสัญจร และ
โครงสร้างของถนนคนเดิน ประกอบด้วย 7 ข้อ โดยจะแสดงผลเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยดังนี้ 

 จากการส ารวจข้อมูลแบบสอบถามความเหมาะสมของปัจจัยด้านท่ีต้ัง การสัญจร และ
โครงสร้างของถนนคนเดินพบว่า  

 ล าดับท่ี 1 ท่ีต้ังถนนในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.14 มีความ
คิดเห็นว่า มีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

ล าดับท่ี 2 เครือข่ายเส้นทางถนนในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.00 
มีความคิดเห็นว่า ค่อนข้างมีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

ล าดับท่ี 3 เครือข่ายถนนท่ีมีการเช่ือมโยงสถานท่ีส าคัญต่าง ๆ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.97 มี
ความคิดเห็นว่า ค่อนข้างมีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน  

ล าดับท่ี 4 การสัญจรขณะจัดกิจกรรมถนนคนเดิน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.94 มีความ
คิดเห็นว่า ค่อนข้างมีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

ล าดับท่ี 5 การมีเส้นทางบริการของรถขยะ รถดับเพลิง และรถห้องน้ า คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 2.80 มีความคิดเห็นว่า ค่อนข้างมีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

ล าดับท่ี 6 จุดจอดรับส่งผู้โดยสารของรถบริการต่าง ๆ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.52 มีความ
คิดเห็นว่า ค่อนข้างมีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

ล าดับท่ี 7 พื้นท่ีจอดรถเพียงพอ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.00 มีความคิดเห็นว่า ค่อนข้างไม่
ความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน    
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ตารางท่ี 20 ความเหมาะสมของปัจจัยด้านท่ีต้ัง การสัญจร และโครงสร้างของถนนคนเดิน 

ปัจจัยด้านที่ต้ัง การสัญจร 
โครงสร้างของถนนคนเดิน 

เหมาะสม 
(4) 

ค่อนข้าง
เหมาะสม (3) 

ค่อนข้างไม่ 
เหมาะสม (2) 

ไม่เหมาะสม 
(1)  

คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน x̄  

ที่ต้ังถนนในการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดิน 

528 132 480 160 144 72 6 6 3.14* 

เครือข่ายเส้นทางถนน 448 112 465 155 186 93 10 10 3.00 
การสัญจรขณะจัดกิจกรรม
ถนนคนเดิน 

392 98 510 170 174 87 15 15 2.94 

เครือข่ายถนนที่ เช่ือมโยง
สถานที่ส าคัญ  

388 97 531 177 172 86 10 10 2.97 

จุดจอดรับส่งผู้โดยสารของ 
รถบริการต่าง ๆ 

312 78 282 94 286 143 55 55 2.52 

การมีเส้นทางบริการขอรถ 
ขยะ รถดับเพลิง รถห้องน้ า 

320 80 432 114 216 108 68 68 2.80 

พ้ืนที่จอดรถเพียงพอ 200 50 189 63 188 94 163 163 2.00* 

หมายเหตุ: จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด (n=370) * หมายถึง ล าดับความต่างจากมากไปน้อย 
ระดับ: ค่าเฉล่ีย 0.00-1.00 (มีความไม่เหมาะสม) ค่าเฉล่ีย 1.01-2.00 (ค่อนข้างไม่เหมาะสม) 
ค่าเฉล่ีย 2.01-3.00 (ค่อนข้างเหมาะสม) ค่าเฉล่ีย 3.01-4.00 (เหมาะสม) 
 

2. ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของถนน 
ประกอบด้วยค าถาม 4 ข้อ โดยจะแสดงผลเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยดังนี้ 

จากการส ารวจข้อมูลแบบสอบถามความเหมาะสมของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของถนนคนเดินพบว่า 

ล าดับท่ี 1 ขนาด และความสูงของอาคารในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 3.20 มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

ล าดับท่ี 2 ขนาด และรูปแบบการต้ังร้านค้า คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.10 มีความคิดเห็นว่า 
มีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

ล าดับท่ี 3 สภาพพื้นท่ีผิวถนน และทางเดินเท้าในถนนคนเดิน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.08 
มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

ล าดับท่ี 4 ความกว้างของถนน และทางเดินเท้าในถนนคนเดิน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.00 
มีความคิดเห็นว่า ค่อนข้างมีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

ค่าเฉลี่ย 
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ตารางท่ี 21 ความเหมาะสมของปัจจัยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบทางกายภาพ 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
และองค์ประกอบทาง
กายภาพ 

เหมาะสม 
(4) 

ค่อนข้าง
เหมาะสม (3) 

ค่อนข้างไม่ 
เหมาะสม (2) 

ไม่เหมาะสม 
(1)  

คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน x̄  

ความกว้างของถนน และ
ทางเดินเท้า 

464 116 462 154 176 88 12 12 3.00* 

สภาพพ้ืนที่ผิวถนน และ
ทางเดินเท้า 

468 117 501 167 172 86 - - 3.08 

ขนาด และรูปแบบการต้ัง
ร้านค้า 

480 120 492 164 172 86 - - 3.10 

ขนาด ความสูงของอาคาร 
และความงามของอาคาร 

632 158 420 140 130 65 7 7 3.20* 

หมายเหตุ: จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด (n=370) * หมายถึง ล าดับความต่างจากมากไปน้อย 
ระดับ: ค่าเฉล่ีย 0.00-1.00 (มีความไม่เหมาะสม) ค่าเฉล่ีย 1.01-2.00 (ค่อนข้างไม่เหมาะสม) 
ค่าเฉล่ีย 2.01-3.00 (ค่อนข้างเหมาะสม) ค่าเฉล่ีย 3.01-4.00 (เหมาะสม) 

 
3. ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของปัจจัยด้านทัศนียภาพและความงามทางสายตา

ประกอบด้วยค าถาม 4 ข้อ โดยจะแสดงผลเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยดังนี้ 
จากการส ารวจข้อมูลแบบสอบถามความเหมาะสมของปัจจัยด้านทัศนียภาพและ

ความงามทางสายตาของถนนคนเดินพบว่า 
ล าดับท่ี 1 สภาพอาคาร และส่ิงปลูกสร้างในถนนคนเดิน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.22 
ล าดับท่ี 2 รูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคาร คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.20 
ล าดับท่ี 3 การจัดวางร้านค้า และกิจกรรมภายในถนนคนเดิน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.13 
ล าดับท่ี 4 การดูแลความสะอาดในถนนคนเดิน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.07 มีความคิดเห็น

เหมือนกันว่า ล าดับท่ี 1-4 อยู่ในระดับท่ีค่อนข้างมีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 
 
 
 
  
 
 
 

ค่าเฉลี่ย 
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ตารางท่ี 22 ความเหมาะสมของปัจจัยด้านทัศนียภาพและความงามทางสายตา 

ปัจจัยด้านทัศนียภาพ
และความงามทาง
สายตา 

เหมาะสม 
(4) 

ค่อนข้า
เหมาะสม (3) 

ค่อนข้างไม่ 
เหมาะสม (2) 

ไม่เหมาะสม 
(1) 

 

คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน x̄  

การดูแลความสะอาด 
ของถนน 

536 134 432 144 154 77 15 15 3.07* 

สภาพอาคาร และ 
สิ่งปลูกสร้าง 

636 159 417 139 130 65 7 7 3.22* 

รูปแบบสถาปัตยกรรม
ของอาคาร 

624 156 417 139 140 70 5 5 3.20 

การจัดวางร้านค้า และ
กิจกรรมในถนนคนเดิน 

520 130 492 164 138 69 7 7 3.13 

หมายเหตุ: จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด (n=370) * หมายถึง ล าดับความต่างจากมากไปน้อย 
ระดับ: ค่าเฉล่ีย 0.00-1.00 (มีความไม่เหมาะสม) ค่าเฉล่ีย 1.01-2.00 (ค่อนข้างไม่เหมาะสม) 
ค่าเฉล่ีย 2.01-3.00 (ค่อนข้างเหมาะสม) ค่าเฉล่ีย 3.01-4.00 (เหมาะสม) 

 
4. ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของปัจจัยด้านกิจกรรมบนถนนคนเดิน ประกอบด้วย

ค าถาม 4 ข้อ โดยจะแสดงผลเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยดังนี้ 
จากการส ารวจข้อมูลแบบสอบถามความเหมาะสมของปัจจัยด้านด้านกิจกรรมบน

ถนนคนเดินพบว่า 
ล าดับท่ี 1 กิจกรรมการแสดงในถนนคนเดิน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.13 
ล าดับท่ี 2 กิจกรรมการค้าในถนนคนเดิน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.10 
ล าดับท่ี 3 การสอดคล้องของกิจกรรมต่าง ๆ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.07 
ล าดับท่ี 4 ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมในถนนคนเดิน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.02 มีความ

คิดเห็นเหมือนกันว่า ล าดับท่ี 1-4 อยู่ในระดับท่ีมีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 
 
 
 
 
 
 

ค่าเฉลี่ย 
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ตารางท่ี 23 ความเหมาะสมของปัจจัยด้านกิจกรรมบนถนนคนเดิน 

ปัจจัยด้านกิจกรรม
บนถนนคนเดิน 

เหมาะสม 
(4) 

ค่อนข้าง
เหมาะสม (3) 

ค่อนข้างไม่ 
เหมาะสม (2) 

ไม่เหมาะสม 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 

คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน x̄  

กิจกรรมการค้า 492 123 498 166 154 77 4 4 3.10 

กิจกรรมการแสดง 516 129 495 165 144 72 4 4 3.13* 
การสอดคล้องของ
กิจกรรมต่าง ๆ 

464 116 510 170 156 78 6 6 3.07 

ช่วงเวลาในการจัด
กิจกรรมถนนคนเดิน 

516 129 417 139 164 82 20 20 3.02* 

หมายเหตุ: จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด (n=370) * หมายถึง ล าดับความต่างจากมากไปน้อย 
ระดับ: ค่าเฉล่ีย 0.00-1.00 (มีความไม่เหมาะสม) ค่าเฉล่ีย 1.01-2.00 (ค่อนข้างไม่เหมาะสม) 
ค่าเฉล่ีย 2.01-3.00 (ค่อนข้างเหมาะสม) ค่าเฉล่ีย 3.01-4.00 (เหมาะสม) 

 
5. ปัจจัยด้านการบริการของพื้นท่ีสาธารณะ และส่ิงอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย

ค าถาม 6 ข้อ โดยจะแสดงผลเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยดังนี้ 
จากการส ารวจข้อมูลแบบสอบถามความเหมาะสมของปัจจัยด้านการบริการพื้นท่ี

สาธารณะ และส่ิงอ านวยความสะดวกบนถนนคนเดินพบว่า 
ล าดับท่ี 1 คุณภาพของพื้นท่ีความปลอดภัยในถนนคนเดิน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.92  
ล าดับท่ี 2 ทางเข้าสู่พื้นท่ีได้สะดวกในถนนคนเดิน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.81  
ล าดับท่ี 3 ขนาดเส้นทางสัญจรด้วยเท้า (สะดวก หรือไม่มีท่ีกีดขวาง) ในถนนคนเดิน 

คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.70 
ล าดับท่ี 4 ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ไฟสว่าง ตู้กดเงินสด ป้ายสัญลักษณ์ และตู้

โทรศัพท์ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.61  
ล าดับท่ี 5 ส่ิงจุดนั่งพักสาธารณะม้านั่ง (จ านวน / พื้นท่ี) คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.58 
ล าดับท่ี 6 จุดบริการห้องน้ าเพียงพอในถนนคนเดิน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.57 มีความ

คิดเห็นว่า ล าดับท่ี 1-6 อยู่ในระดับท่ีค่อนข้างมีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน  
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ตารางท่ี 24 ความเหมาะสมของปัจจัยด้านการบริหารจัดการของพื้นท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการของพื้นที่ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

เหมาะสม 
(4) 

ค่อนข้าง
เหมาะสม (3) 

ค่อนข้างไม่ 
เหมาะสม (2) 

ไม่เหมาะสม 
(1)  

คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน x̄  

จุดบริการห้องน้ าเพียงพอ 300 75 348 116 254 127 52 52 2.57* 

ทางเข้าสู่พ้ืนที่ได้สะดวก 324 81 498 166 190 95 28 28 2.81 
สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
ไฟสว่าง ตู้กดเงินสด ป้าย
สัญลักษณ์ และตู้โทรศัพท์ 

296 74 384 128 234 117 51 51 2.61 

จุดน่ังพักสาธารณะม้าน่ัง 
 (จ านวน / พ้ืนที่) 

324 81 300 100 284 142 47 47 2.58 

คุณ ภาพของพ้ืนที่ ค วาม
ปลอดภัย 

368 92 465 155 166 83 83 40 2.92* 

ขนาดเส้นทางสัญจรด้วย
เท้า (สะดวก หรือไม่มีที่กีด
ขวาง) 

340 85 423 141 178 89 55 55 2.70 

หมายเหตุ: จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด (n=370) * หมายถึง ล าดับความต่างจากมากไปน้อย 
ระดับ: ค่าเฉล่ีย 0.00-1.00 (มีความไม่เหมาะสม) ค่าเฉล่ีย 1.01-2.00 (ค่อนข้างไม่เหมาะสม) 
ค่าเฉล่ีย 2.01-3.00 (ค่อนข้างเหมาะสม) ค่าเฉล่ีย 3.01-4.00 (เหมาะสม) 

 
ตอนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการแนวทางการพัฒนาถนนถลางให้มีความเหมาะสมต่อกิจกรรม

ถนนคนเดิน 
1. แนวทางพัฒนาปัจจัยด้านท่ีต้ัง การสัญจร และโครงสร้างของถนนคนเดิน ประกอบ 

ด้วยค าถาม 3 ข้อ โดยล าดับความส าคัญของแนวทางพัฒนาจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยดังนี้ 
ผลส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาปัจจัยทางด้านด้านท่ีต้ัง การสัญจร 

และโครงสร้างของถนนคนเดินพบว่า 
ล าดับท่ี 1 ก าหนดจุดรับ-ส่งผู้โดยสารให้มีความสะดวก ในบริเวณทางเข้าหลัก และไม่

เป็นอุปสรรคในการสัญจร คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.46  
ล าดับท่ี 2 ก าหนดพื้นท่ีจอดรถส่วนบุคคลให้ชัดเจน และอยู่ในระยะท่ีเดินถึงได้ คิด

เป็นค่าเฉล่ีย 3.37 
ล าดับท่ี 3 ปรับปรุงถนนพื้นผิวของถนน และทางเดินเท้าให้มีความสวยงาม คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 3.19 มีความคิดเห็นว่า ล าดับท่ี 1-3 อยู่ในระดับแนวทางการพัฒนาท่ีมีความส าคัญ 

ค่าเฉลี่ย 
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ตารางท่ี 25 ความส าคัญของแนวทางพัฒนาปัจจัยด้านท่ีต้ัง การสัญจร และโครงสร้างของถนนคนเดิน 
แนวทางพฒันาด้านที่ต้ัง 
การสัญจร และโครงสร้าง
ของถนนคนเดิน 

ส าคัญ 
(4) 

ค่อนข้างส าคัญ
(3) 

ค่อนข้างไม่ 
ส าคัญ (2) 

ไม่ส าคัญ 
(1)  

คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน x̄  

ก าหนดพ้ืนที่จอดรถส่วน
บุคคลให้ชัดเจน และอยู่ใน
ระยะที่เดินถึงได้ 

712 178 450 150 80 40 2 2 3.37 

ก าหนดจุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
ให้มีความสะดวก ในบริเวณ
ทางเข้าหลัก และไม่ เป็น
อุปสรรคในการสัญจร 

820 205 396 132 62 31 2 2 3.46* 

ปรับปรุงถนนพ้ืนผิวของ
ถนน และทางเดินเท้าให้มี
ความสวยงาม 

516 129 555 185 104 52 4 4 3.19* 

หมายเหตุ: จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด (n=370) * หมายถึง ล าดับความต่างจากมากไปน้อย 
ระดับ: ค่าเฉล่ีย 0.00-1.00 (ไม่ส าคัญ) ค่าเฉล่ีย 1.01-2.00 (ค่อนข้างไม่ส าคัญ) 
ค่าเฉล่ีย 2.01-3.00 (ค่อนข้างส าคัญ) ค่าเฉล่ีย 3.01-4.00 (ส าคัญ) 

 
2. แนวทางพัฒนาปัจจัยด้านทัศนียภาพและความงามทางสายตา ประกอบด้วยค าถาม 3 

ข้อ โดยล าดับความส าคัญของแนวทางพัฒนาจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยดังนี้ 
ผลส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาปัจจัยด้านทัศนียภาพและความงาม

ทางสายตาของถนนคนเดินพบว่า 
ล าดับท่ี 1 ควบคุมการสร้าง และปรับปรุงอาคารให้มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมท่ี

สะท้อนเอกลักษณ์ของถนนถลาง และรูปแบบในทิศทางเดียวกัน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.33 
ล าดับท่ี 2 คือ ปรับปรุงความสะอาดของถนนถลาง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.30 
ล าดับท่ี 3 ก าหนดความกว้าง และความสูงของร้านค้าให้ไม่บดบังทัศนียภาพ คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 3.15 มีความคิดเห็นว่า ล าดับท่ี 1-3 อยู่ในระดับแนวทางการพัฒนาท่ีมีความส าคัญ 
 
 
 
 
 

ค่าเฉลี่ย 
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ตารางท่ี 26 ความส าคัญของแนวทางพัฒนาด้านทัศนียภาพและความงามทางสายตา 
แนวทางพฒันาด้าน
ทัศนียภาพและความงาม
ทางสายตา 

ส าคัญ 
(4) 

ค่อนข้างส าคัญ
(3) 

ค่อนข้างไม่ 
ส าคัญ (2) 

ไม่ส าคัญ 
(1)  

คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน x̄  

ปรับปรุงความสะอาดของ
ถนนถลาง 

712 178 402 134 100 50 8 8 3.30 

ก าหนดความก ว้างและ
ความสูงของร้านค้าให้ไม่บด
บังทัศนียภาพ 

496 124 561 187 102 51 8 8 3.15* 

ควบคุมการสร้าง และปรับ 
ปรุงอาคารให้มีลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของถนนถลาง
และ รูป แบ บ ในทิ ศ ท า ง
เดียวกัน 

720 180 402 134 104 52 4 4 3.33* 

หมายเหตุ: จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด (n=370) * หมายถึง ล าดับความต่างจากมากไปน้อย 
ระดับ: ค่าเฉล่ีย 0.00-1.00 (ไม่ส าคัญ) ค่าเฉล่ีย 1.01-2.00 (ค่อนข้างไม่ส าคัญ) 
ค่าเฉล่ีย 2.01-3.00 (ค่อนข้างส าคัญ) ค่าเฉล่ีย 3.01-4.00 (ส าคัญ) 

 
3. แนวทางพัฒนาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วยค าถาม 3 ข้อ 

โดย ล าดับความส าคัญของแนวทางพัฒนาจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยดังนี้ 
ผลส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ของถนนคนเดินพบว่า 
ล าดับท่ี 1 การปรับปรุงความกว้างของช่องทางเดินขณะจัดกิจกรรมถนนคนเดินให้

สามารถเดินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.32 
ล าดับท่ี 2 การปรับปรุงรูปแบบการต้ังร้านค้า ให้มีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น คิด

เป็นค่าเฉล่ีย 3.14 
ล าดับท่ี 3 การก าหนดรูปแบบการใช้พื้นท่ีถนนถลางให้สอดคล้องกับการใช้งาน

ช่วงเวลา คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.10 มีความคิดเห็นว่า ล าดับท่ี 1-3 อยู่ในระดับแนวทางการพัฒนาท่ีมี
ความส าคัญ  

 
 

ค่าเฉลี่ย 
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ตารางท่ี 27 ความส าคัญของแนวทางพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
แนวทางพฒันาด้าน
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ 

ส าคัญ 
(4) 

ค่อนข้างส าคัญ
(3) 

ค่อนข้างไม่ 
ส าคัญ (2) 

ไม่ส าคัญ 
(1)  

คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน x̄  

ก าหนดรูปแบบการใช้พ้ืนที่
ถนนถลางให้สอดคล้องกับ
การใช้งานช่วงเวลา 

412 103 627 209 100 50 8 8 3.10* 

ปรับป รุงความกว้างของ
ช่ อ งท า ง เดิ น ข ณ ะ จั ด
กิ จก รรมถนนคน เดิน ให้
สามารถเดินได้สะดวกย่ิงข้ึน 

752 188 348 116 124 62 4 4 3.32* 

ปรับป รุงรูปแบบการต้ั ง
ร้าน ค้ า  ให้ มี ค ว าม เป็ น
ระเบียบมากย่ิงข้ึน 

424 106 636 212 96 48 4 4 3.14 

หมายเหตุ: จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด (n=370) * หมายถึง ล าดับความต่างจากมากไปน้อย 
ระดับ: ค่าเฉล่ีย 0.00-1.00 (ไม่ส าคัญ) ค่าเฉล่ีย 1.01-2.00 (ค่อนข้างไม่ส าคัญ) 
ค่าเฉล่ีย 2.01-3.00 (ค่อนข้างส าคัญ) ค่าเฉล่ีย 3.01-4.00 (ส าคัญ) 
 

4. แนวทางพัฒนาปัจจัยด้านกิจกรรม ประกอบด้วยค าถาม 2 ข้อ โดยล าดับความส าคัญ
ของแนวทางพัฒนาจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยดังนี้ 

ผลส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาปัจจัยด้านกิจกรรมของถนนคนเดิน
พบว่า 

ล าดับท่ี 1 เพิ่มพื้นท่ีเปิดโล่งเพื่อรองรับกิจกรรมนันทนาการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.11 
ล าดับท่ี 2 ลดพื้นท่ีกิจกรรมการค้าบางส่วน เพื่อเพิ่มพื้นท่ีกิจกรรมในด้านอื่น ๆ เช่น 

อาหารท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมภูเก็ต คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.06 มีความคิดเห็นว่า ล าดับท่ี 1-2 อยู่ในระดับ
แนวทางการพัฒนาท่ีมีความส าคัญ คือ เพิ่มพื้นท่ีเปิดโล่งเพื่อรองรับกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ในระหว่างตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนมาก
กล่าวถึง กิจกรรมการค้าบนถนนถลางว่า มีจ านวนร้านค้าท่ีมากเกินพอดีในถนนคนเดิน 

 
 
 

 

ค่าเฉลี่ย 
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ตารางท่ี 28 ความส าคัญของแนวทางพัฒนาปัจจัยด้านกิจกรรม 

แนวทางพฒันาด้าน
กิจกรรมบนถนนคนเดิน 

ส าคัญ 
(4) 

ค่อนข้างส าคัญ
(3) 

ค่อนข้างไม่ 
ส าคัญ (2) 

ไม่ส าคัญ 
(1)  

คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน x̄  

เพ่ิมพ้ืนที่เปิดโล่งเพ่ือรองรับ
กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 

456 114 567 189 122 61 6 6 3.11* 

ลดพ้ืนที่ กิ จกรรมการค้ า
บ า งส่ วน เพ่ื อ เ พ่ิ ม พ้ื น ที่
กิจกรรมในด้านอื่น ๆ เช่น 
อ า ห า ร ท้ อ ง ถ่ิ น  ห รื อ
วัฒนธรรมภูเก็ต 

452 113 528 176 142 71 10 10 3.06 

หมายเหตุ: จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด (n=370) * หมายถึง ล าดับความต่างจากมากไปน้อย 
ระดับ: ค่าเฉล่ีย 0.00-1.00 (ไม่ส าคัญ) ค่าเฉล่ีย 1.01-2.00 (ค่อนข้างไม่ส าคัญ) 
ค่าเฉล่ีย 2.01-3.00 (ค่อนข้างส าคัญ) ค่าเฉล่ีย 3.01-4.00 (ส าคัญ) 

 
5. แนวทางพัฒนาด้านบริหารจัดการของพื้นท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย

ค าถาม 3 ข้อ โดยล าดับความส าคัญของแนวทางพัฒนาจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยดังนี้ 
ผลส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาปัจจัยด้านบริหารจัดการของพื้นท่ี และ

ส่ิงอ านวยความสะดวกของถนนคนเดินพบว่า 
ล าดับท่ี 1 เพิ่มจ านวนของอุปกรณ์ถนนและส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีนั่ง ถังขยะ 

เป็นต้น และก าหนดต าแหน่งท่ีต้ังให้เหมาะสม คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.40 
ล าดับท่ี 2 เพิ่มต าแหน่งไฟส่องสว่างในบริเวณมุมถนน และทางเช่ือมสู่ถนน คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 3.24 
ล าดับท่ี 3 การสร้างร่มเงาโดยการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 

3.04 มีความคิดเห็นว่า ล าดับท่ี 1-3 อยู่ในระดับแนวทางการพัฒนาท่ีมีความส าคัญ  
 
 
 

 
 
 
 

ค่าเฉลี่ย 
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ตารางท่ี 29 ความส าคัญของแนวทางพัฒนาด้านการบริหารจัดการของพื้นท่ี และส่ิงอ านวยความ
สะดวก 
แนวทางพฒันาด้าน
บริหารจัดการพื้นที่และ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

ส าคัญ 
(4) 

ค่อนข้างส าคัญ
(3) 

ค่อนข้างไม่ 
ส าคัญ (2) 

ไม่ส าคัญ 
(1)  

คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน x̄  

เพ่ิ มจ านวนของอุปกรณ์
ถนนและสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น ที่ น่ัง ถังขยะ 
เป็ น ต้ น  แ ล ะ ก า ห น ด
ต าแหน่งที่ต้ังให้เหมาะสม 

816 204 333 111 102 51 4 4 3.40* 

เพ่ิมต าแหน่งไฟส่องสว่างใน
บริเวณมุมถนน และทาง
เช่ือมสู่ถนน 

636 159 447 149 108 54 8 8 3.24 

การสร้างร่มเงาโดยการเพ่ิม
พ้ืนที่สี เขียวด้วยการปลูก
ต้นไม้ 

496 124 486 162 120 60 24 24 3.04* 

หมายเหตุ: จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด (n=370) * หมายถึง ล าดับความต่างจากมากไปน้อย 
ระดับ: ค่าเฉล่ีย 0.00-1.00 (ไม่ส าคัญ) ค่าเฉล่ีย 1.01-2.00 (ค่อนข้างไม่ส าคัญ) 
ค่าเฉล่ีย 2.01-3.00 (ค่อนข้างส าคัญ) ค่าเฉล่ีย 3.01-4.00 (ส าคัญ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ค่าเฉลี่ย 
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3. ผลการส ารวจความคิดเห็นหน่วยงานผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการปิดถนนคนเดิน  
การสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานและผู้สนับสนุนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการปิดถนนคนเดิน 

กรณีศึกษาถนนถลาง ซึ่งสามารถน าค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากประสบการณ์ท างานของ
เจ้าหน้าท่ีมาเป็นแนวทางในการพัฒนาถนนคนเดิน โดยมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบแต่ละฝ่ายดังนี้  

 1. รองประธานโครงการถนนคนเดินถนนถลาง 
 2. เทศบาลนครเมืองภูเก็ต 
 3. ผู้ประกอบการขายของบนถนนคนเดิน 
 4. ผู้อาศัยในถนนถลาง 
บทการสัมภาษณ์ 
 1. รองประธานโครงการถนนคนเดินถนนถลาง เป็นผู้จัดและดูแลโครงการถนนคน

เดิน ตัวแทนของชุมชนย่านเมืองเก่าของถนนถลาง จนกระท่ัง 10 ปีท่ีผ่านมารัฐบาลได้จัดโครงการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละชุมชนโดยผ่านงบประมาณมาทาง โครงการท่ีมีช่ือว่า SML โดยเมื่อมี
โครงการนี้เกิดขึ้นท าให้กลุ่มผู้อนุรักษ์เขตเมืองเก่าได้รวมตัวจัดต้ังเป็นชุมชนย่านเมืองเก่าเกิดขึ้นและ
ของบประมาณจากรัฐบาลก็เป็นทุนในการสร้างถนนคนเดิน ซึ่งในตอนแรกการจัดท าเป็นถนนคนเดิน
นั้นค่อนข้างจะมีปัญหา เพราะท่ีในเขตพื้นท่ีเมืองเก่านี้แตกต่างจากพื้นท่ีถนนคนเดินของท่ีอื่น  ๆ 
เพราะชุมชนย่านเมืองเก่าแห่งนี้มีผู้สูงอายุอยู่อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก เพราะฉะนั้นการท่ีจะตัดสินใจ
ท าอะไรจึงจ าเป็นต้องมีการประชุมประชาคมวิจารณ์เพื่อหาข้อสรุปโดยได้ตกลงกันว่า ถ้าจะท าการปิด
ถนนคนเดินทุกคนในชุมชนเห็นด้วยไหมมีความเห็นเป็นอย่างไร และเห็นด้วยจะท าการปิดถนนวันไหน 
โดยผลสรุปของการประชุมประชาชน วิจารณ์สรุปออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ดังนี้คือเห็นด้วย 80% ไม่
เห็นด้วย 15% และไม่ออกความคิดเห็นว่า 5% และเสียงส่วนใหญ่มีความคิดเห็นให้สมควร จัดขึ้นใน
ปัจจุบัน ดูแลควบคุม สนับสนุนโครงการ เพื่อประชาชนในชุมชน  

 2. เทศบาลนครภูเก็ต เป็นหน่วยงานองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีบทบาท
ส าคัญในการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ โดยการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น งบประมาณ บุคลากร ให้
วัสดุแก่โครงการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลภูเก็ต ซึ่งมี
หน่วยงานประกอบท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนในการปิดถนนคนเดิน โดยการร่วมมือระหว่า ง
เทศบาลนครภูเก็ต ชุมชนต่าง ๆ และประชาชนในพื้นท่ีถนนถลาง และบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ 

 2.1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยส านักงานภูเก็ต เป็นหน่วยงานท่ีได้จัดท า
โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวถนน
คนเดิน ออกสู่ประชาชนและนักท่องเท่ียว 

 2.2 หน่วยงานรักษาความสะอาด รักษาความสะอาดมีหน้าท่ีรับผิดชอบ โดย
ดูแลเกี่ยวกับความสะอาดของผิวถนน ทางเข้า อุปกรณ์ถนน รวมถึงจัดเก็บขยะในเทศบาลนครภูเก็ต 
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โดยการท าความสะอาดถนนถลาง ในเวลาก่อนปิดถนนคนเดิน และหลังปิดถนนคนเดินทุกอาทิตย์ มี
การก าหนดจุดต้ังถงัขยะรวมถึงจัดเก็บขยะตลอดเส้นทางถนนถลาง 

  2.3 ต ารวจจราจร ศูนย์อ านวยการจราจรภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย
การจราจรในเส้นทางท่ีท าการปิดถนนถนนถลาง การควบคุมทางเข้า-ออก ถนนถลางให้เป็นไปตาม
เวลาท่ีก าหนด ท่ีท าการปิดถนนคนเดิน ต้ังแต่ 13.00 น.-23.00 น. การดูแลก าหนดจุดบริการโดยสาร 
ดูแลพื้นท่ีจอดรถของประชาชนท่ีน ารถจักรยานยนตร์ส่วนบุคคลเข้ามาในพื้นท่ีให้มีความเรียบร้อยและ
ลดการขัดแย้งระหว่างผู้เข้ามาในถนนคนเดินและผู้อาศัยในถนนถลาง 

 3. ผู้ประกอบการขายของบนถนนเดิน 
ผู้ประกอบการห้างร้านท่ีต้ังอยู่ท้ังสองฝ่ังถนนถลาง รวมถึงประชาชนน าของมาขายบน

ถนนคนเดิน ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลท่ัวไป ตัวแทนชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตท่ีน าผลผลิตภัณฑ์มา
จ าหน่าย นักเรียนนักศึกษาท่ีหารายได้พิเศษจากการขายสินค้า 

 4. ผู้อาศัยในถนนถลาง 
 ผู้ท่ีมีท่ีพักอาศัยอยู่ในถนนถลางหรือบริเวณซอยใกล้เคียงท่ีเช่ือมต่อกับถนนถลาง 

โดยผู้ท่ีมีท่ีพักอาศัยอยู่ในถนนถลางมกีารแสดงความคิดเห็น คือ เห็นด้วย 80% ไม่เห็นด้วย 15% และ
ไม่ออกความคิดเห็นว่า 5% และเสียงส่วนใหญ่มีความคิดเห็นให้สนับสนุนในการปิดถนนคนเดิน สมยศ 
ปาทาน, (2559). รองประธานชุมชนย่านเมืองภูเก็ต ถนนถลาง. สัมภาษณ์, 18 เมษายน. โดยสังเกต
พบว่าผู้ท่ีอาศัยในถนนถลางท่ีเป็นกลุ่มเห็นด้วย และสนับสนุนนั้นเป็นผู้มีท่ีพักอาศัยต้ังอยู่บนถนนถลาง 
ซึ่งเป็นร้านค้าประกอบกิจกรรมค้าขายธุรกิจได้ในวันท่ีท าการปิดถนนคนเดิน สาเหตุท่ีเห็นด้วยกับการ
ปิดถนนคนเดินนั้นคือ สามารถเพิ่มรายได้มากกว่าวันธรรมดา ลดมลภาวะทางอากาศ ฝุ่น และควันพิษ 
ส่วนผู้ท่ีอาศัยในถนนถลางท่ีไม่เห็นด้วย และไม่สนับสนุนนั้น เป็นสาเหตุท่ีไม่เห็นด้วยกับการปิดถนน
เดินนั้นคือ ชุมชนย่านเมืองเก่าแห่งนี้มีผู้สูงอายุอยู่อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ทางเข้า-ออกท่ีพักได้
ล าบาก เนื่องจากมีส่ิงกีดขวางบริเวณหน้าท่ีพักอาศัย ได้แก่ เสียงรบกวน คนนั่งขายของอยู่ริมทางเท้า 
บริเวณหน้าบ้าน รวมถึงความสกปรกจากขยะท่ีเกิดจากผู้เดินถนน เป็นต้น 

3.1 ปัญหาที่พบในถนนคนเดิน และข้อเสนอแนะ 
 การสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงาน และกลุ่มผู้สนับสนุนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการปิดถนน

คนเดินกรณีศึกษาถนนถลาง ได้ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะจากประสบการณ์การท างานของ
เจ้าหน้าท่ีมาเป็นแนวทางในการพัฒนาถนนคนเดิน แบ่งออกได้ดังนี้ 

 3.1.1 ปัญหาด้านท่ีต้ัง การสัญจร และโครงสร้างของถนน 
 1.ปัญหาเรื่องพื้นท่ีจอดรถบริเวณทางเข้าออกของถนน และซอยต่อเนื่องท่ี

เช่ือมต่อก่อให้เกิดปัญหากีดขวางเส้นทางสัญจรบริเวณทางเข้าออกสู่ถนนคนเดิน 



122 
 

 

 2. การก าหนดพื้นท่ีจักยานยนต์ไม่กีดขวางเส้นทางการบริการของเจ้าหน้าท่ี 
และท่ีน ามาจอดบริเวณมุมถนน แยกถนน และล้ าพื้นท่ีบริเวณฟุตบาททางเดินบางจุดในเส้นทางเท้าท่ี
เช่ือมต่อกับถนนถลาง 

 3. ปัญหารถโดยสาร รถรับจ้างบริการจอดไม่เป็นท่ี เนื่องจากยังขาดบริเวณ
จุดรับส่งผู้โดยสารท่ีชัดเจนของถนนคนเดิน 

 4. ปัญหาพื้นท่ีจอดรถมีพื้นท่ีจ ากัด และไม่เพียงพอต่อปริมาณรถยนต์ท่ีน ามา
จอด ก่อให้เกิดการกีดขวางการจราจร และให้อยู่ในระยะท่ีท่ีเดินถึงได้  

 5. ในการปิดถนนคนเดินในถนนอื่นนั้น ส่ิงท่ีควรค านึงถึงเส้นทางสัญจรท่ี
เช่ือมโยงใกล้เคียงท่ีสามารถปิดถนนคนเดินแล้วไม่ท าให้การจราจรโดยรวมของเมืองติดขัด 

 3.1.2 ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีพบในถนนคนเดิน 
 1. ควรมีการควบคุมสินค้าไม่ให้กีดขวางส่ิงอ านวยความสะดวกในถนนถลาง

 2. ควรมีการก าหนดพื้นท่ีร้านค้าขายของภายในบริเวณศาสนสถาน และ
ต าแหน่งสถานท่ีส าคัญ ไม่ให้กีดขวางบริเวณทางเข้าออก ให้ไม่บดบังทัศนียภาพของสถานท่ี 

 3. ควรมีต าแหน่งถังขยะเพิ่ม เพื่อลดความสกปรกจากขยะท่ีเกิดจากผู้เดิน
ถนน 

 4. ควรควบคุมรูปแบบร้านค้า ความสูง ให้มีเอกลักษณ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
และไม่บดบังทัศนียภาพของถนนถลาง 

 3.1.3 ปัญหาด้านทัศนียภาพ และความงามทางสายตา 
 1. การตั้งร้านขายอาหาร และเครื่องด่ืม ไม่ควรมีความสูงบดบังทัศนียภาพ   
 2. จัดให้ เปิดมุมมองของสถานท่ีส าคัญในถนนคนเดิน ไม่มี ส่ิงกีดขวาง

ทางเข้าออก 
 3.1.4 ปัญหาด้านกิจกรรมท่ีพบในถนนคนเดิน 
 1.การจัดกิจกรรมในถนนคนเดินท่ีมีระยะเวลาต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ นั้น

อาจท าให้เกิดการผูกขาดสิทธิ์พื้นท่ีทางเท้าของผู้ประกอบการได้ และอาจน าไปสู่รูปแบบธุรกิจเก็บค่า
เช่าพื้นท่ีขายของได้ 

 2. ควรมีการดูแลถึงกิจกรรมท่ีมีเอกลักษณ์ส่ือถึง สังคม วิถีชีวิต ประเพณี 
วัฒนธรรมของเมือง เช่น การแสดงดนตรีพื้นบ้าน หรือศิลปะพื้นบ้าน วัฒนธรรม 

 3.1.5 ปัญหาด้านการบริหารจัดการของพื้นท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวดในถนนคน
เดิน 

 1. ปัญหาด้านเจ้าหน้าท่ีไม่อยากมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
 2. ปัญหาผู้ท่ีพักอาศัยไม่อยากมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
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 3. ปัญหาด้านห้องสุขาไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้ท่ีมาถนนคนเดิน และผู้ท่ีเข้ามา
ขายของในถนนคนเดินซึ่งต้องเดินไปรถสุขาสาธารณะท่ีอยู่ทางเข้าออกของถนนคนเดิน 

 4. ปัญหาจากต าแหน่งถังขยะท่ีมีระยะห่างในแต่ละจุดเกินไป และปริมาณ
ขยะล้นถังหลังจากการปิดถนนคนเดิน 

 5. มีต าแหน่งไฟส่องสว่างท่ีมีไม่ท่ัวถึงในบริเวณซอยต่อเนื่อง หัวมุมของจุดตัด
ถนน และบริเวณทางเข้าท่ีเช่ือมต่อกับถนนถลางในบางจุด 

 6. ควรมีการควบคุมร้านขายอาหารประเภททอดและย่าง เนื่องจากสร้างกล่ิน 
และควันท่ีรบกวนผู้มาเดินถนน รวมถึงสร้างความสกปรกแก่ผิวจราจรโดยร้านค้าเมื่อขายสินค้าเสร็จ 
มักจะทิ้งน้ ามันท่ีใช้แล้วลงสู่ท้อระบายน้ า 

 7. ควรมีการควบคุมร้านค้าท่ีฝ่าฝืน ขายสินค้าประเภทแอลกอฮอล์และของ
มึนเมา 

 8. การจัดการเกี่ยวกับร้านค้าประเภทรถเข็น การต้ังสินค้าไม่เป็นระเบียบ 
และสินค้าประเภทงานอุตสาหกรรมท่ีไม่ใช่งานหัตกรรมของท้องถิ่นหรือสินค้าท้องถิ่น เพื่อไม่ให้เสีย
บรรยากาศโดยรวมของเมือง 
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4. ผลการส ารวจกิจกรรมภายในถนนคนเดิน 
กรณีศึกษาถนนถลาง จากการสังเกตการณ์กิจกรรมในพื้นท่ีถนนคนเดิน ความสัมพันธ์

ระหว่างกิจกรรมภายในถนนคนเดิน 
 

 

แผนภูมิท่ี 11 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม และผู้ท ากิจกรรมในถนนคนเดิน 
 

ภายในถนนคนเดินนั้นประกอบด้วยกิจกรรมท้ัง 6 ประเภท คือ กิจกรรมประเภทค้าขาย
สินค้านับจ านวนจากร้านค้าท่ีน ามาขายในถนนคนเดิน กิจกรรมประเภทหัตถกรรมนับจ านวนจากการ
สาธิตงาน และงานฝีมือ กิจกรรมประเภทให้บริการนับจากจ านวนการให้บริการ กิจกรรมการแสดงนับ
จากจ านวนการแสดงในถนน และกิจกรรมประเภทเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์นับจ านวนของ
กิจกรรมท่ีน ามาเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ในขณะเดียวกันพบว่า กิจกรรมประเภท
นันทนาการไม่สามารถนับจ านวนผู้ท ากิจกรรมได้ เนื่องจากผู้ท ากิจกรรมนั้นเป็นผู้ ท่ีมาใช้ในถนนคน
เดิน เมื่อมีการจัดประเภทตามข้อมูลของ (เกฮ์ล ญาณ.เมืองมีชีวิต การใช้พื้นท่ีสาธารณะ.กรุงเทพ: 
ลายเส้น, 2556: 17) แบ่งประเภทกิจกรรมหลักไว้ 3 ประเภท คือ กิจกรรมจ าเป็น กิจกรรมทางเลือก 
และกิจกรรมทางสังคม โดยถนนคนเดินท่ีประสบความส าเร็จควรประกอบด้วย 3 กิจกรรมในพื้นท่ี  
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ถนนถลางนั้นจัดว่ามีกิจกรรมประกอบท้ัง 3 ประเภท ซึ่งกิจกรรมประเภทการเผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลนั้น จัดเป็นกิจกรรมผลลัพธ์ที่สามารถเกิดข้ึนตามมาซึ่งไม่ใช่กิจกรรมหลักของ
ถนนอาจมีขึ้นในบางอาทิตย์เมื่อภายในพื้นท่ีมีกิจกรรมหลากหลายผสมผสานกันในพื้นท่ี ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวนั้นควรมีพื้นท่ีรองรับกิจกรรม เพื่อเอื้อให้เกิดกิจกรรมผลลัพธ์ประเภทต่าง ๆ ได้ 

จากสัดส่วนของกิจกรรมท้ัง 5 ประเภทท่ีพบภายในถนนคนเดินนั้น โดยสัดส่วนของ
กิจกรรมประเภทค้าขายสินค้า มีสัดส่วนถึง 76-80% ของกิจกรรมท้ังหมดภายในถนน ซึ่งจ านวนท่ี
มากกว่ากิจกรรมอื่น ๆ สามารถท าให้ส่ือถึงลักษณะของกิจกรรมหลักในถนนคนเดินเป็นถนนท่ีปิดเพื่อ
การค้าขาย และธุรกิจมากกว่าเป็นพื้นท่ีพักผ่อน รวมท้ังพื้นท่ีว่างเปิดโล่ง ใช้พื้นท่ีเป็นการค้าขาย
ภายในพื้นท่ี ท าให้บริเวณดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นพื้นท่ีกิจกรรมนันทนาการได้ รวมถึงยังขาด
อุปกรณ์ถนนท่ีอ านวยความสะดวกต่อการนั่งพักผ่อน จุดนัดหมาย บริเวณพักคอย เช่น ม้านั่ง สามารถ
น ามาพิจารณาเป็นแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาพื้นท่ีเปิดโล่งให้มีจุดรองรับกิจกรรมต่าง ๆ 
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บทที่ 5 
สรุปการศึกษาลักษณะที่พึงประสงค์ของถนนคนเดิน 

 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาลักษณะพึงประสงค์ของถนนคนเดิน  

ประเภทของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น และลักษณะทางกายภายของกิจกรรมในพื้นท่ีถนนคนเดินท่ีได้เป็น
ข้อจ ากัดเฉพาะท่ีได้จากกรณีศึกษาถนนถลาง เนื่องจากเป็นถนนคนเดินท่ีมีกิจกรรมต่อเนื่องเป็น
ประจ า เพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาถนนคนเดินท่ีน าไปใช้พิจารณาต่อไป ท้ังนี้จากการศึกษา
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับถนนคนเดินพบว่า ประเภทของถนนคนเดินนั้นมีหลายประเภท
การแบ่งประเภทตามการใช้งานและกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น ซึ่งถนนคนเดินกรณีศึกษาถนนถลาง จัดเป็น
ถนนคนเดินท่ีมีการปิดใช้งานแบบช่ัวคราว โดยท าการปิดถนนสัญจรรถยนต์เป็นถนนคนเดินเฉพาะวัน
อาทิตย์ระหว่างเวลา 13.00 น.–23.00 น. การศึกษาได้ท าการสังเกตการณ์ระหว่างการปิดถนนในวัน
อาทิตท่ี 3 มกราคม 7, 24 เมษายน และ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ใช้แบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 
370 ชุด เมื่อน าข้อมูลท่ีได้จากกการสังเกตการณ์ และแบบสอบถามมาวิเคราะห์ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

 
1. สรุปลักษณะพึงประสงค์ท่ีทีผลต่อความส าเร็จของถนนคนเดิน 

การส ารวจลักษณะพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วง
อายุ 15-25 ปี ผู้ท่ีมาถนนคนเดินเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมาใช้ถนนคนเดินมากท่ีสุด จัดเป็นกลุ่มนักเรียน
นักศึกษา โดยจ านวนครั้งของการมาท่องเท่ียวภายในถนนคนเดินของผู้ตอบแบบสอบถามนั้น พบว่า
มากกว่า 6 ครั้งขึ้นไป กลุ่มท่ีน้อยท่ีสุด คือ ผู้ท่ีเคยเดินทางมาถนนคนเดินครั้งแรก ซึ่งจ านวนครั้งท่ีมา
มาถนนคนเดิน อาจแสดงถึงว่าถนนคนเดินเป็นสถานท่ีท่ีผู้คนนิยมเดินทางมา และเป็นสถานท่ีรู้จักของ
ผู้คนในท่ีอาศัยในอ าเภอเมือง การใช้ระยะเวลาในถนนคนเดิน 1-2 ช่ัวโมง วิธีการเดินทางมาโดย
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และรถยนต์ส่วนตัวอยู่มาก อาจเป็นไปได้ว่าผู้ท่ีมาถนนคนเดินนั้นเดินทาง
ด้วยพาหนะส่วนตัว เนื่องจากมีความสะดวกสบาย และรวดเร็วมากกว่าการใช้บริการรถโดยสาร รถ
รับจ้าง รถบริการ การศึกษาลักษณะเฉพาะและโครงข่ายการสัญจรในบริเวณเทศบาลนครภู เก็ต จะ
เห็นได้ว่า รูปแบบการเดินทางส่วนใหญ่ในเมืองภูเก็ตจะใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางโดยเฉพาะ 
การพึ่งพาระบบขนส่งมวลชนเป็นสัดส่วนน้อยมาก เนื่องจากระบบรถประจ าทางไม่มีเส้นทางโดยสาร
เข้าถึงพื้นท่ีถนนถลาง และมีเพียงรถประจ าทางสายท่ี 3 เท่านั้น เป็นจุดจอดผ่านบริเวณใกล้เคียง และ
เดินเท้าเข้าไปสู่ถนนถลางอีกเป็นระยะทาง 200-350 เมตร ซึ่งการเดินเท้าเป็นล าดับ 3 นั้น เป็นการ
เดินเข้ามาสู่พื้นท่ีได้สะดวกกว่าการใช้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ 
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 1.1 สรุปลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีมีผลต่อความส าเร็จของถนนคนเดิน 
จากการศึกษาในด้านของผู้ใช้พบว่า 5 ปัจจัยท่ีจ าเป็นและมีผลกับส าหรับการเป็น

กิจกรรมถนนคนเดิน กรณีศึกษาถนนถลาง เรียงตามล าดับความส าคัญได้ดังนี้ ปัจจัยด้านท่ีต้ัง การ
สัญจร และโครงสร้างของถนนเดิน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบทางกายภาพ ปัจจัย
ด้านคุณภาพความงามทางสายตา ปัจจัยด้านกิจกรรม และปัจจัยด้านบริหารจัดการ 

 
แผนภูมิท่ี 12 แสดงการเช่ือมโยงของด้านท่ีต้ัง การสัญจร และโครงสร้างของถนนคนเดิน 
 

1. ปัจจัยด้านท่ีต้ัง การสัญจร และโครงสร้างของถนนเดิน 
 1.1 รูปแบบการเคล่ือนท่ี 
 1.2 ส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกของโครงข่าย 
 1.3 เส้นทางบริการ 
 1.4 ระยะทางของถนนคนเดิน 

จากการศึกษาพบว่า ถนนถลางค่อนข้างมีความเหมาะสมทางด้านการเช่ือมโยง
สถานส าคัญร้อยละ 36.21 และท่ีต้ังของถนนต่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ร้อยละ 43.25 โดยถนน
ถลางมีความสัมพันธ์กับเมือง และมีประวัติศาสตร์ท่ีน่าสนใจ รูปแบบสถาปัตยกรรม เนื่องจากเดิม
บริบทของพื้นท่ีถนนถลางเป็นถนนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ย่านการค้า และย่านท่ีพักอาศัยของคนในพื้นท่ี 
ข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้พื้นท่ีบนถนนถลางส่วนใหญ่ร้อยละ 44.87 
เป็นนักท่องเท่ียว รองลงมาผู้อาศัยในถนนถลาง หรือบริเวณซอยต่อเนื่อง คือ ร้อยละ 24.60 ถนน
ถลางจึงเป็นพื้นท่ีสาธารณะ และย่านการค้าธุรกิจในเวลาเดียวกัน มีท่ีพักอยู่ใกล้กับถนนถลางเข้ามาใช้
งานถนนคนเดิน  
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 1.1 ปัจจัยด้านท่ีต้ัง การสัญจร และโครงสร้างของถนนเดิน ล าดับท่ี 1 คือ รูปแบบ
การเคล่ือนท่ี และการเข้าถึงพื้นท่ีถนนถลาง ผลการวิเคราะห์ของกลุ่มผู้มาใช้ถนนคนเดินในพื้นท่ีศึกษา
ส่วนใหญ่ร้อยละ 36.22 เข้าถึงถนนถลางโดยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ส่วนรองลงมาเข้าถึงโดย
รถยนต์ส่วนบุคคลร้อยละ 27.30 ใช้วิธีการเดินเท้าเข้าถึงถนนถลาง รองลงมาร้อยละ 24.05 ใช้วิธี
จักรยานเข้าถึงถนนถลางร้อยละ 6.49 โดยรถรับจ้าง รถแท็กซี่ และอื่น ๆ เท่ากันร้อยละ 2.16 และ
สุดท้ายเข้าถึงด้วยรถโดยสารประจ าทางร้อยละ 1.62 ผลจากการส ารวจช้ีให้เห็นว่า ถนนถลางนั้น
สามารถเข้าถึงพื้นท่ีได้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย แสดงถึงคุณภาพซึ่งมีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนน
คนเดินสามารถเอื้อต่อกลุ่มผู้ใช้งาน รองรับการเคล่ือนท่ีต่าง ๆ ภายในถนนได้  

 1.2 ปัจจัยด้านท่ีต้ัง การสัญจร และโครงสร้างของถนนเดิน ล าดับท่ี 2 คือ ส่ิงท่ีอ านวย
ความสะดวกโครงข่าย ผลการวิเคราะห์ของกลุ่มผู้มาใช้ถนนคนเดินในพื้นท่ีศึกษาส่วนใหญ่พบว่า 
ค่อนข้างไม่เหมาะสมของจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร และรถบริการ ร้อยละ 38.65 และพื้นท่ีจอดรถ ร้อย
ละ 33.24 ในกรณีศึกษาถนนถลางค่อนข้างไม่เหมาะสมเช่นกัน โดยเส้นทางของถนนคนเดินต้องมีส่ิง
อ านวยความสะดวกโครงข่าย ประกอบด้วย มีจุดรับบริการรับส่งของรถประจ าทาง รถรับจ้าง และ
พื้นท่ีจอดรถในระยะทางท่ีสามารถเดินถึงได้ สนับสนุนการศึกษาของ (หทัยรัตน์ พ่วงเชย , 2541) 
ศึกษารูปแบบของ NMT ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน มี 5 รูปแบบ คือ การเดินเท้า จักรยาน สามล้อ ถีบซาเล้ง 
และรถเข็น โดยการเดินทางแบบ NMT มีความเหมาะสมกับการเดินทางภายในโซน และการเดินทาง
ระยะใกล้ รวมถึงการพัฒนาระบบรถรับส่งบริการประจ าทางเป็นการสนับสนุนให้ผู้มาเดินถนนคนเดิน
หันมาใช้รถโดยสารรับจ้างแทนพาหนะส่วนบุคคล และการก าหนดต าแหน่งพื้นท่ีจอดรถ ปกติความพึง
พอใจเดินจากท่ีจอดรถไปยังจุดหมายได้ภายใน 3 นาที ซึ่งหมายถึงระยะทางประมาณ 150-200 เมตร 
เพื่อเป็นการรองรับการปิดถนนคนเดินส่ิงท่ีส าคัญ (Brambilla and Longo, 1997: 37) สนับสนุนให้
มีการเตรียมพื้นท่ีจอดรถ ซึ่งควรมีระยะทางเดินถึงได้ในเวลาอันส้ัน 

 1.3 ปัจจัยด้านท่ีต้ัง การสัญจร และโครงสร้างของถนนเดิน ล าดับท่ี 3 คือ เส้นทาง
บริการ ผลการวิเคราะห์ของกลุ่มผู้มาใช้ถนนคนเดินในพื้นท่ีศึกษาส่วนใหญ่พบว่า การมีเส้นทางบริการ
ค่อนข้างมีความเหมาะสมร้อยละ 30.81 ซึ่งเส้นทางรถบริการต่าง ๆ ควรประกอบไปด้วย เช่น 
รถดับเพลิง รถขนขยะ รถพยาบาล รถส่งสินค้า เป็นต้น ถนนคนเดินควรมีเส้นทางรองท่ีใช้เป็นเส้นทาง
รถบริการสาธารณะต่าง ๆ ท่ีสามารถเข้าถึงพื้นท่ีถนนของเจ้าหน้าท่ี เช่น การดูแลความสะอาดของ
ถนน ในกรณีฉุกเฉินเกิดเพลิงไหม้อาคารส่ิงปลูกสร้างในถนนคนเดิน หรือกรณีฉุกเฉินเกิดเหตุ
ผู้บาดเจ็บกะทันหัน เป็นต้น สอดคล้องกับ (Brambilla and Longo, 1997: 43) กล่าวถึง เส้นทาง
บริการ และเส้นทางฉุกเฉิน มีความส าคัญต่อกิจกรรมประจ าวันในพื้นท่ีในกรณีท่ีมีการปิดถนนบาง
สาย เส้นทางด้านหลังอาคารสามารถพัฒนาเป็นเส้นทางบริการได้ หรือก าหนดเลนบริการ รวมถึงการ
ก าหนดเวลาใช้ถนนของรถบริการ  
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 1.4 ปัจจัยด้านท่ีต้ัง การสัญจร และโครงสร้างของถนนเดิน ล าดับท่ี 4 คือ ระยะทาง
ของถนนคนเดิน ผลการวิเคราะห์ของกลุ่มผู้มาใช้ถนนคนเดินในพื้นท่ีศึกษาส่วนใหญ่พบว่า ระยะทาง
ของถนนถลางมีความเหมาะสมกับการปิดถนนคนเดินถึง 76% (ดูแผนภูมิท่ี 6 ความเหมาะสมของ
ความยาวถนนถลางต่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ข้อท่ี 6 หน้า 106) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ระยะทาง
ภายในถนนคนเดินท่ีท าการปิดถนนอยู่ประมาณ 400 เมตร การวิเคราะห์ของกลุ่มผู้มาใช้ถนนคนเดิน
ว่ามีความไม่เหมาะสม 20% และควรมีระยะทางยาวกว่านี้อีก 4% ผู้ท่ีมาใช้ถนนเห็นว่ามีความ
เหมาะสมแล้วจากการพิจารณาจากระยะทางท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 2 (รายละเอียด ข้อท่ี 8.1.3.4 หน้า19) 
เนื่องจากระหว่างเส้นทางของถนนคนเดินนั้น ประกอบด้วยกิจกรรมท้ังสองฝ่ังของถนนตลอดเส้นทาง
รวมถึงพื้นท่ีรวมกิจกรรมต่าง ๆ ของถนนซึ่งมีผลต่อความน่าสนใจของเส้นทาง และผสมผสานกับ
บรรยากาศโดยรอบของถนนท่ีมีผลต่อจิตวิทยาผู้ใช้ถนนคนเดินได้มีระยะทางไม่ยาวจนเกินไป ท าให้
สามารถเดินได้ตลอดท้ังไปและกลับ สอดคล้องกับการศึกษาของ (Gehl, 2013: 166) พบว่าระยะทาง
เดินท่ีเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่อยู่ประมาณ 400-500 เมตร (1,300 ถึง 1,600 ฟุต) Time-Saver 
Standards for Landscape Architecture ก าหนดระยะทางในการเดินท่ีเหมาะสมท่ีคนพึงพอใจอยู่
ประมาณ 220 เมตร หรือ 10 ฟุต ซึ่งมีการแบ่งช่วงเวลาในการใช้งานถนนเพื่อการสัญจรโดยอนุญาต
ให้รถยนต์ใช้งานในช่วงเวลา 24.00 น.-13.00 น. เพื่อใช้ในการสัญจร และเริ่มการปิดการสัญจรโดย
รถยนต์ช่วงเวลา 13.00 น.-24.00 น. เพื่อด าเนินกิจกรรมถนนคนเดิน (Gehl, 1989: 133) กล่าวว่า
ถนนคนเดินเป็นรูปแบบหนึ่งของการส่งเสริมการเดินทางซึ่งเป็นถนนท่ีเอื้อต่อการใช้งานของคนเดิน
เป็นส าคัญ โดยยินยอมให้รถยนต์ร่วมใช้บ้างตามพื้นท่ีหรือบางช่วงเวลาโดยไม่ได้ปิดการสัญจรโดย
รถยนต์โดยส้ินเชิงถนนคนเดินสามารถเปิดปิดบางช่วงเวลา เพื่อท ากิจกรรมรายครั้งซึ่งมีพบให้เห็นได้
ท่ัวไปในเมืองท่ัวโลก บางโอกาสเป็นการใช้งานแบบอเนกประสงค์ (Mixed Use) ของพื้นท่ีสาธารณะท่ี
โครงข่าย และใช้พื้นท่ีมากท่ีสุดในเมืองการเช่ือมต่อเส้นทางการสัญจรด้วยทางเท้าของถนนถลางมี
ความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 

จากข้อมูลความคิดเห็นสรุปได้ว่า ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของด้านท่ีต้ัง การสัญจร และ
โครงสร้างของถนนเดิน กรณีศึกษาถนนถลาง ประกอบด้วย 

 1. การผสมผสานรูปแบบการเคล่ือนท่ี และสามารถเข้าถึงพื้นท่ีได้ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย  

 2. ส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกโครงข่าย ยังพบว่าจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร รถบริการ และ
พื้นท่ีจอดรถไม่เพียงพอ 

 3. เส้นทางบริการ ค่อนข้างมีความเหมาะสม ประกอบด้วย รถดับเพลิง รถขนขยะ 
รถพยาบาล รถส่งสินค้า เป็นต้น 
 4. ระยะทางของถนนถลางมีความเหมาะสมและเป็นระยะทางท่ีไม่ยาวจนเกินไป ท า 
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ให้สามารถเดินได้ตลอดความยาวถนนท้ังไปและกลับ สร้างความน่าสนใจและความหลากหลายเชิง
กิจกรรม 

 
แผนภูมิท่ี 13 แสดงการเช่ือมโยงของด้านสภาพแวดล้อม และองค์ประกอบทางกายภาพ 
 

2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และองค์ประกอบทางกายภาพ 
 2.1 สภาพอาคารส่ิงปลูกสร้าง 
 2.2 ความสบายภายในถนนคนเดิน 
 2.3 ความสะดวกสบายในการเดินทาง 
 2.1 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และองค์ประกอบทางกายภาพผลการวิเคราะห์

ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มาใช้ถนนคนเดินในพื้นท่ีการศึกษาพบว่า ความกว้างของถนน และทางเดิน
ค่อนข้างมีความเหมาะสมกับกิจกรรมของถนนคนเดินร้อยละ 41.62 โดยมีทางเท้ากว้าง 0.80-1.00 
เมตร และความกว้างของถนน 8 เมตร มีทางเดินท่ีกว้างพอสามารถรองรับปริมาณผู้มาใช้ถนนคนเดิน
จ านวนมาก ๆ เนื้อหาของ (Litman and Blair et al.,2002) กล่าวไว้ว่า สภาพแวดล้อมของถนนท่ีดี
ควรมีสภาพแวดล้อมท่ีง่ายต่อการใช้งานในพื้นท่ี และลดความขัดแย้งของการใช้สอยระหว่างทางเดิน
ในด้านฟังก์ชันการใช้จ่ายในพื้นท่ีได้ง่ายมีทางเข้าออกพื้นท่ีได้สะดวกรวมไปถึงการเข้าสู่พื้นท่ี  และ
ความสะดวกในการเดินทางร่วมด้วย 

   2.2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบทางกายภาพผลการวิเคราะห์
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มาใช้ถนนคนเดินในพื้นท่ีการศึกษาพบว่า ความสะดวกในถนนคนเดิน สภาพ
พื้นท่ีผิวถนนค่อนข้างเหมาะสมกับกิจกรรมของถนนคนเดินร้อยละ 45.14 (Francis, 1992) กล่าวว่า 
ส่ิงท่ีต้องค านึงคือ ความสะดวกในการเดินทางไปมาตลอดอุปกรณ์ติดต้ังว่ามีความสะดวกในการ
เดินทางภายในถนนหรือไม่ซึ่งน ามาสู่ความส าเร็จของถนนคนเดินช่วยเพิ่มความน่าสนใจของถนน มี
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สภาพพื้นผิวทางเดินท่ีแข็งแรงสะดวกต่อการเดินโดยไม่มีส่ิงกีดขวางภายในถนน อาจกล่าวได้ว่า ควร
น ามาพิจารณาท้ัง 2 ส่วน ถึงการออกแบบความสะดวกในการใช้สอย และเป็นส่ิงท่ีน ามาใช้ให้เกิดขึ้น
เพื่อรองรับการใช้งานท้ังในเวลาท่ัวไป ท้ังนี้รวมถึงความสะดวกในการเดินทางของคนพิการด้วย ซึ่ง
ภายในถนนถลางนั้นยังไม่ได้มีการพัฒนาพื้นท่ีจราจรเพื่อคนพิการแต่อย่างใด เนื่องจากสภาพของถนน
เดิมเป็นถนนท่ีสัญจรรถยนต์ และมีทางเท้าขนาดเล็ก ประกอบด้วยทางท่ีแคบมีอุปกรณ์ถนนต้ังบนทาง
เท้า แนวทางการพัฒนาถนนคนเดินในอนาคตให้มีการปิดใช้งานถาวรอาจมีการพัฒนาการออกแบบ
เพื่อความสะดวกในการใช้งานของคนปกติและคนพิการมากข้ึน 

  2.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบทางกายภาพผลการวิเคราะห์
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มาใช้ถนนคนเดินในพื้นท่ีการศึกษาพบว่า สภาพอาคารและส่ิงปลูกสร้างความ
เหมาะสมของขนาด ความสูงและความงามของอาคารนั้น มีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน
ร้อยละ 42.70 ให้ความส าคัญเรื่องสภาพอาคารส่ิงปลูกสร้างในพื้นท่ี  (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2544: 
181) กล่าวว่า พื้นท่ีใดหรือย่านใดมีความส าคัญทางกิจกรรมมากน้อยได้ ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจใน
การก าหนดต าแหน่งกิจกรรมท่ีเหมาะสม รวมถึงช่วยก าหนดแนวทางการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีมีความส าคัญเป็นภูมิลักษณ์ของพื้นท่ี และรักษาเอกภาพส าหรับชุมชนประวัติศาสตร์ 
(Pubenstein, 1992: 37) กล่าวว่า องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น รูปทรง ขนาดสีสัน และรูปแบบอย่าง
เฉพาะทางสถาปัตยกรรมท้องถิ่นนั้นเป็นจุดสังเกตหรือส่ิงท่ีผู้คนจดจ าได้ง่าย ส่ิงเหล่านี้มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้การเรียนรู้ และการจดจ าสภาพแวดล้อมได้ง่ายข้ึน 

  2.4 ส่วนรูปแบบการต้ังร้านค้าในพื้นท่ีถนนถลาง ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น
ของกลุ่มผู้มาใช้ถนนคนเดินในพื้นท่ีการศึกษาพบว่า ค่อนข้างมีความเหมาะสมร้อยละ 44.32  ซึ่งการ
ใช้พื้นท่ีทางเท้าในการต้ังร้านค้าบางจุดแต่ยังสามารถใช้เส้นทางเดินเท้าได้ ระยะในการจัดต้ังร้านบน
ถนนกว้าง 8.00 เมตร จัดต้ังร้านบริเวณกลางถนนใช้พื้นท่ี 4.00 เมตร เหลือพื้นท่ีทางเดินข้างละ 2.00 
เมตร รวมกับระดับฟุตบาททางเดินเท้าอีก 0.80-1.00 เมตร ในส่วนการต้ังร้านค้าภายในอาคารท่ีว่าง
อาคารระยะ 1.50 เมตร ตรงบริเวณหง่อคากี่ของอาคาร (อ้างอิงถึงคู่มือพัฒนาภูมิทัศน์เมืองเพื่อการ
ท่องเท่ียว, 2531: 9-11) จากตัวเลขขนาดร่างกายของมนุษย์การใช้ทางเท้าต่อ 1 คน คือใช้ทางเท้า 
0.60 เมตรฉะนั้นทางเท้าควรกว้างอย่างน้อย 1.20 เมตร คือให้สวนทางกันได้ดังนั้นมาตรฐานสากล
ระบุว่าทางเดินเท้าในบริเวณย่านการค้า ย่านธุรกิจควรกว้าง 2.50-3.00 เมตร และย่านพักอาศัยท่ัวไป
ใช้ขนาด 1.20-2.00 เมตร ซึ่งความกว้างนี้เป็นเป็นเกณฑ์ขนาดพื้นท่ีใช้เพื่อการสัญจรทางเท้าการปลูก
ต้นไม้ และส่ิงอ านวยความสะดวก (ทรรศชล ปัญญาทรง , 2551: 14) มาตรฐานความกว้างของช่อง
ทางเดิน  ดังนั้นรูปแบบการต้ังร้านค้าค่อนข้างมีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดินตามอ้างอิง
คู่มือพัฒนาภูมิทัศน์เมืองเพื่อการท่องเท่ียวถึงแม้ว่ามีพื้นท่ีจ ากัด 
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จากข้อมูลความคิดเห็นสรุปได้ว่า ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
และองค์ประกอบทางกายภาพ กรณีศึกษาถนนถลาง ประกอบด้วย 

 1. ความกว้างของถนน และทางเดินเท้าค่อนข้างมีความเหมาะสมคนเดิน 
   2. ความสะดวกในถนนคนเดินค่อนข้างเหมาะสมสภาพพื้นท่ีและลักษณะพื้นผิวถนน   
 3. สภาพอาคารและส่ิงปลูกสร้างมีความเหมาะสมท้ังขนาด ความสูงของอาคารและ

ความงามของอาคารในพื้นท่ีถนน 
 4. รูปแบบการตั้งร้านค้าในพื้นท่ีถนนถลาง ค่อนข้างมีความเหมาะสม 

 
แผนภูมิท่ี 14 แสดงการเช่ือมโยงของด้านทัศนียภาพและความงามทางสายตา 
 

3. ปัจจัยด้านทัศนียภาพและความงามทางสายตา 
 3.1 ขนาดสัดส่วนของมนุษย์ 
 3.2 ลักษณะรูปร่างเฉพาะ 
 3.3 จดจ าง่าย 
 3.1 ปัจจัยด้านปัจจัยด้านทัศนียภาพและความงามทางสายตา ผลการวิเคราะห์

ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มาใช้ถนนคนเดินในพื้นท่ีการศึกษาพบว่า ร้อยละ 44.32 คือ ขนาดสัดส่วนของ
มนุษย์ความเหมาะสมของการจัดวางร้านค้า และกิจกรรมภายในคนเดินค่อนข้างมีความเหมาะสม 
โดยการค านึงถึงขนาดสัดส่วนมนุษย์มีความส าคัญในการออกแบบ เพื่อพัฒนาถนนคนเดินซึ่งเป็นการ
เอาใจใส่ในรายละเอียดถนนท่ีมีผลต่อทัศนียภาพโดยรวมของถนน เช่น ความกว้างถนน ขนาดและ
ความสูงของอุปกรณ์ท่ีติดต้ังอยู่ถนน สอดคล้องกับ (Francis, 1992) กล่าวถึง ในการวางแผนใช้สอย
ในถนนคนเดินสามารถรับรู้ได้จากการออกแบบท่ีดี คือ การออกแบบท่ีมีความต่อเนื่อง เหมาะสมกับ
ขนาดส่วนของผู้ใช้สอยของอุปกรณ์ถนนจะเป็นส่วนท่ีส่งเสริมให้มีทัศนียภาพท่ีดี และมีส่ิงท่ีจดจ าได้
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ง่ายของถนน ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มาใช้ถนนคนเดินในพื้นท่ีการศึกษาพบว่า ร้อย
ละ 38.92 คือ ความเหมาะสมของการดูแลความสะอาดของถนนค่อนข้างเหมาะสม  สอดคล้อง 
(Litman et al, 2002) ท่ีให้ความส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพทางสายตา ประกอบด้วย ความงามท่ี
เกิดจากการดูแลความสะอาด และการซ่อมบ ารุง จะเห็นได้ว่า ความงามในมุมมองของนักวิชาการบาง
คน เกิดจากความเหมาะสมในขนาดสัดส่วนผู้ใช้ ขนาดส่วนของอุปกรณ์ถนนท่ีออกแบบให้เหมาะสม
กับสัดส่วนของผู้ใช้สอย หรือสัดส่วนถนนท่ีมีความเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งจ าเป็นต้องน ามาใช้
พัฒนาพื้นท่ีถนนคนเดิน 

 3.2 ปัจจัยด้านทัศนียภาพและความงามทางสายตา ผลการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้มาใช้ถนนคนเดินในพื้นท่ีการศึกษาพบว่า ร้อยละ 42.16 รูปแบบสถาปัตยกรรมของ
อาคารมีความเหมาะสมกับกิจกรรมในถนนคนเดินคือ ลักษณะรูปร่างเฉพาะภายในถนนคนเดิน 
เนื่องจากอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีต้ังอยู่ในถนนถลางมีขนาดใหญ่ สามารถเห็นได้ชัดเจนจากถนน 
ได้แก่ รูปแบบอาคารในถนน ศาสนสถาน ประตูซุ้มถนนถลาง และร้านค้า สอดคล้องกับ (ภาควิชา
สถาปัตยกรรม 2531: 2-4) กล่าวถึง การท่ีมีเมืองมีเอกลักษณ์ท่ีชัดเจนท าให้ผู้ไปเยี่ยมเยือนได้รับรู้
ก่อให้เกิดความเข้าใจและรู้จักเมืองนั้นมากขึ้น และมีผลต่อเนื่องท าให้พึ่งพอใจในลักษณะเฉพาะนั้นซึ่ง
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ยังคงมีรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นอย่างชัดเจน และสถานท่ีท่ีมี
ประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับเมืองภูเก็ตในอดีตท้ังยังเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวภายในจังหวัด ท้ังนี้ส่งผลไปถึง
ความน่าสนใจของจินตนาการหรือความงามท่ีเกิดจากบรรยากาศท่ีรับรู้ได้จากสภาพแวดล้อมถนน 

 3.3 ปัจจัยด้านทัศนียภาพและความงามทางสายตา ผลการวิ เคราะห์ความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้มาใช้ถนนคนเดินในพื้นท่ีการศึกษาพบว่าร้อยละ 42.97 สภาพอาคารและส่ิงปลูก
สร้างมีความเหมาะสมกับกิจกรรมในถนนคนเดินคือ ส่ิงท่ีจดจ าได้ง่ายของถนนคนเดินโดยกิจกรรมต่าง 
ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในถนนคนเดินนั้น สามารถท าให้ถนนมีเอกลักษณ์พิเศษและท าให้ผู้คนสามารถจดจ า
ได้ง่ายรวมถึงวัฒนธรรมพื้นเมือง สภาพแวดล้อมของถนนคนเดินต าแหน่งท่ีต้ังและลักษณะของถนน
และบุคคลในถนนสอดคล้องกับ (Jacob, 1993: 9) กล่าวถึง ถนนท่ีดีต้องสามารถเป็นท่ีจดจ าได้ง่าย
หรือแสดงออกถึงความเป็นเฉพาะ และบริเวณต าแหน่งของงานศิลปะโดยส่ิงท่ีจดจ าได้ง่ายในถนนคน
เดินมีความคล้ายคลึงกับเอกลักษณ์ของถนนคนเดิน จะมีความแตกต่างกับเอกลักษณ์พิเศษ คือ ถนน
สายนั้นอาจไม่มีเอกลักษณ์พิเศษแต่มีส่วนประกอบภายในถนนท่ีมีลักษณะเด่น เช่น อาคารส่ิงปลูก
สร้าง การแต่งกายของคนในพื้นท่ี อาหารและสินค้าท่ีขายของในถนน เป็นต้น ซึ่งเป็นส่ิงท่ีมองเห็นได้
ง่ายและเกิดขึ้นภายในถนน 
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จากข้อมูลความคิดเห็นสรุปได้ว่า ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของปัจจัยด้านทัศนียภาพและ
ความงามทางสายตา กรณีศึกษาถนนถลาง ประกอบด้วย 

 1. ขนาดสัดส่วนของมนุษย์ความเหมาะสมของการจัดวางร้านค้า และกิจกรรม
ภายในคนเดินค่อนข้างมีความเหมาะสม 

 2. รูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคาร มีความเหมาะสม มีลักษณะรูปร่างเฉพาะ
ภายในถนนคนเดิน เอกลักษณ์ท่ีชัดเจน 

 3. สภาพอาคารและส่ิงปลูกสร้าง มีความเหมาะสมเป็นถนนท่ีจดจ าได้ง่ายมีความ
เป็นเฉพาะ คือ สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสหรืออาคารแบบโคโลเนียล 

 
แผนภูมิท่ี 15 แสดงการเช่ือมโยงของด้านกิจกรรม 

 
4. ปัจจัยด้านกิจกรรม  
 4.1 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 4.2 กิจกรรมทางสังคม 
 4.3 การผสานของกิจกรรมในพื้นท่ี 
 4.4 จุดรวมกิจกรรม  
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 4.1 ปัจจัยด้านกิจกรรม ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มาใช้ถนนคน
เดินในพื้นท่ีการศึกษาพบว่า มีความเหมาะสมกับกิจกรรมคนเดิน เนื่องจากมีกิจกรรมท่ีหลากหลายซึ่ง
มีท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมประเภทการค้า กิจกรรมประเภทหัตถกรรม และ
กิจกรรมประเภทการให้บริการ กิจกรรมทางสังคม แบ่งเป็น กิจกรรมประเภทการแสดง กิจกรรม
นันทนาการ  และกิจกรรมประเภทเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เกิดขึ้นควบคู่กันโดย (Brambilla and 
Longo, 1977: 37) ได้กล่าวว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมทางสังคมมีความเช่ือมโยงกันโดย
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นมีท้ังกิจกรรมจ าเป็น กิจกรรมทางเลือก และกิจกรรมทางสังคม เกิดขึ้นควบคู่กันใน
พื้นท่ีเดียวกัน สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมบนถนนถลาง
มากกว่า 1 กิจกรรม ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มาใช้ถนนคนเดินในพื้นท่ีการศึกษาพบว่า ร้อยละ 45.95 
ค่อนข้างมีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน สอดคล้องกิจกรรมต่าง ๆ โดย (Piet, 1996: 46) 
กล่าวว่า หลักเกณฑ์พื้นฐานส าคัญ คือ การใช้สอยแบบผสมผสาน (Mixed use) ในถนนคนเดินเพื่อ
สร้างให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน แนวคิดนี้
ใช้เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ทางสังคม โดยเน้นความส าคัญของชุมชน ผู้ท่ีอาศัยในบริเวณถนนคนเดิน 
และเพิ่มความปลอดภัยของพื้นท่ีรวมถึงสามารถท าให้ถนนคนเดินนั้นมีการใช้สอยปลอดภัย 

 4.2 ปัจจัยด้านกิจกรรม ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มาใช้ถนนคน
เดินในพื้นท่ีการศึกษาพบว่าร้อยละ 44.59 ค่อนข้างมีความเหมาะสมกับกิจกรรมคนเดิน กิจกรรมทาง
สังคมมีผลดึงดูดต่อการมาเดินของผู้ใช้ถนนคือ กิจกรรมประเภทการแสดง เช่น การแสดงดนตรี
พื้นบ้าน ประเพณี ศิลปินเปิดหมวก การแต่งกายท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทางสังคมนั้นจัดเป็น
ประเภทกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจมากกว่า เนื่องจากสามารถเดินชมบรรยากาศของถนนคนเดิน
โดยรอบชมการแสดงต่าง ๆ และฟังดนตรี เป็นต้น (Brambilla, 1977: 38) กล่าวถึง การพบปะ
สังสรรค์ การชมการแสดง  กิจกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน ด้วยการเตรียมพื้นท่ีกิจกรรมของถนนคนเดินนั้น มีความคอบคลุมความสมบูรณ์ของการ
เคล่ือนท่ีภายในเมืองด้วย อาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมทางสังคมตามความคิดเห็นของผู้มาใช้ถนนนั้นให้
ความส าคัญต่อการเดินถนนคนเดินรองจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 4.3 ปัจจัยด้านกิจกรรม ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มาใช้ถนนคน
เดินในพื้นท่ีการศึกษาพบว่าร้อยละ 44.86 กิจกรรมการค้าค่อนข้างมีความเหมาะสมกับกิจกรรมคน
เดิน คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจผู้มาใช้ถนน เป็นกิจกรรมท่ีมีผลดึงดูดต่อกันมา
เดินของผู้ใช้กิจกรรมประเภทค้าขายสินค้าต่าง ๆ และยังเป็นกิจกรรมท่ีมีจ านวนมากกว่ากิจกรรม
ประเภทอื่น ในช่วงระหว่างการปิดถนนคนเดินเฉล่ียสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมอื่นซึ่งมากกว่า
ถึง 76-80% (ดูรายละเอียดในแผนภูมิท่ี 3-5 หน้า 79-80) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Whyte, 1980: 
95) กล่าวถึง การประกอบธุรกิจการค้าของพื้นท่ีการบริการซึ่งพื้นท่ีถนนคนเดินท่ีมีกิจกรรมในเชิง
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เศรษฐกิจมักพบในย่านใจกลางเมืองมีวัตถุประสงค์ใช้พื้นท่ีใช้สอยเช่ือมโยงของส านักงานในพื้นท่ี และ
กิจกรรมทางการค้าขายซึ่งอาจส่งผลไปถึงกิจกรรมทางสังคมท่ีผู้คนมาเดิน รวมถึงพื้นท่ีภายในถนนเดิม
จัดเป็นสถานท่ีมีธุรกิจการค้าส าคัญของเมืองภูเก็ตเป็นพื้นท่ีย่านพาณิชยกรรม และท่ีพักอาศัย เป็นต้น 
อยู่ตลอดเส้นทางเมื่อท าการปิดถนนคนเดินภายในถนนถลางร้านค้าท่ีมีอยู่ภายในพื้นท่ีจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมประเภทค้าขาย รวมถึงการประกอบการจากภายนอกพื้นท่ีท่ีน าสินค้ามาขายในถนนคน
เดินจึงท าให้บรรยากาศการปิดถนนคนเดินนั้นเต็มไปด้วยการมีร้านค้าขายเป็นจ านวนมากในพื้นท่ี 

 4.4 ปัจจัยด้านกิจกรรม ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มาใช้ถนนคน
เดินในพื้นท่ีการศึกษาพบว่าร้อยละ 37.57 ของช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างมีความเหมาะสม
กับกิจกรรมในถนนคนเดิน เริ่มมีการปิดถนนต้ังแต่เวลา 13.00 น.-22.00 น. จากข้อมูลสภาพอากาศ
ในถนน (รายละเอียดในบทท่ี 3 ข้อ 4 หน้า 73-76) ท่ีสนับสนุนว่าสภาพอากาศมีผลต่อการใช้งานของ
ผู้มาใช้ถนนคนเดินรวมถึงผลต่อจ านวนผู้ใช้ถนน พิจารณาจากความคิดเห็นเกี่ยวกับเวลาท าการปิด
ถนนคนเดิน ความคิดเห็นกับการเริ่มกิจกรรมถนนคนเดินท่ีเวลา 15.00 น.-24.00 น. เนื่องจากสภาพ
อากาศมีแสงแดดไม่จัด มีร่มเงา และอุณหภูมิไม่ร้อนจัดจึงเป็นเวลาท่ีผู้ใช้ถนนคนเดินเห็นว่าเป็น
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกับการเริ่มกิจกรรมถนนคนเดิน ในถนนถลางยังพบอีกว่าปริมาณของผู้มาใช้ถนน
มีความแตกต่างระหว่างเวลากลางวันและเวลาค่ าท่ีพบว่าถนนคนเดินในเวลาค่ านั้นมีปริมาณผู้มาใช้
ถนนมากกว่าเวลากลางวันท้ังนี้  รวมถึงสภาพอากาศของถนนคนเดินในเวลาท่ีมีอากาศแจ่มใสนั้น 
สนับสนุนให้เกิดการใช้งานถนนมากกว่าช่วงเวลาท่ีฝนตก 

ในส่วนของจุดรวมกิจกรรมภายในถนนคนเดินบริเวณจุดรวมนั้น ได้แก่ บริเวณลานโล่ง
ซุ้มประตูถนนกลาง บริเวณจุดตัดส่ีแยก เป็นต้น (Lynch, 1960: 25) กล่าวถึง จุดหรือสถานท่ีท่ีมีการ
รวมของกลุ่มคน หรือมีกิจกรรมท่ีเป็นท่ีรวมคน อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติบริเวณท่ีเป็นเส้นทางส าคัญท่ี
ตัดกัน ศูนย์การค้า สถานท่ีส าคัญ เป็นต้น ในเส้นทางหนึ่ง ๆ อาจมีจุดรวมกิจกรรมมากกว่า 1 จุด ได้
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีว่าเป็นบริเวณส่ีแยก หรือจุดตัดรวมถึงพื้นท่ีเปิดโล่ง (Open Space) 
ท่ีสามารถเป็นจุดรวมกิจกรรมของผู้คนได้ ซึ่งผู้ท่ีมาใช้ถนนคนเห็นว่า มีผลต่อการมาใช้ถนนน้อยกว่า
กิจกรรมเศรษฐกิจ กิจกรรมสังคม และการผสมผสานของกิจกรรม 

จากข้อมูลความคิดเห็นสรุปได้ว่า ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของปัจจัย ด้านกิจกรรม 
กรณีศึกษาถนนถลาง ประกอบด้วย 

 1. การผสมผสานของกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นท่ีถนนคนเดิน ส่งผลให้มีกิจกรรม
หลากหลาย และมีรูปแบบกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงและสอดคล้องกัน 

 2. กิจกรรมทางสังคมค่อนข้างมีความเหมาะสม ประเภทการแสดง ให้ความส าคัญ
ต่อการเดินถนนคนเดินรองจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
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 3. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมการค้าค่อนข้างมีความเหมาะสม เป็นกิจกรรมท่ีมี
จ านวนมากกว่ากิจกรรมประเภทอื่น จึงท าให้มีบรรยากาศด้วยร้านค้าขายเป็นจ านวนมากในพื้นท่ี 

 4. ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างมีความเหมาะสม   
 5. จุดรวมกิจกรรม ไม่ได้มีความส าคัญเท่ากับกิจกรรมเศรษฐกิจ กิจกรรมสังคม ท า

หน้าท่ีเช่ือมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นท่ีกับระบบเส้นทางโครงข่ายถนน 

 
แผนภูมิท่ี 16 แสดงการเช่ือมโยงของด้านการบริหารจัดการของพื้นท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

5. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของพื้นท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก 
 5.1 การบริหารจัดสภาพแวดล้อมเมือง 
 5.2 การบริหารจัดการเกี่ยวกับเส้นทางการสัญจร 
 5.1 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของพื้นท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลการ

วิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มาใช้ถนนคนเดินในพื้นท่ีการศึกษาพบว่าร้อยละ 34.32 ค่อนข้างไม่
เหมาะสมกับกิจกรรมคนเดิน การบริการห้องน้ าไม่เพียงพอ เนื่องจากในพื้นท่ีถนนคนเดินไม่มีห้องน้ า
สาธารณะ ในการให้บริการเนื่องจากเป็นย่านพักอาศัย และย่านการค้าท่ีมีพื้นท่ีส่วนบุคคล มีจุดบริการ
ห้องน้ าแบบเคล่ือนท่ีจากหน่วยงานเทศบาลนครภูเก็ต ต้ังอยู่บริเวณทางเข้าออกของถนนถลางเพียง 1 
จุด ท าให้ไม่สะดวกต่อการไปใช้บริการ และไม่เพียงพอต่อผู้ใช้งานในพื้นท่ีถนนถลาง 

 5.2 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของพื้นท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มาใช้ถนนคนเดินในพื้นท่ีการศึกษาพบว่าร้อยละ 44.86 ค่อนข้างมี
ความเหมาะสมเข้าสู่พื้นท่ีถนนคนเดินได้ด้วยการเดินเท้าในบริเวณทางเช่ือมต่อถนนในจุดต่าง ๆ เช่น 
พื้นท่ีท่ีท าการปิดถนนในบริเวณซุ้มประตูถนนถลาง บริเวณซอยต่อเนื่อง (Jacob, 1993: 302) กล่าว
ว่า ทางเข้าสู่พื้นท่ีของสาธารณะในสถานท่ีตามความยาวของถนนคือ การใช้บริเวณจุดตัด ทางแยก
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หรือบริเวณทางข้าม ท่ีมีจุดสังเกตท่ีเห็นได้ง่ายตามบริบท คลองคูเมือง และได้ก าหนดว่าในถนนหนึ่ง
เส้นควรจะมีทางเข้าทุก ๆ 90 เมตร และสามารถพบเห็นได้ง่ายหรือเปิดมุมมองซึ่งพื้นท่ีทางเข้าสู่ถนน
คนเดิน มีเส้นทางหลักบริเวณลานซุ้มประตูถลาง และบริเวณส่ีแยกเยาวราช บริเวณทางเข้าซอย
รมณีย์ถนนถลางมีจ านวนถึง 5 ถนนท่ีเช่ือมต่อรวมกัน ควรมีระยะห่างของทางเข้าประมาณ 80-120 
เมตร ซึ่งถนนถลางสามารถเข้าถึงได้จากถนนภูเก็ต ถนนดีบุก ถนนเยาวราช ถนนเทพกระษัตรี และ
ซอยรมณีย์มีทางท่ีสามารถเข้าถึงได้ 100-120 เมตร ดังนั้นทางเข้าสู่พื้นท่ีของถนนคนเดิน กรณีศึกษา 
ถนนถลางอยู่ในระยะห่างท่ีเหมาะสม และมีทางเข้าสู่พื้นท่ีตรงตามท่ีนักวิชาการกล่าวถึง 

 5.3 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของพื้นท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มาใช้ถนนคนเดินในพื้นท่ีการศึกษาพบว่าร้อยละ 34.59 ค่อนข้างมี
ความเหมาะสมส่ิงอ านวยความสะดวกในพื้นท่ีคือ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ถนน 
จัดเป็นรายละเอียดส าคัญของสภาพแวดล้อมถนนคนเดิน ประกอบด้วย ป้ายประจ าทาง ไฟสองสว่าง 
ถังขยะ ตู้โทรศัพท์เป็นต้น (Brambilla and Longo, 1997: 52) กล่าวว่า ไม่มีถนนใดท่ีไม่ต้องการ
อุปกรณ์ถนน และต้องมีการส ารวจถึงความพึงพอใจในพื้นท่ีซึ่งเครื่องติดต้ัง และอุปกรณ์ถนนนั้น
สามารถส่งผลถึงความสบายจากการใช้งานถนนท้ังในเวลาปกติ และเวลาค่ ามืดได้ ซึ่งอุปกรณ์ถนน
ภายในถนนถลางเดิมนั้นเป็นอุปกรณ์ถนนสัญจรรถยนต์ท่ีสามารถพบเห็นตามถนนสาธารณะท่ัวไป
อุปกรณ์ถนนจึงไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงหรือติดต้ังเพิ่มเพื่อรองรับผู้มาใช้ถนนแต่อย่างใด เมื่อท าการปิด
ถนนคนเดินอุปกรณ์ท่ีมาใช้นั้นเห็นว่ามีไม่เพียงพอกับถนนคนเดิน ได้แก่ ถังขยะ ตู้โทรศัพท์ ตัว
อุปกรณ์ดับเพลิง และม้านั่ง เป็นต้น ท้ังนี้การพัฒนาพื้นท่ีถนนในอนาคตควรมีการพิจารณาถึงอุปกรณ์
ถนนโดยพิจารณาจากความคิดเห็นของผู้ใช้ถนนได้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพื้นท่ีรองรับการใช้
งานในให้คนเดินร่วมด้วยรวมถึงการเพิ่มอุปกรณ์ท่ียังขาดแคลน และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ท่ีเสียหายให้อยู่
ในสภาพท่ีใช้งาน 

 5.4 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของพื้นท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มาใช้ถนนคนเดินในพื้นท่ีการศึกษาพบว่าร้อยละ 38.39 จุดนั่งพัก
สาธารณะ ม้านั่งจ านวนต่อพื้นท่ี ค่อนข้างไม่เหมาะสมพบว่า ถนนถลางยังขาดพื้นท่ีส าหรับนั่งท่ีเป็น
สาธารณะในพื้นท่ีแต่ภายในถนนคนเดินมีพื้นท่ีนั่งส าหรับการชมการแสดงดนตรีซึ่งมีไม่เพียงพอต่อผู้มา
ใช้งานถนนคนเดิน อุปกรณ์ถนนจัดเป็นส่วนประกอบส าคัญ (Gehl, 2013: 192) กล่าวว่า หลักการ
ง่าย ๆ ของเมืองท่ีดีหรือสภาพแวดล้อมของย่านพักอาศัยท่ีดีนั้น คือ สถานท่ีท่ีเหมาะต่อการนั่งควรจะ
มีในระยะห่างท่ีสม่ าเสมอ เช่น ทุก ๆ 100 เมตร (330 ฟุต) ซึ่งจ านวนท่ีนั่งเป็น เป็นปัจจัยส าคัญต่อ
ปริมาณผู้ใช้พื้นท่ีสาธารณะ (Whyte, 1920) ควรมีลักษณะของอุปกรณ์ถนนท่ีมีรูปแบบเอื้อต่อการนั่ง 
เช่น ขอบกระบะต้นไม้ หรือ ระดับบันได เป็นต้น  
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 5.5 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของพื้นท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มาใช้ถนนคนเดินในพื้นท่ีการศึกษาพบว่าร้อยละ 41.90 ค่อนข้างมี
ความเหมาะสมของคุณภาพพื้น ท่ีความปลอดภัย สอดคล้องกับ (Piet, 1996: 52) ได้เสนอ 3 
หลักเกณฑ์เป็นพื้นฐานของถนนคนเดินท่ีมีความปลอดภัย คือ ส่งเสริมให้เกิดความสะอาดใน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นท่ีและไม่น าไปสู่อันตราย เพิ่มการใช้พื้นท่ีแบบผสมผสาน (Mixed 
use) ในสภาพแวดล้อมให้มีความหลากหลาย ลดการเส่ียงจากอุบัติเหตุรถยนต์ และแนวทางแก้ไข
ความปลอดภัยในถนนคนเดินระยะยาว โดยใช้การบริหารจัดการและการซ่อมบ ารุงดูแลพื้นท่ีตาม
เส้นทางถนน เช่น การเพิ่มไฟส่องสว่าง ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีเสียหายในถนน เป็นต้น เป็นไปได้ว่าความ
ปลอดภัยนั้น เริ่มจากการปรับสภาพแวดล้อมกายภาพถนนคนเดินให้สามารถใช้งานได้ดี 

 5.6 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของพื้นท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มาใช้ถนนคนเดินในพื้นท่ีการศึกษาพบว่าร้อยละ 38.10 ค่อนข้างมี
ความเหมาะสมของขนาดเส้นทางการสัญจรโดยเท้าสะดวกไม่มีส่ิงกีดขวางในกิจกรรมถนนคนเดิน 
(Francis, 1992) กล่าวว่า ส่ิงท่ีต้องค านึงคือ ความสะดวกในการเดินทางไปมาตลอดอุปกรณ์ติดต้ัง 
เกี่ยวกับการใช้งานถนนคนเดินได้สะดวก 3 แบบคือ ความต่อเนื่องในการเดินทาง ช่วยสร้างความ
น่าสนใจในการเดินทาง ท าให้สามารถเดินได้ในระยะไกลขึ้นจนถึงจุดมุ่งหมายท่ีต้องการ (Jacobs, 
1993: 8) ความสะดวกในการเดินทาง วิธีการในการส่งเสริมให้สามารถเดินได้ง่ายขึ้น เช่น การ
ปรับแต่งผิวทางเท้า การใช้ทางลาด (Richard, 1990: 50) และความตรงของเส้นทาง ช่วยให้
ประหยัดเวลาในการเดินทาง ท าให้ถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วขึ้น มีสภาพพื้นผิวทางเดินท่ีแข็งแรงสะดวกต่อ
การเดินทางโดยไม่มีส่ิงกีดขวางภายในถนน อาจกล่าวได้ว่า ควรน าพิจารณาท้ัง 2 ส่วนถึงการออกแบบ
ความสะดวกในการใช้สอย และส่ิงท่ีน ามาใช้ให้เกิดขึ้นในถนนคนเดินเพื่อรองรับการใช้งานในเวลา
ท่ัวไปรวมถึงความสะดวกในการเดินทางของคนพิการร่วมด้วยซึ่งภายในถนนถลางนั้น ยังไม่ได้มีการ
พัฒนาพื้นผิวการจราจรของถนนเพื่อคนคนพิการร่วมด้วย จากสภาพของถนนเดิมเป็นถนนท่ีสัญจาร
รถยนต์และมีทางเท้าขนาดเล็กประกอบด้วยทางเท้าท่ีแคบ และมีอุปกรณ์ถนนไม่เป็นระเบียบบนทาง
เท้า แนวทางการพัฒนาถนนในอนาคตให้มีการปิดใช้งานนั้นอาจจะต้อง พัฒนาการออกแบบเพื่อ
ความสะดวกในการใช้งานของคนปกติและคนพิการมากข้ึน 

จากข้อมูลความคิดเห็นสรุปได้ว่า ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
ของพื้นท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก กรณีศึกษาถนนถลาง ประกอบด้วย 

 1. การบริการห้องน้ าไม่เพียงพอค่อนข้างไม่เหมาะสม เนื่องจากในพื้นท่ีถนนคนเดิน
ไม่มีห้องน้ าสาธารณะ 

 2. เข้าสู่พื้นท่ีถนนคนเดิน ค่อนข้างมีความเหมาะสมได้ในทุก ๆ ระยะ 80-120 เมตร 
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 3. ภายในถนนคนเดินมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ถนน ค่อนข้างมี
ความเหมาะสมติดต้ังภายในถนน 

 4. จุดนั่งพักสาธารณะ ม้านั่งจ านวนต่อพื้นท่ี ค่อนข้างไม่เหมาะสม ยังขาดพื้นท่ี
ส าหรับนั่งสาธารณะ 

 5. คุณภาพพื้นท่ีความปลอดภัย ค่อนข้างมีความเหมาะสมในพื้นท่ี 
 6. ขนาดเส้นทางการสัญจรโดยเท้าสะดวกไม่มีส่ิงกีดขวางค่อนข้างมีความเหมาะสม 
 7. การบริหารจัดการด้านกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในถนน 
1.2 สรุปประเภทของกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในถนนคนเดิน  

จากกิจกรรมท่ีกล่าวในข้อท่ี 4. ปัจจัยด้านกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในถนนคนเดิน
ประกอบด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมทางสังคม ท่ีได้จากการ
รวบรวมกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในถนนคนเดินในถนนถลาง จากการสังเกตการณ์ท าโดยบันทึกกิจกรรม
ท่ีพบเห็นภายในถนนคนเดินของวันอาทิตย์ท่ี 3 มกราคม 17, 24 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2559 
และน ามาปรับให้สอดคล้องกับ เกฮ์ล, ญาณ.(2556). เมืองมีชีวิต. แปลจาก Gehl: Life Between 
Buildings. แปลโดย ภคนันท์ เสนาขันธ์ รุ่งแสง. กรุงเทพ: ลายเส้น  (หน้า 14-16) ในการจ าแนก
กิจกรรมในพื้นท่ีสาธารณะของเมือง ดังนี้ 

 

 
แผนภูมิท่ี 17 แสดงการจัดกลุ่มของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในถนนคนเดิน 
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จากการพิจารณาลักษณะของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในถนนคนเดิน สามารถก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงพื้นท่ีรองรับกิจกรรมภายในถนนคนเดินได้ กิจกรรมประเภทการค้าขายสินค้า 
กิจกรรมประเภทการแสดง กิจกรรมประเภทให้บริการ ส าหรับพื้นท่ีกิจกรรมนันทนาการ พื้นท่ีพักผ่อน 
เป็นต้น  

1. ก าหนดพื้นท่ีเปิดโล่งส าหรับกิจกรรมนันทนาการพื้นท่ีพักผ่อน 
 1.1 การปรับปรุงพื้น ท่ีภายในถนนคนเดินด้วยพื้น ท่ีเปิดโล่งส าหรับกิจกรรม

นันทนาการ ได้น าเสนอพื้นท่ีเปิดโล่งบริเวณประตูซุ้มถนนถลางและบริเวณถนนใกล้ส่ีแยก ซึ่งอยู่
บริเวณทางเข้าออกของถนนคนเดิน โดยใช้พื้นท่ีเปิดโล่งในพื้นท่ีถนนเพื่อการพักผ่อน เนื่องจากบริเวณ
ลานประตูซุ้มถนนถลาง มีลักษณะเป็นลานอเนกประสงค์ของพื้นท่ีถนนถลางอยู่เดิม การใช้พื้นท่ี
บริเวณช่วงถนนใกล้ส่ีแยกถนนถลางให้เป็นพื้นท่ีเปิดโล่งนั้น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเพื่อเป็นจุด
พักผ่อนของผู้มาใช้ถนนก่อนเข้าสู่ถนนคนเดิน 

  1.2 การปรับปรุงด้วยการใช้พื้นท่ีเปิดโล่งบริเวณท่ีว่าง และระยะร่นของอาคารช่วงตึก
ด้านหน้านั้น เพื่อเป็นท่ีพักผ่อนนั่งคอย จุดนัดพบของผู้มาใช้ถนนได้รวมถึงเพื่อเป็นท่ีรวมกลุ่มของ
กิจกรรมทางสังคมของผู้มาใช้ถนน เช่น การพบปะสังสรรค์ของผู้ท่ีอาศัยในพื้นท่ี เป็นต้น แบบช่ัวคราว
ในวันท่ีมีการปิดถนน 

 1.3 ท้ังนี้ควรพิจารณาการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในกรณีท่ีมีการปิดถนนคนเดินแบบ
ถาวร หรือการปิดถนนคนเดินท่ีมีในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในอนาคต  เนื่องจากสภาพอากาศร้อนและมี
ฝนตกชุก การพิจารณาการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันแสงแดด และให้ร่มเงาไ ด้ในเวลากลางวัน 
รวมถึงทางเดินให้มหีลังคาคุมเพื่อการใช้งานได้ทุกสภาพอากาศ เป็นต้น 

2. ก าหนดพื้นท่ีศาสนสถาน และต าแหน่งท่ีส าคัญเช่ือมต่อในพื้นท่ี 
 2.1 ศาสนสถานเป็นส่ิงปลูกสร้างในถนนถลางนั้น นอกจากเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของ

เมืองภูเก็ตแล้ว ยังเป็นส่ิงท่ีผู้ใช้ถนนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะ และเป็นส่ิงจดจ าได้
ง่ายของถนนถลาง ควรมีการก าหนดกิจกรรมท่ีเข้ามาในพื้นท่ีของศาสนสถาน เป็นกิจกรรมประเภท
นันทนาการท่ีไม่มีเสียงดังหรือเป็นจุดนั่งพักของผู้มาใช้ถนน 

 2.2 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของศาสนสถาน เพื่อการส่งเสริมให้เป็นพื้นท่ีส าคัญ
และเป็นท่ีท่องเท่ียวของถนนได้ 

  2.3 ปรับปรุงบริเวณทางเข้าศาสนสถาน ด้วยการก าหนดกิจกรรมประเภทค้าขายไม่ให้
ต้ังร้านกีดขวางทางเข้าออก เปิดมุมมองเข้าสู่สถานท่ีส าคัญ 

3. มีการควบคุมและสนับสนุนกิจกรรมบางประเภทท่ีมีอยู่ในถนน 
 3.1 เนื่องจากกิจกรรมประเภทค้าขายในพื้นท่ีถนนคนเดินนั้นมีอยู่เป็นจ านวนมาก

เนื่องจากมีท้ังผู้ประกอบการท้ังภายในพื้นท่ีถนนถลาง และภายนอกพื้นท่ีร่วมอยู่ ดังนั้นควรมีการ
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ก าหนดพื้นท่ีของกิจกรรมค้าขายให้มีการพื้นท่ีอยู่บางช่วงของถนน ด้วยกาสนับสนุนผู้ประกอบการ
ร้านค้าในพื้นท่ีก่อนผู้ประกอบการร้านค้าภายนอกพื้นท่ี 

 3.2 สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมประเภทการแสดงต่าง ๆ ในพื้นท่ี รวมถึงการ
สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาแสดงออกในพื้นท่ีสาธารณะด้วยการก าหนดพื้นท่ีส าหรับการแสดง 
หรือแยกเวทีให้หลากหลาย เพื่อไม่เกิดการซ้ าของแต่ละเวทีการแสดง 

4. ก าหนดทางเข้าหลัก และทางเข้ารองให้ชัดเจน 
 4.1 การก าหนดพื้นท่ีทางเข้าออกไม่ให้มีส่ิงกีดขวาง เช่น ร้านขายสินค้า และรถเข็น

สินค้า พื้นท่ีจอดรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ควรมีก าหนดจุดรับส่งของรถบริการรับจ้าง และพื้นท่ีจอด
รถก่อนถึงบริเวณทางเข้าประมาณ 200-300 เมตร เนื่องจากป้องกันการติดขัดการสัญจร รวมถึงเป็น
ระยะทางเดินเท้าท่ีผู้ใช้ถนนสามารถเดินเท้าเข้าถึงพื้นท่ีได้ง่าย 

 4.2 ดูแลรักษาพื้นท่ีบริเวณทางเข้าออกหลัก และซอยต่อเนื่องให้อยู่ในสภาพดี และ
สะอาดอยู่เสมอ เนื่องจากสร้างความประทับใจเริ่มแรกของนักท่องเท่ียวที่เข้ามาในพื้นท่ีได้  

 4.3 ติดต้ังส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ถังขยะ ไฟส่องสว่าง ตู้โทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อ
อ านวยความสะดวกส าหรับผู้ท่ีเข้าออกพื้นท่ี  
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บทที่ 6 
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
1. แนวทางการพัฒนาพื้นที่ถนนคนเดิน 

จากการศึกษาลักษณะกายภาพท่ีพึงประสงค์ของถนคนเดินประกอบด้วย 5 ปัจจัย จาก
การถามความคิดเห็นของผู้ใช้ถนนร่วมกับการสัมภาษณ์หน่วยงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องถนนคนเดิน กรณีศึกษาถนนถลาง พบว่าในแต่ละปัจจัยภายในพื้นท่ีถนนคนเดินนั้น มีส่วนท่ี
ต้องควบคุม รวมท้ังส่วนท่ีต้องส่งเสริมและพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีถนนคนเดินแต่ละ
ด้านให้มีประสิทธิภาพ 

 

แผนภูมิท่ี 18 การจัดท าแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีถนนคนเดิน 
 

1.1 แนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านท่ีต้ัง การสัญจร และโครงสร้างของถนนคนเดิน  
 1.1.1 ส่ิงท่ีต้องควบคุม 
 1. ควบคุมช่วงเวลาเข้าออกของรถยนต์ในพื้นท่ีถนนถลาง ให้เป็นไปตามเวลา

ท่ีก าหนดไว้ห้ามการสัญจรรถยนต์เข้ามาในพื้น ช่วงเวลา 13.00 น.-23.00 น. โดยอนุญาตให้รถขนส่ง
ติดต้ังสินค้าเข้าได้เฉพาะเวลา 12.00 น.-15.00 น. และช่วง 22.00 น.-23.00 น. 

 2. ควบคุมพื้นท่ีจอดรถในบริเวณซอยต่อเนื่อง ให้อยู่ในพื้นท่ีจ ากัด และไม่กีด
ขวางบริเวณทางเข้าออกที่ต่อเนื่องกับถนนถลาง 

 1.1.2 ส่ิงท่ีต้องส่งเสริมและพัฒนา 
 1. ก าหนดจุดรับส่งรถโดยสารรับจ้างรวมถึงรถบริการในบริเวณทางเข้าออก

หลักของถนนคนเดิน โดยเป็นจุดสังเกตให้เห็นได้ชัดเจน มีจุดนั่งพักและยืนรอรถบริการได้และมี
ระยะทางท่ีสามารถเดินจากถนนคนเดินถึงจุดรับส่งรถบริการ 
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 2. รณรงค์ให้ผู้มาถนนคนเดินใช้การสัญจรของรถโดยสารรับจ้าง รถบริการ
สาธารณะต่าง ๆ หรือผู้ท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงสัญจร ด้วยการใช้จักรยานหรือการเดินเท้า 

 3. ก าหนดพื้นท่ีจอดรถอยู่ในบริเวณท่ีห่างจากทางเข้าสู่ถนนประมาณ 250-
300 เมตร เนื่องจากเป็นระยะทางท่ีสามารถเดินเท้าได้ หากกรณีก าหนดพื้นท่ีจอดรถไกลจากพื้นท่ีควร
มีป้ายบอกทิศทาง 

  4. พัฒนาทางเข้า-ออกถนนคนเดิน ท้ังเส้นทางหลักท่ีมาจากถนนเทพกระษัตรี 
และเส้นทางท่ีมาจากถนนเยาวราช ซอยรมณีย์ต่อเนื่องท่ีเช่ือมต่อกับถนนถลางให้เป็นทางเข้าออกได้
สะดวก โดยไม่มีส่ิงกีดขวางทางเข้าออก 

  5. ก าหนดช่วงเวลาเข้า-ออกของรถขยะ และรถบริการส่งของของร้านค้าใน
ถนนคนเดิน ในช่วงเวลาเช้าก่อนเวลาท าการปิดถนนและเวลาค่ าหลังจากปิดถนนคนเดินส้ินสุด ซึ่ง
เวลาดังกล่าวไม่มีผู้มาใช้ถนนสามารถท าให้เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บขยะในถนนคนเดินได้ง่าย และการรับส่ง
สินค้าได้สะดวก 

 6. ก าหนดเส้นทางบริการของรถบริการต่าง ๆ ให้เข้าถึงได้รวดเร็วในสภาวะ
ฉุกเฉิน โดยก าหนดบริเวณเส้นทางซอยต่อเนื่องหรือถนนด้านหลังอาคารท่ีสามารถเข้าออกพื้นท่ีใน
เวลาฉุกเฉิน เช่น เวลาเกิดเพลิงไหม้อาคารในถนนคนเดิน มีผู้ป่วยฉุกเฉินในถนนคนเดิน เป็นต้น ซึ่ง
เส้นทางส ารองดังกล่าวไม่ควรมีส่ิงกีดขวางเส้นทาง รวมถึงมีขนาดความกว้างของถนนท่ีรถบริการ
สามารถเข้าถึงได้ 

 7. บริเวณทางเท้าท่ีควรได้รับการพัฒนาให้มีความกว้างเพิ่มขึ้นท่ีสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก การปิดถนนคนเดิน กรณีถนนถลางในอนาคตควรพิจารณาการออกแบบบริเวณ
ทางเท้าท่ีสามารถใช้งานได้สะดวก มีความกว้างเพียงพอประกอบด้วยอุปกรณ์ถนนติดต้ังไว้บนเส้นทาง
เท้าโดย ไม่กีดขวางเส้นทางจราจร รวมถึงมีการจัดภูมิทัศน์ถนนด้วยต้นไม้ภายในพื้นท่ี 

 8. ก าหนดเส้นทางจักรยานท่ีชัดเจนภายในถนนคนเดิน  
 9. พัฒนาพื้นท่ีทางเท้าด้วยการสร้างทางลาดขึ้นลงส าหรับรถเข็นคนพิการ

รวมถึงพื้นผิวทางสัญจรส าหรับคนตาบอด 
1.2 แนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และองค์ประกอบทางกายภาพ 
 1.2.1 ส่ิงท่ีต้องควบคุม 
 1. ก าหนดมาตรการในการดูแลความสะอาดของทางเดินเท้าพื้นผิวของถนน

คนเดิน อุปกรณ์ ถนน และส่ิงอ านวยความสะดวกในถนนคนเดินรวมถึงประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ขยะ ในพื้นท่ี 

  2. ควบคุมขนาดร้านค้าและความสูงให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันเป็นระเบียบ 
เพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพในถนนถลาง 
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 1.2.2 ส่ิงท่ีต้องส่งเสริมและพัฒนา 
 1. ปรับปรุงช่องทางการสัญจรบนทางเท้า ให้มีขนาดท่ีสามารถเดินสวนกันได้ 

ควรกว้างอย่างน้อย 1.20 เมตร ย่านการค้า ย่านพักอาศัยท่ัวไปใช้ขนาด 1.20-2.00 เมตร ซึ่งความ
กว้างนี้เป็นเป็นเกณฑ์มาตรฐานขนาดพื้นท่ีใช้เพื่อการสัญจรทางเท้า การปลูกต้นไม้ และส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

 2. การปรับสภาพแวดล้อมถนนให้มีส่วนธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ในพื้นท่ี ท่ี
สามารถให้ร่มเงาในเวลากลางวันรวมถึงการพิจารณาช่วงเวลาเหมาะสม ในการปิดถนนซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับสภาพอากาศภายในถนน 

  3. เพิ่มขนาดทางเท้า ถ้าในกรณีท่ีไม่สามารถเพิ่มขนาดทางเท้าได้โดยการ
แก้ปัญหา ได้แก่ การจัดระเบียบทางเท้าด้วยการห้ามการรุกล้ าทางเท้าของร้านค้าใกล้เคียง การ
ปรับเปล่ียนต าแหน่งของอุปกรณ์ถนนไม่ให้กีดขวางทางเท้า หรือลดขนาดอุปกรณ์ถนน เช่น ถังขยะ ตู้
โทรศัพท์ เป็นต้น  

 4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยองค์ประกอบถนนให้ถนนมีชีวิตชีวา ได้แก่ 
ต้นไม้ หรือไม้พุ่ม เสาไฟฟ้า ป้าย ถังขยะ รวมถึงป้ายบอกช่ือร้านหรือโฆษณาต่าง  ๆ ท่ีได้รับการ
ออกแบบให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 

  5. ซ่อมแซมอุปกรณ์ถนนท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้และก าหนดห้าม
ต าแหน่งติดต้ังอุปกรณ์ถนนท่ีมีไม่เพียงพอกับผู้มาใช้ถนนคนเดิน ได้แก่ ถังขยะ ตู้โทรศัพท์ ตู้อุปกรณ์
ดับเพลิง และม้านั่ง ในทุก ๆ ระยะห่าง 100 เมตร (330 ฟุต) ของถนนคนเดิน 

  6. เพิ่มจุดบริการผู้มาใช้ถนน เช่น ห้องสุขา จุดนั่งพักเป็นต้น ในกรณีท าการ
ปิดถนนภายในพื้นท่ีเดิมเป็นถนนสัญจรการอ านวยความสะดวกในพื้นท่ีสาธารณะต้องค านึงถึงห้อง
สุขาสาธารณะเป็นส าคัญ เช่น รถสุขาเคล่ือนท่ีไว้ในจุดบริเวณทางเข้า-ออกหลัก หรือบริเวณท่ีสังเกต
ได้ง่าย 

1.3 แนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านทัศนียภาพ และความงามทางสายตาถนน 
 1.3.1 ส่ิงท่ีต้องควบคุม 
 1. ก าหนดมาตรฐานการควบคุมขนาดป้ายโฆษณารายละเอียด วัสดุท่ีใช้

ต าแหน่งการติดต้ังไม่ให้ยื่นออกมานอกร้านจนบดบังทัศนียภาพในถนนคนเดิน 
  2. ควบคุมการติดต้ังร้านค้าให้มีรูปแบบท่ีมีเอกลักษณ์บ่งบอกถึงสถานท่ี 

สอดคล้องกับการจัดระเบียบถนนถลาง 
 1.3.2 ส่ิงท่ีต้องส่งเสริมและพัฒนา 
  1. ส่งเสริมทิวทัศน์ของถนนด้วยแนวต้นไม้ท่ีช่วยน าสายตาไปสู่จุดท่ีน่าสนใจ 

ซึ่งเมื่อเราเคล่ือนท่ีไปตามถนนอยู่เหนือทิวทัศน์จะเปล่ียนแปลงไปในการปรับปรุงทิวทัศน์ อาจจะท าให้ 
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เกิดความน่าสนใจและประทับใจได้ 
 2. ปรับปรุงรูปแบบของอุปกรณ์ถนนให้รูปแบบเดียวกันตลอดท้ังเมืองมีขนาด

เหมาะสมและดูแลรักษาง่าย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 3. การปรับปรุงบริเวณด้านหน้าของสถานท่ีส าคัญ ศาสนสถาน และอาคาร

อนุรักษ์บริเวณสถานท่ีเช่ือมต่อกับถนนไม่ให้บดบังทัศนียภาพของสถานท่ีส าคัญรวมถึงความสะอาด
บริเวณทางเข้าออก 

1.4 แนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านกิจกรรม 
 1.4.1 ส่ิงท่ีต้องควบคุม 
 1. ควบคุมการประกอบธุรกิจการค้าขายบางประเภท เช่น ร้านขายเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์ คลับบาร์ เพื่อภาพพจน์ของถนนคนเดิน  
 2. ควบคุมเสียงท่ีเกิดจากกิจกรรมการแสดงให้อยู่ในระดับไม่เกิน 70-100 เดซิ

เบล ท่ีไม่รบกวนผู้อื่นในถนนได้ ค่ามาตรฐานความเข้มเสียงในพื้นท่ีถนนขององค์การอนามัยโลก 
(WHO) 

 3. ควบคุมช่วงเวลาของกิจกรรมถนนคนเดินให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ 
และกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น 

 1.4.2 ส่ิงท่ีต้องส่งเสริมและพัฒนา 
 1. สนับสนุนเศรษฐกิจของร้านค้าท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ี 
 2. เพิ่มพื้นท่ีสาธารณะ ท่ีสามารถรองรับกิจกรรมนันทนาการท่ีมีคนจ านวน

มากได้ 
 3. สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมให้เกิดในพื้นท่ีถนนคนเดิน สามารถท าให้เกิด

การมีส่วนร่วมของผู้ท่ีพักอาศัยในพื้นท่ี และบริเวณใกล้เคียงก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน และ
ห่วงแหนพื้นท่ี ซึ่งรวมไปถึงการดูแลรักษาจัดการพื้นท่ีถนนคนเดินภายในชุมชนได้ 
 1.5 แนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านการบริหารจัดการของพื้นท่ี และส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

 1.5.1 ส่ิงท่ีต้องควบคุม 
 1.ควบคุมบริเวณทางเข้าออกของถนนหลัก และถนนซอยต่อเนื่องไม่ให้มีส่ิง

กีดขวาง ทางเข้าออก  
 15.2 ส่ิงท่ีต้องส่งเสริมและพัฒนา 
 1. ค านึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานในถนนคนเดิน เพิ่มต าแหน่งไฟสองสว่างใน

บริเวณมุมตรอก และซอยท่ีเช่ือมต่อถนนเพื่อความปลอดภัยของถนนคนเดินในเวลาค่ ามืด 
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 2. เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว เช่น สวนแนวต้ัง หรือระแนงกันแดดท่ีปลูกพันธุ์ไม้เล้ือย 
เพื่อให้ร่มเงา สร้างบรรยากาศ 

 3. ติดต้ังอุปกรณ์ถนนท่ีมีไม่เพียงพอในพื้นท่ีถนนคนเดิน เช่น ท่ีนั่งสาธารณะ 
ห้องน้ าสาธารณะ 
 

1.6 การปรับปรุงเบ้ืองต้นลักษณะกายภาพท่ีพึงประสงค์ของถนนคนเดิน กรณีศึกษาถนน
ถลาง  

 

 

 

ภาพท่ี 92 แสดงทัศนียภาพก่อนปรับปรุงเพิ่มพื้นท่ีนั่งสาธารณะบริเวณท่ีว่างอาคาร 
 

 
 

ภาพท่ี 93 แสดงทัศนียภาพหลังปรับปรุงเพิ่มพื้นท่ีนั่งสาธารณะบริเวณท่ีว่างอาคาร 
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ภาพท่ี 94 แสดงทัศนียภาพก่อนปรับปรุงในถนนคนเดิน 

 

 
ภาพท่ี 95 แสดงทัศนียภาพหลังปรับปรุงเพิ่มพื้นท่ีนั่งสาธารณะในถนนคนเดิน 

 

 
 

ภาพท่ี 96 แสดงทัศนียภาพก่อนปรับปรุงเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในถนนคนเดินบริเวณซอยรมณีย์ 
 

 
ภาพท่ี 97 แสดงทัศนียภาพหลังปรับปรุงเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในถนนคนเดินบริเวณซอยรมณีย์ 
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1.7 การเสนอแนะเบ้ืองต้นโดยการรวบรวมข้อมูลแล้วท าการวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนวทาง
ในการปรับปรุงของลักษณะกายภาพท่ีพึงประสงค์ของถนนคนเดิน กรณีศึกษาถนนถลาง 

 
 

 
ภาพท่ี 98 แผนผังเสนอการปรับปรุงพื้นถนนคนเดินถนนถลาง 
 
 

 จากการพิจารณาของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในถนนคนเดิน สามารถก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงพื้นท่ี เพื่อรองรับกิจกรรมภายในถนนคนเดินได้ ค านึงถึงสถานท่ีส าคัญ และจัดให้มี
การเปิดพื้นท่ีโล่งไม่มีการค้าขายในบริเวณหน้าอาคาร ท้ัง 9 อาคาร จัดพื้นท่ีนั่งเล่น พักผ่อน และ
รวมถึงส่วนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จุดบริการนักท่องเท่ียว ศูนย์บริการของถนนคนเดิน ในส่วนของ
กิจกรรมการแสดงจะจัดให้มี ท้ังหมด 3 จุด แบ่งเป็นเวทีการแสดงพื้นถิ่น เวทีดนตรี และเวที
นันทนาการ การเข้าถึงถนนได้ 2 ทางหลัก และเส้นทางรองซอยรมณีย์ จัดเป็นจุดชมอาคารเก่า
นิทรรศการศิลปะชิโนโปตุกีสตลอดท้ังแนวซอย จุดถ่ายภาพท่ีระลึก ส่วนบริเวณถนนโดยรอบรองรับ
เส้นทางจักรยาน ลดการใช้รถพาหนะส่วนตัว และจราจรติดขัด เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร  
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2. แนวทางการพัฒนาพื้นที่ถนนคนเดินในอนาคต 
จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพท่ีพึงประสงค์ของถนนคนเดิน กรณีศึกษาถนนถลาง

พบว่า ถนนคนเดินท่ีมีการปิดใช้งานแบบถาวรเหมือนกรณีศึกษาอย่างต่างประเทศนั้น ในประเทศไทย
ยังไม่เกิดขึ้น มีเพียงถนนคนเดินท่ีปิดใช้งานเพียงช่ัวคราวในวันหยุดสัปดาห์ เทศกาลส าคัญ ในขณะ
เก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษานั้นพบว่า ถนนคนเดิน กรณีศึกษาถนนถลาง และปิดใช้งานถนนคนเดิน
เฉพาะวันอาทิตย์ท่ีมีการใช้งานอยู่ปัจจุบันซึ่งผลการศึกษาท่ีได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาถนน
คนเดินในอนาคต และน าไปสู่การพัฒนาเป็นถนนคนเดินแบบถาวรมีการปิดถนนใช้งานจริง  และ
สามารถเป็นถนนคนเดินได้ทุกวันท่ีประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายประสมประสานเกิดข้ึนใน
พื้นท่ี มีสภาพแวดล้อมของถนนคนเดินท่ีปลอดภัยสวยงาม เป็นส่วนหนึ่งของพื้นท่ีพักผ่อนและชุมชนท่ี
อาศัยบริเวณใกล้เคียงได้ 

จากสรุปปัจจัยประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านท่ีต้ัง การสัญจร และโครงสร้างของ
ถนนเดิน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบทางกายภาพ ปัจจัยด้านทัศนียภาพและความ
งามทางสายตา ปัจจัยด้านกิจกรรม ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของพื้นท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 
สรุปแนวทางการออกแบบและพัฒนาพื้นท่ีท่ีเอื้อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยของพื้นท่ี  น ามาเป็นแนว
ทางการพัฒนาถนนคนเดินท่ีมีการปิดใช้งานถาวรในอนาคตสามารถอธิบายว่าการพัฒนาใน
รายละเอียดของถนนคนเดินท่ีเป็นพื้นท่ีใช้งานถาวรท่ีดีต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ปรับพื้นท่ีถนน
คนเดินให้มีส่วนป้องกัน ปรับสภาพพื้นท่ีถนนคนเดินให้เลือกเอื้อต่อพฤติกรรมต่าง ๆ และปรับพื้นท่ีให้
มีสภาพแวดล้อมท่ีเพลิดเพลิน 
 ส่วนท่ี 1: ปรับพื้นท่ีริมถนนคนเดินให้มีส่วนป้องกัน 

การปรับพื้นท่ีถนนสัญจรต้องเป็นพื้นท่ีท่ีป้องกันส่ิงท่ีเกิดขึ้น 3 ส่วน คือ 
 1. ปรับพื้นท่ีถนนคนเดินให้ป้องกันจากการสัญจรรถยนต์ และอุบัติเหตุ 
  1.1 เส้นทางสัญจรภายในถนนคนเดินให้ห่างจากการสัญจรรถยนต์ ลดอุบัติเหตุ

ทางรถยนต์ในถนนได้ และอุบัติเหตุต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น 
 2. ปรับพื้นท่ีถนนคนเดินให้ป้องกันจากอาชญากรรม  

    2.1 การปรับปรุงให้ถนนคนเดินมีความปลอดภัย และสามารถมองเห็นได้อย่าง
ท่ัวถึง 

    2.2 ภายในถนนควรมีผู้ดูแลความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องใน
พื้นท่ี 

    2.3 ปรับปรุงพื้นท่ีถนนคนเดินให้น่าใช้งาน  
      2.4 ปรับปรุงพื้นท่ีใช้สอยถนนคนเดินให้มีการผสมผสานความหลากหลายของ
กิจกรรมภายในถนนซึ่งเป็นการซ้อนทับระหว่างพื้นท่ีใช้สอย  
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 3. ปรับพื้นท่ีถนนคนเดินป้องกันจากความรู้สึกท่ีไม่ดี 
    3.1 สภาพแวดล้อมด้านสภาพอากาศ และฤดูกาลท่ีเกิดขึ้นในถนนคนเดินท่ีมีผล

ต่อความรู้สึกของผู้มาเดินซึ่งอาจหลีกเล่ียงไม่ได้ เช่น ถนนคนเดินในฤดูฝน สภาพอากาศท่ีร้อนเกินไป 
มลภาวะฝุ่น และเสียง โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีให้มีส่วนของธรรมชาติป้องกัน เช่น 
ปลูกต้นไม้ท่ีสามารถให้ร่มเงาได้ เป็นต้น ซึ่งเช่ือมโยงกับความสบายของบรรยากาศของถนนคนเดิน 

ส่วนท่ี 2 : ปรับสภาพพื้นท่ีถนนคนเดินให้เลือกต่อพฤติกรรมต่างๆ  
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในถนนคนเดินให้เป็นพื้นท่ีท่ีเอื้อต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้

มาใช้ถนนคนเดิน ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน คือ 
 1. ปรับพื้นท่ีถนนคนเดินท่ีเอื้อต่อการเดิน 

    1.1 ปรับปรุงเส้นทางสัญจรของถนนไม่ให้มีส่ิงกีดขวางในการเดินภายในถนนคน
เดิน รวมถึงพื้นผิวของถนนท่ีเรียบ ไม่ขรุขระเป็นหลุมบ่อ หรือมีจุดให้เดินสะดุดได้ 

    1.2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของถนนคนเดินให้เป็นพื้นท่ีเหมาะส าหรับการเดิน 
    1.3 มีการออกแบบ และการวางผังถนนคนเดินให้มีเส้นทางอิสระ ประกอบด้วย 

เส้นทางท่ีตรง และเส้นทางถนนท่ีมีความต่อเนื่องท่ีเดินได้อย่างสะดวกสบาย 
      1.4 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในถนนคนเดินให้มีจุดน่าสนใจในการจัดบริเวณ
ด้านหน้าอาคารหรือร้านขายสินค้า 

    1.5 ปรับปรุงสภาพพื้นผิวทางสัญจรให้มีสภาพท่ีดี รวมถึงการออกแบบลายพื้นให้
มีความสวยงาม 

 2. ปรับพื้นท่ีถนนคนเดินท่ีเอื้อต่อการยืน และพักผ่อน 
    2.1 การก าหนดจุดส าหรับพักผ่อนในถนนคนเดิน อาจเป็นบริเวณทางออกหรือ

ทางเข้าสู่พื้นท่ีถนนคนเดิน ซึ่งมีการจัดบริเวณท่ีนั่งพัก ม้านั่ง ไว้เป็นระยะหรืออยู่ในบริเวณจุดท่ี
ก าหนดพื้นท่ีไว้ 

    2.2 ปรับปรุงบริเวณขอบเขตของถนนคนเดินให้มีจุดดึงดูด (Edge Effect) การใช้
ต้นไม้ชนิดเดียวกันโดยตลอดเส้นทาง การใช้วัสดุช่ัวคราว เช่น กระบะต้นไม้  

    2.3 การปรับสภาพพื้นท่ีไว้รองรับการพักผ่อน อาจเป็นพื้นท่ีขนาดใหญ่ท่ีเพียงพอ
กับปริมาณคนจ านวนมากท่ีเข้ามาในพื้นท่ี เช่น บริเวณลานโล่งท่ีสามารถมีจุดนั่งพักผ่อนส าหรับผู้ท่ีมา
ใช้ถนนคนเดิน 

 3. ปรับพื้นท่ีถนนคนเดินท่ีเอื้อต่อการนั่ง 
    3.1 ก าหนดพื้นท่ีไว้เพื่อเป็นการนั่งพักผ่อนในบริเวณลานโล่ง หรือท่ีนั่งพักผ่อน

บริเวณ รวมกิจกรรม จัดท่ีนั่งพักตามจุดต่าง ๆ 
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    3.2 ก าหนดพื้นท่ีนั่งพักถ้าเป็นไปได้มากกว่า 1 จุด ซึ่งอาจมีหลายต าแหน่งท่ีเป็น
พื้นท่ีว่างด้วยการปรับปรุงสภาพพื้นท่ีนั่งพัก มีพื้นท่ีท่ีเป็นสีเขียวรวมถึงองประกอบภูมิทัศน์ต่าง ๆ เช่น 
น้ าพุ รูปปั้น เป็นต้น ด้วยสภาพแวดล้อมเหล่านี้ส่งเสริมบรรยากาศของถนนคนเดินให้เหมาะสมแก่การ
นั่งพักผ่อน เป็นต้น 

 4. ปรับพื้นท่ีถนนคนเดินท่ีเอื้อต่อการมอง 
    4.1 พื้นท่ีถนนคนเดินสามารถมองเห็นระยะทางภายในถนน ควรมีระยะทางท่ีไม่

ไกล  
    4.2 พื้นท่ีภายในถนนคนเดินควรมีทิวทัศน์ท่ีเป็นจุดสนใจในระยะใกล้ เช่น อาคาร

ท่ีมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ หอนาฬิกา เป็นต้น หรือวิวทิวทัศน์ระยะไกลในถนนคนเดิน เช่น 
ภูเขา ประตูเมือง เป็นต้น สามารถส่งเสริมบรรยากาศของถนนคนเดินให้มีความน่าสนใจนอกจาก
ความเป็นจุดสนใจแล้วยังเป็นส่ิงท่ีจดจ าได้ง่ายของผู้มาใช้ถนนคนเดิน 

    4.3 ควรประกอบด้วยไฟส่องสว่างท่ีสามารถเอื้อให้มองเห็นส่ิงต่าง ๆ ภายในถนน
คนเดินในเวลากลางคืน 

 5. ปรับพื้นท่ีถนนคนเดินท่ีเอื้อต่อการได้ยินและพูดคุย 
    5.1 สภาพแวดล้อมของถนนคนเดินควรเป็นพื้นท่ีท่ีมีระดับเสียงท่ีเบา เอื้อต่อการ

เป็นพื้นท่ีพักผ่อนส าหรับการได้ยินเสียงต่าง ๆ จากกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในถนนคนเดิน เช่น การเล่นดนตรี 
รวมถึงเป็นพื้นท่ีท่ีเอื้อต่อการพูดคุยของผู้ท่ีมาใช้ถนนคนเดิน ซึ่งในพื้นท่ีถนนคนเดินไม่ควรมีกิจกรรมท่ี
ใช้เครื่องกระจายเสียงขนาดใหญ่ 

 6. ปรับพื้นท่ีถนนคนเดินท่ีเอื้อต่อการเล่น พื้นท่ีผ่อนคลาย ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ 
    6.1 พื้นท่ีเพื่อการละเล่น ออกก าลังกาย หรือกิจกรรมบันเทิง พื้นท่ีดังกล่าวควร

เป็นพื้นท่ีท่ีสามารถใช้ได้ท้ังเวลากลางวันและกลางคืน ทุกฤดูและทุกสภาพอากาศ 
ส่วนท่ี 3 : ปรับพื้นท่ีให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเพลิดเพลิน 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในถนนคนเดินให้เป็นพื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดล้อมของถนนคน

เดินท่ีเพิ่มขึ้นของผู้มาใช้ถนนคนเดิน ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 
 1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีขนาดส่วนมนุษย ์

    1.1 สัดส่วนขนาดอาคาร และส่ิงปลูกสร้างภายในถนนคนเดิน รวมถึงพื้นท่ีว่างท่ี
มีการจัดเตรียมไว้มีความส าคัญต่อขนาดส่วนมนุษย์ สามารถเช่ือมโยงต่อความรู้สึกของผู้มาเดินถนนได้  

 2. ความเป็นไปได้ส าหรับความเพลิดเพลินเกี่ยวกับสภาพอากาศ 
    2.1 สามารถเพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ท้ังเวลากลางวันท่ีมีแสงแดด 

อากาศท่ีอบอุ่นหรืออากาศเย็น มีกระแสลมรวมถึงการระบายอากาศ เป็นต้น 
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1. ผลการสัมภาษณค์วามเป็นมาของโครงการถนนคนเดิน 

สมยศ ปาทาน. รองประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ถนนถลาง, 18 เมษายน 2559.  
ในเขตย่านเมืองเก่านั้นจะมีจุดเด่นหลัก ๆ อยู่ 2 อย่าง คือ อาคารส่ิงปลูกสร้างรูปแบบ

สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส และความหลากหลายทางธรรมชาติ หรือแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล แต่ท้ัง 
2 อย่างนั้นยังไม่สามารถดึงศักยภาพออกมาให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ว่า นอกจาก 2 ส่ิงนั้นแล้วยังมี
จุดเด่นในด้านอื่นอีก นอกจากว่านักท่องเท่ียวจะได้เข้ามาเย่ียมชมถนนคนเดิน  และเพื่อตอบสนองกับ
การท่องเท่ียวของคนในปัจจุบัน กลุ่มอนุรักษ์เขตเมืองเก่าจึงมีความคิดว่า กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นท่ีเมืองเก่า และสะท้อนถึงความเป็นภูเก็ตมากท่ีสุด คือ การจัดกิจกรรมออกมาใน
รูปแบบของ “ถนนคนเดิน” 

โดยในปี พ.ศ. 2535 เขตเมืองเก่าแห่งนี้ได้มีกลุ่มผู้สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้ังชาว
ไทย และชาวต่างชาติมาท าการวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนาเขตเมืองเก่าขึ้น  โดยผลสรุปของการวิจัย
จากหลายสถาบันออกมาว่า การท่ีจะฟื้นฟูเขตเก่าให้เกิดขึ้นมาได้นั้น ต้องใช้กิจกรรมมาช่วยสนับสนุน
การเท่ียวท่องเท่ียวในเขตเมืองเก่า จึงท าให้เทศบาลนครภูเก็ตได้เริ่มจัดงาน “ย้อนอดีตเมืองเก่า” ขึ้น
ครั้งแรกในปี  พ.ศ. 2540 จัดออกมาในรูปแบบงานประจ าปีโดยจะจัดปีละ 3 ครั้ง แต่เพื่อท่ีจะให้
นักท่องเท่ียวสามารถท่องเท่ียวได้ท้ังปีจึงมีความคิดท่ีจะสร้างถนนคนเดิน แต่ในขณะเดียวกันไม่
สามารถสร้างถนนคนเดินได้ เนื่องจากบริบทของคนในพื้นท่ี  บริบทของเมือง และความไม่พร้อมของ
ชุมชนในอดีต เพราะยังเป็นแค่กลุ่มอนุรักษ์เขตเมืองเก่า ซึ่งยังไม่ได้จัดต้ังเป็นชุมชน เมื่อ 10 ปีท่ีผ่าน
มารัฐบาลได้จัดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละชุมชนโดยผ่านงบประมาณมาทางโครงการท่ีมีช่ือ
ว่า SML โดยเมื่อมีโครงการนี้เกิดขึ้นท าให้กลุ่มผู้อนุรักษ์เขตเมืองเก่าได้รวมตัวจัดต้ังเป็นชุมชนย่าน
เมืองเก่าเกิดขึ้น และของบประมาณจากรัฐบาลเป็นทุนในการสร้างถนนคนเดิน  ซึ่งในตอนแรกการ
จัดท าเป็นถนนคนเดินนั้นค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะท่ีในเขตพื้นท่ีเมืองเก่านี้แตกต่างจากพื้นท่ีถนนคน
เดินของท่ีอื่น ๆ เพราะชุมชนย่านเมืองเก่าแห่งนี้มีผู้สูงอายุอยู่อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก เพราะฉะนั้น
การท่ีจะตัดสินใจท าอะไรจึงจ าเป็นต้องมีการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อหาข้อสรุป โดยได้ตกลงกันว่า 
“ถ้าจะท าการปิดถนนคนเดินทุกคนในชุมชนเห็นด้วยหรือไม่” หรือ “มีความเห็นเป็นอย่างไร” และ   
“เห็นด้วยจะท าการปิดถนนวันไหน” โดยผลสรุปของการประชุมประชาพิจารณ์สรุปออกมาเป็น
เปอร์เซ็นต์ได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย 80% ไม่เห็นด้วย 15% และไม่ออกความคิดเห็นว่า 5% และเสียงส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นให้สมควร ปิดถนนคนเดินในวันอาทิตย์ โดยถนนคนเดินได้เกิดขึ้นเมื่อ วันท่ี 17 
ตุลาคม พ.ศ. 2557 การท าถนนคนเดินนั้นจ าเป็นต้องวางแบบแปลนของถนนคนเดิน เพื่อตอบโจทย์
กลุ่มนักท่องเท่ียวทุกเพศทุกวัย โดยได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทย 40% 
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กลุ่มคนพื้นท่ี 30% และกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 30% เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายท่ีต้ังไว้
จ าเป็นต้องจัดแบ่งถนนคนเดินให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งแบ่งออกได้เป็น  4 ส่วน คือ ส่วนของ
กิจกรรมการแสดง ส่วนของงานศิลปะ ส่วนของงานฝีมือ (Hand Made) และส่วนของอาหาร 
หลังจากได้เกิดถนนคนเดินขึ้นแล้วนั้น ชุมชนอนุรักษ์เขตเมืองเก่าได้ท าการเก็บผลติดตามรับฟัง 
ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากผู้พักอาศัยภายในชุมชน เพื่อท่ีจะน ามาพัฒนาปรับปรุงถนนคนเดิน
ให้ดีขึ้นและป้องกันไม่ให้ถนนคนเดินส่งผลกระทบกับผู้ท่ีอยู่อาศัยในชุมชน เพราะจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญ
ของการท าถนนคนเดิน คือ “ถนนคนเดินจะต้องค านึงถึงความสุขของผู้ท่ีอยู่อาศัยภายในชุมชน” 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามภาษาไทยที่ใชใ้นการศึกษา 
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แบบสอบถามภาษาไทยที่ใชใ้นการศึกษา 
เร่ือง ลักษณะทางกายภาพที่พึงประสงค์ของถนนคนเดิน: กรณีศึกษาถนนถลาง จังหวัดภูเก็ต 

เพื่อเก็บข้อมูลและน าไปประกอบการท าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาภูมิ
สถาปัตยกรรม ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม มี 6 ข้อ 
ค าช้ีแจง โปรดเติมข้อความท่ีเป็นค าตอบเพียงค าตอบเดียว หรือขีดเครื่องหมาย / หน้าข้อค าตอบท่ี
เห็นว่าเหมาะท่ีสุดเพียงข้อเดียว เว้นแต่ค าถามระบุให้ตอบได้หลายข้อ 

1. เพศ    ชาย  หญิง 

2. อายุ    15-25 ปี  25-40 ปี  41-60 ปี       60 ปีขึ้นไป 

3. อาชีพ   ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัท    ประกอบอาชีพอิสระ 

                       นักเรียน นักศึกษา   ค้าขาย              อื่น ๆ  ....................... 

4. รายได้ต่อเดือน  ไม่เกิน 10,000 บาท   10,001-15,000 บาท 

    15,001-20,000 บาท  20,001-25,000 บาทขึ้นไป 
5. สถานท่ีท างานของท่าน/อยู่ในบริเวณใกล้เคียง/หรือถนน................................................................... 

6.  สถานะ   ผู้อาศัยในถนนถลาง หรือบริเวณซอยต่อเนื่อง  

                       นักท่องเท่ียว                     ผู้ประกอบธุรกิจในถนนถลาง 

    อื่น ๆ...................................................................................................................  

ตอนที่ 2:  ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้งาน กิจกรรม และความคิดเห็นเก่ียวกับถนนคนเดิน
ถนนถลาง มี 8 ข้อ 
ค าช้ีแจง โปรดเติมข้อความท่ีเป็นค าตอบเพียงค าตอบเดียว หรือขีดเครื่องหมาย / หน้าข้อค าตอบท่ี
เห็นว่าเหมาะท่ีสุดเพียงข้อเดียว เว้นแต่ค าถามระบุให้ตอบได้หลายข้อ 
1. จ านวนครั้งท่ีท่านเคยมาเดินในถนนคนเดินถนนถลาง 

    ครั้งแรก    2 ครั้ง        3-5 ครั้ง       6 ครั้งขึ้นไป      
2. ท่านใช้เวลาอยู่ในถนนคนเดินถนนถลางครั้งละกี่ช่ัวโมง 

    ½-1 ช่ัวโมง      1-2 ช่ัวโมง              2-3 ช่ัวโมง   

    3-4 ช่ัวโมง       4-5 ช่ัวโมง             6 ช่ัวโมงขึ้นไป  
  



161 

3. ท่านเดินทางมาถนนคนเดินถนนถลางด้วยวิธีใด 

    การเดินเท้า   รถจักรยาน             รถรับจ้าง รถแท็กซี่ 

                       รถประจ าทาง   รถยนต์ส่วนบุคคล     รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 

    อื่น ๆ ระบุ........................................................................................................... 
4. ท่านท ากิจกรรมใดบ้างบนถนนคนเดินถนนถลาง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

    ซื้อสินค้า   ขายสินค้า    บริการ   

    ทางลัด และทางผ่าน  เดินเล่นชมบรรยากาศ  ชมการแสดงต่าง ๆ   

    รับประทานอาหาร  อื่น ๆ ......................................................................... 
5. ท่านคิดว่ากิจกรรมใด สามารถดึงดูดให้คนมาถนนคนเดินได้มาก (ตอบได้มากกว่า  1  ข้อ) 

    ขายสินค้า   การสาธิตวิธีการท างานฝีมือ  

    การแสดงต่าง ๆ       กิจกรรมนันทนาการ   

    กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น นิทรรศการของนักศึกษา เป็นต้น 

   อื่น ๆ โปรดระบุกิจกรรม..................................................................................... 
6. ท่านคิดว่าระยะทางการเดินในถนนถลางส าหรับกิจกรรมถนนคนเดิน นั้นเหมาะสมหรือไม่ 

   เหมาะสม                        ไม่เหมาะสม 

   ควรมีระยะทางถนนคนเดินยาวกว่านี้  ควรมีระยะทางถนนคนเดินส้ันกว่านี ้
เพราะ................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 
7. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้ามาใช้พื้นท่ีถนนคนเดินถนนถลางของท่าน (ตอบได้มากกว่า  1  ข้อ)  

   สินค้าหลากหลาย     เป็นสถานท่ีท่ีมีชีวิตชีวา     ใกล้สถานท่ีท่องเท่ียวอื่น ๆ 

   สินค้าราคาถูก         มีผู้คนเยอะ        ใกล้ท่ีพัก/ท่ีเรียน/ท่ีท างาน 

   อื่น ๆ ................................................................................................................................ 
8. ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถนนคนเดิน เช่น ปัญหาท่ีเกิดขึ้น กิจกรรมภายในถนนคนเดินหรือ
เสนอแนวทางในอนาคต
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
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ตอนที่ 3  ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะกายภาพที่พึงประสงค์ของถนนคนเดิน มี 27 ข้อ 
ค าช้ีแจง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพท่ีพึงประสงค์ของถนนคนเดินว่า มีความ
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน และการใช้งานมาก–น้อยเพียงใด 
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ตอนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับการแนวทางการพัฒนาถนนคนเดินถนนถลางให้ที่ความเหมาะสมต่อถนน
คนเดิน มี 14 ข้อ 
ค าช้ีแจง  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพท่ีพึงประสงค์ของถนนคนเดินว่า มีความ
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน และการใช้งานมาก–น้อยเพียงใด 

 
 

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

.................................................................................................................................................................................... .................................

.................................................................................................. ................................................................................................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามภาษาอังกฤษที่ใช้ในการศึกษา 
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แบบสอบถามภาษาอังกฤษที่ใช้ในการศึกษา 
Research Questionnaire: The Desired Physical Environment of Walking Street:  
A case study of Thalang Street, Phuket 
To store data and to make a thesis operators.  Master of Landscape Architecture, 
Department of Urban Design and Planning, Silpakorn University. 
Instructions:  Please answer the questionnaire by selecting the most match 
answers.  
Section 1: General information.  

1. Gender   Male  Female 

2. Age    15-25  25-40  41-60        60 or more   

3. Occupation   Government Employee  General Employee  

    Private Business   Student  

    Merchant        other............................................ 
4. Where do you live…………………………………………………………………………………………………………... 

5. Status   Living near the Thalang road  Tourist 

    Work in Thalang road   Other…………................... 
6. You get to Thalang road from which place. 

    house                        habitation/hotel    

                                office                         Tourist attraction 
 
Section 2:  Information about behavior of usability, activity and opinion about 
Thalang road. 
1. How many time have you come to Thalang road. 

   1 time  2 time        3-5 time     6 time or more    
2. How long do you averagely spend time on thalang road. 

   ½ - 1 hour    1 - 2 hour           2 - 3 hour 

   3 - 4 hour     4 - 5 hour           6 hour or more  
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3. How do you get to Thalang road. 

   by walk       by bicycle          by taxi 

   bus             by private car    private motorcycle  

   other .................................................................................................................. 
4. Whatdo you do at thalang road (you can choose more than1) 

   To buy goods      To sell good      To have meals  

             To shortcut         Go for a walk    To watch the shows 

   To meet Friend    other ........................................................................ 
5 . The factor that influence you to come to Thalang road.  (you can choose more 
than 1) 

   Variety of goods    The jolly place 

   Nearly the tourist attraction  The cheap price  

   Abundant of people   other …………………………………….. 
6. Do you think that the distance to the event on Thalang road properly. 

   properly     improper 

   the distance should longer  the distance should shorter
  
Because................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
7. Please comment on issues such as the pedestrian or guidelines in the future. 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... 
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Section 3 :  Information about The Desired Physical Environment of Walking 
Street. 
Instructions: Commenting on the Desired Physical Environment of of Thalang Street. 
The event is appropriate for a pedestrian and active-or not. 
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Section 4 :  The information about solution to develop Thalang Road to be 
appropriate for walking street. 
Instructions: Commenting on the Desired Physical Environment of of Thalang Street. 
The solution to develop is appropriate for a pedestrian and active-or not. 

  

 

More Infromation............................................................................................................................. ........................................................ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ช่ือ – สกุล   
ท่ีอยู่ 
ท่ีท ำงำน  
ประวัติกำรศึกษำ 
     พ.ศ. 2538-2545 
 
     พ.ศ. 2546-2548                         
      
      พ.ศ. 2549-2551 
 
 
      พ.ศ. 2552-2556 
 
      
     พ.ศ. 2557-2559 
 
 
ประวัติกำรท ำงำน 
     พ.ศ. 2555 
      
     พ.ศ. 2556 
     พ.ศ. 2557 
     พ.ศ. 2558 
 
     พ.ศ. 2559 
   

นำงสำวเมติญำ ไถเหี้ยม 
44/3 ม.6 ต ำบลพรุใน อ ำเภอเกำะยำว จังหวัดพังงำ 83000  
- 
 
อนุบำลและประถมศึกษำ 
โรงเรียนดำวรุง่วิทยำ ต ำบลตลำดเหนือ อ ำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต 
มัธยมศึกษำตอนต้น 
โรงเรียนดำวรุง่วิทยำ ต ำบลตลำดเหนือ อ ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต ถนนเยำวรำช อ ำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต 
สำขำวิชำสถำปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
ปริญญำตร ี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี อ ำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 
ปริญญำโท 
สำขำวิชำภูมิสถำปัตยกรรม ภำควิชำกำรออกแบบและวำงผังชุมชนเมือง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 
 
บริษัท PERFECT PARK BANGBUATHONG ถนนกำญจนำภิเษก  
(วงแหวนรอบนอก) ต ำบลบำงบัวทอง อ ำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
กองผังแม่บท มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 
บริษัท เนคทำร์ ดีไซน์ จ ำกัด แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 
บริษัท สแควร์เทค จ ำกัด ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี อ ำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 
บริษัท ทีเอส สตูดิโอ จ ำกัด ถนนรัตนำธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 

 


