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          ตรอกเป็นเส้นทางเดินเท้าที่ส าคัญในย่านเมืองเก่าชุมชนเก่าที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตร์ในการอยู่อาศัยและวิวัฒนาการของชุมชน ตรอกเป็นเส้นทางเดินเท้าที่มีเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองและ
เป็นพื้นที่สาธารณะทางสังคมที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเมืองที่ถูกใช้เป็นเส้นทางสัญจรเข้าถึงพื้นที่ที่อยู่อาศัยและ
เช่ือมต่อกับถนนสายหลักของเมือง ตรอกในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นเส้นทางเดินเท้าที่เกิดขึ้นพร้อมกับ
วิวัฒนาการการตั้งถ่ินฐานในอดีตที่แทรกตัวอยู่ในพื้นที่ของชุมชนเมือง อีกทั้งยังเป็นพ้ืนท่ีทางสังคมของชุมชนเมืองใน
บริบทของสังคมไทยท่ีสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับเมือง 

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกเขตพระนคร  
ท าการศึกษาเส้นทางเดินเท้าในตรอกและค้นหาองค์ประกอบทางกายภาพที่ส่งผลต่อความน่าเดิน  การวิจัยนี้ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการเดินเท้า ตรอกในการเดินเท้า  ลักษณะพื้นที่ว่างและพื้นสาธารณะรวมถึง
แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบชุมชนเมืองน่าเดิน จากการศึกษาและวิเคราะห์ค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้า
ในตรอก สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกเขตพระนคร มี 5 ประการ ได้แก่ สภาพแวดล้อม
, การเข้าถึงและการเชื่อมโยง, ความสะดวกสบาย, ความปลอดภัย, ความหลากหลาย ส่งผลให้ตรอกในเขตพระนคร
มีความน่าเดิน 

            ผลการศึกษาพบว่า  ตรอกในเขตพระนครมีปัจจัยร่วมกันทั้ง 5 ประการ อย่างไรก็ดี มีค่า
คะแนนความน่าเดินมากและน้อยแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งานของเส้นทางเดินในตรอก ตรอกที่มีการใช้งาน
พื้นที่ที่หลากหลายมีลักษณะที่เป็นอเนกประโยชน์ เป็นพื้นที่สาธารณะทางสังคมมีลักษณะทางกายภาพเป็นตรอก
ชุมชน จะมีค่าคะแนนความน่าเดินรวมมากตามล าดับ ส่วนตรอกที่มีระดับค่าคะแนนรองลงมา ได้แก่ ตรอกที่มี
กิจกรรมการค้าและตรอกท่ีใช้เป็นเส้นทางลัด ผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของตรอกในเขตพระนครตามการใช้งานพ้ืนท่ีเป็น 
3 ประเภท ได้แก่ ตรอกชุมชน ตรอกตลาด ตรอกเส้นทางลัด และยังพบตรอกท่ีมีการใช้งานพ้ืนที่แบบผสมผสานอีก 
2 ประเภท  ได้แก่ ตรอกชุมชนและตลาด ตรอกชุมชนและเส้นทางลัด แต่ละประเภทมีปัจจัยที่มีลักษณะที่ส าคัญ
เฉพาะแตกต่างกันไป ส่งผลให้ตรอกนั้น ๆ มีความน่าเดิน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการ
รักษาเส้นทางเดินเท้าในตรอกให้คงอยู่คู่สังคมไทยและเป็นแนวทางในการพัฒนาเส้นทางเดินเท้าในตรอกต่อไป 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

60051204 : Major (Urban Design) 
Keyword : Factors Affecting Walkability, Walkability, Pathway, Alleys in Pra Nakhon 

MISS PATTARAWADEE PECHPRAKOB : FACTORS AFFECTING WALKABILITY:  A 
CASE STUDY OF ALLEYSIN PRA NAKHON DISTRICT THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR SINGHANAT SANGSEHANAT, Ph.D. 

        Alleys are considered to be significant walkway in old towns which presents 
uniqueness and historical stories in the habitation and evolution of the community. Alleys present 
attractiveness to people and alleys are commonly used as public walkway to access to residence 
and main streets. The alleys in Phra Nakhon, Bangkok were constructed along with the evolution 
of settlement. Alleys are also considered as public walkway of urban communities which presents 
attractiveness to the city. 

         The research aimed to study factors which affect walking in the alleys of Phra 
Nakhon, Bangkok by conducting the study of walking alleys and searching for the physical elements 
affecting decision to walk. This research was conducted to study the concept of walking, alleys, 
public spaces, including ideas to build community through urban design. According to the analysis 
of the factors influencing walking in the alleys, it can be concluded that there are five factors 
influencing walking on the alleys in Phra Nakhon: environment, accessibility, connectivity, 
convenience and safety. 

         The study found that the alleys in Phra Nakhon consist of 5 factors; however, the 
pleasure of people to walk in each type of the alley is different due to usability. The alleys which 
are useful and considered as public community are the most popular. The less popular alleys are 
the commercial ones and the ones used as a shortcut. The alleys in Phra Nakhon were divided 
into 3 types: community alley, market alley, and shortcut alley. The alleys in Phra Nakhon could 
also be found in other two types of mixed-use ones: community and markets, community and 
shortcuts. Each type has its own characteristics, resulting in popularity to walk. The researcher 
sincerely hopes that this research will be useful to conserve walking alleys in Thai society and used 
as a guideline for further development of the walking alleys 
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จากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท แสงสีหนาท ที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย ท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเอาใจใส่ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี่ด้วย 

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระทุกท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ ดร. 
พีรียา บุญชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร ผู้ทรงวุฒิ
ภายนอก ทีใ่ห้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ประจ าภาค
วิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองทุกท่าน ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านการออกแบบและ
วางผังชุมชนเมือง รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อ านวยความสะดวกตลอดเวลาการศึกษา 

ขอกราบขอบพระคุณพ้ืนที่ตรอก ในเขตพระนคร ที่ให้ผู้วิจัยได้เข้าไปศึกษาและขอบคุณ
ผู้ใช้งานในตรอก ส าหรับความช่วยเหลือ ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน า ตลอดระยะเวลาการส ารวจ
ภาคสนาม ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัว ที่สนับสนุนเป็นก าลังใจในการศึกษาที่ดีเสมอ
มา รวมถึงพ่ีๆเพ่ือนๆ ผู้ร่วมศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองที่คอยให้ความช่วยเหลือ  ให้
ค าปรกึษาและแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนที่
เส้นทางเดินเท้าในตรอกเขตพระนครและให้ผู้ที่สนใจน าไปศึกษาต่อยอดได้ 
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บทที่ 1                                                                                                                                                

บทน า 

 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบันการเดินเท้าในเมืองมีความส าคัญและได้รับความสนใจมาก ด้วยกระแสการพัฒนา

อย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งหลาย ๆ เมืองทั่วโลกให้ความสนใจ ในมิติการพัฒนา

เมืองที่เอ้ือต่อการเดินเท้าให้สามารถเดินได้สะดวกและน่าเดิน  การเดินเท้าเป็นเงื่อนไขส าคัญของการ

พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ในระดับบุคคล การเดินเท้าช่วยเพ่ิมระดับกิจกรรมและสร้างเสริมสุขภาพของ

ผู้คนในชีวิตประจ าวัน ในระดับสังคมการเดินเท้ายังช่วยกระจายรายได้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนา

เศรษฐกิจในระดับย่าน ตลอดจนการส่งเสริมความเท่าเทียมและความสัมพันธ์ในแนวราบของผู้คนใน

สังคม อย่างไรก็ดี การเดินเท้าในเมืองกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มุ่งเน้นการศึกษาตามแนวถนนและ

รถไฟฟ้า ในเบื้องต้นผู้วิจัยพบว่าการศึกษาที่ผ่านมา ในประเด็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินเท้า ยังขาด

การศึกษาเส้นทางการเดินเท้าที่ส าคัญระดับชุมชนเมืองเก่าในกรุงเทพฯ ซึ่งย่านเมืองเก่าชุมชนเก่ามี

เส้นทางการเดินเท้าที่น่าสนใจ น่าเดินและมีชีวิตชีวาตามวิถีสังคมไทยอยู่มาก  

 “ตรอก” เป็นเส้นทางเดินเท้าที่มีความน่าสนใจในเขตชุมชนเก่าต่างๆ นอกจากจะเป็นชื่อ

เรียกลักษณะเส้นทางสัญจรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้ว ยังเป็นพ้ืนที่ว่างสาธารณะที่ส าคัญในระดับ  

ชุมชุน มีการสร้างเอกลักษณ์และวิถีประจ าวันผ่านการใช้งานพ้ืนที่ เวลาและกิจกรรมร่วมกันทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมบนพ้ืนที่ว่างสาธารณะ “ตรอก” เป็นเส้นทางการเดินเท้าที่ส าคัญของ

สังคมไทยที่เกิดขึ้นพร้อมกับวิวัฒนาการการตั้งถิ่นฐานในอดีตที่แทรกตัวอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนเมือง ใช้เป็น

เส้นทางสัญจรเข้าถึงพ้ืนที่และเชื่อมต่อไปยังถนนสายหลักของเมืองและมีการเชื่อมโยงโครงข่ายการ

สัญจรให้สามารถเข้าถึงพ้ืนที่และเชื่อมต่อไปยังจุดอื่น ๆ ได้  

  “ตรอก” จึงเป็นเส้นทางสัญจรและมีกิจกรรมการเดินเท้าที่มีชีวิตชีวาจากอดีตมาถึงปัจจุบัน 

ซึ่งมีความน่าสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกต่าง ๆ ในเขตพระนคร การ

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาตรอกที่มีความน่าเดินและค้นหาองค์ประกอบทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
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ความน่าเดินนั้น  โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเดินเท้า ตรอกในการเดินเท้า ลักษณะของพ้ืนที่

ว่างและพ้ืนที่สาธารณะ รวมถึงแนวคิดทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมืองน่าเดิน  ท าการคัดเลือกพ้ืนที่

ตรอกที่มีคุณสมบัติและลักษณะของตรอกที่น่าเดิน อันประกอบด้วยปริมาณและความหนาแน่นของ

คนเดิน, การเข้าถึงได้ง่ายมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยง, มีการใช้งานที่เป็นอเนกประโยชน์, มีความน่า

ดึงดูด, สภาพแวดล้อมของตรอกน่าเดิน เพ่ือค้นหาตรอกที่มีองค์ประกอบของเส้นทางเดินเท้าที่ดีและ

น่าเดิน ระบุถึงปัจจัยพ้ืนฐานในการพิจารณาตรอกที่น่าเดิน จากนั้นน าเกณฑ์พิจารณาข้างต้นฯ 

ท าการศึกษากรณีศึกษาตรอกต่าง ๆ ในเขตพระนคร เพ่ือระบุถึงปัจจัยที่มีลักษณะส าคัญเฉพาะของ

ตรอกนั้น ๆ  แต่ละตรอกในเขตพระนครมีเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างกันไปที่ส่งผลให้ตรอกนั้นมีความน่าเดิน 

มีการผสมผสานเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และชุมชน มีการใช้งานพ้ืนที่ในตรอกเป็นพ้ืนที่สาธารณะ

ทางสังคมในระดับชุมชน  

 ผลการศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับย่านชุมชนและพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือรักษาเส้นทางเดินเท้า

ในตรอกที่มีเอกลักษณ์และมีเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมือง อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ส าคัญของ

สังคมไทย  ส่งเสริมการเดินเท้าให้สามารถเดินได้เดินดีและน่าเดิน เชื่อมโยงกับเส้นทางสายหลักของ

เมืองและส่งเสริมเส้นทางสายรองให้คนเดินเชื่อมโยงกันได้ ท าให้การเดินเท้าแทรกซึมได้ในเมือง 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของตรอกในเขตพระนคร 

 1.2.2 วิเคราะห์สรุปองค์ประกอบทางกายภาพของตรอกในเขตพระนครที่ส่งผลต่อ                    

         ความน่าเดิน  

1.3 ค าถามของการวิจัย 

 องค์ประกอบใดทางกายภาพของตรอกในเขตพระนครที่ส่งผลต่อความน่าเดิน    

1.4 ขอบเขตการศึกษา  

 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา        

  1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินเท้า ตรอกในการเดินเท้า 

     พ้ืนที่ว่างและพ้ืนที่สาธารณะ รวมถึงแนวคิดทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมืองน่าเดิน 

     เพ่ือค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอก    



  3 

  2) ศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของเส้นทางเดินเท้าในตรอก  

  3) ศึกษาพื้นที่ตรอกในประเด็นการใช้งานพื้นที่ คุณสมบัติและลักษณะของตรอกที่

      น่าเดิน        

  4) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาองค์ประกอบทางกายของตรอกในเขตพระนคร              

  5) วิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพของตรอกในเขตพระนครที่ส่งผลต่อความ                 

               น่าเดิน 

 
1.4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่  

 เบื้องต้นได้ท าการศึกษา ตรอกในเขตพระนคร จากที่ได้ประกาศลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

แล้ว จ านวน 26 ตรอก โดยท าการคัดเลือกตรอกพ้ืนที่ศึกษาจ านวน 10 ตรอก ที่มีคุณสมบัติและ

คุณลักษณะของตรอกที่น่าเดินตามเกณฑ์การพิจารณาในเบื้องต้นจากนั้นท าการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงลึก

ที่ส่งผลต่อความน่าเดิน  

 ตรอกพืน้ที่ศึกษา จ านวน 10 ตรอก ได้แก่ ตรอกไก่แจ้ ตรอกเขียนนิวาส ตรอกมะยม ตรอก

กษาปณ์ ตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ตรอกวัดราชนัดดา ตรอกนาวา ตรอกมหาธาตุ ตรอกนคร  

 เขตพระนคร เป็นเขตหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร  อยู่ในเขตอนุรักษ์เมืองเก่า  เป็น

แหล่งรวมประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ตั้งอยู่บนเกาะรัตนโกสินทร์มีพ้ืนที่ทั้งหมด 5.536  ตร.กม 

มีอาณาบริเวณติดต่อกับเขตข้างเคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตดุสิต มีคลองผดุงกรุงเกษมเป็นเส้นแบ่งเขต 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์                                 

    มีถนนราชด าเนินนอกและคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) เป็นเส้น

    แบ่งเขต       

  ทิศใต้  ติดต่อกับเขตคลองสานและเขตธนบุรี มีแนวกึ่งกลางแม่น้ า 

    เจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต     

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัด มี

    แนวกึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
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ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตพื้นท่ีศึกษาในเขตพะนคร กรุงเทพมหานคร 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 
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ภาพที่ 2 แสดงตรอกที่ประกาศลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วในเขตพระนคร 

กรุงเทพ(กลุ่มกลาง) จ านวน 26 ตรอก                                                                                                    
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย,2563 
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1.5 วิธีด าเนินการ        

 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้า กรณีศึกษาตรอกในเขตพระนคร เป็นกระบวนการ

ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเริ่มต้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเดินเท้า ตรอกในการเดิน

เท้า ลักษณะของพ้ืนที่ว่างและพ้ืนที่สาธารณะ รวมถึงแนวคิดทฤษฎีการออกแบบเมืองน่าเดิน เพ่ือ

สร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย เพ่ือค้นหาองค์ประกอบทางกายภาพของตรอกในเขตพระนครที่

ส่งผลต่อความ น่าเดิน โดยมีกระบวนการศึกษา 6 ขั้นตอนดังนี้     

 1.5.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เริ่มต้นกระบวนการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งได้มาจาก

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้        

  1)  แนวความคิดเก่ียวกับการเดินเท้า     

  2) แนวความคิดเก่ียวกับตรอกในการเดินเท้า    

  3) แนวความคิดเก่ียวกับลักษณะของพ้ืนที่ว่างและพ้ืนที่สาธารณะ  

  4) แนวความคิดเก่ียวกับการออกแบบชุมชนเมืองน่าเดิน    

 1.5.2 การสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย สร้างเครื่องมือจากการสรุปแนวคิดทฤษฎี มา

วิเคราะห์ค้นหาองค์ประกอบทางกายภาพของตรอกท่ีน่าเดิน      

 1.5.3 การคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษา โดยเลือกศึกษาตรอกที่มีคุณสมบัติและลักษณะของตรอกที่            

น่าเดิน ตามเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น      

 1.5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาปัจจัยทางกายภาพจากการเก็บข้อมูลแผนที่ แผนผัง และ

การลงพ้ืนที่ส ารวจเก็บข้อมูลภาคสนาม ประเด็นเบื้องต้นของการเก็บข้อมูลองค์ประกอบของตรอก 

ได้แก่ สภาพแวดล้อม การเข้าถึงและการเชื่อมโยง ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความ

หลากหลาย         

 1.5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาองค์ประกอบทางกายภาพขิงตรอกที่ส่งผลต่อความน่าเดิน

  1) วิเคราะห์ข้อมูลจากการลงส ารวจภาคสนามองค์ประกอบของตรอกที่มีคุณสมบัติ

และลักษณะของตรอกท่ีน่าเดิน        

  2) วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาตรอกพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือค้นหาองค์ประกอบทาง

กายภาพของตรอกในเขตพระนครที่ส่งผลต่อความน่าเดินจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอก 
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  3) การสัมภาษณ์ผู้เดินเท้าในตรอกพื้นที่ศึกษาถึงลักษณะการใช้งานพ้ืนที่ของตรอก

เดินเท้า เวลา กิจกรรมและการรับรู้ทัศนคติที่มีต่อความน่าเดิน    

 1.5.6 วิเคราะห์สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกและความน่าเดิน 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        

 1.6.1     เข้าใจองค์ประกอบของตรอกที่ส่งผลต่อการเดินเท้า                                    

 1.6.2     สามารถเรียนรู้องค์ประกอบทางกายภาพของตรอกท่ีส่งผลต่อความน่าเดินและ 

    น าไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่อ่ืนได้                                                                         

 1.6.3     ส่งเสริมเส้นทางสายรองให้คนสามารถเดินเชื่อมโยงถึงกันได้ ท าให้การเดินเท้า 

    แทรกซึมได้ในเมือง 

 

1.7 นิยามศัพท์ 

 1.7.1 ตรอก (Alley) หมายถึง ทางเดินที่แยกจากถนนใหญ่และมีขนาดเล็กกว่าถนน เป็นทาง

แคบมีบ้านเรือนอยู่สองข้าง เป็นเส้นทางสัญจรในพ้ืนที่เมืองเก่าชุมชนเก่า   

 1.7.2 องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Elements) หมายถึง สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพที่เป็นองค์ประกอบในการเดินเท้าและส่งผลต่อความน่าเดิน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม 

การเข้าถึงและการเชื่อมโยง ความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและความหลากหลาย  

 1.7.3 การใช้พื้นท่ีว่างอย่างอเนกประโยชน์ (Multi-use Public Open Space) หมายถึง การ

ใช้พ้ืนที่ว่างที่มีการใช้งานที่หลากหลาย มีการใช้งานที่ผสมผสาน ซึ่งประกอบด้วย เช่น ความ

หลากหลายของผู้คน ความหลากหลายของกิจกรรม และความหลากหลายของเวลา 

 1.7.4 ความน่าเดิน (Walkability) หมายถึง ความสามารถในการเดินเท้าที่เป็นตัวชี้วัดในการ

เดิน รวมถึงความพึงพอใจในการเดินเท้า อย่างไรก็ดีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าจะมีผลต่อ

ความสามารถในการเดินและช่วยดึงดูดผู้คนในการออกมาเดิน เป็นแนวคิดส าคัญในการออกแบบเมือง

อย่างยั่งยืน 
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บทที่ 2                                                                                                            

การศึกษาทบทวนวรรณกรรม 
 

 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้า กรณีศึกษา ตรอกในเขตพระนคร  เป็นการ

ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของเส้นทางเดินเท้าในตรอกเขตพระนคร

และวิเคราะห์สรุปองค์ประกอบทางกายภาพที่ส่งผลต่อความน่าเดิน ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะ

ศึกษาเพ่ือค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าน าไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบชุมชนเมือง  โดย

การส่งเสริมการเดินเท้าให้สามารถเดินได้เดินดีและน่าเดินเชื่อมโยงตรอกเข้ากับถนนสายหลัก โดย

แบ่งการศึกษาเป็นประเด็น ดังต่อไปนี้ 

 2.1 แนวความคิดเก่ียวกับการเดินเท้า      

  2.1.1 นิยามและความส าคัญของการเดินเท้า      

  2.1.2 รูปแบบของทางเดินเท้า      

  2.1.3 องค์ประกอบของทางเดินเท้า     

  2.1.4 อุปสรรคของการเดินท้า      

 2.2 แนวความคิดเก่ียวกับตรอกในการเดินเท้า     

  2.2.1 นิยามและความหมายของตรอก      

  2.2.2 ที่มาและความส าคัญของตรอก     

  2.2.3 ตรอกในบริบทของสังคมไทย       

 2.3 แนวความคิดเก่ียวกับลักษณะพ้ืนที่ว่างและพ้ืนที่สาธารณะ   

  2.3.1 ความหมายของพ้ืนที่ว่างและพ้ืนที่สาธารณะ    

  2.3.2 ประเภทและความส าคัญของพ้ืนที่ว่างและพ้ืนที่สาธารณะ  

  2.3.3 การใช้งานพื้นที่ว่างและพ้ืนที่สาธารณะอย่างอเนกประโยชน์  

 2.4 แนวความคิดเก่ียวกับการออกแบบชุมชนเมืองน่าเดิน    

  2.4.1 แนวความคิดเก่ียวกับการออกแบบชุมชนเมืองน่าเดิน    

 2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง      

 2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา 
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2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการเดินเท้า      

 2.1.1 นิยามและความส าคัญของการเดินเท้า      

 การเดินเท้า(Walk) หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายหรือสรีระจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอย่าง

อิสระ เป็นพฤติกรรมขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม เนื่องจากมนุษย์รับรู้

สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวอยู่ตลอดเวลาและต้องอาศัยองค์ประกอบของเมืองในการเดิน ได้แก่ ทางเท้า 

ถนนคนเดิน สะพาน และการเดินในย่านต่างๆ ซึ่งการเดินในแต่ละครั้งก็จะสัมพันธ์กับเป้าหมายของผู้

เดินและกิจกรรมเป็นส าคัญ เช่น เดินในชีวิตประจ าวัน เดินไปท างาน เดินไปตลาด เดินท่องเที่ยว      

เป็นต้น การเดินคือรูปแบบหนึ่งของการสัญจร (Jan Gehl,2013) 

 ทางเดินเท้า (Walkway) หรือ Pedestrian, Sidewalk, Pathway, Footpath หมายถึง ทาง

หรือเส้นทางส าหรับการเดินเท้ามีหลายรูปแบบแตกต่างกันตามลักษณะของการใช้งาน มีทั้งที่อยู่รวม

กับถนนและแยกออกจากถนนอย่างชัดเจนและทางเท้าที่ใช้ร่วมกันกับการสัญจรรูปแบบอ่ืน ๆ  เช่น 

ทางเดินเท้าเชื่อมกับการสัญจรระบบขนส่งทางราง  ทางเรือ เป็นต้น ทางเดินเท้ามีบทบาทส าคัญต่อ

เมือง โดยท าหน้าที่หลักเป็นเส้นทางสัญจรที่ส าคัญของเมืองเชื่อมโยงส่วนต่างๆของเมืองเข้าด้วยกัน 

ท าให้สามารถเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของเมืองได้ง่าย เช่นเดียวกับถนน 

 การเดินเท้าเป็นการสัญจรที่เป็นอิสระมากที่สุด การเดินเท้านั้นเป็นการออกก าลังกายและไม่

ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ทางด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์ คือ

เป็นมิตรกับธุรกิจเล็กๆ ข้างทาง เป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระดับท้องถิ่น ท าให้คนสามารถ

พบปะกับผู้คน พบปะกับสิ่งรอบกาย ท าให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม  

 การเดินเท้ามีความส าคัญในมิติต่างๆ เช่น การเดินท าให้สุขภาพของคนในเมืองดีขึ้น เมืองที่มี

สภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวยต่อการเดินเท้า คนในเมืองใช้การเดินเท้าในการสัญจรเป็นหลักจะช่วยให้

เกิดปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมและส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นไปได้ง่ายขึ้น  ในเขตพ้ืนที่เมือง

ชั้นในหรือย่านการค้าที่มีการส่งเสริมให้มีการเดินเท้าจะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุได้

นอกจากนี้การเดินเท้ายังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมได้อีกด้วย  
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 นิรมล กุลศรีสมบัติ (2015) กล่าวอีกว่า  “การเดินเท้า” เป็นเงื่อนไขส าคัญของการพัฒนา

เมืองอย่างยั่งยืน  ในระดับบุคคล การเดินเท้าช่วยเพ่ิมระดับกิจกรรมทางกายและสร้างเสริมสุขภาพ

ของผู้คนในชีวิตประจ าวันที่สามารถท าได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย  ในระดับสังคมการเดินเท้าช่วย

กระจายรายได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับย่าน ตลอดจนการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน

และความสัมพันธ์ในแนวราบของผู้คนในสังคม  

 การปรับปรุงพ้ืนที่เมืองหรือบางส่วนให้เป็น "เมืองเดินได้ เมืองเดินดี" เป็นเป้าหมายของการ

พัฒนาเมือง ซึ่งเมืองต่างๆ ทั่วโลกก็ให้ความสนใจ เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 

ประหยัดพลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและการแก้ปัญหาจราจร นอกจากนั้นยังสามารถส่งเสริม

สุขภาวะของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองได้พร้อม ๆ กัน ซึ่งมหานครและเมืองใหญ่ทั่วโลกมุ่งพัฒนาสู่ "เมือง

เดินดี" หรือเมืองที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้การเดิน จักรยานและระบบขนส่งมวลชนเป็นวิธีการหลักในการ

เดินทาง ไม่ว่าจะเป็นกรุงโตเกียว กรุงลอนดอน เมืองพอร์ตแลนด์ เป็นต้น เมืองเหล่านี้ล้วนเป็นเมืองที่

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สภาพแวดล้อมน่าอยู่ เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 
ภาพที่ 3 แสดงเมืองให้ความส าคญักับการเดิน “เมืองเดินดี” (Walkable city)  

ที่มา: http://www.uddc.net/th/node/275 

 

http://www.uddc.net/th/node/275
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 ปริญญา กลิ่นเมฆ (2560) ได้สรุปประเด็น “การออกแบบทางเดินเท้าในเมือง” ว่า  การ

ออกแบบทางเดินเท้าในเมืองเริ่มแรกมาจากการออกแบบทางเท้าส าหรับกษัตริย์และบุคคลส าคัญ ใช้

เพ่ือพิธีกรรมหรืองานเฉลิมฉลอง เป็นทางเท้าในลักษณะ “Professional Walkway” เป็นทางเท้าที่

พบได้ท้ังอียิปต์ บาบิโลนและกรีก ต่อมาทางเท้าผู้ออกแบบมาเพ่ือประชาชน ในลักษณะ “Pedestrian 

Place” เมื่อเมืองถูกพัฒนามากข้ึนมีเส้นทางการคมนาคมโดยรถยนต์และรถไฟฟ้ามีมากขึ้น ท าให้การ

เดินเท้าถูกลดบทบาทลง ต่อมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ประเทศอังกฤษมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ

แนวคิด  “Pedestrianism” หรือนิยมการเดินเกิดขึ้น เน้นการเดินเพ่ือการแข่งขันมากกว่าการเดินใน

ชีวิตประจ าวัน ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่  2 มีการพัฒนาการเดินในลักษณะ “Shopping Mall” 

พัฒนาการเดินเท้าในย่านการค้าและในช่วงท้ายศตวรรษที่ 19 แนวคิดเรื่องการสัญจรทางเท้าอย่าง

ปลอดภัยได้น ามาเป็นประเด็นส าคัญ ต่อมาในศตวรรษเดียวกันได้หยิบยกประเด็นแนวคิด “Traffic 

free zone” ขึ้นมาพัฒนาพื้นที่ใจกลางเมือง ท าให้เมืองกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง  ท าให้นักวิชาการนัก

สังคมศาสตร์ ผู้มีอิทธิพลในการออกแบบเมือง ได้เสนอแนวคิด หลักการความมีชีวิตชีวาบนทางเดิน

เท้าและความสัมพันธ์ระหว่างมิติของมนุษย์กับพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ของคนเดินเท้า ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก

ส าคัญในการศึกษาเรื่องทางเท้ากับการออกแบบชุมชนเมืองมาถึงทุกวันนี้  

 2.1.2 รูปแบบของทางเดินเท้า        
 พรชัย โลหะพิริยกุล (2557) ได้กล่าวถึง รูปแบบทางเดินเท้า แบ่งเป็น 5 รูปแบบ ตาม
วัตถุประสงค์การใช้ (Michael J. Blender, 1989: 10-11 อ้างถึงใน ชาตรี ควบพิมาย, 2555) 
  1.ทางเท้าที่ขนานไปกับแนวถนน (Side Walk) คือ ทางที่อยู่ขนานสองข้างทางของ
ถนน  เช่น บาทวิถี                           
  2.ทางเท้าที่เป็นทางลัด (Soi) คือ ทางเท้าที่มักเป็นที่รู้จักเฉพาะกลุ่ม ใช้ในการเดิน
เท้าลัดเลาะไปตามตรอก ซอย ด้านหลังของอาคาร      
  3.ทางเดินเท้า (Pedestrian)  คือ พ้ืนที่ที่ได้จัดเตรียมออกแบบไว้ส าหรับการเดินเท้า
โดยเฉพาะ สามารถเดินเท้าเชื่อมต่อกันได้ทั้งบริเวณ โดยไม่มีการสัญจรของรถ  เช่น ทางเดินเท้าหน้า
อาคารพาณิชย์ ลานพ้ืนที่สาธารณะในเมือง(Plaza)      
  4.ทางเดินเท้าชั่วคราว (Temporary Footway) คือ การปิดถนนบางสายในวัน
พิเศษเพ่ือใช้เป็นทางเดินเท้าหรือเพ่ือกิจกรรมนันทนาการ      
  5.ทางลอดหรือทางข้าม (Crosswalk) คือ ทางเดินเท้าที่อยู่ในแนวขวางเส้นทางใน
ระบบการสัญจรของเมือง  ทางเท้าประเภทนี้จะช่วยเชื่อมต่อทางเดินให้เป็นระบบต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น  
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แบ่งออกเป็นสองระดับ คือ Overpass หมายถึง  ทางเท้าในแนวขวางเส้นที่อยู่เหนือพ้ืนดิน  เช่น 
Skywalk  และ Underpass หมายถึง ทางเดินเท้าในแนวขวางเส้นทางที่อยู่ระดับใต้พ้ืนดิน เช่น 
ทางเดินในอุโมงค์ทางเชื่อม  

 2.1.3 องค์ประกอบของทางเดินเท้า     

 องค์ประกอบของทางเดินเท้า มีลักษณะดังนี้ (ศันสนีย์ แสงศิลา, 2555: 9-10)  

  1) ความกว้างของทางเท้า ขนาดของทางเท้ามีความกว้างเพียงพอต่อการสัญจร ตาม

มาตรฐานระบุทางเดินเท้าในย่านการค้าและย่านธุรกิจ ต้องมีความกว้างอย่างน้อยที่สุด 3.00 เมตร 

ส่วนในบริเวณอ่ืน ๆอาจมีความกว้าง 2.00 เมตร ทางเดินเท้าของกรมทางหลวงในย่านชุมชนในพ้ืนที่ที่

จ ากัด ให้กว้างได้ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ในกรณีที่ต้องการขยายทางเท้าให้ขยายได้ไม่เกิน 5.00 เมตร 

(กรมทางหลวง, 2539)           

  2) ความต่อเนื่องของทางเดิน ควรมีความสมบูรณ์ต่อเนื่องและสามารถเดินไปยัง

จุดหมายได้อย่างสะดวกและปลอดภัย       

  3) สภาพแวดล้อมทางเดินเท้า ควรมีสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายไม่ตึงเครียด มีสิ่ง

อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น มีบริเวณท่ีนั่งพัก ร้านค้าและบริการ มีต้นไม้ร่มรื่น สะอาด น่าเดิน 

  4) ความปลอดภัย ทางเดินเท้าควรค านึงถึงความปลอดภัย เช่น ทางข้ามควรมี

สัญญาณไฟคนเดิน, บริเวณทางเท้าควรมีแสงสว่างเพียงพอ  

 2.1.4 อุปสรรคของทางเท้า        

 อุปสรรคของทางเท้ารายงานศึกษาวิจัยในประเทศนิวซีแลนด์ WALKABILITY TOOLS  

RESEARCH  (LTNZ and Abley. 2006:1  อ้างถึงใน พรชัย โลหะวิริยะกุล, 2557: 22-23) พิจารณา

การประเมินอุปสรรคการสัญจร แบ่งออกเป็น 3 อุปสรรค ได้แก่ อุปสรรคทั่วไป อุปสรรคถาวร  และ

อุปสรรคเคลื่อนที่ได้ 

   1) อุปสรรคทั่วไป (Regular Obstacles) อุปสรรคทั่วไปจากลักษณะองค์ประกอบ

ทางเท้า เช่น วัสดุปูพ้ืนผิวเท้าไม่มีความแข็งแรง น้ าท่วมขังสามารถเกิดการลื่นได้ มีรากต้นไม้ยื่น

ออกมาจากแนวเสาไฟฟ้า  เป็นต้น         

   - องค์ประกอบที่ยื่นออกมาจากระนาบผนังระยะความสูงตั้งแต่ 0.60-2.00 

เมตร ไม่ควรมีส่วนยื่นเข้าทางสัญจรมากกว่าสิบเซนติเมตร 
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   - องค์ประกอบที่ติดตั้งบนพื้นทางเดินสัญจร ในลักษณะเสาไฟ ไม่ควรมีส่วน

ยื่นออกจากแนวเสา มากกว่า 30 เซนติเมตร มีระยะความสูง ตั้งแต่ 0.60-2.00 เมตร  

  2) อุปสรรคถาวร (Permanent Non-Regular Obstacles) มีจุดประสงค์การใช้
ประโยชน์นอกเหนือจากการสัญจร เช่น ม้านั่งที่นั่งพักคอย ถังขยะ รวมถึงบางองค์ประกอบที่ไม่
สามารถเคลื่อนที่ได ้เช่น เสาป้ายรถประจ าทาง ป้ายบอกทาง 

  3) อุปสรรคเคลื่อนที่ได้ (Moveable Non-Regular Obstacles) อุปสรรคที่เกิดจาก
กิจกรรมจากกลุ่มผู้ใช้งานทางเท้าชั่วคราว มีการจัดตั้ง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณา ร้านค้า
แผงลอยรถจักรยานยนต์ มีการการจัดวางชั่วคราวไม่ถาวรอาจมีต าแหน่ง แตกต่างกันตามช่วงเวลา
  

    

 อุปสรรคการเดินเท้าในกรุงเทพฯ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC), 2557 ได้ศึกษาโครงการเมือง
เดินได้-เดินดี พบว่า อุปสรรคการเดินเท้าในกรุงเทพฯ มาจากสภาพปัญหาส าคัญ 3 ด้าน ที่ส่งผล
กระทบต่อการเดินเท้า ได้แก่  

  1.ปัญหาด้านความปลอดภัย เช่น อาชญากรรม, อุบัติเหตุบนทางเท้า, การเดินใน
ยามวิกาล          
  2.ปัญหาด้านความสะดวกสบายในการเดิน เช่น ทางเดินเท้าไม่ต่อเนื่องไม่ราบเรียบ
  3.ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการเดิน เช่น ไม่มีร้านค้าอยู่ระหว่างทาง, ทางเดิน
สกปรก, สภาพแวดล้อมไม่สวยงาม ไม่น่าเดิน 

 

  ปัญหาการเดินเท้าในกรุงเทพมหานคร จากการส ารวจ โครงการเมืองเดินได้-เมือง

เดินดี จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า สภาพปัญหาที่ส าคัญ 5 ประการที่ส่งผลกระทบต่อการเดินเท้าในพ้ืนที่

กรุงเทพฯ  คือ 1. มีสิ่งกีดขวาง เดินไม่สะดวก , 2. ไม่มีร่มเงาในการบังแดดและฝน,  3. ทางเดินมืด 

แสงสว่างไม่เพียงพอ, 4. ทางเท้าสกปรก มีขยะมูลฝอย, 5. ทางเท้า เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ราบเรียบ  
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2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับตรอกในการเดินเท้า      

 2.2.1 นิยามและความหมายของตรอก     

 นิยามของ “ตรอก”พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 กล่าวไว้ว่า                                              

  ตรอก  หมายความว่า ทางแคบมีบ้านเรือนอยู่สองข้าง  

 พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมออนไลน์ กล่าวไว้ว่า  

  ตรอก  หมายความว่า ทางที่แยกจากถนนใหญ่และมีขนาดเล็กกว่าถนน

 พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ฉบับอาจารย์ เปลื้อง ณ นคร    

  ตรอก   หมายความว่า ทางท่ีแยกจากถนนใหญ่เป็นซอกเข้าไป, ทางแคบ

 พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย  ฉบับ Oxford Languages    

  ตรอก   หมายความว่า  ทางขนาดเล็กท่ีแยกจากถนนใหญ่  มักใช้เดินสัญจรไปมา

มากกว่าให้รถวิ่งผ่าน ส่วน “ตรอก” แปลจากภาษาอังกฤษ (Alley) หมายความว่า เป็นช่องทางเดิน

หรือทางเดินแคบ ๆ มักสงวนไว้ส าหรับคนเดินเท้า ซึ่งอยู่หลังหรือระหว่างอาคารตามพ้ืนที่เมืองและ

เมืองเก่า           

  สรุปนิยามและความหมายของตรอกในการศึกษาครั้งนี้ หมายความว่า ทางเดินที่

แยกจากถนนใหญ่และมีขนาดเล็กกว่าถนน เป็นทางแคบมีบ้านเรือนอยู่สองข้าง  

 2.2.2 ที่มาและความส าคัญของตรอก      

 ในต่างประเทศจะให้ความส าคัญกับตรอก (Alley) และทางเดิน (Passage) ถนนในเมืองและ

เมืองเก่ามีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อการเดินเท้า มีความสะดวก มีความปลอดภัย เข้าถึงได้ง่าย ใน

เมืองประวัติศาสตร์หลาย ๆ เมือง เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส แคนนาดา ญี่ปุ่น เป็นต้น ถูกมอง

ว่า ตรอก เป็นเส้นทางเดินที่มีเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมือง ในอเมริกาบางตรอกในนครต่างๆ มีคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์ เช่น นครฟิลาเดลเฟียนครนิวยอร์กและบอสตัน 
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ภาพที่ 4  แสดง Elfreth's Alley ตรอกประวตัิศาสตรต์ั้งอยู่ในย่านเมืองเก่านครฟิลาเดลเฟีย 
ที่มา: wikipedia.org 

            (ก)                                 (ข) 
ภาพที่ 5 แสดงตรอก (Alleys) ในต่างประเทศ 

  (ก) Alley 101 in Boston ที่มา : https://www.bostonzest.com/ Alley101                                                     
(ข) Cortlandt Alley in NYC ที่มา: https://gothamist.com/ alley-in-nyc 
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.  ในหลายๆประเทศ ใช้งานพ้ืนที่ตรอก (Alleys) เป็นพ้ืนที่สาธารณะทางสังคม เป็น

องค์ประกอบหนึ่งของเมือง ในสหรัฐอเมริกามีทั้งตรอกเชิงพาณิชย์และตรอกย่านที่อยู่อาศัย ใช้งาน

เป็นทางสัญจรเข้าถึงพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยและใช้เป็นเส้นทางสัญจรขนส่งสินค้า  ส่วนในกรุงลอนดอนมี

ตรอกทางประวัติศาสตร์มากมายไม่เพียงแต่เฉพาะในใจกลางเมือง ย่านเก่าของกรุงลอนดอนถูกเปลี่ยน

ตรอกแคบ ๆ ระหว่างอาคารให้เป็นร้านค้าและร้านกาแฟ สร้างความมีชีวิตชีวาให้กับเมือง 

 ภาพที่ 6 แสดง Causeway Lane, Melbourne ตรอกเล็กๆระหวา่งอาคาร  
ที่มา: Wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 แสดง Burlington Arcade, London, England เป็นถนนคนเดินแหล่งชอปปิ้ง   
ที่มา: Wikipedia.org 
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 2.2.3 ตรอกในบริบทของสังคมไทย      

 ตรอกกับบริบทในสังคมไทยเกิดขึ้นพร้อมกับวิวัฒนาการการตั้งถิ่นฐานในอดีต  ซึ่งไม่ต่างกับ

เมืองเก่าในต่างประเทศที่มีตรอกจ านวนมาก ลักษณะและรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานในแต่ละพ้ืนที่จะ

แตกต่างกัน ท าให้การเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ของชุมชนแตกต่างกันไปด้วย การรับรู้ลักษณะของตรอกมี

ลักษณะแตกต่างกันไป ตรอกเป็นพ้ืนที่ว่างสาธารณะขนาดเล็กที่แทรกตัวอยู่ในชุมชน เป็นพ้ืนที่ทาง

สังคมของชุมชนในบริบทของสังคมไทย มีความส าคัญกับหน่วยย่อยทางสังคม มีการเคลื่อนไหวของ

ผู้คน มีกิจกรรม เป็นพ้ืนที่สาธารณะส าหรับชุมชนที่ผู้คนออกมาพบปะท ากิจกรรมร่วมกัน เกิด

ปฏิสัมพันธ์กัน สร้างความมีชีวิตชีวาในชุมชน 

  “ตรอก” ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ให้ความหมายว่า ทางท่ีแยกจากถนนใหญ่ที่มีขนาดเล็กกว่า

ถนน เป็นทางแคบมีบ้านเรือนอยู่สองข้าง เป็นเส้นทางสัญจรย่อยจากถนนสายหลัก เป็นพ้ืนที่

สาธารณะรูปแบบหนึ่งของเมือง สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถเชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่อ่ืนได้ดีและยัง

เป็นพ้ืนที่รองรับกิจกรรมทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการพบปะพูดคุย มีปฏิสัมพันธ์กัน ในระดับชุมชน มี

กิจกรรมการค้า เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และชุมชน  

 ตรอกในกรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นพร้อมกับวิวัฒนาการการตั้งถิ่นฐานในอดีต  เดิม

กรุงเทพมหานครเคยเป็นที่รู้จักในนามของเวนิสตะวันออก มีรูปแบบการอยู่อาศัยที่มีความสัมพันธ์อัน

แนบแน่นกับแม่น้ าเจ้าพระยาและล าคลองท าให้เกิดชุมชนน้อยใหญ่ขึ้นตามโครงข่ายของล าน้ าสาย

ต่างๆ ต่อมาเมื่อมหาอ านาจทางฝั่งตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย จึงส่งผลให้

กรุงเทพมหานครนั้นมีการปฏิรูปเมืองเพ่ือให้เข้าสู่ความเป็นสากล เกิดแนวคิดการสร้างถนนตามแบบ

ตะวันตกขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4 เนื่องจากพ้ืนที่ทางสัญจรทางบกของไทยสมัยนั้นยังเป็น 

รูปแบบของตรอก ซอก ซอย ที่มีขนาดเล็ก หรือพ้ืนที่ถนนลานดินที่เปรอะเปื้อนและไม่เจริญหูเจริญตา 

จึงท าให้ชาวตะวันตกที่อยู่ในบางกอกสมัยนั้นรวบรวมรายชื่อกันทูลเกล้าฯ เพ่ือให้ตัดถนนเป็นทาง

คมนาคมและทางรถม้า ส่งผลให้รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของกรุงเทพมหานครนั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง 

จากรูปแบบการสัญจรทางน้ ามาเป็นทางถนน เป็นต้นมา “ถนน” ในบริบทไทยจึงเป็นพ้ืนที่ที่ถูก

พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของอารยธรรมตะวันตก อย่างไรก็ดีหากพิจารณาถึงถนนที่เกิดขึ้นอย่างเป็น

ธรรมชาติตามรูปแบบวัฒนธรรมไทยแล้ว มักพบในพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ขนาดเล็กและใกล้ชิด ซึ่ง

มักพบได้ในรูปแบบของตรอก ซอก ซอย  
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 ลักษณะเส้นทางเดินในตรอก เป็นทางที่แยกจากถนนใหญ่และมีขนาดเล็กกว่าถนน มีล าดับ

ศักดิ์เป็นถนนย่อย (sub-street) ที่ทอดตัวยาวเข้าไปในสู่พ้ืนที่ทางด้านในสุดของชุมชน รูปร่างของ

ตรอกมักคดเคี้ยวไปมา ตามลักษณะการอยู่อาศัย ตรอกมีลักษณะแคบ ยาว มีขนาดใกล้ชิด ถูกโอบ

ล้อมด้วยพื้นที่อยู่อาศัยและเปิดโล่ง มีกรอบทางกายภาพเด่นชัด แต่มีขอบเขตการใช้งานที่ไม่ชัดเจนนัก 

มีการผนวกความเป็นเส้นทางสัญจรของชุมชนเข้ากับกิจกรรมอันหลากหลาย ทั้งการพบปะสังสรรค์ 

นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ประกอบอาหาร  ซักล้าง ตากผ้า ฯลฯ ที่สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ในแต่ละ

ช่วงเวลา ตรอกเป็นพ้ืนที่เล็กๆ ที่ท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่ทางสังคม ในลักษณะที่เป็นกระเปาะของกิจกรรม

เกาะตัวเชื่อมกันเป็นแนวยาว เกิดเป็นพ้ืนที่พบปะสังสรรค์ของผู้คนในชุมชนอย่างไม่มีพิธีรีตอง  

  นอกจากนี้ตรอกยังถูกใช้ส าหรับเป็นทางลัดที่เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายการสัญจรที่รู้กันเฉพาะ

ผู้ใช้ภายในชุมชนเท่านั้น โดยชื่อของตรอกยังสามารถเป็นภาพสะท้อนประวัติศาสตร์ ภาพจ าของความ

เป็นถิ่นได้ดี เช่น ตรอกข้าวสาร แต่เดิมขายข้าวสาร หรือ ตรอกหม้อ ในอดีตขายหม้อดิน เป็นต้น 

คุณลักษณะข้างต้นของตรอกสามารถพบได้ในหลายประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น ฮูตง (Hutong) 

ในประเทศจีน, โรจิ (Roji) ในประเทศญี่ปุ่น และกัมปง (Kampung) ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์และ

อินโดนีเซีย ยังคงพบเห็นวัฒนธรรมการใช้ตรอกได้ตามพ้ืนที่เขตเมืองเก่าชุมชนเก่าหรือย่านอนุรักษ์                         

(วิสุทธิ์ นุชนาบี,2561) 

 ตรอก เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ดีในแบบของสังคมไทยซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างสถานที่ 

(Place Making) หมายถึง กระบวนการในการร่วมกันสร้างพ้ืนที่สาธารณะให้สอดคล้องกับค่านิยมของ

ชุมชน ให้ความส าคัญกับมิติทางด้านกายภาพ วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางสังคม (Kelkar and 

Spinelli, 2016; Project for Public Spaces- PPS,2017) หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างพ้ืนที่

สาธารณะโดยชุมชนและเพ่ือชุมชน ดังกล่าวนี้จะมีองค์ประกอบที่ส าคัญด้วยกันทั้งสิ้น 4 ประการอัน

ได้แก่ การเข้าถึงและเชื่อมโยง (Access and Linkages), ความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ 

(Comfort and Image), การมีประโยชน์ใช้สอยและพ้ืนที่กิจกรรมที่เหมาะสม (Uses and Activities) 

และการเป็นพื้นที่ทางสังคม (Sociability) (Project for Public Spaces- PPS,2017) 
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ภาพที่ 8 แสดงองค์ประกอบ 4 ประการ ของการสร้างสถานท่ี (Place Making)   
ที่มา: https:// what-makes-a-successful-place-project-for-public-spaces/ 

 

 ขวัญสรวง อติโพธิ (2550) ได้น าแนวคิดปัจจัยของพ้ืนที่ว่างสาธารณะที่ดีแบบไทยมาศึกษา 

เพ่ือหาข้อพิสูจน์ความเชื่อมโยงของแนวคิดกับพ้ืนที่ว่างสาธารณะอเนกประโยชน์และหาปัจจัยอ่ืน

นอกเหนือจากแนวคิดที่จะส่งเสริมการเกิดพ้ืนที่ว่างสาธารณะที่มีความอเนกประโยชน์ในบริบทของ

ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ในย่านกรุงรัตนโกสินทร์พ้ืนที่ว่างสาธารณะประเภทตรอกซอยหรือ

บาทวิถี เป็นพ้ืนที่ว่างสาธารณะที่มีความอเนกประโยชน์มากที่สุด เนื่องมาจากลักษณะทางกายภาพ

ของพ้ืนที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย เช่น ขนาดของพ้ืนที่ที่มีขนาดเล็ก แคบและยาว จาก

สัดส่วนดังกล่าวท าให้พ้ืนที่เกิดร่มเงาได้ง่ายกว่าพ้ืนที่ว่างประเภทลาน พ้ืนที่ว่างสาธารณะประเภท

ตรอกซอยบาทวิถีเป็นพ้ืนที่ว่างที่มีสภาพทางกายภาพที่ตอบสนองการใช้งานในบริบทประเทศไทยได้

เป็นอย่างด ี  
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2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะของพ้ืนที่ว่างและพื้นที่สาธารณะ   

 2.3.1 ความหมายของพ้ืนที่ว่างและพื้นที่สาธารณะ     

 พ้ืนที่ว่างและพ้ืนที่สาธารณะ (Open Space and Public Space) หมายถึง พ้ืนที่โล่งว่างที่

เป็นเจ้าของโดยสาธารณะ ตั้งอยู่ในเมืองที่คนต่างเข้าใช้พ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ โดยทัดเทียมกัน 

เช่น การพักผ่อน การกีฬา การพบปะพูดคุย การค้าขาย โดยใช้พ้ืนที่ว่างส่วนต่างๆ ของเมือง ได้แก่ 

ถนน บาทวิถี พ้ืนที่ระหว่างอาคาร สวนสาธารณะ เป็นต้น  

 กาญจน์  นทีวุฒิกุล  (2550)  ได้ อ้างถึง รายงาน “Lord Rogers’ Urban Task Force 

Report”(1999) กล่าวว่า  “พ้ืนที่โล่งว่างในเมืองไม่ควรโดดเดี่ยว ถนนหรือสวนสาธารณะหรือจัตุรัส

ควรเป็นพ้ืนที่มีชีวิตชีวาของภูมิทัศน์เมืองมีหน้าที่ใช้สอยที่ เฉพาะเจาะจง เป็นดังสถานที่รับรอง

กลางแจ้งของชุมชนละแวกบ้าน เป็นสถานที่พักผ่อน ผ่อนคลาย สถานที่ชุมนุมเพ่ือกิจกรรมที่

หลากหลายแตกต่างกันไป พ้ืนที่สาธารณะจะดีที่สุด เมื่อตั้งอยู่กลางความสัมพันธ์ของพ้ืนที่

(Space)และผู้คน (People) ที่อยู่อาศัยและที่ท างานอยู่รอบ ๆ พ้ืนที่นั้น” และอ้างถึง นักออกแบบ

ชุมชนเมืองคนส าคัญคือ Lynch (1963) ได้อภิปรายค าจ ากัดความของค าว่า พื้นที่ว่างสาธารณะ ไม่

เพียงอยู่ในรูปของรูปทรง (Form) ของพ้ืนที่เท่านั้น แต่ให้ความหมายรวมถึงหน้าที่ใช้สอย(Function) 

จึงจ ากัดความหมายของพ้ืนที่ว่างสาธารณะเป็นพ้ืนที่ว่างภายนอกอาคารที่เปิดกว้างให้ใช้อย่างอิสระ

และมีกิจกรรม การสัญจร การส ารวจด้วยการมองเห็น  

 กาญจน์ นทีวุฒิกุล (2550) ได้สรุป พ้ืนที่ว่างและพ้ืนที่สาธารณะ หมายถึง พ้ืนที่โล่งกลางแจ้ง

มีรูปทรงและหน้าที่ใช้สอย(Form and Function) ซึ่งหน้าที่ใช้สอยนั้นจะบรรจุกิจกรรมต่างๆไว้

สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้โดยทัดเทียมกัน เป็นพ้ืนที่รองรับกิจกรรมทางสังคม ที่ชุมนุมคน ผู้คนในชุมชน

สามารถเข้าใช้ได้อิสระ พื้นที่ว่างสาธารณะที่ดีให้ความส าคัญกับพ้ืนที่(Space)และผู้คน (people) ท า

ให้สถานที่นั้นมีความหมาย โดยมีสัญลักษณ์และคุณค่าเฉพาะของสถานที่  รวมถึงสภาพแวดล้อมทาง

วัฒนธรรมสื่อให้เห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
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 ในการออกแบบชุมชนเมือง ทางเท้า (Pedestrian หรือ Sidewalk, Footpath, Pathway) 

จัดเป็นที่ว่างในชุมชนเมือง (Urban space) ประเภทหนึ่ง โดยเฉพาะในย่านที่พักอาศัยที่มีการจราจร

เบาบาง ทางเท้ามักท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่กิจกรรมทางสังคม เช่น การพบปะพูดคุยของคนในชุมชน ส่วน

ในเขตเมืองทางเดินเท้าถูกใช้เป็นสถานที่พักผ่อนของผู้คน  ซึ่งในบริเวณแออัดหนาแน่นได้มีการจัด

เก้าอ้ีนั่งพักผ่อนไว้ตามใต้ต้นไม้ บริเวณหน้าร้านค้า ด้วยเหตุนี้ทางเดินเท้าจึงเปรียบเสมือนห้องนั่งเล่น 

ส าหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งผู้คนที่เดินผ่านไปมา  ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Jane 

Jacobs (1961) ที่ว่า สภาพแวดล้อมของเมืองมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของคนเมือง การ

ออกแบบถนนที่ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย ท าให้เมืองมีชีวิตชีวา ผู้อยู่อาศัยรู้สึกปลอดภัย

กระตุ้นให้คนออกมาเดินและท ากิจกรรมบนถนนมากขึ้น เป็นการส่งเสริมสภาพสังคมของเมือง เป็น

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดพ้ืนที่ว่างอย่างอเนกประโยชน์  

 

 2.3.2 ประเภทและความส าคัญของพ้ืนที่ว่างและพื้นที่สาธารณะ    

 กาญจน์ นทีวุฒิกุล (2550) แบ่งพ้ืนที่ว่างและพ้ืนที่สาธารณะเป็น 3 ประเภท ตามบทบาทการ

ใช้งาน ได้แก่ พ้ืนที่สาธารณะประเภทพ้ืนที่ (Space), พ้ืนที่ว่างสาธารณะประเภทถนน (Street) บาท

วิถี (Path) และพ้ืนที่ว่างสาธารณะประเภทสวน (Park) 

   (1) พ้ืนที่สาธารณะประเภทพ้ืนที่ (Space) ได้แก่ จัตุรัส (Square), พลาซ่า(Plaza), 

พ้ืนที่ว่างเปล่า (Leftover Space) 

   (1.1)  จัตุรัส (Square) คือ พ้ืนที่ว่างที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของเมือง 

เป็นพ้ืนที่ที่ล้อมรอบด้วยกรอบผนังอาคาร เพ่ือใช้ประโยชน์ในเมืองส าหรับประชาชนจ านวนมาก เช่น 

“St. Mark Square” ในเมืองเวนิช เป็นพ้ืนที่ที่มีเอกลักษณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่อาคารต่างๆ

โดยรอบและมีการเปิดโล่งของท้องฟ้า เป็นสถานที่ของผู้คน (people place) 

   (1.2) พลาซ่า (Plaza)  คือ พ้ืนที่ว่างสาธารณะที่เชื่อมติดกับถนนและบาท

วิถี บางแห่งบาทวิถีมีลักษณะกว้างออกไปเชื่อมกับพ้ืนที่ว่างหน้าอาคาร เป็นพื้นที่ส าหรับใช้งานในเวลา

สั้นๆ เช่น นั่งคอย นัดพบ เป็นต้น 
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   (1.3) พ้ืนที่ว่างเปล่า (Leftover Space) มักเป็นพ้ืนที่ที่รอการพัฒนาหรือ

พ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ว่างกลางชุมชน พ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า พ้ืนที่ว่างสาธารณะของภาครัฐ ลาน

ว่างในพ้ืนที่สาธารณะของรัฐบาลท้องถ่ินถูกน ามาใช้เป็นพื้นที่สาธารณะชั่วคราว 

   (2) พ้ืนที่ว่างสาธารณะประเภทถนน บาทวิถี ได้แก่ ถนน(Street), ถนนคนเดิน 

(Walking Street) และบาทวิถี (Path)        

   (2.1) ถนน (Street) มีความหมายแตกต่างจากทางหลวง(Road) ที่มี

วัตถุประสงค์ส าหรับการสัญจรของรถ(Cohen,1999: 191)  อธิบายถึงถนนมีข้อก าหนดทางกายภาพ

ของขนาด ความกว้าง บาทวิถี มุมถนนและการเปลี่ยนความยาว มีหน้าที่ใช้สอยส าหรับเมือง ชนิดของ

การเชื่อมโยงขึ้นกับคุณภาพการจราจร แต่การใช้ถนนยังรวมถึงต้นไม้ข้างถนนสองข้างทางด้วย ดังนั้น

ถนนจึงมีคุณภาพมากกว่าทางหลวงด้วยความหลากหลายต่าง ๆ ได้แก่ ทัศนียภาพ การปิดล้อมและ

การเปิด ความยาวหรือสั้น กว้างหรือแคบ ตรงหรือคดเคียว ถนนในเชิงสังคมมีบทบาทเชื่อมโยงพ้ืนที่

ทางสังคม (Jacob,1981) ย้ าถึงบทบาทของถนนในฐานะที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่มีคุณภาพ พร้อมเน้น

ว่า  ถนนและบาทวิถี สามารถใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ทางสังคม ถนนจึงไม่เป็นเพียงแค่ทางสัญจรของรถ 

แต่เป็นถนนส าหรับผู้เดินเท้า (Pedestrian) จึงเกิดแนวความคิดถนนแบ่งปัน(Shared Street) เพ่ือ

บูรณาการระหว่างกิจกรรมของผู้เดินเท้ากับการสัญจรของรถบนพ้ืนที่ถนน 

   (2.2) ถนนคนเดิน (Walking Street) อ้างถึงใน (Cormona,2003) อภิปราย

ว่ากระบวนการเป็นเมืองของอเมริกาและประเทศอ่ืน ๆ ใจกลางเมืองเหล่านั้น มีถนนสายหลัก (Main  

Street) เป็นที่ตั้งของแหล่งชอปปิ้งซึ่งเป็นพ้ืนที่เมือง (Urban Space) และเป็นสัญลักษณ์ของเมือง 

เป็นสถานที่ซ่ึงเหล่าเพ่ือนบ้านมาพบปะกัน ขณะเดียวกับผู้คนไปจับจ่ายซื้อของในสถานที่นี้ก็กลายเป็น

ส่วนหนึ่งกับชีวิตเมือง  (Lenard and Lenard, 1995 : 93) กล่าวถึง ในสถานที่ถนนสายหลักมีความ

หลากหลายทางทัศนคติของชุมชน การด าเนินชีวิตบนถนน จะสร้างความดึงดูดและความมีชีวิตชีวา 

การมีปฏิสัมพันธ์กันของผู้คน ถนนสายนี้จึงเสมือนกับห้องรับแขก ต่อมามีแนวคิด “ถนนคนเดิน

ชอปปิง” (Pedestrian Shopping Street) 
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   (2.3) บาทวิถี(Path) ในพ้ืนที่พาณิชยกรรมย่านใจกลางเมืองและย่านที่อยู่

อาศัยเป็นพื้นที่ประชาสังคม ได้แก่ การเดินไปท างาน การเดินไปตลาด การเดินจับจ่ายใช้สอยและการ

เดินเล่น (Jacobs,1961:66-81) กล่าวถึง ผลที่ได้จาการใช้งานบาทวิถีในการติดต่อและปฏิสัมพันธ์ทาง

สังคมเกิดจากความสมดุลของการสัญจรและระดับกิจกรรมของผู้คน สร้างความมีชีวิตชีวาบนบาทวิถี 

 (3) พ้ืนที่ว่างสาธารณะประเภทสวน (Park) ได้แก่ พ้ืนที่เลียบริมแม่น้ า (Water Front) และ

สวนสาธารณะ (Park)         

   (3.1) พ้ืนที่เลียบริมแม่น้ า (Water Front) ลักษณะพ้ืนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มี

รูปทรงเป็นแนวยาวแสดงขอบเขตของพ้ืนที่ระหว่างพ้ืนดินและแม่น้ า เป็นพ้ืนที่ว่างสาธารณะส าหรับ

พักผ่อน ชมทิวทัศน์และประกอบกับกิจกรรมสันทนาการต่างๆ  เป็นพ้ืนที่กิจกรรมทางสังคม ท าให้

พ้ืนที่ริมแม่น้ าใจกลางเมืองยังเป็นจุดดึงดูดที่ส าคัญ PPS (Project for Public Space,2550) ได้เสนอ

แนวคิดการท าให้พ้ืนที่ริมแม่น้ า มีคุณค่าโดยการสร้างเป้าหมายเพ่ือสาธารณะด้วยมุมมองที่ชุมชนมี

ส่วนร่วม           

  (3.2) สวนสาธารณะ (Park) (Wikinson,1983: 184) ศึกษาธรรมชาติลักษณะ

สวนสาธารณะตามแบบแผนประเพณีและพ้ืนที่ว่างสาธารณะ  รูปแบบล าดับชั้นของสวนสาธารณะ
แสดงถึงคุณลักษณะและการจัดล าดับ  ซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งอ านวยความสะดวกของขอบเขตการให้บริการ 
ความถี่และปัจจัยการให้บริการอ่ืน ๆ จัดล าดับได้ดังนี้ สวนระดับภาค(Regional Park), สวนระดับ
เ มื อ ง (City Park) , ส วน ร ะดั บ ชุ ม ช น ( Community Park) , สวนระดั บ ชุ ม ชนล ะแว ก บ้ า น               
(Neighborhood Park) และสวนขนาดเล็ก (Small Park) 
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 2.3.3 การใช้พื้นที่ว่างและพื้นที่สาธารณะอย่างอเนกประโยชน์   

 การใช้พ้ืนที่ว่างสาธารณะแบบอเนกประโยชน์ (Multi-use Public Open Space) หมายถึง 

พ้ืนที่ว่างที่มีการใช้งานที่หลากหลายเป็นพ้ืนที่ที่คนมาปฏิสัมพันธ์กันมาก ควรมีลักษณะทางกายภาพ 

สังคมและเศรษฐกิจที่เหมาะสม  อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ว่างสาธารณะยังมีการใช้งานที่แตกต่างกัน แม้เป็น

พ้ืนที่ว่างสาธารณะก็ตาม บางแห่งมีการใช้ประโยชน์อย่างเดียว ส่วนพ้ืนที่ว่างสาธารณะที่มีการใช้งาน

อย่างอเนกประโยชน์ จะต้องประกอบด้วยปัจจัยอ่ืน ๆเพ่ิมขึ้นมา เช่น ความหลากหลายของผู้คน 

ความหลากหลายของกิจกรรมและความหลากหลายของเวลา (กาญจน์ นทีวุฒิกุล,2550 :9-11) ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

  1) ความหลากหลายของผู้คน (Diversities of People)   

  พ้ืนที่ว่างสาธารณะที่ดีควรมีความหลากหลายของผู้คน อายุ เพศ วัย กลุ่มสังคมของ

ผู้ใช้ที่แตกต่างกัน ความหลากหลายของผู้คนจะขึ้นอยู่กับการติดต่อ (Jacobs,1961)  ได้น าเสนอ

แนวคิด ประโยชน์ใช้สอยทางสังคม ในมุมมองการใช้งานถนน บาทวิถีและสวนสาธารณะ ให้มีบทบาท

ส าคัญเป็นพื้นที่ปฏิสัมพันธ์กันของชุมชน มีการติดต่อกันของผู้คนหลากหลายกลุ่ม  พ้ืนที่สาธารณะที่ดี

จะสร้างการติดต่อโดยสัญชาตญาณ  ความส าเร็จของพ้ืนที่จะขึ้นอยู่กับระดับการเข้าร่วมของผู้คนที่

หลากหลายและความอิสระในการติดต่อ  เช่น การพบปะพูดคุย การท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น 

  2) ความหลากหลายของเวลา (Diversities of Time)   

  พ้ืนที่ว่างสาธารณะที่ดีควรมีความหลากหลายของเวลา พิจารณาจากความถี่ของการ

ประกอบกิจกรรมในช่วงเวลาต่างๆ รูปแบบของกิจกรรมของผู้คนในชุมชนมีหลายระดับ (Gehl, 2001) 

กล่าวถึงสภาพแวดล้อมการใช้งานพ้ืนที่ที่มีความถี่มาก ความหลากหลายของเวลาก็มากขึ้นด้วยและ 

(Jacobs, 1961) ได้กล่าวถึง การปรากฏตัวของคนในชุมชนในเวลาต่าง ๆ กัน และการประกอบ

กิจกรรมที่ผสมผสานท าให้เกิดความหลากหลายของเวลา 

  3) ความหลากหลายของกิจกรรม (Diversities of activities)   

  พ้ืนที่ว่างสาธารณะที่ดีควรมีความหลากหลายของกิจกรรม (Gehl,1998) ได้เสนอ

แนวคิดการใช้ชีวิตระหว่างอาคาร “Life Between Building” ได้ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของพ้ืนที่ที่

ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลายระดับ ทั้งระดับบุคคล ไปจนถึงการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่ง 
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Gehl เชื่อว่าการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ดีจะสามารถสร้างโอกาสของการติดต่อ ได้แบ่งกิจกรรม

เป็น 3 ระดับ ได้แก่  กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน (Necessary Activities) กิจกรรมทางเลือก (Optional 

Activities) และกิจกรรมทางสังคม (Social Activities) พ้ืนที่มีประสบความส าเร็จต้องมีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันและเกิดปฏิสัมพันธ์กันในชุมชน เกิดกิจกรรมในพ้ืนที่สาธารณะ

ร่วมกัน  

 

 ชาริตา ชาตรีกุล (2555) ได้ศึกษาพ้ืนที่ว่างสาธารณะอเนกประโยชน์ในย่านกรุงรัตนโกสินทร์

เป็นการศึกษาองค์ประกอบ 3 ประการ ที่เป็นตัวชี้วัดความเป็นอเนกประโยชน์ของพ้ืนที่ คื อ ความ

หลากหลายของคน ความหลากหลายของกิจกรรมและความหลากหลายของเวลา เพ่ือหาคุณสมบัติ

ของพ้ืนที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้พ้ืนที่ว่างสาธารณะ พบว่า พ้ืนที่ว่างสาธารณะที่เป็นอเนก

ประโยชน์มากที่สุด กระจายตัวอยู่บริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยาและพ้ืนที่ต่อเนื่องที่มีบริเวณอยู่ใกล้แม่น้ า 

รองลงมาคือพ้ืนที่ว่างสาธารณะที่อยู่ถัดเข้ามาภายในพ้ืนที่บริเวณหลังแนวคลองหลอดที่มีลักษณะเป็น

ตรอก ซอย บาทวิถี และยังพบว่าพ้ืนที่ว่างสาธารณะที่มีความเป็นอเนกประโยชน์เป็นพ้ืนที่ขนาดเล็ก

ในลักษณะแบบตรอกซอยเป็นส่วนใหญ่ สะท้อนให้เห็นถึงการใช้งานพ้ืนที่ว่างสาธารณะในบริบทของ

ประเทศไทย พ้ืนที่ที่มีขนาดเล็กมีการใช้งานมากกว่าพ้ืนที่ว่างขนาดใหญ่หรือพ้ืนที่ว่างโล่ง เนื่องจาก

พ้ืนที่ที่มีขนาดเล็กโอกาสในการเกิดร่มเงาจะมากกว่าพ้ืนที่ว่างขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยลดอุณหภูมิจากร่มเงา

และสร้างจุดอ้างอิงจากการโอบล้อมของบริบทพ้ืนที่ สัดส่วนของพ้ืนที่นั้นก็แตกต่างกันไป เช่น ซอยที่มี

ขนาดเล็กและใหญ่รูปแบบการโอบล้อมและร่มเงาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับความสูงอาคาร ความสูง

ต้นไม้ ระยะขนาดถนนหรือลานและขนาดของพุ่มต้นไม้ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดพ้ืนที่ว่าง

สาธารณะอเนกประโยชน์ในย่านกรุงรัตนโกสินทร์ 

 กาญจน์ นทีวุฒิกุล(2550) ได้สรุป ปัจจัยทางกายภาพระดับพ้ืนที่ ว่าองค์ประกอบกายภาพใน

พ้ืนที่ว่างสาธารณะที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการใช้พ้ืนที่ว่างสาธารณะ ประกอบด้วย การเข้าถึงพ้ืนที่ 

(Accessibility), ที่ตั้ง จุดดึงดูด เส้นทางดึงดูด (Location),  สิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities), แสง

สว่าง (Lighting) ,  ความปลอดภัย (Safety) และภูมิทัศน์และนันทนาการ (Landscape and 

Recreation Space)  
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 2.3.4 แนวคิดพื้นที่สาธารณะที่ประสบความส าเร็จ     

 Public Spaces (PPS) ได้น าเสนอแนวคิด พ้ืนที่สาธารณะที่ประสบความส าเร็จควรมี

องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การเข้าถึงและเชื่อมโยง (Access and Linkages), ความสะดวกสบาย

และภาพลักษณ์ (Comfort and Image), การมีประโยชน์ใช้สอยพ้ืนที่กิจกรรมที่เหมาะสม (Uses 

and Activities), การเป็นพ้ืนที่ทางสังคม (Sociability) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  (1) เข้าถึง & การเชื่อมโยง (Access and Linkages)    

  ความสามารถในการเข้าถึงสถานที่โดยการเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

พ้ืนที่สาธารณะที่ประสบความส าเร็จนั้นจะต้องง่ายต่อการเข้าถึงและสามารถเข้าถึงได้จากการมองเห็น

ได้ทั้งจากระยะไกลและระยะใกล้ขอบของพ้ืนที่มีความส าคัญ เช่น การเดินผ่านร้านค้าตามถนน

น่าสนใจและปลอดภัยกว่าการเดินผ่านก าแพงที่ว่างเปล่าหรือล็อตที่ว่างเปล่า พ้ืนที่ที่เข้าถึงได้ควรมีที่

จอดรถสูงและสะดวกต่อการบริการขนส่งสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
ภาพที่ 9 แสดงการเข้าถึง&การเช่ือมโยง (Access and Linkages)  

ที่มา: https://www.pps.org/article/grplacefeat 
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 (2) ความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ (Comfort and Image) 
       พ้ืนที่ที่มีความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ท่ีดี เป็นกุญแจส าคัญสู่การเป็นพื้นที่ที่ประสบ

ความส าเร็จ รวมถึงการรับรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยความสะอาดและความพร้อมของสถานที่ เช่น มีที่

ส าหรับนั่งพักที่หลากหลายให้คนเลือกที่จะนั่งตามที่ต้องการ 

 
ภาพที่ 10 แสดงความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ (Comfort and Image) 

ที่มา: https://www.pps.org/article/grplacefeat 

 

  (3) การมีประโยชน์ใช้สอยและพ้ืนที่กิจกรรมที่เหมาะสม (Uses and Activities) 

  กิจกรรมเป็นหน่วยการสร้างพ้ืนฐานของสถานที่ที่ดี ความประทับใจในสถานที่ตั้งแต่

ครั้งแรกและอยากกลับมาอีกครั้ง มีกิจกรรมที่หลากหลายมีชีวิตชีวา มีการใช้พื้นที่ตลอดทั้งวัน 

 
ภาพที่ 11 แสดงการมีประโยชน์ใช้สอยและพื้นที่กิจกรรมที่เหมาะสม (Uses and Activities) 

ที่มา: https://www.pps.org/article/grplacefeat 

 

https://www.pps.org/article/grplacefeat
https://www.pps.org/article/grplacefeat
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(4) การเป็นพ้ืนที่ทางสังคม (Sociability) 
     สถานที่ที่ดีต้องมีคุณสมบัติเป็นพื้นที่พบปะกันทางสังคม ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

รู้สึกอบอุ่นและผูกพันกับสถานที่ สถานที่ดีจะต้องส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

 
ภาพที่ 12 แสดงการเป็นพ้ืนท่ีทางสังคม (Sociability) 
ที่มา: https://www.pps.org/article/grplacefeat 

 

 PPS ได้พัฒนา The Place Diagram แสดงพื้นท่ีสาธารณะที่ประสบความส าเร็จ (ภาพที่ 13) 

เป็นเครื่องมือ เพ่ือช่วยให้ผู้คนตัดสินสถานที่ใด ๆ ไม่ว่าดีหรือไม่ดีโดยมีรายละเอียดดังนี้   

 1. การเข้าถึง & การเชื่อมโยง (Access and Linkages)                                  

  Walkable การเดิน - พ้ืนที่ต้องการการเข้าถึงและเชื่อมโยงด้วยเดินเท้า 

  Pedestrian ทางเดิน - ทางเดินมีความสะดวกสบาย มีกิจกรรมคนเดิน     

  Convenient สะดวกสบาย - มีความสะดวกสบายในการเข้าถึงและเชื่อมโยง 

  Accessible สามารถเข้าถึงได้ - เข้าถึงได้ง่ายจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ   

 2.ความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ (Comfort and Image)   

   Historic ประวัติศาสตร์ - มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ น่าจดจ า  

  Attractive เสน่ห์ - น่าดึงดูด มีเอกลักษณ์เฉพาะ    

  Charming ความสวยงาม - สภาพแวดล้อมมีความสวยงาม                           

  Safe ความปลอดภัย - มีสายตาสอดส่องอยู่เสมอให้ความรู้สึกปลอดภัย  

https://www.pps.org/article/grplacefeat
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 3.การมีประโยชน์ใช้สอยและพ้ืนที่กิจกรรมที่เหมาะสม (Uses and Activities)  

  Fun สนุกสนาน - คนในพ้ืนที่มีความสนุกสนาน มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ  

  Special พิเศษ - มีความทรงจ าในช่วงเวลาพิเศษที่เกิดข้ึนกับพื้นท่ี  

  Celebratory - มีการจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งานประจ าปี 

  Retail Sale ร้านค้าปลีก - กิจกรรมหน้าอาคารช่วยกระตุ้นการเดินเท้า 

 4.การเป็นพื้นที่ทางสังคม (Sociability)      

  Street Life ถนนมีชีวิต - ถนนมีชีวิตชีวา เป็นพ้ืนที่สาธารณะทางสังคม 

  Interactive การมีปฏิสัมพันธ์กัน - ผู้คนออกมาพบปะพูดคุยท ากิจกรรมร่วมกัน 

  Evening Use การใช้งานในตอนเย็น - เป็นพ้ืนที่สาธารณะหลังเลิกงานและวันหยุด

  Friendly ถนนเป็นมิตรกับคนเดิน - เข้าถึงได้ง่าย สะดวกและปลอดภัย 

  Art for all ศิลปะเพ่ือทุกคน - ความสร้างสรรค์ในงานศิลปะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

  Diverse หลากหลาย - มีความหลากหลายของกิจกรรม 

 

 

             

 

 

 

 
  
 
 
 

ภาพที่ 13 แสดงพื้นที่สาธารณะทีป่ระสบความส าเรจ็ 
ที่มา: https://www.pps.org/article/grplacefeat 
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2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบชุมชนเมืองน่าเดิน     

 2.4.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบชุมชนเมืองน่าเดิน   

 1) แนวคิดหลักเกณฑ์ 8 ข้อ ในการยกระดับทางเท้าเพ่ือสร้างความคึกคักมีชีวิตชีวาให้กับ

เมือง  ในหลักการออกแบบชุมชนเมืองทางเท้าเป็นส่วนส าคัญของเมืองและควรให้ความส าคัญกับการ

ออกแบบ การเดินเท้าเป็นเงื่อนส าคัญในการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน การยกระดับคุณภาพทางเท้าของ

เมืองไม่เพียง แต่ดึงดูดผู้คนออกมาเดินบนถนนมากขึ้นเท่านั้น   แต่ยังช่วยสร้างพ้ืนที่สาธารณะที่มี

ชีวิตชีวาให้กับเมือง  (WRI’s, 2015 อ้างถึงใน ฐาปนา บุณยประวิตร, 2558)   

  1.1) ขนาดของทางเดินที่ เหมาะสม แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนวาง

สาธารณูปโภค (Service Zone) เช่น ม้านั่งและถังขยะ, ส่วนส าหรับเดินอย่างเดียว (Free Zone) 

และส่วนที่ใช้ประโยชน์หน้าอาคาร เพ่ือปรับเปลี่ยนกิจกรรม เข้าถึงอาคารได้ตามแนวทางเดิน 

(Transition Zone): (ดังภาพท่ี 14-1)       

  1.2) คุณภาพของผิวทาง วัสดุที่ใช้สร้างทางเท้า  ต้องมีแข็งแรงคงทนและกันลื่น การ

ก่อสร้างและคุณภาพเป็นหัวใจส าคัญในการออกแบบ เพ่ือความปลอดภัยต่อการใช้งาน: (ดังภาพที่ 

14-2)            

  1.3) ประสิทธิภาพการระบายน้ าฝน สามารถระบายน้ าฝนได้สะดวกรวดเร็ว ป้องกัน

การท่วมขังทีก่่อให้เกิดอุบัติเหตุได้: (ดังภาพท่ี 14-3)      

  1.4) การออกแบบให้ทุกคนสามารถใช้งานได้เท่าเทียมกัน ทั้งผู้พิการ สตรีตั้งครรภ์ 

ผู้สูงอายุ ตลอดจนรถเข็นเด็กและอ่ืน ๆ เพ่ือความคล่องตัวในการใช้งาน: (ดังภาพที่ 14-4)  

  1.5) โครงข่ายทางเดิน สามารถเชื่อมต่อกับถนนหรือเชื่อมไปยังจุดขนส่งสาธารณะ 

อ่ืน ๆ อย่างสะดวกสบายและความปลอดภัย: (ดังภาพท่ี 14-5)     

  1.6) ทางเท้ามีสภาพแวดล้อมที่น่าเดิน มีระเบียบ เดินได้สะดวกและสวยงาม จะช่วย

ดึงดูดใหผู้้คนหันมาใช้ทางเท้ากันมากขึ้น: (ดังภาพท่ี 14-6)      

  1.7) สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวัน ทั้งเวลากลางคืนและกลางวัน เพ่ิมความปลอดภัย 

เช่น การติดกล้องวงจรปิดหรือมีเจ้าหน้าที่สายตรวจคอยดูแล ช่วยให้คนเดินบนทางเท้ารู้สึกอุ่นใจมาก

ขึ้น: (ดังภาพท่ี 14-7) 
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   1.8)  มีป้ายบอกทิศทางที่ชัดเจน สามารถระบุต าแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันและ

เส้นทางท่ีสามารถเข้าถึงด้วยการเดินหรือจุดบริการขนส่งมวลชนได้: (ดังภาพท่ี 14-8) 

 

ภาพที่ 14 แสดงหลักเกณฑ์ 8 ข้อในการยกระดับทางเท้า 
ที่มา: http://tatp.or.th/eight-principles-sidewalk 

http://tatp.or.th/eight-principles-sidewalk
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  2) แนวความคิดและหลักการของคุณลักษณะพื้นที่เมืองแห่งการเดิน 

  นักผังเมืองและผู้ เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนเมืองแห่งการเดิน  ของ

สหรัฐอเมริกาได้น าเสนอ องค์ประกอบในคุณลักษณะพ้ืนที่เมืองแห่งการเดิน ประกอบด้วย ความ

หลากหลาย ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความน่าสนใจ มีรายละเอียดดังนี้ (Jeff Speck 

อ้างถึงใน ปริญญา กลิ่นเมฆ, 2561: 72)        

  1.ความหลากหลาย (The Useful Walk) คือ การให้ความส าคัญกับการเดินเท้าและ

การใช้งานที่หลากหลาย, การสร้างสรรค์ความหลากหลายในการใช้พ้ืนที่ว่างของเมืองแบบผสมผสาน

  2.ความปลอดภัย (The safe Walk) คือ การปกป้องคนเดินและพ้ืนที่ทางเดินเท้าให้

ปลอดภัย ส่งเสริมการเดินเท้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  3.ความสะดวกสบาย (The Comfortable Walk) คือ การให้ความส าคัญกับรูปแบบ

ทางเดินเท้าและพฤติกรรมการใช้งานพ้ืนที่ของคนเดินเท้า, การให้ความส าคัญกับพ้ืนที่สีเขียวและเพ่ิม

ปริมาณต้นไม้ในพ้ืนที่ สร้างความร่มรื่นและให้ร่มเงา      

  4.ความน่าสนใจ (The Interesting Walk) คือ การสร้างพื้นที่ให้อิสระอย่างเป็นมิตร

และปรับสภาพแวดล้อมให้มีความน่าสนใจ, การออกแบบชุมชนเมืองแห่งการเดินควรเริ่มต้นจากการ

เลือกพ้ืนที่ว่างในการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงและประสิทธิภาพที่น่าสนใจ 

 

  3) แนวคิดเมืองเดินได้เดินดี      
  นิรมล กุลศรีสมบัติ (2558) ได้กล่าวถึงแนวคิดเมืองเดินได้เดินดี ค าสองค าที่มีนัย

ต่างกัน เมืองเดินได้ คือ การเดินไปยังจุดมุ่งหมายได้ แต่เมืองเดินดี คือ การเดินในสภาพแวดล้อมที่

เป็นมิตรและสะดวกในการเดิน จากแนวความคิดเมืองเดินได้เดินดี จึงหมายความถึงเมืองที่สามารถ

เดินไปจุดหมายได้ มีระยะการเดินที่สามารถเดินถึงกันได้ และมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเดิน 

สามารถเดินได้สะดวก  

  โดยมีการก าหนด GoodWalk Score หรือค่าแสดงศักยภาพเข้าถึงสาธารณูปการใน

ชีวิตประจ าวันโดยการเดินก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาย่านน่าอยู่ GoodWalk Score  ในแผนที่เมือง

เดินได้ถูกค านวณจากผลรวมของค่าคะแนนที่ได้มาจากระยะห่างจาก “สถานที่ดึงดูดการเดิน” 
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ประกอบไปด้วย 6 ประเภท ได้แก่ แหล่งงาน, สถานศึกษา, แหล่งจับจ่ายใช้สอย, พ้ืนที่นันทนาการ, 

สถานที่บริการสาธารณะและธุรกรรม, สถานที่ขนส่งสาธารณะ 

  พ้ืนฐานที่ท าให้เมืองน่าอยู่ คือ โครงข่ายการเดินเท้าที่ออกแบบอย่างกระชับ ท าให้

คนสามารถใช้ทางเท้าได้อย่างมีคุณภาพ ค าว่า  “เมืองเดินดี” ประกอบด้วย มีความน่าเดิน มีกิจกรรม

ระหว่างทาง  มีร่มเงา  ที่นั่งพัก  สะอาด เดินสะดวกโดยความต่อเนื่องของโครงข่ายทางเดินเท้า ความ

กว้างของทางเท้าที่เหมาะสม มีความเรียบของทางเท้า รวมถึงเดินปลอดภัยมีกิจกรรมทางเท้าที่

พลุกพล่านมีชีวิตชีวา มีทางข้ามที่ดีและมีแสงสว่างยามค่ าคืน 

 

  4) แนวคิดWalkable City โดย Jeff Speck    

  Jeff Speck (2013) นิยามความสามารถในการเดินเท้าที่น่าพึงพอใจ จะต้อง

ประกอบไปด้วย 4 เงื่อนไข ได้แก่ มีประโยชน์ มีความปลอดภัย มีความสะดวกสบาย และมีความ

น่าสนใจ ซึ่งโครงสร้างของเมือง ความหลากหลายของตึกรามบ้านช่องและพ้ืนที่เปิดต่างๆ ก็เป็นกุญแจ

ส าคัญที่จะช่วยดึงดูดผู้คนในการออกมาเดิน การพัฒนาเมืองให้เอ้ือต่อการเดินเท้าได้สะดวก ไม่

เพียงแต่เป็นเรื่องของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย แต่ยังเป็นเรื่องของความสามารถในการ

แข่งขันทางเศรษฐกิจของธุรกิจในย่านนั้น ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาอีกด้วย 

 

  5) แนวคิด Shared Streets      

  แนวคิด Shared Streets ได้น าเสนอออกมาในคู่มือออกแบบถนนในเมืองที่

ปลอดภัยและยั่งยืน เพ่ือจัดล าดับความปลอดภัยส าหรับคนเดินบนถนน การออกแบบถนนเป็นหนึ่งใน

เครื่องมือส าคัญของ นักวางผังเมืองที่สามารถรับมือกับอันตรายจากการจราจรบนถนน การออกแบบ

ถนนยังเป็นกุญแจส าคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความมีชีวิตชีวาทางเศรษฐกิจของเมืองและ

ความน่าอยู่ ทั้งทางกายภาพและทางสังคม  
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  การแบ่งปันทางเดินเท้า โดยให้ผู้คนที่ใช้ถนนตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่ใช้ร่วมกัน 

ควรพิจารณาในสถานที่ที่มีกิจกรรมทางเท้าสูงและปริมาณยานพาหนะต่ า ในกรณีถนนแคบเกินไปที่จะ

ให้ทางเท้าสามารถเข้าถึง ควรมีการออกแบบแบ่งทางเดินเท้าและยานพาหนะให้สามารถใช้งาน

ร่วมกันได้ ค านึงถึงความปลอดภัยส าหรับการเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่หลากหลาย ในพ้ืนที่เชิง

พาณิชย์ที่มีการใช้ถนนร่วมกัน ควรออกแบบให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ิมความมีชีวิตชีวาและมีกิจกรรม

ที่หลากหลายบนพื้นที่ ส่วนพื้นที่ท่ีอยู่อาศัยที่มีการใช้ถนนร่วมกัน ด้านหน้าอาคารควรออกแบบให้เป็น

สถานที่พบปะเพ่ือนบ้าน จัดกิจกรรมชุมชน เพ่ือท าให้ถนนรู้สึกปลอดภัยส าหรับทุกคน  

                     

ภาพที่ 15 แสดงแนวคิด Shared Streets (โบโกตา, โคลัมเบยี)     
ที่มา:  https://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide/streets/shared-

streets/ 
 

 

 

 

 

 

 

https://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide/streets/shared-streets/
https://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide/streets/shared-streets/
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2.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง      

 2.5.1 The NACTO Urban Street Design Guide คู่มือการออกแบบถนนในเมือง เน้น

หลักการออกแบบถนนให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ส าคัญในเมือง มีบทบาทกับชุมชนมากกกว่าการเป็น

เพียงเส้นทางสัญจร ตรอกเส้นทางสัญจรที่มีล าดับศักดิ์เป็นถนนย่อยจากถนนใหญ่ที่มีความส าคัญกับ

ชุมชน เป็นพ้ืนที่สาธารณะทางสังคมที่ควรได้รับการออกแบบ จึงได้น าเสนอกรอบแนวคิดการ

ออกแบบตรอก (Alley) ดังนี้        

  1) การออกแบบตรอกพ้ืนที่สีเขียว (Green Alley)    

   ตรอกพ้ืนที่สีเขียว(Green Alley) ส่วนใหญ่เป็นตรอกที่อยู่อาศัยที่ถูกออกแบบให้มี

ความน่าเดิน มีการสร้างพ้ืนสาธารณะที่น่าดึงดูดให้กับคนเดินเท้า มีกิจกรรมในตรอกส่งเสริมให้เกิด

ปฏิสัมพันธ์กันของผู้คน มีต้นไม้พืชพรรณให้ความร่มรื่น สร้างความมีชีวาให้กับตรอก  

 
ภาพที่ 16 แสดงการออกแบบตรอกพ้ืนท่ีสีเขียว (Green Alley) 

ที่มา: https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/streets/green-alley/ 
 

 

 

 

 

https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/streets/green-alley/
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       หลักการออกแบบ                      

  1. วัสดุปูผิวทางเท้าควรมีลักษณะที่เหมาะสม  เช่น วัสดุปูพ้ืนมีความแข็งแรงทนทาน

และไม่ลื่น  ใช้วัสดุมีการสะท้อนแสงลดผลกระทบจากเกาะความร้อน                            

  2. สภาพแวดล้อมทางเดินในตรอกควรแยกระหว่างทางท่ีคนเดินเท้าอย่างเดียวกับ

ทางท่ีใช้ร่วมกันชัดเจนและควรมีการออกแบบระบุเส้นทางการเดินที่เข้าใจง่าย ควรมีอุปกรณ์ประกอบ

ถนน เช่น ป้าย บอกทาง ป้ายสัญลักษณ์ โคมไฟ เป็นต้น                                      

  3.ขอบทางเดินเท้า ควรมีท่อระบายน้ า เพ่ือลดการเกิดน้ าท่วมขังเมื่อฝนตก 

  4.สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยของตรอกควรมีแสงสว่างเพียงพอ แนะน าให้ติดตั้งไฟ

ส าหรับคนเดินเท้าที่เน้นการส่องสว่างไปที่พ้ืน ความปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญ แสงที่ดีเป็นสิ่งจ าเป็นที่ท า

ให้ผู้คนในตรอกมีความรู้สึกปลอดภัย       

  5. ทางเดินในตรอกจะขนานกับถนน ควรมีการควบคุมความเร็วต่ าส าหรับรถหรือ

จักรยาน และควรมีสัญญาณระมัดระวังทุก ๆ แยก มีสัญญาณข้ามแยกส าหรับคนเดิน 

 
ภาพที่ 17 แสดงการติดตั้งแสงสวา่งในตรอก 

ที่มา: https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/streets/green-alley/ 
 

 

https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/streets/green-alley/
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2) การออกแบบตรอกพาณิชย์ (Commercial Alley)   

 ตรอกพาณิชย์ (Commercial Alley) เป็นตรอกท่ีมีกิจกรรมการค้า ส่วนใหญ่ถูกมอง

ว่าตรอกไม่มีความเป็นระเบียบ ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัย แต่ตรอกพาณิชย์สามารถออกแบบ

ให้เป็นถนนในเมืองที่มีบทบาทส าคัญกับชุมชนและปรับปรุงถนนในพ้ืนที่และพ้ืนที่โดยรอบ ๆ 

ให้คนสามารถเดินสะดวกและน่าเดินได้ การออกแบบตรอกพาณิชย์ควรให้ความสมดุลกับการ

ใช้งานพื้นที่และการเดินเท้า 

 

ภาพที่ 18 แสดงการออกแบบตรอกพาณิชย์ (Commercial Alley) 
ที่มา : https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/streets/commercial-alley/ 

  

  หลักการออกแบบตรอกพาณิชย์ (Commercial Alley)   

  การเข้าถึงพ้ืนส าหรับยานพาหนะเป็นสิ่งต้องห้ามหรือต้องมีการควบคุม มีการแยก

ส่วนระหว่างทางเดินเท้าและยานพาหนะที่ชัดเจน กรณีที่อนุญาตให้เข้าถึงด้วยยานพาหนะต้องมีการ

ควบคุมแบ่งพ้ืนที่ทางเดินและขนส่งสินค้าเฉพาะ เพ่ือความปลอดภัยของคนเดิน การออกแบบควรใช้

วัสดุปูพ้ืนผิวแบบแยกส่วนชัดเจน แต่สามารถออกแบบให้มีการสัญจรด้วยจักรยานในตรอกพาณิชย์ได้

โดยใช้หลักการเดียวกับการใช้พื้นที่ร่วมกัน  
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 2.5.2 Seattle Integrated Alley Handbook Activating Alleys for a Lively City                   

จาการศึกษาตรอกในซีแอตเทิล (Seattle) (Mary Fialko and Jennifer Hampton, 2010) ได้แบ่ง

ตรอกตามการใช้งานเป็น 3 ประเภท ดังนี้                 

  1.ตรอกประวัติศาสตร์ (Historic Alley)      

  2.ตรอกพ้ืนที่ว่างสาธารณะ (Public Space Alley)     

  3.ตรอกตลาด (Market Alley) 

  Seattle Integrated Alley Handbook Activating Alleys for a Lively City เป็น

คู่มือบูรณาการการใช้งานของตรอกในซีแอตเทิล (Seattle)  รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกาโดยมีการศึกษา

และออกแบบการใช้งานในตรอกให้มีชีวิตชีวา ให้ความหมายของตรอกในการศึกษาว่า ตรอก (Alleys) 

เป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะตรงและแคบ มีความส าคัญในการเดินเท้าและการบริการของยานพาหนะขนาด

เล็ก ตรอกยังเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพที่น่าสนใจในการสร้างพ้ืนที่สาธารณะที่มีชีวา หลาย ๆเมืองค้นพบ

ความสามารถศักยภาพของตรอก เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะในเมือง เช่น เมลเบิร์นตัด

บล็อกขนาดใหญ่เพ่ือสร้างเครือข่ายสถานที่ของผู้คน ถนนของไครสต์เชิร์ชและโอ๊คแลนด์เป็นแหล่ง  

ชอปปิ้งที่มีชีวิตชีวาหลังเลิกงานและสถานบันเทิงยามค่ าคืน  ถนนชอปปิ้งและตลาดแคบ ๆ ของ

โตเกียวเต็มไปด้วยการค้าขายตลอด 24 ชั่วโมง และตรอกที่อยู่อาศัยของชิคาโก เป็นต้น 

  ในการศึกษาตรอกในซีแอตเทิล (Seattle)  ได้ให้เป้าหมายของตรอก (Alleys) ที่มี

ชีวิตชีวาไว้ 3  ประการ ดังนี้        

  1. คุณภาพของพ้ืนที่สาธารณะ (Quality of Public Space)    

  พ้ืนที่สาธารณะที่ดีควรอยู่ในระยะเดินถึง 5 นาทีจากผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่  ความ

หลากหลายของประเภทของพ้ืนที่ก็มีความส าคัญต่อประสบการณ์ในเมืองที่น่าตื่นเต้นและตรอกเป็น

สถานที่ที่สมบูรณ์แบบส าหรับการกระตุ้นความมีชีวิตชีวาในเมือง    

  2. สุขภาพและภาพของเมือง (Health and Image of The City)   

  ตรอก เป็นพ้ืนทีท่ี่ส าคัญของเมือง ควรส่งเสริมเครือข่ายสีเขียว สร้างเมืองสีเขียวผ่าน

ตรอกสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพส าหรับผู้คนและระบบนิเวศในหน่วยย่อยของเมือง 
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3. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส าหรับผู้คน (Safer Environment for People) 

 สร้างสภาพแวดล้อมที่ป้องกันการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ เพ่ิมกิจกรรมหลากหลาย

ให้ตรอกมีชีวิตชีวา เช่น มีร้านค้าปลีก, ร้านกาแฟ, สถานที่จัดงานศิลปะและอุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก บริเวณพ้ืนที่หน้าอาคารและพ้ืนที่ภายในตรอก มีการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง 

เพ่ือให้ผู้คนสอดส่องดูแลและเพ่ือความปลอดภัยของทุกคน    

  

 2.5.3 Activating Urban Space:  A Strategy for Alleys & Passages  

 การศึกษาตรอก (Alleys) และทางเดิน (Passages) และพ้ืนที่โดยรอบเมืองเมอร์มิงแฮม โดย

มีการจ าแนก ตรอก (Alleys) และทางเดิน (Passages) เป็นหมวดหมู่ต่างๆ ตามการใช้งาน 

 การใช้งานพื้นท่ีตรอก (Alleys) และทางเดิน (Passages) ในเมืองตา่ง ๆ ทั่วโลกมีวัตถุประสงค์

เพ่ือการใช้งาน เช่น บริการยานพาหนะ บริการเก็บขยะ บริการจัดส่งสินค้า แตกต่างกันตามการใช้

งาน  รูปแบบการใช้งานถูกซ่อนตัวอยู่ตามด้านหลังและด้านข้างอาคาร พบมากในพ้ืนที่เมืองเก่าชุมชน

เก่า  มักพบเห็นได้ตามพ้ืนที่ย่านประวัติศาสตร์ ตรอก (Alleys) และทางเดิน (Passages) สามารถ

เชื่อมโยงถึงกันหมด แต่ในหลายๆ เมืองมักมองข้ามท าให้พ้ืนที่บริเวณนี้ไม่ได้รับการออกแบบที่ดี ทั้งที่

ตรอก (Alleys) และทางเดิน (Passages) มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ดีได้ ด้วย

เอกลักษณ์ของพ้ืนที่และการท ากิจกรรมของผู้คนที่มีความหลายหลาย ผ่านการใช้งานพ้ืนที่ตรอก

ระหว่างอาคารที่อยู่ติดกัน        

 คุณสมบัติที่ท าให้ ตรอก (Alleys) และทางเดิน (Passages) มีชีวิตชีวา ได้แก่ กิจกรรม 

(Events) , เฟอร์นิเจอร์(Furniture), แสงสว่าง(Lighting), การจัดสวน (Landscaping) 

องค์ประกอบส าคัญของตรอก ที่เป็นพื้นที่สาธารณะที่ประสบความส าเร็จ ได้แก่                            

 1.สภาพการเดิน (walking conditions)      

 2.ทางเดินเท้าพ้ืนที่โดยรอบบนถนน (pedestrian presence on surrounding streets)

 3.แสงสว่าง (existence of lighting) มีแสงสว่างที่เหมาะสม ให้ความรู้สึกปลอดภัย              

 4.มีกิจกรรมการค้า เพ่ือให้หน้าอาคารมีความน่าสนใจ (Interesting building facades) 
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 2.5.4 ซอย: พื้นที่ว่างสาธารณะส าหรับคนเดินเท้าในพ้ืนที่ธุรกิจศูนย์กลางเมือง 

กรุงเทพมหานคร 

 วาญุภัทร ทองเหลือง (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ซอย: พ้ืนที่ว่างสาธารณะส าหรับคนเดินเท้า

ในพ้ืนที่ธุรกิจศูนย์กลางเมือง กรุงเทพมหานคร โดยท าการศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของซอย  

ในประเด็นพ้ืนที่ว่างสาธารณะโดยวิเคราะห์หาคุณสมบัติของซอยที่ดีในย่านธุรกิจศูนย์กลางเมือง

กรุงเทพฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ซอยเป็นพ้ืนที่ว่างสาธารณะส าหรับคนเดินเท้า พบว่า ซอยที่ประสบ

ผลส าเร็จในย่านธุรกิจศูนย์กลางเมือง กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย สองส่วนหลักๆ คือ  (1) 

สภาพทางกายภาพ ได้แก่ การเข้าถึงที่ดี , การใช้ประโยชน์อาคาร, ทางเดินเท้าที่หลากหลาย 

โดยเฉพาะพาณิชยกรรมและคุณภาพของร่มเมาและคุณภาพด้านมุมมอง และ. (2) คุณลักษณะพิเศษ

ของซอย  เช่น สินค้าและบริการเฉพาะตัว, การเป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์หรือการมีสถาปัตยกรรมที่

สวยงาม เป็นต้น  
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2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา      

 2.6.1 ความส าคัญของการเดินเท้า      

 การเดินเท้าเป็นเงื่อนไขส าคัญของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ในระดับบุคคลการเดินเท้าช่วย

เพ่ิมระดับกิจกรรมทางกายและสร้างเสริมสุขภาพของผู้คนในชีวิตประจ าวัน ที่สามารถท าได้ง่าย และ

ไม่มีค่าใช้จ่าย ในระดับสังคม การเดินเท้าช่วยกระจายรายได้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิ จใน

ระดับย่าน ตลอดจนการส่งเสริมความเท่าเทียมและความสัมพันธ์ในแนวราบของผู้คนในสังคม แนว

ทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนให้ความส าคัญกับการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะควบคู่ไปกับการพัฒนา

ระบบการขนส่งมวลชนและการเดินทางทางเลือก เช่น การเดินและปั่นจักรยานเพ่ือลดการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษท าให้แนวคิดของการพัฒนาเมืองที่เหมาะกับการเดิน (Walkable 

City) เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่หลายเมืองทั่วโลกน ามาใช้ในการสร้างความยั่งยืน 

 ทางเดินเท้าจึงถูกมองในมิติของการพัฒนาที่ครอบคุลมเรื่องการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ ที่

สวยงามและใช้เป็นพ้ืนที่จัดกิจกรรมของเมือง นอกเหนือจากการเดินทางเพียงอย่างเดียว ซึ่งในหลาย

เมืองพบว่าคนเดินเท้ามีพฤติกรรมการเดินที่ช้าลงเมื่อมีการหยุดสังเกตกิจกรรมข้างทาง มีการนั่งพักริม

ทางท่ีเป็นร้านกาแฟและร้านอาหารช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับเมือง  ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กับคนใน

ชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ทางเท้าที่เคยเป็นเพียงเส้นทางสัญจรสายรอง เริ่มมีการให้

ความส าคัญกับการรักษาความสะอาดและการซ่อมแซมเพ่ือให้เดินสะดวกมากขึ้น แต่การพัฒนาทาง

เท้าให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนั้น จ าเป็นต้องค านึงถึงการเชื่อมโยงกับ

สภาพแวดล้อมและชุมชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง เพ่ือให้ทางเท้าไม่ใช่แค่เส้นทางสัญจร แต่เป็นส่วน

หนึ่งของการเพิ่มคุณภาพชีวิตทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ  

 เส้นทางเดินเท้าในตรอกบริเวณพ้ืนที่เมืองเก่าชุมชนเก่าหลายๆเมือง มีสภาพแวดล้อมเป็น

มิตรต่อการเดินเท้า มีความสะดวก มีความปลอดภัย เข้าถึงได้ง่าย ในเมืองประวัติศาสตร์หลายๆ เมือง 

ตรอกเป็นเส้นทางเดินที่มีเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมือง มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  ไม่ต่างจากตรอกในเขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร  ที่มีความเป็นถิ่นที่ (Place) เป็นพ้ืนที่ว่างสาธารณะขนาดเล็กที่แทรกตัว

อยู่ในชุมชน เป็นพื้นทางสังคมของชุมชนในบริบทของสังคมไทย มีความส าคัญกับหน่วยย่อยทางสังคม 

มีการเคลื่อนไหวของผู้คน มีกิจกรรม เป็นพ้ืนที่สาธารณะส าหรับชุมชน ผู้คนออกว่าพบปะท ากิจกรรม

ร่วมกัน เกิดปฏิสัมพันธ์กัน สร้างความมีชีวิตชีวาในชุมชน นอกจากนี้ตรอกยังถูกใช้ส าหรับเป็นทางลัด
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ที่เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายที่รู้กันเฉพาะผู้ใช้ภายในชุมชนเท่านั้น โดยชื่อของตรอกยังสามารถเป็นภาพ

สะท้อนประวัติศาสตร์ ภาพจ าของความเป็นถิ่นได้ดี และยังคงพบเห็นวัฒนธรรมการใช้ตรอกได้ตาม

เขตเมืองเก่าหรือย่านอนุรักษ์ 

 2.6.2 ลักษณะเส้นทางเดินเท้าที่น่าเดิน      

  เส้นทางเดินเท้าที่น่าเดินไม่เพียงแต่เป็นเส้นทางสัญจรเพียงอย่างเดียว ต้องมี

คุณสมบัติเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่เป็นอเนกประโยชน์ ซึ่งเส้นทางเดินในบริบทของประเทศไทยเป็นพ้ืน

สาธารณะทางสังคมของชุมชน มีความหลากหลายของกิจกรรม ผู้คน มีการใช้งานพ้ืนที่ตลอดทั้งวัน 

โดยได้ท าการศึกษาเส้นทางในตรอกพ้ืนที่เขตพระนคร ที่มีลักษณะทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเดินเท้า 

เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เข้าถึงได้ง่าย มีความต่อเนื่องของเส้นทาง มีการเชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่โดยรอบได้

สะดวกด้วยการสัญจรทางเท้าเป็นหลัก และเป็นเส้นทางสัญจรลัดเลาะเชื่อมโยงพ้ืนที่ผ่านย่านเก่า

ชุมชนเก่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม การค้า ศาสนาสถาน และ

สถานที่ส าคัญๆ เขตพระนครมีความโดดเด่นของพ้ืนที่ มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และชุมชนเกิดขึ้น

มากมายผ่านเส้นทางเดินเท้าตรอก นอกจากจะมีสภาพแวดล้อมที่น่าเดินแล้ว ต้องมีความสะดวกสบาย 

มีร่มเงา มีที่นั่งพักคอยและสามารถเข้าถึงได้ง่าย เข้าถึงได้จากการมองเห็นได้ทั้งจากระยะไกลและ

ระยะใกล้  

 คุณสมบัติและลักษณะของตรอกน่าเดิน สรุปได้ดังนี้                                 

  1) ปริมาณและความหนาแน่นของคนเดิน                                                                                       

         คนเดินมากเดินน้อยบ่งบอกถึงความมีชีวิตชีวาของพ้ืนที่    

  2) เข้าถึงได้ง่าย มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยง      

     เข้าถึงได้ง่ายจากถนนสายหลัก สามารถลัดเลาะไปยังพ้ืนที่อ่ืนได้  

  3) มีการใช้งานอย่างอเนกประโยชน์      

     เส้นทางเดินเท้ามีความหลากหลายของกิจกรรม ผู้คนหลากหลายกลุ่มสังคม มีการ

     ใช้งานหลากหลายช่วงเวลา      

  4) มีความน่าดึงดูด        

     เช่น วิถีชวีิตชุมชน สถาปัตยกรรมเก่า ศาสนสถาน สถานที่ส าคัญในพ้ืนที่ เป็นต้น 
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  5) สภาพแวดล้อมในตรอก      

     เช่น มีร่มเงา เดินได้สะดวก มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

 คุณสมบัติและลักษณะของตรอกน่าเดินทั้ง 5 ประการ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเบื้องต้นใน

การคัดเลือกพ้ืนที่ตรอกน่าเดิน กรณีศึกษาตรอกในเขตพระนคร จากจ านวน 26 ตรอก ที่ประกาศลง 

ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วในเขตพระนคร กรุงเทพ (กลุ่มกลาง)  

 

 2.6.3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอก     

 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าได้ 5 ประการ ดังนี้

  1) สภาพแวดล้อม       

   - ภูมิทัศน์ทางเดิน เช่น พ้ืนผิวทาง พืชพรรณ ระบบแสงสว่าง อุปกรณ์ 

     ประกอบถนน (street furniture) เช่น ม้านั่ง ที่นั่งพักคอย ถังขยะ 

   - ขนาดทางเดิน เช่น พ้ืนที่และขนาด, ความกว้างของช่องทางเดิน 

   - มุมมอง มีความต่อเนื่องของมุมมอง     

   - เอกลักษณ์ของพ้ืนที่ มีลักษณะที่สะท้อนเรื่องราวและความเป็นมาทาง

     ประวัติศาสตร์ 

  2) การเข้าถึงและการเชื่อมโยง      

   - เข้าถึงได้ง่าย                                         

   - มีการเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่อ่ืนได้                                             

   - มีความต่อเนื่องของการเดิน 

  3) ความสะดวกสบาย       

   - มีระเบียบ        

   - เดินได้สะดวก ไม่เป็นหลุดเป็นบ่อ    

   - มีร่มเงา สามารถบังแดดกันฝนได ้    

   - มีป้ายสัญลักษณ์   
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  4) ความปลอดภัย       

   - มีสายตาสอดส่องดูแล      

   - มีแสงสว่างที่เหมาะสม      

   - มีการใช้พ้ืนที่ทั้งวัน ทั้งกลางวันและกลางคืน   

  5) ความหลากหลาย       

   - มีกิจกรรมที่หลากหลาย น่าดึงดูด     

   - มีผู้คนหลากหลาย      

   - มีการใช้งานพ้ืนที่หลากหลายช่วงเวลา 
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บทที่ 3                                                                                                               

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
เนื้อหาในบทนี้เป็นการน าเสนอรายละเอียดกระบวนการ วิธีการด าเนินการวิจัย รวมถึงแหล่งที่มาของ
ข้อมูล เครื่องมือในการศึกษาวิจัย ตลอดจนการเลือกบริบทพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือสร้างความเข้าใจใน
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการศึกษาวิจัยทั้งหมดอย่างเป็น
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

3.1 การก าหนดรูปแบบการศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 แสดงกระบวนการขั้นตอนก าหนดรูปแบบการศึกษาวิจัย     
ที่มา : ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 

 1) แนวความคิดเกี่ยวกับการเดินเท้า, ตรอกในการเดินเท้า                                                        

2) แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะของพื้นท่ีว่างและพืน้ท่ีสาธารณะ                                                

3) แนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบชุมชนเมืองน่าเดิน 

 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเดินเท้า มี 5 ประการ ดังนี้                

ก าหนดเกณฑพ์ิจารณาเลอืกขอบเขตพื้นที่ศึกษาเบื้องต้น                

จากคุณสมบัติและลักษณะของตรอกน่าเดิน                                        

1) ปริมาณและความหนาแน่นของคนเดิน                                      

2) เข้าถึงได้ง่าย มีความต่อเนื่องและเช่ือมโยง                                 

3) มีการใช้งานอย่างอเนกประโยชน์                                            

4) มีความน่าดึงดูด                                                               

5) สภาพแวดล้อมในตรอก 

ลงพ้ืนท่ีการเก็บรวบรวมข้อมูล                                           
1) ต าแหน่งที่ตั้งของตรอก                                                 
2) ขนาดและความกว้างของตรอก                                       
3) สภาพแวดล้อมของตรอก                                             
4) ปริมาณคนเดิน                                                            
5) การประกอบกิจกรรม 

 

      สรุปผลการศึกษา                        

สรุปผลการศึกษา เพื่อตอบค าถามของงานวิจัยว่า องค์ประกอบใดทางกายภาพของตรอกในเขตพระนครที่ส่งผลต่อความน่าเดิน 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัด                                               

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเดินเท้า 5 ประการ 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเดินเท้า 5 ประการ  

 

 

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเดินเท้า                                                                                                                    

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้า เพื่อค้นหาค้นหาองค์ประกอบทางกายภาพของเส้นทางเดินในตรอกที่มีผลตอ่ความน่าเดิน 

 

 

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม                                         

การส ารวจพื้นท่ี, การสังเกตการณ์,การสัมภาษณ์ 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

1.สภาพแวดล้อม                             

2. การเข้าถึงและการเชื่อมโยง                                           

3.ความสะดวกสบาย                                                   

4.ความปลอดภัย                                                         

5.ความหลากหลาย 

การเลือกพื้นท่ีศึกษา 
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3.2 แหล่งที่มาของข้อมูล 

 การศึกษาวิจัยได้มาจากหลายแหล่งข้อมูลทั้งในส่วนของข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดย

แหล่งที่มาของข้อมูลสามารถแบ่งได้ดังนี้      

 3.2.1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวความคิดเกี่ยวกับการเดินเท้า ตรอกในการเดินเท้า, ลักษณะของพ้ืนที่ว่างและ

พ้ืนที่สาธารณะ รวมถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบชุมชนเมืองน่าเดิน เพ่ือน ามาก าหนดกรอบ

แนวความคิด ค าถามงานวิจัย เกณฑ์ในการพิจารณาพื้นท่ีและวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินเท้า

และความน่าเดินในตรอก 

 3.2.2 การลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล      

  1) การส ารวจพื้นที่(Survey) ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ส ารวจต าแหน่งที่ตั้งตรอกในเขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกลาง) เพ่ือพิจารณาคัดเลือกขอบเขตพ้ืนที่ในการศึกษา โดยวิเคราะห์จาก

คุณสมบัติและลักษณะของตรอกน่าเดิน เก็บข้อมูลข้อมูลสภาพทางกายภาพ พร้อมทั้งบันทึกภาพถ่าย

ด้วยกล้องถ่ายรูป          

  2) การสังเกตการณ์(Observation) ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ เพ่ือที่เก็บข้อมูลพฤติกรรมการ

เดินเท้า กิจกรรมการใช้งานพ้ืนที่ในตรอก โดยการสังเกตการณ์และจดบันทึก พร้อมบันทึกภาพด้วย

กล้องถ่ายรูป          

  3) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ผู้วิจัยท าการออกแบบ 

แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างในประเด็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าและทัศนคติที่มีต่อความน่าเดิน

ในตรอก โดยเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานในตรอก พร้อมทั้งให้คะแนนความน่าเดินจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การเดินเท้าในตรอกนั้น ๆ 
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3.3 เครื่องมือในการวิจัย 

ตารางที่ 1 แสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าและเครื่องมือในการวิจัย 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 

 

3.4 การเลือกบริบทพื้นที่ศึกษา                              

งานวิจัยนี้แบ่งการเลือกพ้ืนที่เป็น 2 ขั้นตอน       

 ขั้นตอนที่1 การเลือกพ้ืนที่เบื้องต้น      

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตรอก จากประกาศลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น พบว่าในเขตพระนคร 

กรุงเทพ (กลุ่มกลาง) มีจ านวนตรอกที่มากกว่าเขตอ่ืน ๆ โดยมีตรอกจ านวน 26 ตรอก (ภาพที ่2) ซ่ึง

ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าชุมชนเก่า มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเดินเท้า 

 ขั้นตอนที่ 2 เลือกพ้ืนที่ท าการส ารวจจากปัจจัยพื้นฐานในการพิจารณาตรอกน่าเดิน โดยจะ

ด าเนินการคัดเลือกตรอกท่ีมีคุณสมบัติและลักษณะของตรอกน่าเดิน ดังนี้     

  1) ปริมาณและความหนาแน่นของคนเดิน                        

  2) เข้าถึงได้ง่าย มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยง    

 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้า 

เครื่องมือในการวิจัย  

แหล่งข้อมูล ส ารวจพืน้ท่ี สังเกตพฤติกรรม
ผู้เดินเท้า 

สัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง 

1.สภาพแวดล้อม - ภูมิทัศน์ทางเดิน เช่น พื้นผิวทาง, พชืพรรณ, ระบบ  
  แสงสว่าง, อุปกรณ์ประกอบถนน (street furniture) 

  -   แผนท่ี,                  
ลงพื้นท่ีภาคสนาม 

- ขนาดทางเดิน เช่น พื้นท่ีและขนาด, ความกว้างของ  
  ทางเดิน 

  -   ลงพื้นท่ีภาคสนาม 

- มีความต่อเนื่องของมุมมอง   -   ลงพื้นท่ีภาคสนาม 

- มีเอกลักษณ์ของพื้นท่ี มีลักษณะท่ีสะท้อนเร่ืองราว   
 และความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ 

  -   ลงพื้นท่ีภาคสนาม 

2) การเข้าถึงและ 
   การเชื่อมโยง 

- เข้าถึงได้ง่าย   -   แผนท่ี,                  
ลงพื้นท่ีภาคสนาม 

- มีการเชื่อมโยงระหว่างพื้นท่ีอื่นได้   -   ลงพื้นท่ีภาคสนาม 

- มีความต่อเนื่องของการเดิน   -   ลงพื้นท่ีภาคสนาม 

3) ความสะดวกสบาย - มีระเบียบเรียบร้อย   -   ลงพื้นท่ีภาคสนาม 

- เดินได้สะดวก ไม่เป็นหลุดเป็นบ่อ   -   ลงพื้นท่ีภาคสนาม 

- ร่มเงา สามารถบังแดดกันฝนได้   -   ลงพื้นท่ีภาคสนาม 

- มีป้ายบอกทาง,ป้ายสัญลักษณ ์      ลงพื้นท่ีภาคสนาม 

4) ความปลอดภัย - มีสายตาสอดส่องดูแล   -   ลงพื้นท่ีภาคสนาม 

- มีแสงสว่างที่เหมาะสม   -   ลงพื้นท่ีภาคสนาม 

- มีการใช้พื้นท่ีท้ังวัน ท้ังกลางวนัและกลางคืน        ลงพื้นท่ีภาคสนาม 

5) ความหลากหลาย - มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย นา่ดึงดูด       ลงพื้นท่ีภาคสนาม 

- มีผู้คนหลากหลายกลุ่มสังคม       ลงพื้นท่ีภาคสนาม 

- มีการใช้งานพืน้ท่ีหลากหลายช่วงเวลา       ลงพื้นท่ีภาคสนาม 
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  3) มีการใช้งานอย่างอเนกประโยชน์     

  4) มีความน่าดึงดูด       

  5) สภาพแวดล้อมในตรอก 

 ในเบื้องต้นผู้วิจัยได้ท าการศึกษาคุณสมบัติและลักษณะของตรอกน่าเดิน โดยลงพ้ืนที่เบื้องต้น 

ส ารวจพ้ืนที่ตรอก จ านวน 26 ตรอก ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกลาง) ตามประกาศ

ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น(เขตพระนคร, 2560) เก็บข้อมูลสภาพทางกายภาพของพ้ืนที่ โดยใช้

วิธีการสังเกตการณ์ มีเค้าโครงแบบแผนประเด็นในการเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล  

จากการส ารวจพ้ืนที่พบว่า  ตรอกที่มีคุณสมบัติและลักษณะของตรอกน่าเดิน มีจ านวน 10 

ตรอก 4 พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ A : ตรอกไก่แจ้-ตรอกเขียนนิวาส, พ้ืนที่ B : ตรอกมะยม-ตรอกกษาปณ์, 

พ้ืนที่ C : ตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน-ตรอกวัดราชนัดดา-ตรอกนาวา และพ้ืนที่ D : ตรอกนคร-ตรอก

มหาธาตุ   ซึ่งจะน าไปสู่การวิเคราะห์เชิงลึกต่อไป ข้อมูลเบื้องต้นท้ัง 4 พื้นที่มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ภาพที่ 20 แสดงตรอกท่ีมีคณุสมบตัิและลักษณะของตรอกน่าเดิน 
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 
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ตารางที่ 2 แสดงสภาพแวดล้อมพื้นท่ีของตรอก 
ชื่อตรอก สภาพแวดลอ้มพืน้ที่ของตรอก 

A1.ตรอกไก่แจ้  

คุณสมบัติและลกัษณะของตรอกน่าเดนิ 

1)  ปริมาณและความ 
    หนาแนน่ของคนเดิน 

มีคนเดนิไปมามากนอ้ยเป็นระยะตลอดทั้งวนั ทั้งคนในพืน้ทีแ่ละนกัท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ

2)  เข้าถึงได้ง่าย มีความ 
    ต่อเนือ่งและเชือ่มโยง 

เข้าถึงได้ง่ายจากถนนพระอาทิตย์ ป้อมพระสุเมรุ สวนสนัติชัยปราการ และ
สามารถเดินเชื่อมไปยังท่าเรอืพระอาทิตย์ได้ 

3) มีการใช้งานอย่าง 
   อเนกประโยชน ์

สองข้างทางในตรอกมทีั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศยัและร้านอาหาร ร้านซักอบรีด 
และห้องพกั 

4) มีความน่าดึงดดู ใกล้สวนสนัติชัยปราการ ใกลท้างเรือพระอาทิตย์ สามารถเดินเชือ่มไปยังถนน
ข้าวสารและบางล าพูได้ มเีรือ่งราวทางประวัติศาสตร ์

5) สภาพแวดล้อมในตรอก ทางเดินในตรอกค่อนข้างกว้าง เดินได้สะดวก มีร่มเงาของต้นไม้และอาคาร มี
ภาพวาดฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 

A2.ตรอกเขียนนิวาส  
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติและลกัษณะของตรอกน่าเดนิ 

1)  ปริมาณและความ 
    หนาแนน่ของคนเดิน 

คนเดนิไปมามากน้อยเป็นระยะตลอดทั้งวนั ทั้งคนในพื้นที่และนกัทอ่งเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  

2)  เข้าถึงได้ง่าย มีความ 
    ต่อเนือ่งและเชือ่มโยง 

เข้าถึงได้งานจากถนนพระอาทิตย์ ป้อมพระสุเมรุ สวนสนัติชัยปราการ และ
สามารถเดินเชื่อมไปยังท่าเรอืพระอาทิตย์ได้ เชื่อมต่อกับตรอกไก่แจ้ 

3) มีการใช้งานอย่าง 
   อเนกประโยชน ์

สองข้างทางในตรอกมทีั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศยั 

4) มีความน่าดึงดดู ใกล้สวนสาธารณะสวนสันตชิัยปราการ ใกลท้างเรือพระอาทิตย์ มเีรือ่งราว
ทางประวตัิศาสตร ์

5) สภาพแวดล้อมในตรอก ทางเดินในตรอกค่อนข้างกว้าง เดินได้สะดวก มีร่มเงาของต้นไม้และอาคาร 
ตรอกจะสั้นกว่าตรอกไก่แจ้ 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 
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ตารางที่ 2 แสดงสภาพแวดล้อมพื้นท่ีของตรอก (ต่อ) 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 

 

ชื่อตรอก สภาพแวดลอ้มพืน้ที่ของตรอก 

B1.ตรอกมะยม  
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติและลกัษณะของตรอกน่าเดนิ 

1)  ปริมาณและความ 
    หนาแนน่ของคนเดิน 

คนเดนิไปมามากน้อยเป็นระยะ มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาต ิเป็นเส้นทาง
ลัดเลาะจากถนนจักรพงษ์ไปยังถนนราชด าเนิน  

2)  เข้าถึงได้ง่าย มีความ 
    ต่อเนือ่งและเชือ่มโยง 

เข้าถึงได้ง่ายจากถนนจกัรพงษ์ ย่านบางล าพู และถนนราชด าเนนิ สามารถ
เชื่อมต่อไปยังตรอกกษาปณ์และซอยรามบตุรีได้ สามารถลัดเลาะไปยังถนน
ราชด าเนินได ้

3) มีการใช้งานอย่าง 
   อเนกประโยชน ์

การใช้งานในตรอกส่วนใหญ่จะเป็นเกรทเฮาส์ ที่พักส าหรับนกัทอ่งเที่ยว มี
ร้านอาหารไทยและต่างชาติ ผับบาร ์

4) มีความน่าดึงดดู เป็นเสน้ทางที่สามารถเชื่อมจากถนนจกัรพงษ์ ย่านข้าวสาร ไปยังถนน 
ราชด าเนินได้ ในระยะทางทีส่ั้น 

5) สภาพแวดล้อมในตรอก เป็นตรอกที่แคบ ส่วนใหญ่จะใช้การเดินเท้าเป็นหลัก แต่มีการสัญจรของ
รถจักรยานยนต์อยู่บ้างเป็นระยะ 

B2.ตรอกกษาปณ์  
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติและลกัษณะของตรอกน่าเดนิ 

1)  ปริมาณและความ 
    หนาแนน่ของคนเดิน 

คนเดนิไปมามากน้อยเป็นระยะ สว่นใหญ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดัเลาะจากถนน
สายหลัก 

2)  เข้าถึงได้ง่าย มีความ 
    ต่อเนือ่งและเชือ่มโยง 

เข้าถึงได้ง่ายจากซอยรามบุตรี ถนนข้าวสาร เชื่อมมายังถนนจกัรพงษ์ วัด
ชนะสงคราม และย่านบางล าพู 

3) มีการใช้งานอย่าง 
   อเนกประโยชน ์

การใช้งานในตรอกเป็นตรอกที่สั้น แต่มกีารใช้งานค่อยข้างเยอะและเป็น
เส้นทางลัดเลาะเชือ่มมายังถนนสายหลัก 

4) มีความน่าดึงดดู เป็นเสน้ทางที่สั้นแต่สามารถเชื่อมไประหว่างถนนข้าวสาร ย่านบางล าภูได้ 

5) สภาพแวดล้อมในตรอก เป็นตรอกที่แคบ ส่วนใหญ่คนเดินจะนักท่องเที่ยงชาวต่างชาติ ที่เดินเชื่อม
ระหว่างถนนข้าวสารและย่านบางล าภู 
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ตารางที่ 2 แสดงสภาพแวดล้อมพื้นท่ีของตรอก (ต่อ) 
ชื่อตรอก สภาพแวดลอ้มพืน้ที่ของตรอก 

C1.ตรอกศิลป์  
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติและลกัษณะของตรอกน่าเดนิ 

1)  ปริมาณและความ 
    หนาแนน่ของคนเดิน 

คนเดนิในตรอกศิลป์ ส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชนและพื้นที่โดยรอบ 

2)  เข้าถึงได้ง่าย มีความ 
    ต่อเนือ่งและเชือ่มโยง 

เข้าถึงได้ง่ายจากถนนดนิสอ  ต่อเนือ่งกับตรอกตกึดนิ และเชือ่มโยงไปยัง
ถนนราชด าเนนิและถนนตะนาวได้ คนในชมุชนจะใช้ลัดเลาะผ่านไปมา 

3) มีการใช้งานอย่าง 
   อเนกประโยชน ์

เป็นบ้านเรือนทีอ่ยู่อาศัย มกีารใช้พ้ืนทีส่าธารณะที่หลากหลาย ทัง้กจิกรรม
ค้าปลีก การชุมนุมท ากจิกรรมในชุมชน การพักผ่อน 

4) มีความน่าดึงดดู เป็นชุมชนเก่าแก่ มเีรือ่งราวทางประวัติศาสตร์ 

5) สภาพแวดล้อมในตรอก มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สามารถเดินเท้าได้สะดวก มีที่นั่งพักผ่อนริมคลอง
หลอดวัดราชนัดดา 

C2.ตรอกตึกดิน  
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติและลกัษณะของตรอกน่าเดนิ 

1)  ปริมาณและความ 
    หนาแนน่ของคนเดิน 

คนเดนิในตรอกตึกดิน  ส่วนใหญจ่ะเป็นคนในชุมชนและพืน้ที่โดยรอบ 

2)  เข้าถึงได้ง่าย มีความ 
    ต่อเนือ่งและเชือ่มโยง 

เข้าถึงได้ง่ายจากถนนดนิสอ  ต่อเนือ่งกับตรอกตกึศิลป์ 

3) มีการใช้งานอย่าง 
   อเนกประโยชน ์

สองข้างทางในตรอกเป็นบ้านเรือนทีอ่ยู่อาศยั ห้องพัก ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ มีกจิกรรมในชุมชน 

4) มีความน่าดึงดดู เป็นชุมชนเก่าแก่ มเีรือ่งราวทางประวัติศาสตร ์

5) สภาพแวดล้อมในตรอก ทางเดินในตรอกสามารถเดินได้สะดวก มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ตรอกจะ
สั้นกว่าตรอกศิลป์ 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 
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ตารางที่ 2 แสดงสภาพแวดล้อมพื้นท่ีของตรอก (ต่อ) 
ชื่อตรอก สภาพแวดลอ้มพืน้ที่ของตรอก 

C.3.ตรอกวัดราชนัดดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณสมบัติและลกัษณะของตรอกน่าเดนิ 

1)  ปริมาณและความ 
    หนาแนน่ของคนเดิน 

คนเดนิในตรอกวัดราชนัดดาส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชน ข้าราชการพนักงาน
บริษัท บรเิวณเสาชิงช้าและพื้นที่โดยรอบ 

2)  เข้าถึงได้ง่าย มีความ 
    ต่อเนือ่งและเชือ่มโยง 

เข้าถึงได้ง่ายจากถนนดนิสอ หลังลานคนเมอืงย่านเสาชิงช้า 

3) มีการใช้งานอย่าง          
   อเนกประโยชน ์

สองข้างทางในตรอกเป็นบ้านพักอาศัยและมีตลาดภายในตรอก 

4) มีความน่าดึงดดู เป็นชุมชนเก่าแก่ มเีรือ่งราวทางประวัติศาสตร์ มีตลาดขายของจิปาถะ 

5) สภาพแวดล้อมในตรอก เส้นทางเดินในตรอกจะขนานกับคลองรอบกรุง การสัญจรในตรอกใช้การ 
เดินเท้าเป็นหลัก มีร่มเงาของต้นไม้และอาคาร 

C4. ตรอกนาวา  

 

คุณสมบัติและลกัษณะของตรอกน่าเดนิ 

1)  ปริมาณและความ 
    หนาแนน่ของคนเดิน 

คนเดนิค่อนข้างเยอะตลอดทั้งวัน ทั้งคนในพื้นทีแ่ละนกัท่องเที่ยว 

2)  เข้าถึงได้ง่าย มีความ 
    ต่อเนือ่งและเชือ่มโยง 

เข้าถึงได้ง่ายจากถนนดนิสอ บริเวณลานคนเมือง ย่านเสาชิงช้าและถนน
ตะนาว ต่อเนือ่งไปยังถนนแพร่งนารายณ์ และตรอกนาวายังต่อเนือ่งกับ 
ซอยหลังโบสถ์พราหมณ ์

3) มีการใช้งานอย่าง 
   อเนกประโยชน ์

สองข้างทางในตรอกเป็นบ้านเรือนทีอ่ยู่อาศยั อาคารพาณิชย์ ร้านค้าที่
หลากหลาย ทั้งรา้นกาแฟร้านอาหาร ชว่งเย็นจะมรี้านอาหารรถเข็น 

4) มีความน่าดึงดดู เป็นย่านทีร่วมแหล่งอาหาร น่าดึงดูด อยู่ใกล้เสาชิงช้า และแพร่งนารายณ์ ศาล
เจ้าพ่อเสือ 

5) สภาพแวดล้อมในตรอก ตรอกค่อนข้างกว้าง ท าให้มีรถผ่านไปมา และมีการจอดรถสองข้างทาง   
มีร่มเงาจากตัวอาคาร 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 
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ตารางที่ 2 แสดงสภาพแวดล้อมพื้นท่ีของตรอก (ต่อ) 
ชื่อตรอก สภาพแวดลอ้มพืน้ที่ของตรอก 

D1.ตรอกนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณสมบัติและลกัษณะของตรอกน่าเดนิ 

1)  ปริมาณและความ 
    หนาแนน่ของคนเดิน 

คนเดนิเยอะตลอดทั้งวนั เป็นตรอกตลาดพระที่ใหญ ่มีร้านขายอาหาร และ
ห้องเสื้อ 

2)  เข้าถึงได้ง่าย มีความ 
    ต่อเนือ่งและเชือ่มโยง 

เข้าถึงได้ง่ายจากถนนมหาราชและท่าเรอืมหาราช อยู่ไม่ไกลจากตรอกวัด
มหาธาตุ  สามารถเดินเชือ่มไปยังท่าพระจันทรแ์ละท่าช้างได้  

3) มีการใช้งานอย่าง 
   อเนกประโยชน ์

มีความหลากหลายของกิจกรรม ทั้งแหล่งรวมพระเครือ่ง รา้นอาหารและ
ห้องเสื้อ มกีารพูดคุยปฏิสัมพนัธ์กนัของพ่อค้าแม่ค้าและคนเดิน 

4) มีความน่าดึงดดู เป็นตรอกตลาดพระและเป็นแหล่งรวมห้องเสื้อ 

5) สภาพแวดล้อมในตรอก มีร้านขายพระเครื่องวางแผงหน้าร้าน มีห้องเสื้อ ทางค่อนข้างแคบ บ้างก็ใช้
เป็นเส้นทางลัดไปยังท่าพระจันทร์ 

D2.ตรอกมหาธาตุ   
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติและลกัษณะของตรอกน่าเดนิ 

1)  ปริมาณและความ 
    หนาแนน่ของคนเดิน 

คนเดนิเยอะตลอดทั้งวนั เป็นตรอกตลาดพระที่ใหญ่ 

2)  เข้าถึงได้ง่าย มีความ 
    ต่อเนือ่งและเชือ่มโยง 

สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากถนนมหาราชและท่าเรอืมหาราช อยู่ไม่ไกลจาก
ตรอกนคร สามารถเดินเชื่อมไปยังท่าพระจนัทร์และท่าช้างได้  

3) มีการใช้งานอย่าง 
   อเนกประโยชน ์

มีการปฏิสมัพันธก์นัของเซียนพระ เป็นแหลง่รวมของเซียนพระ 

4) มีความน่าดึงดดู เป็นตลาดพระและเป็นทางที่เชือ่มไปยังท่าเรือท่ามหาราช 

5) สภาพแวดล้อมในตรอก มีร้านขายพระตลอดทั้งแนว วางแผงขายหน้าร้าน ทางเดินในตรอก 
ค่อนข้างแคบ 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 
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3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล        

 การเก็บข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอก ด าเนินการพิจารณาจากปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการเดินเท้า 5 ประการ  ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงส ารวจพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม โดย

วิธีการสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์โดยตรงเพ่ือให้ได้รายละเอียดมากขึ้น    

 3.5.1 การส ารวจพื้นที่และสังเกตการณ์เพ่ือค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้า 

ตารางที่ 3 แสดงประเด็นการเก็บรวบรวมข้อมลูและเครื่องมือในการส ารวจตรอก 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 
 

 3.5.2 การออกแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง      

 การออกแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) โดยมีแนวทางการ

สัมภาษณ์มีเค้าโครงแบบแผน จะท าการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานในตรอก ในประเด็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การเดินเท้าและทัศนคติต่อความน่าเดิน โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัย จ านวน 5 คน เพื่อ

น าไปวิเคราะห์และสรุปผลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกต่อไป   

  - ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (แสดงในภาคผนวก ก) 

 

 

 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้า  
เครื่องมือ 

 
แหล่งที่มา สภาพแวดล้อม การเข้าถึงและ

การเชื่อมโยง 
ความ 

สะดวกสบาย 
ความ 

ปลอดภัย 
ความ

หลากหลาย 

1) ต าแหน่งที่ต้ังของ      
   ย่านเมือง 

       แผนที่,ส ารวจ
พื้นที่ 

Google Earth, 
Google Map,  

2) ขนาดและความ 
   กว้างของตรอก  

     ส ารวจพ้ืนที่ ลงพื้นที่
ภาคสนาม 

3) สภาพแวดล้อม 
   ของตรอก 

     สังเกตการณ์ ลงพื้นที่
ภาคสนาม 

4) ปริมาณคนเดิน      สังเกตการณ์
บันทึก

พฤติกรรม 

ลงพื้นที่
ภาคสนาม 

5) การประกอบ    
   กิจกรรม 

     สังเกตการณ์ ลงพื้นที่
ภาคสนาม 
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3.6 วิธีการประเมินปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้า    

 3.6.1 เกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัด        

 ผู้วิจัยได้สร้างเกณฑ์การประเมินจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดระดับคะแนนและตัวชี้วัดในแต่ละปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้า 5 

ประการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อมของตรอก 
ตารางที่ 4 แสดงเกณฑ์การประเมนิและตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมของตรอก 

สภาพแวดล้อม ระดับคะแนน ตัวชี้วัด 

- พื้นผิวทาง วัสดุปูพื้นมี 
  ลักษณะที่เหมาะสมแข็งแรง 
  ทนทาน กันลื่น 

3 มาก พื้นผิวทางวัสดุปูพื้นมีความแข็งแรงทนทาน สภาพทางกายภาพสมบูรณ์ ไม่ลื่น 

2  ปานกลาง พื้นที่ผิวทางวัสดุปูพื้นมีความแข็งแรงทนทาน สภาพทางกายภาพไม่สมบูรณ์ มีการยุบบ้าง
เล็กน้อย แต่ไม่ลื่น 

1 น้อย พื้นผิวทางวัสดุปูพื้นไม่มีความแข็งแรงทนทาน สภาพทางกายภาพไม่สมบูรณ์มีการยุบตัวและ
ผิวลื่น 

- มีต้นไม้พืชพรรณ  
  

3 มาก มีต้นไม้ให้เห็นตลอดทั้งแนวของพื้นที่ตรอก 

2 ปานกลาง มีต้นไม้ให้เห็นประปราย พบเห็นได้ แต่ไม่สม่ าเสมอ 

1 น้อย มีต้นไม้น้อยมาก มีเพียงต้นไม้ด้านหน้าอาคารเท่านั้น 

- มีอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ม้านั่ง ที่นั่ง
พักคอย 

3 มาก มีอุปกรณ์ประกอบถนนตลอดแนวของพื้นที่ตรอก สภาพสามารถใช้งานได้ 

2 ปานกลาง มีอุปกรณ์ประกอบถนนอยู่บ้าง ไม่มากนัก และมีสภาพที่เสื่อมโทรม 

1 น้อย อุปกรณ์ประกอบถนนมีน้อยหรือแทบไม่มีเลย  

- ขนาดทางเดินความกว้างเหมาะสม 3 มาก ขนาดทางเดินมีความกว้างเหมาะสมกับพื้นที่ทางเดินในตรอก ที่เป็นทางเท้าสาธารณะ มี
ขนาดความกว้าง 2.40-3.00 เมตร 

2 ปานกลาง ขนาดเหมาะสมกับปริมาณคนเดินสัญจรไปมา ที่เป็นตรอกทางเดินเท้าประเภททางเท้าบาท
วิถี มีขนาดความกว้าง 1.50-2.40 เมตร 

1 น้อย ค่อนข้างที่จะแคบ มีขนาดความกว้างน้อยกว่า 1.50 เมตร  

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 

2) การเข้าถึงและการเชื่อมโยงของตรอก 

ตารางที่ 5 แสดงเกณฑ์การประเมนิและตัวช้ีวัดการเข้าถึงและการเชือ่มโยงของตรอก 
การเข้าถึงและการเชื่อมโยง ระดับคะแนน ตัวชี้วัด 

- เข้าถึงได้ง่าย 
 

3 มาก เข้าถึงได้ง่ายสะดวก เข้าถึงได้หลายทาง 

2  ปานกลาง ค่อนข้างที่จะเข้าถึงได้ยาก  

1 น้อย เข้าถึงได้ยาก เส้นทางมีความซับซ้อน  

-  มีการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ 
  อื่นได้ 
  

3 มาก เชื่อมโยงกันตลอดทั้งพื้นที่ตรอกและพื้นที่โดยรอบ 

2 ปานกลาง เชื่อมโยงกันได้ทั้งบางส่วน 

1 น้อย เป็นพื้นที่ปิดเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นได้น้อยมาก 

- มีความชัดเจนจดจ าได้ 3 มาก มีเอกลักษณ์สามารถจดจ าได้ เป็นที่จดจ าของผู้คนทุกกลุ่ม 

2 ปานกลาง สามารถจดจ าได้ กับผู้คนที่คุ้นเคยกับพื้นที่เท่านั้น 

1 น้อย ค่อนข้างที่จะจดจ าได้ยาก 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 
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3) ความสะดวกสบายของตรอก  
ตารางที่ 6 แสดงเกณฑ์การประเมนิและตัวช้ีวัดความสะดวกสบายของตรอก 

ความสะดวกสบาย ระดับคะแนน ตัวชี้วัด 

- เป็นระเบียบเรียบรอ้ย 
 

3 มาก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดแนวทางเดิน 

2  ปานกลาง มีบางต าแหน่งไมเ่ป็นระเบียบเรียบร้อย 

1 น้อย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนอ้ยมากหรือแทบไม่มรีะเบียบเลย 

-  ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินเท้า 
 

3 มาก ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดนิเท้าตลอดแนวของพืน้ที่ตรอก 

2 ปานกลาง มีสิ่งกีดขวางทางเดนิบ้างเลก็นอ้ย บางต าแหน่งของพืน้ทีต่รอก 

1 น้อย มีสิ่งกีดขวางทางเดนิเท้าในตรอกเป็นจ านวนมาก 

- ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ 3 มาก ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ เดินได้สะดวกตลอดทั้งแนวของพื้นที่ตรอก 

2 ปานกลาง มีเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่บาง พบเห็นได้เป็นระยะ ๆ 

1 น้อย เป็นหลุมเป็นบ่อมาก พบได้ตลอดแนวตรอก 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 

4) ความปลอดภัย  
ตารางที่ 7 แสดงเกณฑ์การประเมนิและตัวช้ีวัดความปลอดภัยของตรอก 

ความปลอดภัย ระดับคะแนน ตัวชี้วัด 

-  มีคนเดินผ่านไปมาตลอด 
 

3 มาก มีคนเดนิเท้าจ านวนมาก พบเห็นได้ตลอดทัง้วัน 

2  ปานกลาง มีคนเดนิเท้าจ านวนมาก แต่พบเห็นได้บางชว่งเวลา 

1 น้อย มีคนเดนิไปมาจ านวนน้อย 

- มีแสงสว่างในเวลากลางคืน 
 

3 มาก มีแสงสว่างตลอดทั้งแนว 

2 ปานกลาง มีแสงสว่างอยู่ประปราย พบเห็นได้เป็นระยะ ๆ 

1 น้อย มีแสงสว่างน้อยหรอืแทบไม่มีเลย  

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 

5) ความหลากหลายของตรอก 

ตารางที่ 8 แสดงเกณฑ์การประเมนิและตัวช้ีวัดความหลากหลายของตรอก 
ความหลากหลาย ระดับคะแนน ตัวชี้วัด 

- มีการใช้งานพืน้ที่หลายช่วงเวลา  
 

3 มาก มีการใช้งานพืน้ที่หลายช่วงเวลา ทั้งกลางวนักลางคืน 

2  ปานกลาง มีการใช้งานพืน้ทีเ่ฉพาะกลางวนัหรอืกลางคืน อย่างใดอย่างหนึง่ 

1 น้อย มีการใช้งานพืน้ที่บางช่วงเวลาของวนั 

- มีกจิกรรมที่หลากหลาย 3 มาก มีความหลากหลายของกิจกรรมมาก (สามประเภทขึน้ไป) 

2 ปานกลาง มีกิจกรรมสองประเภทผสมผสานกนัในพื้นที่ 

1 น้อย มีกิจกรรมเพียงประเภทเดียว  

- มีประเภทผู้ใช้งานที่หลากหลาย  3 มาก มีผู้ใช้งานทุกกลุ่มสังคม เดก็ สตรี คนชรา คนวัยท างาน นกัทอ่งเที่ยว 

2 ปานกลาง มีผู้ใช้งานหลายประเภทปะปนกัน 

1 น้อย มีผู้ใช้งานประเภทเดียวหรอืบางกลุม่เท่านัน้ 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 
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3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล         

 การวิ เคราะห์ข้อมูลประเด็นปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการเดินเท้า 5 ป ระการ  ได้แก่  

สภาพแวดล้อม  การเข้าถึงและการเชื่อมโยง ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความ

หลากหลาย น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการส ารวจพ้ืนที่ สังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ มาวิ เคราะห์

ผ่านเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดในแต่ละปัจจัย ที่ได้ก าหนดรายละเอียดไว้ในวิธีการประเมินปัจจัยที่

อิทธิพลต่อการเดินเท้า (3.6) ท าการประมวลผลตามเกณฑ์การประเมิน   เพ่ือพิจารณาค้นหา

องค์ประกอบใดทางกายภาพของตรอกที่ส่งผลต่อความน่าเดินและพิจารณาปัจจัยใดส่งผลต่อการเดิน

เท้าในตรอกมากน้อยเพียงใดและน าไปสู่การสรุปผลต่อไป  

3.8 การสรุปผลการศึกษาวิจัย 

 การสรุปผลการศึกษาวิจัยเพ่ือค้นหาค าตอบในการศึกษาว่าองค์ประกอบใดทางกายภาพของ

ตรอกที่ส่งผลต่อความน่าเดิน จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าทั้ง 5 ประการ 

ประมวลผลการวิเคราะห์และสรุปผลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในแต่ละปัจจัยว่ามีลักษณะส าคัญ

อย่างไรที่ส่งผลให้ตรอกมีความน่าเดินในแต่ละตรอกพ้ืนที่ศึกษา 
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บทที่ 4                                                                                                                    

พื้นที่ศึกษาตรอกในพระนคร  

 
 ในบทนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์สภาพของพ้ืนที่ศึกษาตรอกในเขตพระนคร ในประเด็น
ประวัติความเป็นมา ที่ตั้งและขอบเขต สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  องค์ประกอบทางกายภาพของ
เส้นทางเดินเท้าในตรอก รวมทั้งจ านวนผู้เดินเท้า ความหลากหลายของกิจกรรม ไปจนถึงการเป็นพื้นที่
สาธารณะที่ส าคัญของชุมชน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินเท้าในตรอก 

4.1 ประวัติความเป็นมาของพื้นที่เขตพระนคร 

 เขตพระนครเดิมมีฐานะเป็น อ าเภอชนะสงคราม ขึ้นกับกรมนครบาล มีที่ว่าการอ าเภอตั้งอยู่
ที่ถนนจักรพงษ ์ติดกับวัดชนะสงครามด้านเหนือ 
 ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2458 ได้มีประกาศยกเลิกอ าเภอชั้นในแต่เดิมและตั้งอ าเภอชั้นใน
ขึ้นใหม ่25 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอพระราชวัง อ าเภอชนะสงคราม อ าเภอส าราญราษฎร์ อ าเภอพาหุรัด 
อ าเภอจักรวรรดิ อ าเภอสัมพันธวงศ์ อ าเภอสามแยก อ าเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย อ าเภอสามยอด 
อ าเภอนางเลิ้ง อ าเภอบางขุนพรหม อ าเภอสามเสน อ าเภอดุสิต อ าเภอพญาไท อ าเภอประแจจีน 
อ าเภอประทุมวัน อ าเภอบางรัก อ าเภอสาธร อ าเภอบ้านทะวาย อ าเภอบางพลัด อ าเภออมรินทร์ 
อ าเภอหงสาราม อ าเภอราชคฤห์ อ าเภอบุปผาราม และอ าเภอบุคคโล 
 ต่อมาในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2471 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการ
รวมพ้ืนที่อ าเภอพาหุรัด อ าเภอส าราญราษฎร์ อ าเภอพระราชวัง และอ าเภอชนะสงครามเป็นอ าเภอ
เดียวกัน เรียกว่า อ าเภอพระนคร ตามประกาศยุบรวมอ าเภอและกิ่งอ าเภอในจังหวัดพระนครและ
ธนบุรี (ภายหลังได้ยุบอ าเภอสามยอดและอ าเภอบางขุนพรหมเข้ามารวมด้วย) และใน พ.ศ. 2515 ได้
มีประกาศคณะปฏิวัติจัดระเบียบการปกครองในเขตนครหลวงใหม่  อ าเภอพระนครจึงได้รับการ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตพระนคร ขึน้กับกรุงเทพมหานคร  (ส านักเขตพระนคร,2562) 

                                              (ก)                                                (ข) 
     

ภาพที่ 21 แสดงภาพประวตัิศาสตร์เขตพระนคร  
(ก) สะพานหัน ข้ามคลองโอ่งอ่าง, (ข) คลองโอ่งอ่าง ตรงภูเขาทองวัดสระเกศ                                 

ที่มา:  ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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4.2 ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ 

 4.2.1ที่ตั้งและขอบเขต 
 เขตพระนคร เป็นเขตหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร  อยู่ในเขตอนุรักษ์เมืองเก่า  เป็น

แหล่งรวมประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ตั้งอยู่บนเกาะรัตนโกสินทร์มีพ้ืนที่ทั้งหมด 5.536  ตร.กม 

มีอาณาบริเวณติดต่อกับเขตข้างเคียง ดังนี้       

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตดุสิต มีคลองผดุงกรุงเกษมเป็นเส้นแบ่งเขต 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์                                 

    มีถนนราชด าเนินนอกและคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) เป็นเส้น

    แบ่งเขต       

  ทิศใต้  ติดต่อกับเขตคลองสานและเขตธนบุรี มีแนวกึ่งกลางแม่น้ า 

    เจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต     

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัด มี

    แนวกึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
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ภาพที่ 22 แสดงที่ตั้งและขอบเขต เขตพระนคร 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Google earth 
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ภาพที่ 23 แสดงพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ที่มา : ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 
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4.3 สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน   

 เขตพระนคร เป็นเขตชั้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจสังคม

และการปกครอง เป็นที่ตั้งของสถานที่ส าคัญ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญของ

ชาติ รวมทั้งสถาปัตยกรรมและอาคารที่มีคุณค่า บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ศิลปะของชาติไทย อีกท้ังเป็น

ศูนย์กลางการศึกษา การค้า เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง  

 4.3.1 สภาพทางเศรษฐกิจ       

 สภาพเศรษฐกิจในเขตพระนครมีย่านการค้าที่ส าคัญหลายแห่ง ซึ่งเป็นย่านการค้าที่เคย

รุ่งเรืองมาก่อนตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งในสมัยก่อนจะเป็นตลาดสดในรูปของตลาดน้ าที่

กระจายตัวอยู่ตามคลองต่างๆ เช่น ตลาดน้ าท่าเตียน ตลาดปากคลองตลาด และมีตลาดแหล่งผลิต

สินค้าที่เป็นชุมชนช่างฝีมือ ได้แก่ บ้านพานถม บ้านบาตร บ้านหม้อ เป็นต้น ซึ่งยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน 

โดยเป็นย่านจ าหน่ายสินค้าเฉพาะอย่างเดียวกับในอดีต แต่เนื่องสมัยปัจจุบันมีการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจที่รวดเร็วเกินกว่าพ้ืนที่เดิมจะรองรับได้ เมืองได้ขยายตัวออกไปสู่พ้ืนที่รอบนอกท าให้ย่าน

การค้าของเมืองกรุงเทพมหานครย้ายไปอยู่พ้ืนที่รอบนอกด้วย เช่น ประตูน้ า ปทุมวัน สีลม เป็นต้น  

แต่ยังมีย่านเศรษฐกิจที่ส าคัญๆ ในเขตพระนคร ที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน มีการรวมตัวของธุรกิจ

ประเภทเดียวกัน สามารถแยกเป็นย่านได้ชัดเจน   ดังนี้ ย่านบางล าพู ย่านถนนข้าวสาร ย่านพระ

อาทิตย์ ย่านวังบูรพา ย่านพาหุรัด ย่านบ้านหม้อ ย่านปากคลองตลาด ย่านสามแพร่ง  ย่านท่าช้าง ท่า

มหาราช ท่าพระจันทร์ (ส านักเขตพระนคร,2563) 

 4.3.2 สภาพทางสังคมและชุมชน       

 สภาพทางสังคมและชุมชน  เขตพระนครเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ

ประเพณี มาตั้งแต่อดีต มีการพัฒนาไปตามกระแสเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอย่างต่อเนื่องตลอดมา 

ปัจจุบันเขตพระนคร จึงมีเค้าโครงความเจริญในอดีตและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบริเวณกรุง

รัตนโกสินทร์และฝั่งธนบุรี  ได้กลายเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ พระบรมมหาราชวัง วัด หรือสถานที่

ประกอบพิธีทางศาสนา เช่น มัสยิด สุเหร่า ศาลเจ้า โบสถ์พราหมณ์ เป็นต้น รวมทั้งสถานศึกษาจ านวน

มากผสมผสานกับที่อยู่อาศัยที่ถูกดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ ทั้ง

ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัย (ส านักเขตพระนคร,2563) 
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ภาพที่ 24 แสดงสภาพเขตพระนครเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม  
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย,2563 

 

4.4 ระบบโครงข่ายการสัญจร         

 4.4.1 ระบบโครงข่ายการสัญจรในพื้นที่เขตพระนคร มี 3 ประเภท ได้แก่ ถนนสายหลัก 

ถนนสายรอง ถนนสายย่อย โดยมีรายละเอียดประเภทถนนดังนี้     

  1) ถนนสายหลัก ประกอบด้วย ถนนราชด าเนิน ถนนพระปกเกล้า และถนนเจริญ

กรุง ซึ่งถนนสายหลักท าหน้าที่เชื่อมโยงการสัญจรจากพ้ืนที่ภายนอกเข้ามาสู่พ้ืนที่เขตพระนคร 

  2) ถนนสายรอง ประกอบด้วย ถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ ถนนมหาราช ถนน

ตะนาว ถนนดินสอ ถนนหน้าพระลาน ถนนเฟ่ืองนคร ถนนตีทอง ถนนตีเพชร ถนนจักรเพชร ถนน

พาหุรัด ถนนบ ารุงเมือง ถนนมหาไชย        

  3) ถนนสายย่อย ประกอบด้วย ถนนข้าวสาร ถนนรามบุตรี ถนนตานี ถนนแพร่งนรา 

เป็นต้น ท าหน้าที่เชื่อมโยงภายในพ้ืนที่ให้มีความสามารถในการเข้าถึง โดยเชื่อมโยงกับถนนสายรอง

เส้นต่างๆ เป็นโครงข่ายที่ดีมากยิ่งขึ้น  

 
  

  

  

1 4 

3 6 

5 2 

เขตพระนคร เป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

ย่านถนนข้าวสาร 

ตลาดท่าเตียน 

ปากคลองตลาด 

พระบรมมหาราชวัง 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

รามง 
ศาลเจ้าพ่อเสือ  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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    ภาพที่ 25 แสดงระบบโครงข่ายการสญัจรพื้นที่เขตพระนคร  

ที่มา : ดัดแปลงจาก Google earth 
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 4.4.2 ตรอก เป็นเส้นทางย่อยจากถนนสายหลัก ที่เป็นถนนส าหรับการเดินทางติดต่อ

เชื่อมโยงส่วนต่างๆ ภายในพ้ืนที่เมืองหรือย่าน มีเขตทางที่มีขนาดเล็ก ตรอกในเขตพระนคร เป็น

เส้นทางสายย่อยที่เชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักและสายรอง 

 
ภาพที่ 26 แสดงตรอกเส้นทางสายย่อยเชื่อมโยงกับโครงข่ายถนน  

ที่มา : ดัดแปลงจาก Google earth โดยผู้ศึกษาวิจยั, 2563 
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4.5 พื้นที่ศึกษาตรอกในพระนคร        

 4.5.1 พื้นที่ A ตรอกไก่แจ้-ตรอกเขียนนิวาส      

  1) ข้อมูลทั่วไป        

  ตรอกไก่แจ้ ในสมัยก่อนบริเวณปากตรอกแห่งนี้เป็นที่ตั้งของบ้านพระนิติธานภิเษก 

ผู้พิพากษาศาลฎีกาในสมัยรัชกาลที่ 6 บ้านสามชั้นของท่านมีสิ่งสะดุดตาปรากฏอยู่บนหลังคา คือเสา

โลหะบอกทิศทางลมรูปไก่ ตามอย่างลักษณะบ้านเรือนของชาวตะวันตก จึงท าให้ผู้คนในย่านนี้เรียก

ติดปากกันว่า “บ้านไก่แจ้” และกลายมาเป็นชื่อ ตรอกไก่แจ้ ตราบจนทุกวันนี้  ส่วนตรอกเขียนนิวาส  

เหลือเพียงชื่อให้นึกย้อนถึงโรงเรียนเขียนนิวาสน์ หนึ่งในโรงเรียนราษฎร์ซึ่งเคยเปิดกิจการในย่าน

บางล าพู ปัจจุบันอาณาบริเวณโรงเรียนเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งอยู่ในความดูแลของส านักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์        

   2) ต าแหน่งที่ตั้ง: ตั้งอยู่บนถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม    

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 27 แสดงต าแหน่งที่ตั้งพื้นที ่A ตรอกไก่แจ้-ตรอกเขียนนิวาส                                                                
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 
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  3) สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอก   

 

 

 

 

 

                             
                                                   

(ก)                                                 (ข) 
 

ภาพที่ 28 แสดงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอกไก่แจ้  
 (ก) ส่วนต้นของตรอกไก่แจ้ (ข) พื้นที่ภายในตรอก 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                       (ก)                (ข) 
 

ภาพที่ 29 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอกเขียนนิวาส 
(ก) บริเวณส่วนต้นของตรอกเขียนนิวาส (ข)สภาพแวดล้อมบรเิวณภายในของตรอกเขียนนิวาส 
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 4.5.2 พื้นที่ B ตรอกมะยม ตรอกกษาปณ์       

  1) ข้อมูลทั่วไป          

  ตรอกกษาปณ์ เป็นตรอกเล็กๆ อยู่เยื้องกับสถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม ตั้งอยู่

บริเวณโรงกษาปณ์ในอดีต โรงกษาปณ์เป็นหน่วยงานสังกัดกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ตั้ง "กรมเก็บ" เมื่อ 7 ต.ค.2433 พระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6. เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมพระคลังข้างที่" เมื่อ พ.ศ.2454 หลังเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. 2475 เปลี่ยนมาเป็นธนารักษ์ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า ส่วน 

ตรอกมะยมเป็นตรอกเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามตรอกกษาปณ์ สามารถใช้ลัดเลาะไปยังถนนข้าวสารและ

ถนนราชด าเนินกลางได้ ตรอกมะยมเป็นตรอกแคบ ๆ ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาพักเป็นแหล่งรวมที่พัก

ราคาประหยัด          

  2) ต าแหน่งที่ตั้ง: ตรอกมะยม ตรอกกษาปณ์ ตั้งอยู่บนถนนจักรพงษ์   

 

ภาพที่ 30 แสดงต าแหน่งท่ีตั้งพ้ืนท่ี B ตรอกมะยม ตรอกกษาปณ ์
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 
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  3) สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอก   

 

 

 

 

 

 

 
 (ก)                                             (ข) 

 
ภาพที่ 31 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอกกษาปณ ์
(ก) ส่วนต้นของตรอกกาษปณ ์ (ข) ส่วนท้ายของตรอกกษาปณ ์ 

                                                                                                                                                           

                                         (ก)                (ข)            
   

ภาพที่ 32 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอกมะยม 
(ก) ส่วนต้นของตรอกมะยม (ข) สภาพแวดล้อมบริเวณภายในของตรอกมะยม 
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 4.5.3 พื้นที่ C ตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน, ตรอกวัดราชนัดดา ตรอกนาวา   

  1) ข้อมูลทั่วไป         

  ตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน พ้ืนที่บริเวณนี้ในอดีตเป็นที่พักอาศัยของข้าราชการและช่าง

ตีทอง ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยปัจจุบันยังมีบ้านของข้าราชการรุ่นเก่าตกทอดมาให้เห็นถึงปัจจุบัน 

เช่น บ้านของหลวงไชยประชานุรักษ์ นอกจากนั้นแล้วสมัยก่อนเคยมีหน่วยงานของกรมศิลปากรอยู่ใน

ตรอกศิลป์ ท าให้ผู้คนทั่วไปเรียกชื่อตรอกนี้ว่า “ตรอกศิลป์” ส่วนค าว่า “ตรอกตึกดิน” สันนิษฐานว่า

น่าจะบ่งชี้ถึงหลุมหลบภัยที่เคยสร้างในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองในบริเวณนี้ในอดีต โดยไม่หลงเหลือ

ให้เห็นในปัจจุบันอีกแล้ว         

  ตรอกวัดราชนัดดา ตั้งอยู่บริเวณวัดราชนัดดา หลังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เดิม

สมัยรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ สร้างวัดราชนัดดาพระราชทานแก่พระเจ้าหลานเธอหม่อมเจ้าหญิง

โสมนัสซึ่งต่อมาภายหลังรัชกาลที่ 4 ทรงสถาปนาขึ้นเป็นเสด็จพระนางโสมนัสวัฒนาวดี พระอุโบสถ์  

สร้างแบบศิลปะสมัยรัชกาลที่ 3 ต่อมาได้พระราชทานที่ดินบริเวณวัดราชนัดดาให้ข้าราชการ เป็นที่ตั้ง

ของชุมชนที่เก่าแก่มีอายุมากกว่า 80 ปี มีผู้คนอยู่อาศัยมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์  

  ตรอกนาวา อยู่หลังโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า เป็นตรอกที่ลัดเลาะมายังถนนตะนาว 

ศาลเจ้าพ่อเสือ เป็นย่านของกินและประวัติศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งย่านชุมชนเก่า  ภายในตรอกที่มี

ร้านอาหารทีห่ลากหลายที่ตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์  

  2) ต าแหน่งที่ตั้ง: ตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน, ตรอกวัดราชนัดดา ตั้งอยู่บนถนนดินสอ 

และตรอกนาวา ตั้งอยู่บนถนนตะนาว 
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ภาพที่ 33 แสดงต าแหน่งท่ีตั้งพ้ืนท่ี C ตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน, ตรอกวัดราชนัดดา ตรอกนาวา 
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 

 

  3) สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอก  

 

  

 

 

 

 
                                      
                                (ก)                                 (ข) 

 
ภาพที่ 34 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอกศิลป ์

(ก) ส่วนต้นของตรอกศิลป์ (ข) สภาพแวดล้อมบริเวณภายในของตรอกศิลป์ 
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                         (ก)                  (ข)  

ภาพที่ 35  สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอกตึกดิน 
(ก) ส่วนต้นของตรอกตึกดิน (ข) สภาพแวดล้อมบริเวณภายในของตรอกตึกดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 
   (ก)      (ข) 

 
ภาพที่ 36 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอกวัดราชนัดดา 

(ก) ส่วนต้นของตรอกวัดราชนัดดา (ข) สภาพแวดล้อมบริเวณภายในของตรอกวัดราชนัดดา 
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                       (ก)               (ข) 

 

ภาพที่ 37 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอกนาวา 
(ก) ส่วนต้นของตรอกนาวา (ข) สภาพแวดล้อมบริเวณภายในของตรอกนาวา 

 

 4.5.4 พื้นที่ D ตรอกนคร ตรอกมหาธาตุ      

  1) ข้อมูลทั่วไป        

  ตรอกนคร ตรอกมหาธาตุ อยู่บริเวณถนนมหาราช ย่านท่าพระจันทร์ เป็นชุมชน

ประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในเขตพระนครที่มีความน่าสนใจ ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ผู้คนเข้ามาตั้งถิ่น

ฐานตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้ง 2 เป็นพ้ืนที่ที่มีการค้าขายมาตั้งแต่ในอดีต มีสินค้าที่หลากหลาย 

“ตรอกมหาธาตุ” เดิมเป็นพ้ืนที่วัดมหาธาตุ ตรอกมหาธาตุมีชื่อเสียงด้านตลาดพระและชุดครุยนั้นเริ่ม

ขึ้นในช่วงหลัง โดยตลาดพระเริ่มมีชื่อเสียงที่ท่าพระจันทร์เมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว ซึ่งจุดเริ่มต้นของ

ตลาดพระที่มีชื่อเสียงของท่าพระจันทร์นั้น สันนิษฐานว่ามาจากการที่ชุมชนท่าพระจันทร์ตั้งอยู่ใกล้วัด

มหาธาตุ และมีคนไม่กี่คนริเริ่มให้บริการเช่าพระที่ชุมชนท่าพระจันทร์ หลังจากนั้นจึงมีผู้คนจากที่อ่ืน

อีกเป็นจ านวนมากเข้ามาเปิดบริการเช่าพระที่ชุมชนแห่งนี้ จนชุมชนท่าพระจันทร์กลายเป็นตลาดพระ

ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ส่วน “ตรอกนคร” อยู่ถัดออกไปจากตรอกมหาธาตุ ปัจจุบันก็เต็มไปด้วยร้านขาย

พระเครื่อง เช่นเดียวตรอกมหาธาตุ 
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  2) ต าแหน่งที่ตั้ง: ตรอกนคร ตรอกมหาธาตุ ตั้งอยู่บนถนนมหาธาตุ บริเวณ

พระบรมมหาราชวัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 38 แสดงต าแหน่งท่ีตั้ง พื้นที่ D ตรอกนคร ตรอกมหาธาต ุ
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 
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  3) สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอก   

 

 

 

 

                                               (ก)                                            (ข) 

                                                                                        
ภาพที่ 39 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอกมหาธาต ุ

(ก) ส่วนต้นของตรอกมหาธาตุ (ข) สภาพแวดล้อมบรเิวณภายในของตรอกมหาธาตุ 

 

 

 

 

 
 
                                                 

                                          (ก)                                                      (ข) 
 

ภาพที่ 40 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอกนคร 
(ก) ส่วนต้นของตรอกนคร (ข) สภาพแวดล้อมบริเวณภายในของตรอกนคร 
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บทที ่5                                                                                                                         

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอก 

 
ในบทนี้เป็นวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกพ้ืนที่ศึกษา 4 พ้ืนที่ จ านวน 10 

ตรอก ได้แก่ ตรอกไก่แจ้ ตรอกเขียนนิวาส ตรอกมะยม ตรอกกษาปณ์ ตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ตรอก
วัดราชนัดดา ตรอกนาวา ตรอกนครและตรอกมหาธาตุ โดยท าการวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ที่มี
อิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกเขตพระนคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 สภาพแวดล้อมของตรอกพื้นที่ศึกษา 

 สภาพแวดล้อมของตรอก ท าการประเมินในประเด็นต่างๆ 4 ประเด็น ได้แก่ พ้ืนผิวทางวัสดุปู
พ้ืน อุปกรณ์ประกอบถนน ต้นไม้พืชพรรณและขนาดของทางเดิน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 พ้ืนที่ 
จ านวน 10 ตรอก น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพของเส้นทางเดิ นเท้าและท าการ
ประเมินผล   
 

 1) พ้ืนที่ A: ตรอกไก่แจ้-ตรอกเขียนนิวาส 
  1.1) สภาพแวดล้อมของตรอกไก่แจ้ มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พ้ืนผิวทางปูด้วย

วัสดุปูพ้ืนคอนกรีตตลอดทั้งแนว มีความแข็งแรงทนทาน สภาพทางกายภาพมีช ารุดบางต าแหน่ง มีท่อ

ระบายน้ าตลอดแนว ป้องกันน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน สภาพพ้ืนผิวไม่ลื่น  พืชพรรณต้นไม้มีทั้งไม้ยืนต้น

และต้นไม่พุ่มขนาดเล็ก พบเห็นได้ประปราย แต่ไม่สม่ าเสมอ จะมีให้เห็นเยอะบริเวณกลางตรอกและ

ท้ายตรอก ส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ที่ปลูกบริเวณบ้านมีรั้วปิดกั้น แต่ให้ความร่มรื่นบริเวณเท้าเดินในตรอก 

ด้านซ้ายจะมีต้นไม้เยอะกว่าด้านขวาของทางเดินด้วยข้อจ ากัดของพ้ืนที่บริเวณบ้าน ที่อยู่อาศัยภายใน

ตรอกส่วนใหญ่มีรั้วปิดกั้นตลอดแนว อุปกรณ์ประกอบถนนของตรอกไก่แจ้ พบได้น้อยมาก เนื่องจาก

ผู้คนที่อยู่อาศัยใช้พ้ืนที่ภายในบริเวณรั้วบ้าน  เส้นทางเดินในตรอกส่วนใหญ่ใช้ ในการสัญจรไปมา 

ขนาดทางเดินเท้าของตรอกไก่แจ้ มีขนาด 3.00 เมตร สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก  



  77 

 

   (ก)                                             (ข)                                           (ค) 
 

ภาพที่ 41 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอกไก่แจ ้
สภาพพื้นผิวทาง วัสดุปูพื้นปูด้วยคอนกรีต (ข) ขนาดความกว้างของทางเดิน 

พืชพรรณต้นไม้ บรเิวณกลางตรอก 
 

  1.2) สภาพแวดล้อมของตรอกเขียนนิวาส มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพพ้ืนผิวทางปู

ด้วยวัสดุปูพ้ืนคอนกรีตตลอดทั้งแนว มีความแข็งแรงทนทาน สภาพทางกายภาพสมบูรณ์ มีท่อระบาย

น้ าตลอดแนว ป้องกันน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน สภาพพ้ืนผิวไม่ลื่น พืชพรรณต้นไม้มีให้เห็นตั้งแต่ต้น

ตรอกเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ และสามารถพบเห็นได้ประปรายบริเวณกลางตรอกและท้ายตรอก ส่วน

ใหญ่เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก อุปกรณ์ประกอบถนนของตรอกเขียนนิวาส พบเห็นได้หน้าอาคารบาง

ต าแหน่ง เช่น ม้านั่งหน้าร้านอาหาร ม้านั่งหน้าร้านขายของช าภายในตรอก เป็นต้น เส้นทางเดินใน

ตรอกส่วนใหญ่ใช้ในการสัญจรไปมา ขนาดทางเดินเท้าของตรอกเขียนนิวาส มีขนาด 4.00 เมตร 

สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกทั้งคนเดินและรถจักรยานยนต์ 
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        (ก)                                         (ข) ภาพบน (ค) ภาพล่าง 

 

ภาพที่ 42  สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอกเขียนนิวาส 
(ก) สภาพพื้นผิวทางวัสดุปูพ้ืนปดู้วยคอนกรีต (ข) พืชพรรณต้นไม้ บรเิวณกลางตรอก 

(ค) ขนาดความกว้างของทางเดิน 
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 2) พ้ืนที่ B: ตรอกมะยม-ตรอกกษาปณ์ 

  2.1) สภาพแวดล้อมของตรอกมะยม มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พ้ืนผิวทางปูด้วย

กระเบื้องหยาบตลอดทั้งแนว มีความแข็งแรงทนทาน มีสภาพผิวทางช ารุดบางต าแหน่งของตรอก มี

ท่อระบายน้ าตลอดแนว ป้องกันน้ าท่วมขัง พ้ืนผิวทางเดินไม่ลื่น พืชพรรณต้นไม้มีให้เห็นประปราย

ตลอดทั้งแนวตรอก ส่วนใหญ่เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กใส่กระถางวางประดับหน้าอาคาร พบเห็นได้บริ เวณ

หน้าโรงแรม ห้องพัก ร้านอาหารและบาร์ อุปกรณ์ประกอบพบเห็นได้น้อยมาก เนื่องจากสภาพของ

ตรอกมีขนาดเล็กและแคบ ความกว้างของทางเดินมีขนาด 2.00 เมตร 

                 (ก)                                        (ข)                                          (ค)   
 

ภาพที่ 43  สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอกมะยม 
(ก) สภาพพ้ืนผิวทาง วัสดุปูพ้ืนปูดว้ยคอนกรีต (ข) พืชพรรณต้นไม้ บริเวณกลางตรอก 

(ค) ขนาดความกว้างของทางเดิน 
 

  2.2) สภาพแวดล้อมของตรอกกษาปณ์  มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พ้ืนผิวทางปู
ด้วยคอนกรีตตลอดทั้งแนว มีความแข็งแรงทนทาน สภาพผิวทางช ารุดบางต าแหน่งของตรอก มีท่อ
ระบายน้ าตลอดทั้งแนว พ้ืนผิวทางเดินไม่ลื่น พืชพรรณต้นไม้มีให้เห็นประปราย ส่วนใหญ่ เป็นไม้พุ่ม
ขนาดเล็กและมีต้นไม้พุ่มขนาดใหญ่บริเวณกลางตรอก ข้างก าแพงโรงเรียนวัดชนะสงคราม และมี
ต้นไม้ใหญ่ส่วนต้นของตรอก บริเวณค่ายมวย ส.วรพิน ขนาดทางเดิน 1.60-2.00 เมตร มีขนาดทางที่ 
เล็กและแคบ บางช่วงของตรอก 
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            (ก)                                 (ข)                                      (ค) 
 
 

ภาพที่ 44  สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอกกษาปณ ์
(ก) สภาพพ้ืนผิวทาง วัสดุปูพ้ืนปูดว้ยคอนกรีต (ข) ขนาดทางเดิน ส่วนต้นของตรอกฝั่งถนนจักรพงษ ์

(ค) พืชพรรณต้นไม้และขนาดความกว้างของทางเดิน บริเวณทางเชือ่มกับซอยรามบตุร ี
 

 3) พ้ืนที่ C: ตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ตรอกวัดราชนัดดา ตรอกนาวา 
  3.1) ตรอกศิลป์ มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พ้ืนผิวทางปูด้วยวัสดุปูพ้ืนคอนกรีต
และกระเบื้องหยาบ มีความแข็งแรงทนทาน สภาพทางกายภาพสมบูรณ์ มีท่อระบายน้ าตลอดแนว 
ป้องกันน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน สภาพพ้ืนผิวไม่ลื่น พืชพรรณต้นไม้มีให้เห็นตลอดทั้งแนว ทั้งต้นไม้ใหญ่ 
ไม้พุ่มและไม้ประดับหน้าอาคาร สร้างความร่มรื่นตลอดทั้งแนวตรอก ขนาดทางเดินกว้าง 1.50 -3.60 
เมตร ขนาดทางเดินเท้ากว้างเหมาะสม สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกทั้งคนเดินและรถจักรยานยนต์ 
มีบางต าแหน่งที่มีขนาดทางเดิน 1.50 เมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
         (ก)                                          (ข)                                        (ค) 

 

ภาพที่ 45 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอกศิลป ์
(ก) สภาพพ้ืนผิวทาง วัสดุปูพ้ืนปูดว้ยคอนกรีต (ข) ขนาดทางเดินต้นของตรอก  (ค) พืชพรรณต้นไม้และขนาดความ

กว้างของทางเดินช่วงกลางของตรอก 
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  3.2) ตรอกตึกดิน มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พ้ืนผิวทางปูด้วยวัสดุปูพ้ืนคอนกรีต 

มีความแข็งแรงทนทาน สภาพทางกายภาพสมบูรณ์ มีท่อระบายน้ าตลอดแนว ป้องกันน้ าท่วมขัง

ในช่วงฤดูฝน สภาพพ้ืนผิวไม่ลื่น พืชพรรณต้นไม้มีให้เห็นประปราย พบเห็นส่วนใหญ่บริเวณกลาง

ตรอกและท้ายตรอก ขนาดทางเดินกว้าง 1.50-2.60 เมตร สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก 

                               (ก)                                                          (ข)                                         
 

ภาพที่ 46  สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอกตึกดิน 
(ก) สภาพพื้นผิวทางวัสดุปูพ้ืนปดู้วยคอนกรีตและขนาดความกว้างของทางเดิน  

(ค) พืชพรรณต้นไม้บรเิวณหน้าบา้นเรือนที่อยู่อาศัย 

 

  3.3) ตรอกวัดราชนัดดา มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พ้ืนผิวปูด้วยวัสดุปูพ้ืน

คอนกรีต มีความแข็งแรงทนทาน สภาพทางกายภาพสมบูรณ์ มีท่อระบายน้ าตลอดแนว ป้องกันน้ า

ท่วมขังในช่วงฤดูฝน สภาพพ้ืนผิวไม่ลื่น พืชพรรณต้นไม้พบเห็นได้ประปราย ไม่สม่ าเสมอ ส่วนใหญ่

เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กและไม้เลื้อยตามก าแพงริมตรอกและพ้ืนที่ริมคลอง ขนาดทางเดินกว้าง 1.00-2.10 

เมตร สามารถสัญจรไปมาได้ด้วยการเดินเท้า บางช่วงของตรอก บริเวณริมคลองเทพธิดา มีขนาดเล็ก

และแคบ  
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                                   (ก)                                           (ข)  

ภาพที่ 47 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอกวัดราชนัดดา 
(ก) สภาพพื้นผิวทางวัสดุปูพ้ืนปดู้วยคอนกรีตและขนาดความกว้างของทางเดิน  

(ค) พืชพรรณต้นไม้บรเิวณหน้าบา้นเรือนที่อยู่อาศัย 

 

  3.4) ตรอกนาวา  มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พ้ืนผิวทางปูด้วยวัสดุปูพ้ืนคอนกรีต 

มีความแข็งแรงทนทาน สภาพทางกายภาพสมบูรณ์ มีช่องระบายน้ าตลอดแนว ป้องกันน้ าท่วมขัง

ในช่วงฤดูฝน สภาพพ้ืนผิวไม่ลื่น พืชพรรณต้นไม้ให้เห็นตลอดทั้งแนว ส่วนใหญ่เป็นไม้พุ่มและไม้

ประดับวางด้านหน้าอาคาร อาคารส่วนใหญ่ริมทางเดินในตรอกเป็นที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ ขนาด

ทางเดินกว้าง 10 เมตร มีขนาดทางเดินที่กว้างกว่าตรอกบริเวณอ่ืน ท าให้พื้นที่ในตรอกมีรถจอดตลอด

ทั้งแนว   

 

 

 

 

 

 

 



  83 

 

          

 

 

 

 

 

 

 
                 ( ก) ภาพบน   (ข) ภาพล่าง                                                 (ค) 

 
ภาพที่ 48 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอกนาวา 

(ก) สภาพพื้นผิวทางวัสดุปูพ้ืนปดู้วยคอนกรีต (ข) ขนาดความกว้างของทางเดินและไม้ประดับหน้าอาคาร 
(ค) สภาพแวดล้อมส่วนต้นของตรอกฝั่งถนนตะนาว 

 

 4) พ้ืนที่ D: ตรอกนคร ตรอกมหาธาตุ      

  4.1) ตรอกนคร มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พ้ืนผิวทางปูด้วยวัสดุปูพ้ืนคอนกรีต มี

ความแข็งแรงทนทาน สภาพผิวทางช ารุดบางต าแหน่งของตรอก มีช่องระบายน้ าตลอดแนว ป้องกัน

น้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน สภาพพ้ืนผิวไม่ลื่น พืชพรรณต้นไม้ไม่มีให้เห็น มีหลังคาคลุมตลอดทั้งแนว

ตรอก อาคารส่วนใหญ่ริมทางเดินในตรอกเป็นที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ ขนาดทางเดินกว้าง 4.00 เมตร 

มีสิ่งกีดขวางทางเดิน เช่น ป้ายโฆษณา แผงลอยขายสินค้า พ้ืนที่เดินเท้ามีเพียงประมาณ 2.00 เมตร 

สัญจรไปมาได้ 
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                            ( ก)                                                           (ข)  
 

ภาพที่ 49 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอกนคร 
(ก) สภาพพื้นผิวทางวัสดุปูพ้ืนปดู้วยคอนกรีต (ข) ขนาดความกว้างของทางเดิน 

 

  4.2) ตรอกมหาธาตุ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ พื้นผิวทางปูด้วยวัสดุปูพื้นคอนกรีต มีความ
แข็งแรงทนทาน สภาพทางกายภาพสมบูรณ์ มีช่องระบายน้ าตลอดแนว ป้องกันน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นผิว
ไม่ลื่น พืชพรรณต้นไม้พบเห็นได้น้อยมาก มีเพียงไม้ประดับหน้าอาคารบางหลังเท่านั้น ขนาดทางเดินกว้าง 6. 00 
เมตร มีสิ่งกีดขวางทางเดิน เช่น ป้ายโฆษณา แผงลอยขายสินค้า ตลอดแนวทั้งสองฝั่งของตรอก มีพื้นที่เดินเท้ามี
เพียงประมาณ 2.00-2.50  เมตร สัญจรไปมาได้ 

 

 

 

 

 

 
( ก)                                          (ข)                                          (ค)  

 
ภาพที่ 50 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอกมหาธาต ุ

(ก) สภาพพื้นผิวทางวัสดุปูพ้ืนปดู้วยคอนกรีตและขนาดความกว้างของทางเดิน                                                           
(ข) สภาพแวดล้อมบริเวณท้ายตรอกทางเดินไปท่ามหาราช (ค) สภาพแวดล้อมส่วนต้นของตรอกฝั่งถนนมหาราช 
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 5.1.2 การประเมินสภาพแวดล้อมของตรอกพ้ืนที่ศึกษา 

ตารางที่ 9 แสดงการประเมินสภาพแวดล้อมของตรอกพื้นที่ศึกษา 
สภาพแวดลอ้ม พื้นที่ A พื้นที่ B พื้นที่ C พื้นที่ D ค่า 

คะแนน
รวม 

ปัจจัยด้าน
ต่างๆ 

 
ตรอกพื้นที่ศึกษา 

  ต
รอ

กไ
กแ่

จ ้

  ต
รอ

กเ
ขยี

นน
ิวา

ส 

  ต
รอ

กม
ะย

ม 

  ต
รอ

กก
ษา

ปณ
 ์

  ต
รอ

กศ
ิลป์

 

  ต
รอ

กต
กึด

นิ 

  ต
รอ

กว
ดัร

าช
นัด

ดา
 

  ต
รอ

กน
าว

า 

  ต
รอ

กน
คร

 

  ต
รอ

กม
หา

ธา
ต ุ

 - พื้นผิวทาง วัสดุปูพ้ืน                         
   มีลกัษณะที่เหมาะสม    
  แข็งแรงทนทาน กนัลื่น 

2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 27 

 - มีตน้ไม้พืชพรรณ  2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 17 

- มีอุปกรณ์ประกอบถนน  
  เช่น ม้านั่ง ทีน่ั่งพกัคอย  

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 

- ขนาดทางเดินความ   
  กว้างเหมาะสม  

3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 25 

สภาพแวดลอ้ม 
ในตรอก 

8 9 7 6 11 9 8 8 7 7  

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 

 

 จากการการประเมินสภาพแวดล้อมของตรอกพ้ืนที่ศึกษา พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความน่าเดิน

มากที่สุดคือ 1) พ้ืนผิวทางวัสดุปูพ้ืน 2) ขนาดทางเดินความกว้างที่เหมาะสม ตรอกที่มีความน่าเดิน

ควรมีสภาพพ้ืนที่ผิวที่ดีและมีขนาดความกว้างที่เหมาะสม ส่วนต้นไม้พืชพรรณ อุปกรณ์ประกอบ

อาคาร เช่น ที่นั่ง ม้านั่งพักคอย ในตรอกเขตพระนครมีผลน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยด้านอ่ืน 

เนื่องจากการพฤติกรรมของผู้คนที่ใช้งานตรอกส่วนใหญ่ใช้ในการสัญจรไปมาท ากิจกรรม ท าให้ม้านั่ง 

ที่นั่งพักคอยพบเห็นได้น้อย มีเพียงตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน  ตรอกวัดราชนัดดาที่เป็นตรอกชุมชน พบ

อยู่บ้างบางต าแหน่งของตรอกบริเวณหน้าอาคารที่พักอาศัยและแทบไม่พบเห็นเลยบริเวณตรอกนคร 

ตรอกมหาธาตุ ซึ่งเป็นตรอกที่มีกิจกรรมค้าขาย  
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5.2 การเข้าถึงและการเชื่อมโยงของตรอกพื้นที่ศึกษา     

 การเข้าถึงและการเชื่อมโยงของตรอกท่ีน่าเดิน ท าการประเมินในประเด็นต่างๆ 3 ประเด็น 

ได้แก่ การเข้าถึง การเชื่อมโยงและความชัดเจนจดจ าได้ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 พ้ืนที่ จ านวน 

10 ตรอก น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพของเส้นทางเดินเท้าและท าการประเมินผล   

 5.2.1 ตรอกพื้นที่ศึกษา  

  1) พ้ืนที่ A: ตรอกไก่แจ้-ตรอกเขียนนิวาส 

   1.1) ตรอกไก่แจ้และตรอกเขียนนิวาส ตั้งอยู่ย่านชุมชนพระอาทิตย์เข้าถึงได้

จากถนนพระอาทิตย์และถนนพระสุเมรุ มีการเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่อ่ืน โดยตรอกไก่แจ้และตรอก

เขียนนิวาสสามารถลัดเลาะไปยังถนนพระอาทิตย์และซอยรามบุตรีได้จากบริเวณท้ายตรอก ทั้งสอง

ตรอกสามารถเดินลัดเลาะถึงกันได้ ความชัดเจนและจดจ าได้ของตรอกไก่แจ้และตรอกเขียนนิวาส มี

ความเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่อยู่ในชุมชนประวัติศาสตร์ย่านพระอาทิตย์ เป็นพ้ืนที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวสูง ในด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์มรดกทางวัฒนธรรม อยู่ใกล้สถานที่ส าคัญ ได้แก่ ป้อม

พระสุเมรุ อาคารพิพิธภัณฑ์ บางล าพู และสวนสันติชัยปราการ 

 

  2) พ้ืนที่ B: ตรอกมะยม-ตรอกกษาปณ์ 

   2.1) ตรอกมะยม เข้าถึงได้จากถนนจักรพงษ์และถนนราชด าเนินกลาง ซอย

ด าเนินกลางเหนือ โดยตรอกมะยมสามารถลัดเลาะไปยังถนนข้าวสารและซอยรามบุตรีได้  ตรอก

มะยมอยู่ตรงข้ามตรอกกษาปณ์ ความชัดเจนและจดจ าได้ของตรอกมะยม เป็นเส้นทางที่ลัดเลาะไปมา

ระหว่างถนนราชด าเนินกลางและถนนข้าวสาร ซอยรามบุตรี เป็นตรอกที่เต็มไปด้วยโรงแรม ห้องพัก 

และผับบาร์ เป็นแหล่งรวมห้องพักราคาประหยัดของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  

   2.2) ตรอกกษาปณ์ เข้าถึงได้จากถนนจักรพงษ์และซอยรามบุตรี อยู่บริเวณ

ข้างพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์ณานุรักษ์ สามารถลัดเลาะไปยังถนนข้าวสารและถนนเจ้าฟ้าได้  ตรอก

กษาปณ์ตั้งอยู่ตรงข้ามกับตรอกมะยม ความชัดเจนและจดจ าได้เป็นเส้นทางที่ลัดเลาะไปมาระหว่าง

ถนนจักรพงษแ์ละถนนข้าวสาร ซอยรามบุตรี เป็นตรอกบริเวณข้างวัดชนะสงคราม 
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  3) พื้นที่ C : ตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ตรอกวัดราชนัดดา ตรอกนาวา  

   3.1) ตรอกศิลป์ เข้าถึงได้จากถนนดินสอ สามารถเดินลัดเลาะและเชื่อมโยง

ไปยังถนนตะนาวและถนนราชด าเนินกลางได้ จากบริเวณท้ายตรอก ความชัดเจนและจดจ าได้ของ

ตรอกศิลป์ เป็นชุมชนเก่าแก่ มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ยาวนานควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของ

เมือง บริเวณตรอกศิลป์-ตรอกดิน ชุมชนบริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางพระนคร เริ่มต้นจากการ

ตั้งถิ่นฐานและปรับเปลี่ยนบทบาทไปตามกาลเวลา กายภาพภายในตรอกยังมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ให้

พบเห็น โครงสร้างของตรอกจะขนานกับคลอง  

   3.2) ตรอกตึกดิน เข้าถึงได้จากถนนดินสอและเชื่อมโยงไปยังถนนตะนาว

และถนนมหรรณพ ตรอกตึกดินและตรอกศิลป์สามารถเดินลัดเลาะถึงกันได้ ผ่านสะพานข้ามคลอง

หลอดวัดราชนัดดา ความชัดเจนและจดจ าได้ของตรอกตึกดิน เป็นชุมชนเก่าแก่เรื่องราวทาง

ประวัติศาสตร์ยาวนาน เช่นเดียวกับตรอกศิลป์ มีการอยู่อาศัยมาตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์  ภายในตรอก

ยังมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ให้พบเห็น โครงสร้างของตรอกจะขนานกับคลอง เช่นเดียวกับตรอกศิลป์ 

   3.3) ตรอกวัดราชนัดดา เข้าถึงได้จากถนนดินสอ ตั้งอยู่หลังอาคารศาลาว่า

การกรุงเทพมหานคร ตรอกวัดราชนัดดาสามารถเดินลัดเลาะไปยังซอยด าเนินกลางใต้ ถนนราชด าเนิน

กลางได้และลัดเลาะไปยังถนนมหาไชยได้อีกด้วย ความชัดเจนและจดจ าได้ของตรอกวัดราชนัดดาเป็น

ชุมชนตลาดหลังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

ยาวนาน  ควบคู่กับการเจริญเติบโตของเมือง เริ่มต้นจากการตั้งถิ่นฐานและปรับเปลี่ยนบทบาทไปตาม

กาลเวลา เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์ ยังมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ให้พบเห็น 

โครงสร้างของตรอกจะขนานกับคลอง  

   3.4) ตรอกนาวา เข้าถึงได้จากถนนตะนาวและถนนดินสอผ่านซอยหลัง

โบสถ์พราหมณ์ เป็นตรอกชุมชนบริเวณเสาชิงช้า สามารถเดินลัดเลาะเชื่อมโยงไปยังพ้ื นที่ของซอย

มหรรณพ ถนนบ ารุงเมืองและบริเวณลานคนเมืองเสาชิงช้าได้  ตรอกนาวาอยู่ตรงข้ามกับถนนแพร่ง

สรรพศาสตร์ ความชัดเจนและจดจ าได้ของตรอกนาวา เป็นแหล่งรวมร้านอาหารย่านเสาชิงช้า ตรอก

นาวาเป็นเส้นทางที่ลัดเลาะไปมาระหว่างถนนดินสอและถนนตะนาว  
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  4) พื้นที่ D : ตรอกนคร ตรอกมหาธาตุ 

   4.1) ตรอกนครและตรอกมหาธาตุ สามารถเข้าถึงได้จากถนนมหาราช

สามารถเดินลัดเลาะไปยังท่าเรือริมแม่น้ าเจ้าพระยา  ตรอกนครสามารถลัดเลาะไปยังท่าพระจันทร์ได้ 

ส่วนตรอกมหาธาตุสามารถเดินลัดเลาะไปยังท่ามหาราชและทั้งสองตรอกสามารถเดินลัดเลาะถึงกันได้ 

ผ่านการเชื่อมโยงพ้ืนที่ในชุมชนท่าพระจันทร์ ความชัดเจนและจดจ าได้ของตรอกนครและตรอก

มหาธาตุ เป็นตรอกตลาดพระที่มีชื่อเสียง ตรอกทั้งสองตั้งอยู่บริเวณวัดมหาธาตุและเอกลักษณ์อีก

อย่างหนึ่งของตรอกชุมชนท่าพระจันทร์จะมีร้านชุดครุยเก่าแก่ เนื่องจากอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย 

 

 5.2.5 การประเมินการเข้าถึงและการเชื่อมโยงของตรอกพ้ืนที่ศึกษา 

ตารางที่ 10 แสดงการประเมินการเข้าถึงและการเช่ือมโยงของตรอกพื้นที่ศึกษา 
การเข้าถึงและการ

เชื่อมโยง 
พื้นที่ A พื้นที่ B พื้นที่ C พื้นที่ D ค่า 

คะแนน
รวม 

ปัจจัยด้าน
ต่างๆ 

 
ตรอกพื้นที่ศึกษา 

  ต
รอ
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ขยี
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กม
ะย
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ษา
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 ์
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รอ

กศ
ิลป์

 

  ต
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กึด

นิ 

  ต
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กว
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าช
นัด

ดา
 

  ต
รอ

กน
าว

า 

  ต
รอ

กน
คร

 

  ต
รอ

กม
หา

ธา
ต ุ

- เข้าถึงได้ง่าย 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 28 

- มีการเชือ่มโยง   
  ระหว่างพืน้ทีอ่ืน่ได้ 

3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 27 

- มีความชัดเจน 
  จดจ าได ้

3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 24 

การเข้าถึงและการ
เชื่อมโยงในตรอก 

9 9 7 7 8 7 8 8 8 8  

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 

 

 จากการการประเมินการเข้าถึงและการเชื่อมโยงของตรอกพ้ืนที่ศึกษา พบว่าการเข้าถึงและ

การเชื่อมโยง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความน่าเดินมากที่สุด ด้วยเอกลักษณ์ลักษณะของตรอกที่มี

ความสามารถในการเข้าถึงและเชื่อมโยงในพ้ืนที่เมือง จึงท าให้ทุกตรอกมีระดับค่าคะแนนที่ท าการ

ประเมินมีค่าคะแนนที่สูง ตรอกที่มีความน่าเดินสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากถนนสายหลักและสามารถ

เชื่อมโยงไปยังพื้นท่ีอ่ืน ๆ ไดดี้ มีความชัดเจนจดจ าได้ในพ้ืนที่ตรอกนั้น ๆ 
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5.3 ความสะดวกสบายของตรอกพ้ืนที่ศึกษา     

 5.3.1 ตรอกพ้ืนที่ศึกษา        

  1) พ้ืนที่ A: ตรอกไก่แจ้-ตรอกเขียนนิวาส     

   1.1)  ตรอกไก่แจ้  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด แต่จะมี

รถจักรยานยนต์จอดบริเวณทางเดินเป็นระยะ พ้ืนผิวทางเดินมีเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่บ้างบางต าแหน่ง

ของตรอก ได้ร่มเงาจากต้นไม้และก าแพง ช่วงฝนตกทางเดินในตรอกไม่สามารถกันฝนได้ เนื่องจาก

อาคารบ้านเรือนบริเวณนั้นมีส่วนยื่นของหลังคาน้อยมากหรือบางหลังไม่มีส่วนยื่นออกมานอกรั้วเลย 

ป้ายสัญลักษณ์พบเห็นอยู่บ้างไม่สม่ าเสมอ 

   1.2) ตรอกเขียนนิวาสมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  แทบไม่มีสิ่งกีดขวาง 

เนื่องจากเป็นตรอกท่ีมีขนาดทางเดินที่กว้างและบ้านพักอาศัยบริเวณตรอกสามารถจอดรถได้ พื้นผิว

ทางเดินมีเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่บ้างบางต าแหน่งของตรอก  

 

  2) พื้นที่ B : ตรอกมะยม-ตรอกกษาปณ ์     

   2.1) ตรอกมะยม มีบางต าแหน่งของตรอกท่ีไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย   มีสิ่ง

กีดขวางบนทางเดินเท้า เช่น รถเข็น แผงลอยร้านค้า ที่วางเรียงรายและมีบริเวณหน้าโรงแรม ห้องพัก 

จะมีรถจักรยานยนต์ที่จอดเรียงราย ท าให้การสัญจรเดินเท้าไม่สามารถเดินได้สะดวก เนื่องจาก

ทางเดินในตรอกค่อนข้างแคบ พ้ืนผิวทางเดินมีบางต าแหน่งที่ช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่ออยู่บ้าง ร่มเงาใน

ตรอกส่วนใหญ่มาจากเงาของก าแพง ช่วงฝนตกทางเดินในตรอกไม่สามารถกันฝนได้ มีเพียงช่วงต้น

ของตรอกมีหลังคาคลุมสามารถกันแดดกันฝนได้ ป้ายสัญลักษณ์พบเห็นได้ตลอดแนวตรอก  

   2.2) ตรอกกษาปณ์ บางต าแหน่งของตรอกที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย   มี

สิ่งกีดขวางบนทางเดินเท้า เช่น รถเข็น แผงลอยร้านค้า วางตั้งเกะกะท าให้การสัญจรเดินเท้าไม่

สามารถเดินได้สะดวกบางต าแหน่งของตรอก พ้ืนผิวทางเดินมีช ารุดบางต าแหน่ง เป็นหลุมเป็นบ่ออยู่

บ้าง ร่มเงาในตรอกส่วนใหญ่มาจากเงาของก าแพง ช่วงฝนตกทางเดินในตรอกไม่สามารถกันฝนได้ มี

เพียงช่วงต้นของตรอกมีหลังคาคลุมสามารถกันแดดกันฝนได้ ป้ายสัญลักษณ์พบเห็นได้ไม่สม่ าเสมอ  
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  3) พื้นที่ C : ตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ตรอกวัดราชนัดดา ตรอกนาวา  

   3.1) ตรอกศิลป์-ตรอกตึก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด แทบไม่มี

สิ่งกีดขวาง เนื่องจากเป็นตรอกที่มีขนาดทางเดินที่กว้าง พ้ืนผิวทางเดินไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ สามารถ

เดินสัญจรไปมาได้สะดวก มีร่มเงาจากต้นไม้ สภาพตรอกมีความร่มรื่นตลอดทั้งแนว ช่วงฝนไม่สามารถ

กันฝนได้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนั้นมีส่วนยื่นของหลังคาน้อยมาก ป้ายสัญลักษณ์พบเห็นได้น้อยมาก 

เนื่องจากการใช้งานในตรอกส่วนใหญ่เป็นคนที่คุ้นเคยกับพ้ืนที่และผู้คนโดยรอบของตรอกท่ีใช้ลัดเลาะ

ไปมา 

   3.2) ตรอกวัดราชนัดดา มีบางต าแหน่งของตรอกที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  

มีสิ่งกีดขวางบนทางเดินเท้า พบเห็นได้บริเวณส่วนต้นของตรอก  เนื่องจากเป็นตรอกตลาดที่มีการ

ค้าขายบริเวณทางเดิน ส่วนกลางตรอกและท้ายตรอกมีระเบียบเรียบร้อย พ้ืนผิวทางเดินไม่เป็นหลุม

เป็นบ่อ สามารถเดินสัญจรไปมาได้สะดวก ได้ร่มเงาจากต้นไม้และก าแพงและมีหลังคาคลุมสามารถกัน

ฝนได้บางช่วงของตรอกในฤดูฝน ป้ายสัญลักษณ์พบเห็นได้น้อยมาก เนื่องจากการใช้งานในตรอกส่วน

ใหญ่เป็นคนที่คุ้นเคยกับพ้ืนที่และผู้คนโดยรอบของตรอกท่ีใช้ลัดเลาะไปมา 

   3.3) ตรอกนาวา มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ขนาดของทางเดินมี

ขนาดกว้าง ท าให้มีการจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ตลอดทั้งแนว พ้ืนผิวทางเดินไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ 

สามารถเดินสัญจรไปมาได้สะดวก ได้ร่มเงาจากอาคารและหลังคาที่ยื่นออกมา สามารถกันแดดกันฝน

ได้เล็กน้อย ป้ายสัญลักษณ์พบเห็นได้ไม่สม่ าเสมอ 

 

  4) พื้นที่ D : ตรอกนคร ตรอกมหาธาตุ     

   4.1) ตรอกนคร-ตรอกมหาธาตุ บางต าแหน่งของตรอกที่ไม่เป็นระเบียบ

เรียบร้อย  มีสิ่งกีดขวางบนทางเดินเท้า เช่น แผงร้านค้า โต๊ะเก้าอ้ี เนื่องจากทั้งสองตรอกเป็นตรอก

ตลาดและมีขนาดทางเดินที่ไม่กว้างมาก ภายใตรอกมีหลังคาคลุมสามารถกันแดดกันฝนได้ตลอดแนว

ตรอก ป้ายสัญลักษณ์พบเห็นได้ไม่สม่ าเสมอ 
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5.3.2 การประเมินความสะดวกสบายของตรอกพ้ืนที่ศึกษา 

ตารางที่ 11 แสดงการประเมินความสะดวกสบายของตรอกพื้นที่ศึกษา 
ความสะดวกสบาย พื้นที่ A พื้นที่ B พื้นที่ C พื้นที่ D ค่า

คะแนน
รวม

ปัจจัย
ด้านต่างๆ 

 
ตรอกพื้นที่ศึกษา 

  ต
รอ

กไ
กแ่

จ ้

  ต
รอ

กเ
ขยี

นน
ิวา

ส 

  ต
รอ

กม
ะย

ม 

  ต
รอ

กก
ษา

ปณ
 ์

  ต
รอ

กศ
ิลป์

 

  ต
รอ

กต
กึด

นิ 

  ต
รอ

กว
ดัร

าช
นัด

ดา
 

  ต
รอ

กน
าว

า 

  ต
รอ

กน
คร

 

  ต
รอ

กม
หา

ธา
ต ุ

- มีระเบียบเรียบร้อย 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 24 

- ไม่มีสิ่งกดีขวางทาง                             
  เดินเท้า 

2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 26 

- ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 28 

- มีรม่เงาบังแดด กนัฝนได ้ 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3 16 

- มีป้ายบอกทาง,ป้าย 
  สัญลกัษณ์ชัดเจน 

2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 21 

รวมคะแนนความ
สะดวกสบายในตรอก 

11 12 10 9 12 11 10 10 13 13  

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 

 

 จากการการประเมินความสะดวกสบายของตรอกพ้ืนที่ศึกษา พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความน่า

เดินมากที่สุดคือ 1) ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ 2) ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน  3) มีระเบียบเรียบร้อย ตรอกที่มี

ความน่าเดินควรมีสภาพที่สมบูรณ์ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ มีสิ่งกีดขวางน้อยหรือแทบไม่มีเลย มีระเบียบ

ร้อย สะอาด สามารถเดินได้สะดวกสบาย ส่วนป้ายบอกทางและป้ายสัญลักษณ์มีผลน้อย พบเห็นได้ใน

ตรอกพ้ืนที่ศึกษาที่ใช้ในการสัญจรลัดเลาะไปมาเป็นส่วนใหญ่   ส่วนร่มเงาบังแดด กันฝนได้ มีผลน้อย

มาก พบเห็นตรอกนคร ตรอกมหาธาตุ ตรอกวัดราชนัดดา ที่เป็นตรอกที่มีกิจกรรมการค้า ลักษณะ

เป็นหลังคาและร่มสนาม  
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5.4 ความปลอดภัยของตรอกพ้ืนที่ศึกษา      

 5.4.1 ตรอกพ้ืนที่ศึกษา        

 1) พื้นที่ A: ตรอกไก่แจ้-ตรอกเขียนนิวาส      

  1.1) ตรอกไก่แจ้และตรอกเขียนนิวาส มีคนเดินไปมาตลอดทั้งวัน เนื่องจากมีการใช้

งานพ้ืนที่ ภายในตรอกไก่แจ้ มีทั้งผู้คนอยู่อาศัยและห้องพัก ร้านอาหาร ในช่วงเวลาเย็นและค่ า จะมี

การลัดเลาะไปมาระหว่างยังถนนพระอาทิตย์ ท่าเรือพระอาทิตย์และสวนสันติชัยปราการ ย่าน

บางล าพ ู

 2) พื้นที่ B : ตรอกมะยม-ตรอกกษาปณ ์      

  2.1) ตรอกมะยม มีคนเดินไปมาตลอดทั้งวัน เนื่องจากมีการใช้งานพ้ืนที่ภายในตรอก

มีห้องพัก ร้านอาหารและบาร์ อีกทั้งตรอกมะยมสามารถเดินลัดเลาะไปยังถนนข้าวสาร ซอยรามบุตรี 

และยังเชื่อมไปยังจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางรถขนส่งสาธารณะ บริเวณป้ายรถประจ าทางถนน                   

ราชด าเนินกลาง มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน 

    2.2) ตรอกกษาปณ์ มีคนเดินไปมาเป็นระยะ พบเห็นได้มากในช่วงเย็น 

เนื่องจากมีการใช้งานพ้ืนทีใ่ช้ในการลัดเลาะไปยังถนนข้าวสาร ซอยรามบุตรีและสามารถเดินเชื่อมโยง

กับพ้ืนที่โดยรอบไปยังถนนพระอาทิตย์ได้ ในเวลากลางคืนค่อนข้างมืดเพราะแสงสว่างไม่เพียงพอ 

  3) พ้ืนที่ C : ตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ตรอกวัดราชนัดดา ตรอกนาวา  

   3.1) ตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน มีคนเดินไปมาตลอดทั้งวัน เนื่องจากมีการใช้

งานพ้ืนทีเ่ป็นตรอกชุมชน ผู้คนที่อยู่อาศัยใช้ในการสัญจรไปมาเป็นหลักและสามารถเดินเชื่อมโยงกับ

พ้ืนที่โดยรอบถนนตะนาวและพ้ืนสาธารณะริมน้ าส่วนท้ายของตรอก ในเวลากลางคืนมีแสงสว่าง

เพียงพอ แตจ่ะมีเพียงบางต าแหน่งของตรอกท่ีเป็นมุมมืด   

   3.2) ตรอกวัดราชนัดดา เดินไปมาตลอดทั้งวัน เนื่องจากมีการใช้งานพ้ืนที่ 

เป็นตรอกชุมชน ผู้คนที่อยู่อาศัยใช้ในการสัญจรไปมาเป็นหลัก และสามารถเดินเชื่อมโยงกับพ้ืนที่

โดยรอบไปยังถนนราชด าเนินกลาง 
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   3.3) ตรอกนาวา มีคนเดินไปมาตลอดทั้งวัน เนื่องจากเป็นทางสัญจรหลักท่ี

เชื่อมระหว่างถนนดินสอ ย่านเสาชิงช้าและถนนตะนาว ย่านสามแพร่ง ศาลเจ้าพ่อเสือ เป็นเส้นทางที่

เชื่อมโยงกันสองพ้ืนที่และมีการใช้งานพื้นท่ี เป็นแหล่งรวมร้านอาหาร รถเข็นขายอาหาร  

  4) พื้นที่ D : ตรอกนคร ตรอกมหาธาตุ     

   4.1) ตรอกนคร-ตรอกมหาธาตุ มีคนเดินไปมามาก ในช่วงเวลากลางวัน

เนื่องจากเป็นตลาด มีการค้าขาย ช่วงเย็นและเวลากลางคืนค่อนข้างเงียบและเกิดมุมมืดบางต าแหน่ง

ของตรอกเพราะแสงสว่างไม่เพียงพอ ในเวลากลางคืนจะมีการใช้งานเป็นอยู่อาศัยของคนในพ้ืนที่

เท่านั้น  

 5.4.2 การประเมินความปลอดภัยของตรอกพ้ืนที่ศึกษา 

ตารางที่ 12 แสดงการประเมินความปลอดภัยของตรอกพื้นที่ศึกษา 
ความปลอดภัย พื้นที่ A พื้นที่ B พื้นที่ C พื้นที่ D ค่าคะแนน

รวม 
ปัจจัยด้าน

ต่างๆ 
 

 
ตรอกพื้นที่ศึกษา 

  ต
รอ

กไ
กแ่

จ ้

  ต
รอ

กเ
ขยี

นน
ิวา

ส 

  ต
รอ

กม
ะย

ม 
 

  ต
รอ

กก
ษา

ปณ
 ์

  ต
รอ

กศ
ิลป์

 

  ต
รอ

กต
กึด

นิ 

  ต
รอ

กว
ดัร

าช
นัด

ดา
 

  ต
รอ

กน
าว

า 

  ต
รอ

กน
คร

 

  ต
รอ

กม
หา

ธา
ต ุ

-  มีคนเดินผ่านไปมา 
   ตลอด 

3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 27 

- มีแสงสว่างในเวลา 
  กลางคืน 

3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 25 

รวมคะแนน 
ความปลอดภัยใน

ตรอก 

6 6 5 4 6 6 5 6 4 4  

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย,  2563  

 

 จากการประเมินความปลอดภัยของตรอกพ้ืนที่ศึกษา พบว่าความปลอดภัย เป็นปัจจัยที่ส่งผล

ต่อความน่าเดินมากท่ีสุดคือ ทุกตรอกต้องการความปลอดภัย ตรอกท่ีน่าเดินคือ ตรอกที่มีคนเดินผ่าน

ไปมาตลอด มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน  ตรอกท่ีมีความปลอดภัยมากท่ีสุดได้แก่ ตรอกศิลป์ 

ตรอกตึกดิน เป็นตรอกชุมชนที่มีคนเดินผ่านไปมา ส่วนใหญ่เป็นคนที่คุ้นเคยพ้ืนที่ มีการสอดส่องดูแล 

รองลงมาเป็นตรอกชุมชนที่ใช้ในการสัญจรไปมา จะมีผู้คนเดินผ่านไปมาตลอด มีแสงสว่างเพียงพอใน

เวลากลางคืน  เช่น ตรอกนาวา ตรอกไก่แจ้ และตรอกเขียนนิวาส 
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5.5 ความหลากหลายของตรอกพ้ืนที่ศึกษา     

 5.5.1 ตรอกพ้ืนที่ศึกษา        

  1) พื้นที่ A: ตรอกไก่แจ้-ตรอกเขียนนิวาส     

   1.1) ตรอกไก่แจ้และตรอกเขียนนิวาส อยู่บริเวณเดียวกัน ตั้งอยู่ในย่านพระ

อาทิตย์ มีการใช้งานของพ้ืนที่หลายช่วงเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน มีทั้งที่อยู่อาศัย ห้องพัก 

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ มีการลัดเลาะไปยังพ้ืนที่โดยรอบ ผู้ใช้งานในตรอกมีทั้งคนใน

พ้ืนที่และนกัท่องเที่ยว  

 
ภาพที่ 51 ความหลากหลายของตรอกไก่แจ ้

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 52 ความหลากหลายของตรอกเขียนนิวาส 
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  2) พื้นที่ B : ตรอกมะยม-ตรอกกษาปณ์     

   2.1) ตรอกมะยม-ตรอกกษาปณ์ ตั้งอยู่ถนนจักรพงษ์ การใช้งานของพ้ืนที่

หลายช่วงเวลาทั้งกลางคืนและกลางวัน ส่วนใหญ่ใช้ในการลัดเลาะไปยังถนนข้าวสารและซอยรามบุตรี 

โดยเฉพาะตรอกมะยมจะมีการใช้งานที่หลากหลาย เนื่องจากมีห้องพัก โรงแรม ร้านอาหารและบาร์ มี

การลัดเลาะไปยังป้ายรถประจ าทางถนนราชด าเนินกลาง ผู้ใช้งานในตรอกมีทั้งคนในพ้ืนที่และ

นักท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 53 ความหลากหลายของตรอกมะยม 

 

 
ภาพที่ 54 ความหลากหลายของตรอกกษาปณ ์
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 3) พื้นที่ C : ตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ตรอกวัดราชนัดดา ตรอกนาวา   

  3.1) ตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ตรอกวัดราชนัดดา ตั้งอยู่ถนนดินสอ ย่านเสาชิงช้ามี

การใช้งานในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน เป็นการใช้งานของคนในพ้ืนที่ที่ออกมาท ากิจกรรม พบปะ

พูดคุย ค้าขาย ใช้งานส่วนใหญ่เป็นคนที่คุ้นเคยพ้ืนที่และผู้คนบริเวณโดยรอบที่ใช้เป็นเส้นทางลัดเลาะ

ไปยัง ถนนราชด าเนินกลาง   

   3.2) ตรอกนาวา ตั้งอยู่ถนนตะนาว มีการใช้งานพ้ืนที่หลากหลายในเวลากลางวัน 

เนื่องเป็นเส้นทางสัญจรหลักและมีกิจกรรมค้าขายตลอดทั้งวัน ภายในตรอกเป็นที่อยู่อาศัยเชิง     

พาณิชยกรรม มีทั้งที่อยู่อาศัย ร้านอาหาร ร้านกาแฟและบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็นแหล่งรวม

อาหาร ย่านแพร่งสรรพสาสตร์ ส่วนต้นของตรอกจะมีร้านรถเข็น เปิดตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงกลางคืน 

ผู้ใช้งานมีทั้งคนที่คุ้นเคยพ้ืนที่และคนที่ผ่านไปมา ความโดดเด่นของตรอกนาวาเป็นแหล่งรวมอาหาร

ย่านเสาชิงช้า 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 55 ความหลากหลายของตรอกศิลป ์
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 4) พื้นที่ D : ตรอกนคร ตรอกมหาธาตุ      

  4.1) ตรอกนคร-ตรอกมหาธาตุ ตั้งอยู่ถนนมหาราช ริมแม่น้ าเจ้าพระยา มีการใช้งาน

ช่วงเวลากลางวันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นตรอกตลาด กิจกรรมภายในตรอกมีการค้าขายพระและมี

ร้านชุดครุย มีกิจกกรมค่อนข้างเฉพาะ พ้ืนที่ของตรอกตั้งอยู่บริเวณวัดมหาธาตุและมหาวิทยาลัย ผู้คน

ที่ใช้งานในตรอกเป็นพ่อค้าแม่ค้าและเซียนพระ ตลอดจนผู้คนบริเวณโดยรอบที่ใช้เส้นทางลัดเลาะไป

ยังท่าพระจันทร์และท่ามหาราช  

 5.5.2 การประเมินความหลากหลายของตรอกพ้ืนที่ศึกษา 

ตารางที ่13 แสดงการประเมินความหลากหลายของตรอกพ้ืนท่ีศึกษา 
ความหลากหลาย พื้นที่ A พื้นที่ B พื้นที่ C พื้นที่ D ค่าคะแนน

รวม 
ปัจจัยด้าน

ต่างๆ 
 

 
ตรอกพื้นที่ศึกษา 

  ต
รอ

กไ
กแ่

จ ้

  ต
รอ

กเ
ขยี

นน
ิวา

ส 

  ต
รอ

กม
ะย

ม 
 

  ต
รอ

กก
ษา

ปณ
 ์

  ต
รอ

กศ
ิลป์

 

  ต
รอ

กต
กึด

นิ 

  ต
รอ

กว
ดัร

าช
นัด

ดา
 

  ต
รอ

กน
าว

า 

  ต
รอ

กน
คร

 

  ต
รอ

กม
หา

ธา
ต ุ

- มีการใช้งานพืน้ที่   
  หลากหลายช่วงเวลา
  

3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 26 

- มีกจิกรรมที่   
  หลากหลาย  

3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 26 

- มีประเภทผู้คน 
  หลากหลายกลุม่
สังคม 

3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 24 

รวมคะแนนความ
ปลอดภัยในตรอก 

9 8 9 8 8 8 8 9 5 5  

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย,  2563  

 

 จากการประเมินความหลากหลายของตรอกพ้ืนที่ศึกษา พบว่าความหลากหลาย ความเป็น

อเนกประโยชน์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความน่าเดินมากที่สุดคือ การใช้งานพ้ืนที่หลากหลายช่วงเวลา

และมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีผู้คนที่ใช้งานหลากหลายกลุ่มสังคม ส่งเสริมให้ตรอกในเขตพระนครมี

ความน่าเดิน ตรอกส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ศึกษาเขตพระนครมีความหลากหลาย มีเพียงบางตรอกที่มี

กิจกรรมเฉพาะและมีการใช้งานบางช่วงเวลาเท่านั้น เช่น ตรอกนคร ตรอกมหาธาตุ เป็นตรอกตลาด

พระ  
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5. 6 สรุปปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอก       

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอก พ้ืนที่ศึกษาจ านวน 10 

ตรอก โดยท าการวิเคราะห์ปัจจัย 5 ประการ ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อม 2) การเข้าถึงและการเชื่อมโยง 

3) ความสะดวกสบาย 4) ความปลอดภัย 5) ความหลากหลาย โดยมีประเด็นย่อย ๆ ในแต่ละปัจจัย 

ท าการประเมินผลและสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอก สามารถสรุปผล

การศึกษาได้ดังนี้         

 5.6.1 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอก   

 จากการศึกษาตรอกพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 10  ตรอก ที่มีคุณสมบัติและลักษณะของตรอกที่น่า

เดิน ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลและส ารวจภาคสนาม ในประเด็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินเท้าในตรอก ทั้ง 5 

ประการ พบว่า สภาพแวดล้อมบริบทของเส้นทางเดินเท้าในตรอก มีองค์ประกอบของความเป็นตรอก 

มีลักษณะเฉพาะเป็นเส้นทางเดินที่แทรกซึมอยู่ในพื้นที่เมือง เป็นเส้นทางเดินเท้าที่แคบมีข้อจ ากัดของ

การเข้าถึง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูง โดยเฉพาะพ้ืนที่เมืองเก่าชุมชนเก่าจะพบเส้นทางเดินเท้าที่มี

ศักยภาพของการใช้งานระหว่างผู้คนและชุมชน เป็นพ้ืนที่สาธารณะระดับชุมชน ตรอกมีการเข้าถึง

และการเชื่อมโยงที่ดีสามารถเดินถึงกันได้ มีลักษณะเฉพาะที่จดจ าได้ในแต่ละตรอก องค์ประกอบทาง

กายภาพของแต่ละตรอกจะมีลักษณะเฉพาะที่ส าคัญแตกต่างกันตามการใช้งานในพ้ืนที่ตรอก ท าให้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกแตกต่างกัน วิเคราะห์สรุปผลปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินเท้า 

โดยมีรายละเอียดแสดงใน (ตารางที่ 14)  จากนั้นน าข้อมูลไปวิเคราะห์ปัจจัยที่มีร่วมกันในตรอก และ

วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าทั้ง 10 ตรอกพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือค้นหาลักษณะที่

แท้จริงของตรอกและองคป์ระกอบทางกายภาพของตรอกท่ีส่งผลต่อความน่าเดินในเขตพระนครต่อไป  
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ตารางที่ 14 แสดงสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอก 
 
 

ปัจจัยท่ีอิทธิพลต่อการเดินเท้า 
กรณีตรอกในเขตพระนคร 

คะแนนความน่าเดนิ 

ปัจ
จัย

ทีม
ีรว่

มก
ันใ

นต
รอ

ก 

ตร
อก

ไก
่แจ

 ้

ตร
อก

เข
ียน

นิว
าส

 

ตร
อก

มะ
ยม

 

ตร
อก

กษ
าป

ณ ์

ตร
อก

ศิล
ป์ 

ตร
อก

ตกึ
ดิน

 

ตร
อก

วัด
รา

ชน
ดัด

า 

ตร
อก

นา
วา

 

ตร
อก

นค
ร 

ตร
อก

มห
าธ

าต
 ุ

1) สภาพแวดล้อม  

 - พื้นผิวทาง วัสดุปูพ้ืน   มี
ลักษณะที่เหมาะสม แข็งแรง
ทนทาน กนัลื่น 

2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 27 

 - มีตน้ไม้พืชพรรณ  2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 17 

- มีอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น    
ม้านั่ง ที่นั่งพกัคอย  

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 

- ขนาดทางเดินความกว้าง
เหมาะสม  

3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 25 

2) การเข้าถึงและการเชื่อมโยง  

- เข้าถึงได้ง่าย 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 28 

- มีการเชือ่มโยงระหว่างพืน้ทีอ่ื่นได้ 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 27 

- มีความชัดเจนจดจ าได ้ 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 24 

3) ความสะดวกสบาย  

- มีระเบียบเรียบร้อย 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 28 

- ไม่มีสิ่งกดีขวางทางเดินเท้า 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 24 

- ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 28 

- มีรม่เงาบังแดด กนัฝนได ้ 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3 16 

- มีป้ายบอกทาง,ป้าย 
 สัญลักษณช์ัดเจน 

2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 18 

4) ความปลอดภยั  

-  มีคนเดินผ่านไปมาตลอด 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 27 

- มีแสงสว่างในเวลากลางคืน 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 25 

5) ความหลากหลาย 

- มีการใช้งานหลากหลายช่วงเวลา 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 25 

- มีกจิกรรมที่หลากหลาย  3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 24 

- มีประเภทผู้คนหลากหลาย      
กลุ่มสังคม 

3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 21 

ค่าคะแนนรวมความน่าเดินใน
ตรอก 

43 44 38 34 45 41 42 41 37 37  

ที่มา:  ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 
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 5.6.2 สรุปผลปัจจัยที่มีร่วมกันของตรอกพื้นที่ศึกษา    

 ท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีร่วมกันในแต่ละตรอก เพ่ือค้นหาปัจจัยที่ส่งผลมาก มีความส าคัญ

และส่งเสริมให้มีการเดินเท้าในตรอก โดยท าการวิเคราะห์สรุปปัจจัยทั้ง 5 ประการ รายละเอียดแสดง

ใน (แผนภูมิที่ 1) ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 1 แสดงปัจจัยที่มีร่วมกันในตรอกพ้ืนที่ศึกษา    

 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย,  2563  

 

27
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25

28

27
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28

24
28

16

27

25

25

24
21

0 5 10 15 20 25 30

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินเท้า

1) สภาพแวดล้อม
พื้นผิวทางวัสดุปูพื้น

ต้นไม้พืชพรรณ 
อุปกรณ์ประกอบถนน

- ขนาดทางเดินความกว้างเหมาะสม 

2) การเข้าถึงและการเชื่อมโยง
เข้าถึงได้ง่าย
การเชื่อมโยง

ความชัดเจนจดจ าได้

3) ความสะดวกสบาย
ระเบียบเรียบร้อย

ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินเท้า
ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ

ร่มเงาบังแดด กันฝนได้

4) ความปลอดภัย
คนเดินผ่านไปมาตลอด

แสงสว่างในเวลากลางคืน

5) ความหลากหลาย
การใช้งานหลากหลายช่วงเวลา

กิจกรรมที่หลากหลาย 
ประเภทผู้คนหลากหลายกลุ่มสังคม

ปัจจัยทีมีร่วมกันในตรอก

ค่าคะแนนปัจจัยทีมีร่วมกันในตรอก

ป้ายบอกทางป้ายสัญลักษณ์             18 
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 สรุปผลจากการศึกษาพบว่า ตรอกในเขตพระนครมีปัจจัยที่มีร่วมกันทั้ง 5 ปัจจัย โดยมี

สัดส่วนค่าคะแนนที่ใกล้เคียงกัน โดยท าการสรุปผลจากค่าคะแนนที่ท าการประเมิน มีค่าคะแนนรวม 

30 คะแนน โดยค่าคะแนน 18  ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 60  คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการการเดินเท้าใน

ตรอกที่มีผลมาก ส่วนค่าคะแนนที่ต่ ากว่า 18 คะแนน หรือน้อยกว่าร้อยละ 60  คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพล

การเดินเท้าในตรอกที่มีผลน้อย 

 

 ปัจจัยที่มีอิทธิต่อการเดินเท้าในตรอกที่มีผลมาก     

  1 ) สภาพแวดล้อมในตรอกท่ีน่าเดิน ควรมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ พ้ืนผิววัสดุปูพ้ืน 

มีความแข็งแรงทนทานและไม่ลื่น มีค่าคะแนน 27 ( 90%) และควรมีขนาดทางเดินเท้าที่เหมาะใน

ตรอกประมาณ 1.50-3.00 เมตร ส าหรับทางเดินเท้าประเภททางเท้าสาธารณะและบาทวิถี มีค่า

คะแนน 25  (84%)         

  2) การเข้าถึงและการเชื่อมโยง ตรอกที่น่าเดิน มีการเข้าถึงและการเชื่อมโยงไปยัง

พ้ืนที่อ่ืนได้ดี มีระดับค่าคะแนนที่สูง โดยค่าคะแนนการเข้าถึง มีค่าคะแนน 28 (94%) การเชื่อมโยงกับ

พ้ืนที่ อ่ืน มีค่าคะแนน 27 (90%) และเป็นเส้นทางเดินเท้าที่มีความชัดเจนสามารถจดจ าได้ มี

เอกลักษณ์ของพ้ืนที่ตรอกนั้น ๆ มีค่าคะแนน 24 (80%)     

  3) ความสะดวกสบาย ตรอกที่น่าเดิน มีสภาพสมบูรณ์ มีระเบียบเรียบร้อย มีค่า

คะแนน 28 (94%) ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีค่าคะแนน 24 (80%) ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ มีค่าคะแนน 28 (94%)

           

  4) ความปลอดภัย ตรอกที่น่าเดิน มีระดับความปลอดภัยที่อยู่ในระดับที่ดี คือ มีคน

เดินไปมาสอดส่องพ้ืนที่ตรอก มีค่าคะแนน 27 (90%) และมีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน มีค่า

คะแนน 25 (84%)         

  5) ความหลากหลาย ตรอกที่มีความน่าเดิน เป็นตรอกที่มีความเป็นอเนกประโยชน์ 

มีความหลากหลายของช่วงเวลา กิจกรรมและผู้คน โดยมีระดับค่าคะแนนที่สูง โดยความหลากหลาย

ของช่วงเวลา มีค่าคะแนน 25 (84%) ความหลากหลายของกิจกรรม มีค่าคะแนน 24 (80%)   
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 ปัจจัยที่มีอิทธิต่อการเดินเท้าในตรอกที่มีผลน้อย      

  ปัจจัยที่มีผลน้อยมีคะแนนที่ต่ ากว่า 18  คะแนน หรือน้อยกว่าร้อยละ 60  ได้แก่ 

ต้นไม้พืชพรรณ ร่มเงาบังแดดกันฝนได้ อุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ม้านั่งที่นั่งพักคอย และป้ายบอก

ทางบอกสัญลักษณ์ จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลน้อยซึ่งจะขึ้นอยู่การใช้งานของเส้นทางเดินเท้า

ในตรอก จะกล่าวในล าดับต่อไป 

 

 5.6.3 การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีอิทธิพลต่อการเดินในตรอกแต่ละประเภท  

 ท าการศึกษาและวิเคราะห์สรุปผล ระดับค่าคะแนนรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินเท้าในตรอก

ทั้ง 10 ตรอกพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือค้นหาตรอกที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลการเดินเท้าที่มีค่าคะแนนรวมปัจจัย

มาก-น้อยตามล าดับ และค้นหาปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกนั้น ๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่

แตกต่างกันไปตามการใช้งานของเส้นทางเดินเท้าในตรอกแต่ตรอก โดยมีรายละเอียดดังนี้ ระดับค่า

คะแนนรวม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินเท้าในตรอก ได้จากการสรุปผลการวิเคราะห์ลงพ้ืนที่ส ารวจ

ข้อมูลภาคสนาม ท าการประเมินผลจากตัวชี้วัดทั้งปัจจัยทั้ง  5 ประการ ที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าใน

ตรอก รวมคะแนนปัจจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ (แผนภูมิที่ 2) 

 

 

 

 

 

 

 



  103 

 

แผนภูมิที ่2 แสดงค่าคะแนนปัจจัยที่ส่งผลต่อความน่าเดินในตรอก  

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย,  2563  

1) การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความน่าเดินในตรอก

จากแผนภูมิที่ 2 สรุปได้ว่า ค่าคะแนนปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินเท้าในตรอกท่ีมีค่าระดับ

คะแนนที่มากท่ีสุดได้แก่ ตรอกศิลป์ ค่าคะแนนรวม 45 คะแนน ตรอกที่มีค่าคะแนนที่ต่ าที่สุด ได้แก่ 

ตรอกกษาปณ์ ค่าคะแนนรวม 34 คะแนน และระดับคะแนนรวมของทุกตรอก อยู่ที่ 34-45 คะแนน 

มีค่าคะแนนรวมที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งานของเส้นทางเดินเท้าในตรอก  ตรอกที่มีการใช้

งานในลักษณะที่เป็นอเนกประโยชน์ มีความหลากหลาย เป็นพื้นที่สาธารณะทางสังคม มีลักษณะทาง

กายภาพเป็นตรอกชุมชน จะมีระดับค่าคะแนนรวมที่มีค่ามากตามล าดับ ส่วนตรอกท่ีมีระดับค่าระดับ

คะแนนรองลงมา ได้แก่ ตรอกท่ีมีกิจกรรมการค้า และตรอกท่ีใช้เป็นเส้นทางลัด
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  2) ประเภทของตรอกในเขตพระนคร     

  จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้า กรณี ตรอกในเขตพระ

นคร พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในเขตพระนคร มีองค์ประกอบทางกายภาพที่แตกต่างกัน

ไปตามลักษณะของการใช้งาน สามารถแบ่งตรอกในเขตพระนครเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ตรอกชุมชน 

ตรอกตลาด และตรอกเส้นทางลัด โดยมีรายละเอียดดังนี้     

   2.1) ตรอกชุมชน เป็นตรอกชุมชนเก่าแก่ในเขตพระนคร มีการใช้พ้ืนที่ที่

อเนกประโยชน์ มีความหลากหลาย เป็นพื้นที่สาธารณะทางสังคมในชุมชน    

   2.2) ตรอกตลาด เป็นตรอกท่ีมีกิจกรรมการค้า มีกิจกรรมเฉพาะ กลุ่มคน

เฉพาะ เป็นพ้ืนสาธารณะของผู้คนเฉพาะกลุ่ม 

   2.3) ตรอกเส้นทางลัด เป็นตรอกที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาส่วนใหญ่ 

เชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ โดยรอบ และใช้เป็นเส้นทางลัด กิจกรรมส่วนใหญ่ในตรอกรองรับผู้คนที่

สัญจรไปมา  

 

  3) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเดินเท้าในตรอกแต่ละประเภท    

  จากการศึกษาและวิเคราะห์ประเภทของตรอกในเขตพระนคร ที่กล่าวมาข้างต้น 

พบว่า ตรอกแต่ละประเภทมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินเท้าแตกต่างกัน โดยแต่ละตรอกมีลักษณะเฉพาะ 

มีความต้องการปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินเท้ามากน้อยต่างกัน โดยท าการวิเคราะห์สรุปผลปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการเดินเท้าทั้ง 10 ตรอกพ้ืนที่ศึกษา แบ่งประเภทตามลักษณะการใช้งานได้ 5 ประเภท ได้แก่ 

ตรอกชุมชน ตรอกตลาด ตรอกเส้นทางลัด และตรอกที่มีลักษณะการใช้งานที่มีการผสมผสานอีก 2 

ประเภท ได้แก่ ตรอกชุมชนและตลาด ตรอกชุมชนและเส้นทางลัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (แผนภูมิ

ที่ 3-7) 
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   3.1) ตรอกชุมชน       

   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินเท้าในตรอกชุมชน ต้องมีความสะดวกสบาย มี

ระเบียบเรียบร้อย ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเดินเท้าสัญจรไปมาได้สะดวก เข้าถึงและเชื่อมโยงได้ดี 

สภาพแวดล้อมพ้ืนผิวแข็งแรงทนทาน มีขนาดทางเดินที่เหมาะสม เดินได้สะดวก อุปกรณ์ประกอบ

ถนน เช่น ม้านั่งที่ นั่งพักคอย พบเห็นอยู่บ้าง บริเวณหน้าอาคารบ้านเรือน ผู้ คนออกมานั่งพบปะ

พูดคุยท ากิจกรรมและพืชพรรณต้นไม้ส่วนใหญ่พบเห็นได้ประปราย    หน้าอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 

สร้างความมีชีวิตชีวา สร้างความร่มรื่นให้เส้นทางเดินเท้า ในตรอกป้ายบอกทางป้ายสัญลักษณ์ พบ

เห็นได้น้อยมาก เนื่องจากตรอกชุมชนเป็นตรอกที่คนอยู่อาศัยในพ้ืนที่มานาน มีความคุ้นเคยกับพ้ืนที่ 

ป้ายบอกทางป้ายสัญลักษณ์ จึงไม่มีความจ าเป็นมากนัก ความสะดวกสบายในส่วนของมีร่มเงากันแดด

กันฝนได้ในตรอกชุมชน พบเห็นได้น้อย ส่วนใหญ่จะมีเพียงร่มเงาจากกันสาดหน้าตัวอาคารบ้านเรือนที่

อยู่อาศัย ซึ่งจะมีกันสาดอยู่เป็นระยะ ๆ ตรอกชุมชนเลยไม่มีความจ าเป็นต้องมีร่มเงากันแดดกันฝน

เพ่ิม แต่ยังมีความน่าเดิน  (ดูแผนภูมิที่ 3 ประกอบ) 

แผนภูมิที่ 3 แสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกชุมชน 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย,  2563  

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

1 ) สภาพแวดล้อม
- พื้นผิวทาง วัสดุปูพื้น แข็งแรงทนทาน กันลื่น

- มีต้นไม้พืชพรรณ 
- มีอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น    ม้านั่ง ที่นั่งพักคอย 

- ขนาดทางเดินความกว้างเหมาะสม 

2) การเข้าถึงและการเชื่อมโยง
- เข้าถึงได้ง่าย

- มีการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่อื่นได้
- มีความชัดเจนจดจ าได้

3) ความสะดวกสบาย
- มีระเบียบเรียบร้อย

- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินเท้า
- ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ

- มีร่มเงาบังแดด กันฝนได้
- ป้ายบอกทาง ป้ายสัญลักษณ์

4) ความปลอดภัย
- มีคนเดินผ่านไปมาตลอด

- มีแสงสว่างในเวลากลางคืน

5) ความหลากหลาย
- มีการใช้งานหลากหลายช่วงเวลา

- มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
- มีประเภทผู้คนหลากหลาย กลุ่มสังคม

ระดับค่าคะแนน
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   3.2) ตรอกตลาด       

   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินเท้าในตรอกตลาด ต้องมีความสะดวกสบาย มี

ระเบียบเรียบร้อย สามารถเดินเท้าสัญจรไปมาได้สะดวก ถึงแม้จะมีสิ่งกีดขวางเดินเดินอยู่บ้างบาง

ระยะ สามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงได้ดี สภาพแวดล้อมพ้ืนผิวแข็งแรงทนทาน มีขนาดทางเดินที่

เหมาะสม เดินได้สะดวก แต่ต้นไม้พืชพรรณและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ม้านั่ง ที่นั่งพักคอย ตรอก

ตลาดพบเห็นได้น้อย เนื่องจากการใช้งานของเส้นทางเดินเท้าในตรอก มีกิจกรรมค้าขายเป็นส่วนใหญ่ 

ผู้คนเดินสัญจรไปมา ท าให้อุปกรณ์ประกอบถนนและพืชพรรณต้นไม้มีความต้องการน้อย เนื่องจาก

ตรอกตลาดต้องการ พ้ืนที่การใช้งานในตรอกที่ค่อยข้างมาก ตั้งร้านค้าแผงลอยและจับจ่ายซื้อของ แต่

ความสะดวกสบาย ในส่วนของมีร่มเงากันแดดกันฝนได้ ตรอกตลาดจะพบเห็นหลังคาคลุมและร่ม

สนามปกคลุมให้ร่มเงาบังแดดกันฝนได้ ป้ายบอกทางป้ายสัญลักษณ์ พบเห็นอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก การ

ใช้งานพ้ืนที่บางช่วงเวลาของวันเท่านั้น ความหลากหลายของกิจกกรมมีการผสมผสาน มีผู้คน

หลากหลายประเภทปะปนกัน (ดูแผนภูมิที่ 4 ประกอบ) 

แผนภูมิที่ 4 แสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกตลาด 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย,  2563  

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

1 ) สภาพแวดล้อม
- พื้นผิวทาง วัสดุปูพื้น แข็งแรงทนทาน กันลื่น

- มีต้นไม้พืชพรรณ 
- อุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ม้านั่ง ที่นั่งพักคอย

- ขนาดทางเดินความกว้างเหมาะสม 

2) การเข้าถึงและการเชื่อมโยง
- เข้าถึงได้ง่าย

- มีการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่อื่นได้
- มีความชัดเจนจดจ าได้

3) ความสะดวกสบาย
- มีระเบียบเรียบร้อย

- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินเท้า
- ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ

- มีร่มเงาบังแดด กันฝนได้
- ป้ายบอกทาง ป้ายสัญลักษณ์

4) ความปลอดภัย
- มีคนเดินผ่านไปมาตลอด

- มีแสงสว่างในเวลากลางคืน

5) ความหลากหลาย
- มีการใช้งานหลากหลายช่วงเวลา

- มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
- มีประเภทผู้คนหลากหลาย กลุ่มสังคม

ระดับค่าคะแนน
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   3.3). ตรอกเส้นทางลัด      

   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินเท้าในตรอกเส้นทางลัด ต้องเข้าถึงง่าย มีการ

เชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่อ่ืนได้ดี มีความหลากหลายของผู้คน กิจกรรมและช่วงเวลาใช้งานที่หลากหลาย มี

ความปลอดภัย มีแสงสว่างที่เพียงพอในเวลากลางคืน มีผู้คนเดินผ่านไปมาตลอด ตรอกเส้นทางลัด 

สภาพแวดล้อมทางเดินสามารถเดินได้สะดวก พ้ืนผิวมีความแข็งแรงทนทาน มีขนาดความกว้างของ

เดินไม่กว้างนัก มีความปลอดภัย มีแสงสว่างในเวลากลางคืน มีผู้เดินผ่านไปมา ส่วนอุปกรณ์ประกอบ

ถนน เช่น ม้านั่ง ที่นั่งพักคอย แทบไม่มีให้เห็นเลย เนื่องจากตรอกเส้นทางลัดเป็นเส้นทางเดินเท้าที่สั้น 

เมื่อเทียบกับซอยลัด จึงไม่มีความจ าเป็นมากนัก ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ในการสัญจรไปมาในระยะเวลาสั้น 

และความสะดวกสบายในส่วนของมีร่มเงา กันแดดกันฝนได้ ด้วยลักษณะของตรอกที่แคบและสั้น ท า

ให้มีความต้องการไม่มากนัก เนื่องจากส่วนหนึ่งได้ร่มเงาจากมุมอาคารหน้าอาคาร (ดูแผนภูมิ ที่ 5

ประกอบ) 

แผนภูมิที่ 5 แสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกเส้นทางลัด 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย,  2563  

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

1 ) สภาพแวดล้อม
- พื้นผิวทาง วัสดุปูพื้น แข็งแรงทนทาน กันลื่น

- มีต้นไม้พืชพรรณ 
- มีอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น    ม้านั่ง ที่นั่งพักคอย 

- ขนาดทางเดินความกว้างเหมาะสม 

2) การเข้าถึงและการเชื่อมโยง
- เข้าถึงได้ง่าย

- มีการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่อื่นได้
- มีความชัดเจนจดจ าได้

3) ความสะดวกสบาย
- มีระเบียบเรียบร้อย

- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินเท้า
- ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ

- มีร่มเงาบังแดด กันฝนได้
- ป้ายบอกทาง ป้ายสัญลักษณ์

4) ความปลอดภัย
- มีคนเดินผ่านไปมาตลอด

- มีแสงสว่างในเวลากลางคืน

5) ความหลากหลาย
- มีการใช้งานหลากหลายช่วงเวลา

- มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
- มีประเภทผู้คนหลากหลาย กลุ่มสังคม

ระดับค่าคะแนน
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   3.4) ตรอกชุมชนและตลาด     

   เป็นตรอกที่ผสมผสานกันระหว่างตรอกชุมชนและตรอกตลาด ปัจจัยที่

ส่งผลต่อการเดินเท้าในตรอกชุมชนและตลาด สภาพแวดล้อมทางกายภาพต้องมีลักษณะสมบูรณ์

แข็งแรงทนทาน สามารถเดินเท้าได้สะดวก มีขนาดความกว้างของทางเดินที่เหมาะสม สามารถเข้าถึง

และเชื่อมโยงได้ดี มีความสะดวกสบาย มีระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยและมีความหลากหลาย

ของกิจกรรม ผู้คนและมีการใช้งานพ้ืนที่ที่หลากหลายช่วงเวลา ความสะดวกสบายมีหลังคาปกคลุม

บางช่วงของตรอก ป้ายบอกทางป้ายสัญลักษณ์พบเห็นได้น้อย เนื่องจากตรอกชุมชนและตลาดผู้คนที่

ใช้งานคุ้นเคยกับพ้ืนที่ มีเพียงป้ายทางเดินไปลัดไปยังถนนราชด าเนิน  อุปกรณ์ประกอบถนน  เช่น ม้า

นั่ง ที่นั่งพักคอย พบเห็นอยู่บ้าง ซึ่งจะต่างจากตรอกตลาด (ดูแผนภูมิที่ 6 ประกอบ) 

แผนภูมิที่ 6 แสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกชุมชนและตลาด 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย,  2563  

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

1 ) สภาพแวดล้อม
- พื้นผิวทาง วัสดุปูพื้น แข็งแรงทนทาน กันลื่น

- มีต้นไม้พืชพรรณ 
- มีอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น    ม้านั่ง ที่นั่งพักคอย 

- ขนาดทางเดินความกว้างเหมาะสม 

2) การเข้าถึงและการเชื่อมโยง
- เข้าถึงได้ง่าย

- มีการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่อื่นได้
- มีความชัดเจนจดจ าได้

3) ความสะดวกสบาย
- มีระเบียบเรียบร้อย

- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินเท้า
- ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ

- มีร่มเงาบังแดด กันฝนได้
- ป้ายบอกทาง ป้ายสัญลักษณ์

4) ความปลอดภัย
- มีคนเดินผ่านไปมาตลอด

- มีแสงสว่างในเวลากลางคืน

5) ความหลากหลาย
- มีการใช้งานหลากหลายช่วงเวลา

- มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
- มีประเภทผู้คนหลากหลาย กลุ่มสังคม
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   3.5) ตรอกชุมชนและเส้นทางลัด     

   เป็นตรอกที่ผสมผสานกันระหว่างตรอกชุมชนและตรอกเส้นทางลัด ปัจจัยที่

ส่งผลต่อการเดินเท้าในตรอกชุมชนและเส้นทางลัด สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ต้องมีลักษณะ

สมบูรณ์แข็งแรงทนทานสามารถเดินเท้าได้สะดวก มีขนาดความกว้างของทางเดินที่เหมาะสม สามารถ

เข้าถึงและเชื่อมโยงได้ดี มีความปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน มีคนเดินไปมาตลอด มี

ความหลากหลายของกิจกรรม ผู้คนและการใช้งานที่หลากหลายช่วงเวลา  ความสะดวกสบายในส่วน

ของมีร่มเงาบังแดดกันฝนได้ พบเห็นน้อยเมื่อเทียบกับตรอกชุมชน เนื่องจากอาคารบ้านเรือนที่อยู่

อาศัย มีความเป็นส่วนตัวมีก าแพงกั้นสูงและเป็นอาคารพาณิชย์ เส้นทางเดินในตรอกมีลักษณะที่กว้าง

กว่าตรอกเส้นทางลัด แต่มีร่มเงาจากตัวอาคารและมุมอาคาร กันฝนได้ไม่มากนักและส่วนอุปกรณ์

ประกอบถนน เช่น ม้านั่ง ที่นั่งพักคอย พบเห็นอยู่บ้างไม่มากนัก ซึ่งจะต่างจากตรอกเส้นทางลัดที่ไม่

พบเห็นเลย แต่ป้ายบอกทางป้ายสัญลักษณ์ ยังพบเห็นได้บ้างช่วงของตรอก  (ดูแผนภูมิที่ 7 ประกอบ) 

แผนภูมิที่ 7 แสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกชุมชนและเส้นทางลัด 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย,  2563  

 
 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

1 ) สภาพแวดล้อม
- พื้นผิวทาง วัสดุปูพื้น แข็งแรงทนทาน กันลื่น

- มีต้นไม้พืชพรรณ 
- มีอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น    ม้านั่ง ที่นั่งพักคอย 

- ขนาดทางเดินความกว้างเหมาะสม 

2) การเข้าถึงและการเชื่อมโยง
- เข้าถึงได้ง่าย

- มีการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่อื่นได้
- มีความชัดเจนจดจ าได้

3) ความสะดวกสบาย
- มีระเบียบเรียบร้อย

- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินเท้า
- ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ

- มีร่มเงาบังแดด กันฝนได้
- ป้ายบอกทาง ป้ายสัญลักษณ์

4) ความปลอดภัย
- มีคนเดินผ่านไปมาตลอด

- มีแสงสว่างในเวลากลางคืน

5) ความหลากหลาย
- มีการใช้งานหลากหลายช่วงเวลา

- มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
- มีประเภทผู้คนหลากหลาย กลุ่มสังคม
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ตารางที่ 15 แสดงปัจจัยที่มลีักษณะส าคัญของตรอกแต่ละประเภท  
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้า 
กรณีตรอกในเขตพระนคร 

ประเภทตรอกในเขตพระนคร 

ตรอกชุมชน ตรอกตลาด ตรอก 
เส้นทางลัด 

ตรอกชุมชน +
ตลาด 

ตรอกชุมชน +
เส้นทางลัด 

1) สภาพแวดล้อม 
- พื้นผิวทาง วัสดุปพูื้น  มีลกัษณะที่ 
  เหมาะสม แข็งแรงทนทาน กันลื่น 

  
 

 
 

  

 - มีต้นไม้พืชพรรณ       
- มีอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น   ม้านั่ง       
  ที่นั่งพักคอย  

     

- ขนาดทางเดินความกวา้งเหมาะสม       
2) การเขา้ถึงและการเชื่อมโยง 
- เข้าถึงได้ง่าย      
- มีการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่อื่นได ้      
- มีความชัดเจนจดจ าได ้      
3) ความสะดวกสบาย 
- มีระเบียบเรียบร้อย      
- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินเท้า      
- ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ      
- มีร่มเงาบังแดด กันฝนได้      
- มีป้ายบอกทาง,ป้าย สัญลักษณ์ชัดเจน      
4) ความปลอดภัย  
-  มีคนเดินผ่านไปมาตลอด      
- มีแสงสว่างในเวลากลางคืน      
5) ความหลากหลาย 
- มีการใช้งานหลากหลายชว่งเวลา      
- มีกิจกรรมที่หลากหลาย       
- มีประเภทผู้คนหลากหลายกลุ่มสังคม      
สัญลักษณ์ :  แสดงความส าคัญของปัจจัยแต่ละปจัจัย :         
                        = มีส าคัญมาก        = มีความส าคัญปานกลาง        = มีความส าคัญน้อย  

          ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย,  2563  
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 จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกแต่ละประเภทของตรอกพ้ืนที่ศึกษา  

จ านวน 10 ตรอก แบ่งเป็นกลุ่มตามประเภทการใช้งานออกได้เป็น 5 ประเภท ซึ่งมีปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการเดินเท้ามีความลักษณะส าคัญที่ส่งเสริมให้ตรอกมีความน่าเดินมากน้อยต่างกันตามการใช้งาน 

สรุปและวิเคราะห์ได้ดัง (ตารางที่15) จะเห็นได้ว่า ตรอกเส้นทางเดินเท้าในแบบของสังคมไทยที่มี

ความน่าเดิน ต้องมีความหลากหลายผู้คน หลากหลายกิจกรรม หลากหลายช่วงเวลา มีการใช้งานพ้ืนที่

ที่เป็นอเนกประโยชน์ เป็นพ้ืนที่สาธารณะทางสังคม มีกิจกรรมการค้า เป็นเส้นทางเดินเท้าที่สามารถ

เข้าถึงและเชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่อ่ืนได้ดี มีความชัดเจนจดจ าได้ มีความสะดวกสบายในการเดินเท้า มี

สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้มีความน่าเดิน จากการศึกษาพบว่าตรอกบางประเภท มีองค์ประกอบทาง

กายภาพบางอย่างน้อย แต่ยังคงมีความเหมาะสมในการเดินเท้าในแบบของสังคมไทย 
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5.7 ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง       

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์กึ่ง

โครงสร้าง(ส าหรับผู้ที่อาศัยในตรอกพ้ืนที่ศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ออกแบบมา เพ่ือค้นหาปัจจัยที่

อิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกและทัศนคติที่มีต่อความน่าเดิน แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างนี้ขอความ

อนุเคราะห์จากผู้ที่เกี่ยวข้องในตรอกพ้ืนที่ศึกษา เป็นผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มี

ต่อผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกและปัจจัยที่มีลักษณะส าคัญของตรอกแต่ละ

ประเภท         

 5.7.1 ผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 5 คน  

ตารางที่ 16 แสดงรายละเอียดผู้ให้สัมภาษณ ์

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย,  2563 

  

 

 

 

 

 

ล าดับ ผู้ให้สัมภาษณ ์ เพศ อาย ุ อาศัยอยู่ในตรอก 
เป็นเวลา (ปี) 

ตรอกพื้นที่ศึกษา 
ในการสัมภาษณ ์

1 ผู้อยู่อาศัยในตรอก หญิง 65 20 ตรอกมะยม 
(ตรอกเส้นทางลัด) 

2 ผู้อยู่อาศัยในตรอก หญิง 64 41 ตรอกไก่แจ้, ตรอกเขียนนิวาส                     
(ตรอกชุมชนเส้นทางลดั) 

3 ผู้อยู่อาศัยในตรอก ชาย 69 50 ตรอกศิลป์ (ตรอกชุมชน) 
4 ผู้น าชุมชน หญิง 61 46 ตรอกวัดราชนดัดา (ตรอกชุมชนและ

ตลาด) 
5 ผู้น าชุมชน ชาย 65 50 ตรอกนคร (ตรอกตลาด) 
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 5.7.2 ผลการสัมภาษณ์         

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 คน ท าการสัมภาษณ์ผู้ที่อาศัยอยู่ในตรอกพ้ืนที่

ศึกษาในประเด็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าและทัศนคติที่มีต่อความน่าเดิน รวมถึงให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องในตรอกให้ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอที่มีต่อผลการศึกษาปัจจัยที่มีลักษณะส าคัญของ

ตรอกแต่ละประเภท ได้ผลการสัมภาษณ์ ตามล าดับ ดังนี้  

ตารางที่ 17 แสดงข้อมูลการสัมภาษณ์ทัศนคติที่มตี่อความน่าเดินในตรอก 
 

ประเด็นในการ
สัมภาษณ์ 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 

 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 
ทัศนคติท่ีมีต่อความน่า
เดินในตรอก 

คนท่ี 1 
ตรอกมะยม 

ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ตรอกท่ีอาศัยอยู่มีความน่าเดิน สามารถเดินไป
มาได้สะดวก มีเส้นทางเดินท่ีเชื่อมไปยังพื้นท่ีโดยรอบได้  

คนท่ี 2 
ตรอกเขียนนิวาส 

ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ตรอกท่ีอาศัยอยู่มีความน่าเดินมาก เพราะใน
ตรอกมีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ย่านบางล าพู มีกิจกรรมท่ี
น่าสนใจเป็นตรอกท่ีมีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหัตถกรรมไทย “การ
ปักชุดโขน” และอยู่ใกล้ตรอกไก่แจ้ ป้อมพระเมรุ สวนสันติชัยปราการ 
ถนนพระอาทิตย์ 

คนท่ี 3 
ตรอกศิลป์ 

ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ตรอกมีความน่าเดินมาก   ผู้คนเดินผ่านไปมา
ตลอด สามารถเดินเชื่อมไปยังถนนตะนาวได้ เป็นตรอกชุมชนท่ีเก่าแก่
มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ มีสถาปัตยกรรม
บ้านเรือนเก่าแก่  

คนท่ี 4 
ตรอกวัดราชนัดดา 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ตรอกมีความน่าเดินมีกิจกรรมค้าขาย ร้านค้า 
ตลาดและเป็นชุมชนเก่ามีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ต้น
รัตนโกสินทร์ มีบ้านเรือนเก่าแก่ อายุมากกว่า 80 ปี 

คนท่ี 5 
ตรอกนคร 

ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ตรอกมีความน่าเดิน เพราะเป็นตรอกท่ีสามารถ
เดินเชื่อมไปยังท่าเรือท่าพระจันทร์และพื้นท่ีโดยรอบได้ มีกิจกรรม
ค้าขายตลอดแนว                       

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย,  2563 
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ตารางที่ 18 แสดงข้อมูลการสัมภาษณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอก 
ประเด็นในการ

สัมภาษณ์ 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เดินเท้าในตรอก 
 
 

 
คนท่ี 1 

ตรอกมะยม 
 
 
 
 
 
 

 
1.สภาพแวดล้อมของตรอกนี้มีความน่าเดิน 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า สภาพแวดล้อมของตรอกน้ีมีความน่าเดิน ถึงแม้
ทางเดินในตรอกจะแคบ  แต่เดินได้สะดวก เมื่อก่อนคนเดินไปมาใน
ตรอกมากกว่าน้ี ตอนท่ีกองฉลากยังไม่ย้าย คนส่วนใหญ่ใช้ เป็น
เส้นทางลัด 
 
2.ตรอกนี้เข้าถึงและการเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่นได้ดี 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า เข้าถึงและเชื่อมโยงได้ดี สามารถเดินลัดไป
ข้าวสารและบางล าพูได้  
 
 3. ตรอกนี้มีความสะดวกสบายในการเดิน 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ตรอกมีความสะดวกสบาย มีเพียงบางจุดท่ี
พื้นผิวทางเดินไม่สม่ าเสมอ   มีรถจักรยานจอดกีดขวางทางเดินบาง
ช่วงของตรอก   
 
4. ตรอกนี้มีความปลอดภัยในการเดินเท้า 
มีแสงสว่างในเวลากลางคืนน้อย แต่มีคนเดินผ่านไปมาตลอดมีเส้นทาง
เดินเชื่อมไปยังถนนราชด าเนิน แยกคอกวัว ส าหรับคนในพื้นท่ีรู้สึกว่า
ปลอดภัย แต่ส าหรับคนท่ีเข้ามาครั้งแรกอาจจะมองว่าไม่ปลอดภัย 
เน่ืองจากเป็นตรอกท่ีแคบ มีแสงสว่างน้อยควรเป็นความส าคัญเรื่อง
ของแสงสว่างมากขึ้น 
 
5.ตรอกนี้มีความหลากหลายของการใช้งาน กิจกรรม และผู้คน
หลากหลายกลุ่มสังคม 
มีการใช้งานหลากหลายช่วงเวลาท้ังกลางวันและกลางคืน มีกิจกรรม
หลากหลาย ร้านอาหาร ผับบาร์  ห้องพัก กลุ่มสังคมมีความ
หลากหลาย 
 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย,  2563 

 

 
 



  115 

 

ตารางที ่18 แสดงข้อมูลการสัมภาษณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอก (ต่อ) 
ประเด็นในการ

สัมภาษณ์ 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เดินเท้าในตรอก 
 

 
คนท่ี 2 

ตรอกเขียนนิวาส 

 
1.สภาพแวดล้อมของตรอกนี้มีความน่าเดิน 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า สภาพแวดล้อมของตรอกน้ีมีความน่าเดินมาก 
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ อยู่ใกล้สถานท่ีทางประวัติศาสตร์
ย่านพระอาทิตย์   เช่น ป้อมพระสุเมรุ สวนสันติชัยปราการ  
 
2.ตรอกนี้เข้าถึงและการเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่นได้ดี 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ตรอกมีการเข้าถึงและการเชื่อมโยงไปยังพื้นท่ีอื่น
ได้ดี  สามารถเดินไปยังถนนพระอาทิตย์ ตรอกไก่แจ้ และเดินไปย่าน
บางล าพูได้  
 
3. ตรอกนี้มีความสะดวกสบายในการเดิน 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าตรอกมีความสะดวกสบายมาก มีทางเดินเท้าท่ี
กว้าง 
 
4. ตรอกนี้มีความปลอดภัยในการเดินเท้า 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าตรอกมีความปลอดภัย มีคนเดินผ่านไปมาตลอด  
 
5.ตรอกนี้มีความหลากหลายของการใช้งาน กิจกรรมและผู้คน
หลากหลายกลุ่มสังคม 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าตรอกมีกิจกรรรมท่ีหลากหลาย เช่น แหล่งเรียนรู้
การปักชุดโขน มีกิจกรรมในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ผู้คนหลากหลายเข้ามา
ดูการปักชุดโขนและเดินลัดไปยังตรอกไก่แจ้และถนนพระอาทิตย์ 
ช่วงเวลากลางคืนจะเป็นคนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ 
 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย,  2563 
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ตารางที่ 18 แสดงข้อมูลการสัมภาษณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอก (ต่อ) 
ประเด็นในการ

สัมภาษณ์ 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เดินเท้าในตรอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คนท่ี 3 

ตรอกศิลป์ 

 
1.สภาพแวดล้อมของตรอกนี้มีความน่าเดิน 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า สภาพแวดล้อมของตรอกน้ีมีความน่าเดิน 
เน่ืองจากตรอกเป็นตรอกชุมชนเก่าแก่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มี
สถาปัตยกรรมบ้านเรือนเก่าแก่  มีคนเดินผ่านไปมาตลอด 
 
2.ตรอกนี้เข้าถึงและการเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่นได้ดี 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ตรอกมีการเข้าถึงและการเชื่อมโยงไปยังพื้นท่ีอื่น
ได้ดีมากสามารถเดินเชื่อมต่อไปยังพื้นท่ีโดยรอบได้สะดวก 
 
3. ตรอกนี้มีความสะดวกสบายในการเดิน 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ตรอกน้ีเดินได้สะดวก ถนนกว้าง พื้นผิวถนนดี 
ไม่ค่อยมีปัญหาในการเดิน  
 
4. ตรอกนี้มีความปลอดภัยในการเดินเท้า 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า มีความปลอดภัย ไม่ค่อยมีอันตราย ส่วนใหญ่
เป็นคนในชุมชนหรือผู้คนโดยรอบมีความรู้จักและคุ้นเคยกันดี 
 
5.ตรอกนี้มีความหลากหลายของการใช้งาน กิจกรรม และผู้คน
หลากหลายกลุ่มสังคม 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าตรอกมีความหลากหลายของกิจกรรม มีการใช้
งานท้ังกลางวันและกลางคืน กลุ่มคนในตรอกเป็นคนในชุมชนและ
พื้นท่ีโดยรอบ 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย,  2563 
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ตารางที่ 18 แสดงข้อมูลการสัมภาษณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอก (ต่อ) 
ประเด็นในการ

สัมภาษณ์ 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เดินเท้าในตรอก 
 

 
คนท่ี 4 

ตรอกวัดราชนัดดา 
 

 
1.สภาพแวดล้อมของตรอกนี้มีความน่าเดิน 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า   สภาพแวดล้อมของตรอกน้ีมีความน่าเดิน 
เน่ืองจากมีกิจกรรมค้าขายตลอดท้ังแนว   เป็นแหล่งท ามาหากินของ
คนในพื้นท่ีและพื้นท่ีโดยรอบ มีราชการและคนท างานบริษัท บริเวณ
เสาชิงช้ามาจับจ่ายซ้ือของ 
 
2.ตรอกนี้เข้าถึงและการเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่นได้ดี 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าตรอกมีการเชื่อมโยงและการเข้าถึงท่ีดี จดจ าได้
ง่าย สามารถเดินไปยังถนนราชด าเนินได้  
 
3. ตรอกนี้มีความสะดวกสบายในการเดิน 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าตรอกน้ีสามารถเดินเท้าได้สะดวกถึงแม้จะมี
ร้านค้าแผงลอยทางเดินในตรอกค่อนข้างกว้าง แต่มีความคิดเห็น
เพิ่มเติมในเรื่องของการจัดระเบียบร้านค้าในตรอกให้มีความเรียบร้อย
มากขึ้น 
 
4. ตรอกนี้มีความปลอดภัยในการเดินเท้า 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าตรอกน้ีมีความปลอดภัย มีคนเดินผ่านไปมา
ตลอดท้ังคนในพื้นท่ีและบริเวณโดยรอบ 
 
5.ตรอกนี้มีความหลากหลายของการใช้งาน กิจกรรม และผู้คน
หลากหลายกลุ่มสังคม 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ตรอกมีกิจกรรมหลากหลาย มีการค้าขายท่ี
ผสมผสาน  มีผู้คนหลากหลายกลุ่ม ท้ังแม่ค้า แม่บ้าน คนท างาน 
หลากหลายช่วงอายุ 
 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย,  2563 
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ตารางที่ 18 แสดงข้อมูลการสัมภาษณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอก (ต่อ) 
ประเด็นในการ

สัมภาษณ์ 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เดินเท้าในตรอก 
 

 
คนท่ี 5 

ตรอกนคร 
 

 
1.สภาพแวดล้อมของตรอกนี้มีความน่าเดิน 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า สภาพแวดล้อมของตรอกน้ีมีความน่าเดิน  
มีผู้คนเดินผ่านไปมาคึกคักตลอด  เป็นตรอกท่ีมีการค้าขายและ
สามารถเดินลัดไปยังท่าเรือข้ามฟากเส้นทางท่ามหาราช-วังหลัง  
 
2.ตรอกนี้เข้าถึงและเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่นได้ดี 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ตรอกน้ีเข้าถึงได้ดีและเชื่อมโยงกับพื้นท่ีบริเวณ
ท่ามหาราชและท่าพระจันทร์ได้  
 
3. ตรอกนี้มีความสะดวกสบายในการเดิน 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ตรอกน้ีมีสามารถเดินเท้าได้สะดวก ถึงแม้บาง
ช่วงมีคนเดินแน่นและมีคนหยุดเดินจับจ่ายซ้ือของ ท าให้มีการเดินเท้า
ท่ีติดขัดอยู่บ้าง แต่ภาพรวมเดินได้สะดวก  
 
4. ตรอกนี้มีความปลอดภัยในการเดินเท้า 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ตรอกน้ีมีความปลอดภัย คนเดินไปมาตลอด ช่วง
เย็นและค่ าส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ีตรอก 
 
5.ตรอกนี้มีความหลากหลายของการใช้งาน กิจกรรม และผู้คน
หลากหลายกลุ่มสังคม 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า การใช้งานในตรอกมีกิจกรรมค้าขายพระเป็น
ส่วนใหญ่และมีร้านตัดชุดครุย  ผู้คนท่ีเดินไปมาส่วนใหญ่เป็นเซียน
พระและผู้คนโดยรอบท้ังท่ามหาราชท่าพระจันทร์และฝั่งวังหลัง 
รวมท้ังนักเรียนนักศึกษา 
 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย,  2563 
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ตารางที่ 19 แสดงข้อมูลการสัมภาษณ์ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อผลการศึกษา 
ประเด็นในการ

สัมภาษณ์ 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 
ความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อผล
การศึกษา 

 
คนท่ี 1 

ตรอกมะยม 
 

 
เห็นด้วยกับผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีลักษณะส าคัญของตรอกแต่ละ
ประเภท  แต่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องของความสะอาดและแสง
สว่าง ข้อเสนอแนะควรเพิ่มแสงสว่างภายในตรอกในเวลากลางคืน ให้
มีแสงสว่างตลอดแนว  

 
คนท่ี 2 

ตรอกเขียนนิวาส 

 
เห็นด้วยกับผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีลักษณะส าคัญของตรอกแต่ละ
ประเภท  แต่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องของท่ีน่ังพักคอย จัดให้มีท่ีน่ัง
พักคอยและส่งเสริมให้คนออกมาท ากิจกรรม และรองรับคนท่ีแวะ
เวียนเข้ามาในตรอก 

 
คนท่ี 3 

ตรอกศิลป์ 

 
เห็นด้วยกับผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีลักษณะส าคัญของตรอกแต่ละ
ประเภท  เข้าใจสภาพแวดล้อมของตรอกชุมชนและมีความเห็น
ตรงกันกับผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลของการเดินเท้าในตรอก
ประเภทชุมชน  

 
คนท่ี 4 

ตรอกวัดราชนัดดา 
 

 
เห็นด้วยกับผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีลักษณะส าคัญของตรอกแต่ละ
ประเภท มีความคิดเห็นตรงกับผลการศึกษา ท่ีน่ังพักคอยในตรอก
ชุมชนและตลาดมีน้อย แต่ยังคงมีความน่าเดิน  

 
คนท่ี 5 

ตรอกนคร 
 

 
เห็นด้วยกับผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีลักษณะส าคัญของตรอกแต่ละ
ประเภท และมีความเห็นตรงกันกับผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลของ
การเดินเท้าในตรอกประเภทตลาด มีพืชพรรณต้นไม้และท่ีน่ังพักคอย
น้อยแต่ยังคงมีความน่าเดิน เน่ืองจากเป็นตรอกตลาดมีกิจกรรมและ
เป็นเส้นทางเดินท่ีส าคัญไปท่ามหาราช  

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย,  2563 
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 จากการผลการสัมภาษณ์ในประเด็นปัจจัยที่อิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกและทัศนคติที่มี

ต่อความน่าเดินพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเดียวกันต่อทัศนคติที่มีต่อความน่าเดินใน

ตรอก ว่าตรอกที่อาศัยอยู่มีความน่าเดินซึ่งมีลักษณะส าคัญที่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

เดินเท้าทั้ง 5 ประการ ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอไป ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยทั้ง 5  ประการ  

ได้แก่ สภาพแวดล้อม การเข้าถึงละการเชื่อมโยง ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความ

หลากหลาย ส่งผลให้ตรอกมีความน่าเดิน   

 ประเด็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อผลการศึกษาปัจจัยที่มีลักษณะ

ส าคัญของตรอกแต่ละประเภท ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับผลการศึกษาที่ผู้วิจัยได้น าเสนอไป

ในตารางที่ 15 ซึ่งได้แบ่งประเภทของตรอกในเขตพระนครและท าการศึกษาปัจจัยเฉพาะที่มีลักษณะ

ส าคัญของตรอก ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน  
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บทที่ 6                                                                                                             

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

  จากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้า กรณีศึกษาตรอกในเขตพระนคร

จ านวน 10  ตรอกที่มีคุณสมบัติและลักษณะของตรอกที่น่าเดิน เพ่ือค้นหาองค์ประกอบทางกายภาพ

ของตรอกในเขตพระนครที่ส่งผลต่อความน่าเดินและได้ผลการวิเคราะห์ ดังรายละเอียดที่น าเสนอไป

ในบทที่ผ่านมา โดยบทนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอการสรุปผลการศึกษาเนื้อหาสาระส าคัญ อภิปรายผลและ

ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้       

 6.1 สรุปผลการศึกษา        

 6.2 อภิปรายผล          

 6.3 ข้อจ ากัดในการศึกษาวิจัย       

 6.4 ข้อเสนอแนะ         

  6.4.1 ข้อเสนอแนะการพัฒนาพ้ืนที่ตรอกในเขตพระนคร   

  6.4.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

6.1 สรุปผลการศึกษา   

 ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบทางกายภาพของตรอก โดยการศึกษาปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการเดินเท้า 5 ประการ ได้แก่ (1) สภาพแวดล้อม (2) การเข้าถึงและการเชื่อมโยง (3) 

ความสะดวกสบาย (4) ความปลอดภัย (5) ความหลากหลาย ท าการศึกษาตรอกพ้ืนที่ศึกษาจ านวน 

10 ตรอก ได้แก่ ตรอกไก่แจ้ ตรอกเขียนนิวาส ตรอกมะยม ตรอกกษาปณ์ ตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน 

ตรอกวัดราชนัดดา ตรอกนาวา ตรอกวัดมหาธาตุและตรอกนคร จากค าถามการวิจัย “องค์ประกอบใด

ทางกายภาพของตรอกในเขตพระนครที่ส่งผลต่อความน่าเดิน" สรุปได้ดังนี้ 

 6.1.1 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกเขตพระนคร    

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกเขตพระนคร ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ 

สภาพแวดล้อม, การเข้าถึงและการเชื่อมโยง, ความสะดวกสบาย, ความปลอดภัย, ความหลากหลาย   

ซึ่งเป็นองค์ประกอบทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้า มีรายละเอียดแต่ละปัจจัยดังนี้ 
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  (1) สภาพแวดล้อม ตรอกที่มีความน่าเดินควรมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีภูมิทัศน์

ทางเดินที่น่าเดินอันประกอบไปด้วย พ้ืนผิวทางเดินที่มีคุณภาพ วัสดุปูพ้ืนมีความแข็งแรงทนทาน 

สภาพทางกายภาพสมบูรณ์และไม่ลื่น มีขนาดทางเดินเท้าที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ทางเดินในตรอกที่เป็น

ทางเท้าสาธารณะกว้าง 2.40-3.00 เมตร มีต้นไม้พืชพรรณช่วยส่งเสริมให้ตรอกมีความน่าเดิน ให้

ความร่มรื่นส าหรับคนเดินเท้า ตรอกที่น่าเดินควรมีอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ม้านั่ง ที่นั่งพักคอย จะ

ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการเดินเท้าและการใช้งานเส้นทางเดินเท้าในตรอกที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่

ส าคัญในระดับชุมชน          

  (2) การเข้าถึงและการเชื่อมโยง  ตรอกที่น่าเดินควรมีการเข้าถึงและการเชื่อมโยงที่

ดี เข้าได้ง่ายสะดวก สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ตรอกได้หลายทาง มีการเชื่อมโยงกันตลอดทั้งพ้ืนที่ตรอกและ

พ้ืนที่โดยรอบ มีเอกลักษณ์เฉพาะของตรอกท่ีสามารถจดจ าได้      

  (3) ความสะดวกสบาย  ตรอกที่น่าเดินควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด 

ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินเท้า ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ พ้ืนผิวทางเรียบสามารถเดินสัญจรไปมาได้สะดวก 

  (4) ความปลอดภัย ตรอกที่น่าเดินควรมีแสงสว่างที่เพียงพอและค านึงถึงความ

ปลอดภัยในการเดินเท้ายามค่ าคืน ติดตั้งระบบส่องสว่างในต าแหน่งที่เหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณมุม

มืด การมีคนเดินผ่านไปมาตลอดจะให้ความรู้สึกปลอดภัยแก่คนเดินเท้า   

   (5) ความหลากหลาย ตรอกที่น่าเดินควรมีความหลากหลายหรือมีการใช้งานอเนก

ประโยชน์ เช่น มีการใช้งานพ้ืนที่หลากหลายช่วงเวลา มีความหลากหลายของกิจกรรมและมีความ

หลากหลายของผู้ใช้งานทุกกลุ่มสังคม เด็ก สตรี คนชรา คนวัยท างาน นักท่องเที่ยว เป็นต้น  

  ดังนั้น “ตรอกที่น่าเดิน” จ าเป็นต้องมีปัจจัยทั้ง 5 ประการ เป็นองค์ประกอบทาง

กายภาพของตรอกที่ส่งผลต่อความน่าเดิน ผลจากการศึกษาพบว่า ตรอกในเขตพระนครมีปัจจัยที่มี

ร่วมกันทั้ง 5 ประการ โดยมีสัดส่วนค่าคะแนนที่ใกล้เคียงกัน ทั้ง 10 ตรอกพ้ืนที่ศึกษา  
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 6.1.2 ปัจจัยท่ีมีร่วมกันของตรอกพ้ืนที่ศึกษา      

 จากการศึกษาพบว่า ตรอกในเขตพระนครมีปัจจัยที่มีร่วมกันทั้ง 5 ประการ โดยมีค่าคะแนน

รวมที่ใกล้เคียงกัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกที่มีผลมาก ได้แก่       

  (1) สภาพแวดล้อม ตรอกที่น่าเดินต้องมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ พ้ืนผิววัสดุปูพ้ืนมี

ความแข็งแรงทนทานและไม่ลื่น มีค่าคะแนน 27 คิดเป็นร้อยละ 90, ขนาดทางเดินเท้ามีความ

เหมาะสมในตรอก ประมาณ 1.50-3.00 เมตร ส าหรับทางเดินเท้าประเภททางเท้าสาธารณะและบาท

วิถี มีค่าคะแนน 25 คิดเป็นร้อยละ 84       

   (2) การเข้าถึงและการเชื่อมโยง ตรอกที่น่าเดินมีระดับคะแนนการเข้าถึงที่ดี มีค่า

คะแนน 28 คิดเป็นร้อยละ 94, การเชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่อ่ืนได้ มีค่าคะแนน 27 คิดเป็นร้อยละ 90, มี

เอกลักษณ์และมีเส้นทางชัดเจนจดจ าได้ มีค่าคะแนน 24 คิดเป็นร้อยละ 80   

  (3) ความสะดวกสบาย ตรอกที่น่าเดินมีสภาพที่สมบูรณ์ มีระเบียบเรียบร้อย ค่า

คะแนน 28 คิดเป็นร้อยละ 94, ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินเท้า มีค่าคะแนน 24 คิดเป็นร้อยละ 80, ไม่

เป็นหลุมเป็นบ่อ มีค่าคะแนน 28 คิดเป็นร้อยละ 94      

  (4) ความปลอดภัย ตรอกที่น่าเดินมีคนเดินผ่านไปมาตลอด  มีค่าคะแนน 27 คิด

เป็นร้อยละ 90,  มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน มีค่าคะแนน 25 คิดเป็นร้อยละ 84  

  (5) ความหลากหลาย ตรอกที่น่าเดินมีความเป็นอเนกประโยชน์ มีความหลากหลาย

ช่วงเวลา กิจกรรมและกลุ่มสังคม มีระดับค่าคะแนนที่สูง โดยความหลากหลายช่วงเวลา มีค่าคะแนน 

25 คิดเป็นร้อยละ 84, ความหลากหลายของกิจกรรม มีค่าคะแนน 24 คิดเป็นร้อยละ 80  และความ

หลากหลายกลุ่มสังคม มีค่าคะแนน 24 คิดเป็นร้อยละ 80  

   ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกที่มีผลน้อย ได้แก่ มีพืชพรรณต้นไม้ มี

ค่าคะแนน 17 คิดเป็นร้อยละ  57, มีร่มเงาบังแดดและกันฝนได้ มีค่าคะแนน 16 คิดเป็นร้อยละ 54 , 

อุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ม้านั่ง ที่นั่งพักคอย มีค่าคะแนน 11 คิดเป็นร้อยละ 37  และป้ายบอกทาง

ป้ายสัญลักษณ์ มีค่าคะแนน 18 คิดเป็นร้อยละ 60 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลน้อยจะขึ้นอยู่กับ

การใช้งานของตรอก  สามารถสรุปได้ว่าตรอกที่มีพืชพรรณต้นไม้มีค่าคะแนนน้อยแต่ยังคงมีความน่า

เดิน เพราะตรอกบางตรอกไม่ได้ต้องการต้นไม้ตลอดทั้งแนว เช่น ตรอกที่ต้องการพ้ืนที่ใช้งานกิจกรรม

การค้า  แต่ตรอกที่เป็นที่อยู่อาศัยจะพบเห็นพืชพรรณต้นไม้สม่ าเสมอกว่าตรอกตลาด เพราะผู้ใช้งาน
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ในตรอกมีความต้องการต้นไม้พืชพรรณสร้างความร่มรื่นและความมีชีวิตชีวา ส่วนมีร่มเงาบังแดดและ

กันฝนได้ มีค่าคะแนนน้อยแต่ยังคงมีความน่าเดิน เพราะบางตรอกมีลักษณะแคบและมีเส้นทางที่สั้น 

จึงไม่มีความจ าเป็นมากนัก ส่วนใหญ่จะมีเพียงร่มเงาจากกันสาดหน้าตัวอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจะ

มีกันสาดอยู่เป็นระยะ ๆ และยังมีมุมของอาคารที่สามารถให้ร่มเงาและบังแดดได้  ส่ วนป้ายบอกทาง

ป้ายสัญลักษณ์  มีค่าคะแนนน้อยแต่ยังคงมีความน่าเดิน เพราะตรอกในเขตพระนครส่วนใหญ่ผู้คนจะ

คุ้นเคยกับพื้นท่ีท าให้ไม่มีความต้องการไม่มากนักและผู้คนส่วนใหญ่จะใช้การสื่อสารแบบบอกทางถาม

ทางในแบบของสังคมไทยมากกว่าจึงพบเห็นได้น้อยในเขตพระนคร 

 

 6.1.3 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอก   

 จากการศึกษาพบว่า 10 ตรอกพ้ืนที่ศึกษา มีค่าคะแนนรวมปัจจัยที่มีค่าคะแนนมากและมีค่า

คะแนนน้อยแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งานของเส้นทางเดินเท้าในตรอก ตรอกที่มีการใช้งานที่

หลากหลายและมีลักษณะที่เป็นอเนกประโยชน์ เป็นพ้ืนที่สาธารณะทางสังคมมีลักษณะทางกายภาพ

เป็นตรอกชุมชนจะมีระดับค่าคะแนนรวมที่มีค่ามากตามล าดับ ส่วนตรอกที่มีระดับค่าคะแนนรองลงมา 

ได้แก่ ตรอกที่มีกิจกรรมการค้า และตรอกที่ใช้เป็นเส้นทางลัด  ผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของตรอกในเขต

พระนครจาการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ตรอกชุมชน ตรอกตลาดและตรอกเส้นทางลัด และ

พบว่ามีตรอกที่มีการใช้งานผสมผสานอีก 2 ตรอก ได้แก่ ตรอกชุมชนและตลาด ตรอกชุมชนและ

เส้นทางลัด แสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมใน (ตารางที่ 6.1) แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีลักษณะ

ส าคัญของตรอกละประเภท  
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ตารางที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีลักษณะส าคญัของตรอก  
 

ประเภท
ตรอก 

 
ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอก 

 
ภาพประกอบ 

ตร
อก

ชุม
ชน

 

1) สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมพื้นผิวแข็งแรงทนทานและไม่ลื่น มีขนาด
ทางเดินที่เหมาะสม มีอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ม้านั่ง 
ที่นั่งพักคอย พบเห็นได้บริเวณหน้าอาคารบ้านเรือน  มี
ต้นไม้พืชพรรณตลอดแนวตรอกให้ความร่มรื่น  

 

2) การเข้าถึงและการเชื่อมโยง เข้าถึงได้ง่ายและเชื่อมโยงกับพื้นที่โดยรอบได้ดี  

3) ความสะดวกสบาย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถ
เดินสัญจรไปมาได้สะดวก มีร่มเงาบังแดดกันฝนได้ ส่วน
ใหญ่บ้านเรือนในตรอกมีกันสาดอยู่ในระยะ ตรอกชุมชน
เลยไม่จ า เป็น ต้องมีร่มเงากันแดดกันฝนเพิ่ม ป้าย
สัญลักษณ์ป้ ายบอกทางไม่มี ความจ า เป็นมากนัก 
เนื่องจากตรอกชุมชนผู้คนอยู่อาศัยมีความคุ้นเคยกับพื้นที่  

4) ความปลอดภัย มีความปลอดภัยมาก คนในพื้นที่คุ้นเคยและรู้จักกันดี มี
คนเดินผ่านไปมาตลอด  

5) ความหลากหลาย มีความอเนกประโยชน์ มีความหลากหลายของกิจกรรม
และช่วงเวลาการใช้งาน กลุ่มสังคมมีความหลากหลาย  

ตร
อก

ตล
าด

 

 
1) สภาพแวดล้อม 

 
สภาพแวดล้อมพื้นผิวแข็งแรงทนทานและไม่ลื่น มีขนาด
ทางเดินไม่กว้างนัก ต้นไม้พืชพรรณและอุปกรณ์ประกอบ
ถนน เช่น ม้านั่ง ที่นั่งพักคอย พบเห็นได้น้อย แต่ยังคงมี
ความน่าเดิน เนื่องจากการใช้งานในตรอกตลาดมี
กิจกรรมการค้า ต้องการพื้นที่ใช้งานค่อนข้างมาก  

 

2) การเข้าถึงและการเชื่อมโยง เข้าถึงได้ง่ายและเชื่อมโยงกับพื้นที่โดยรอบได้ดี 

3) ความสะดวกสบาย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถเดินสัญจรได้มาได้
สะดวก แม้จะมีสิ่งกีดวางอยู่บ้างเป็นระยะ ตรอกตลาดจะ
มีหลังคาและร่มสนามปกคลุมให้ร่มเงาบังแดดกันฝนได้  

4) ความปลอดภัย มีความปลอดภัยมากในช่วงเวลากลางวัน มีคนเดินผ่านไป
มาตลอด ในช่วงเวลากลางคืนค่อนข้างเงียบมีเพียงผู้
อาศัยในตรอก  

5) ความหลากหลาย 
 

มีความหลากหลายของกิจกรรมมีการผสมผสาน ผู้คนมี
ความหลากหลายกลุ่มสังคมปะปนกัน 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 
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ตารางที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีลักษณะส าคญัของตรอก (ต่อ) 
 

ประเภท
ตรอก 

 
ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอก 

 
ภาพประกอบ 

ตร
อก

เส้
นท

าง
ลัด

 

 
1) สภาพแวดล้อม 

 
สภาพแวดล้อมพื้นผิวมีความแข็งแรงทนทาน มี
ขนาดทางเดินไม่กว้างนัก อุปกรณ์ประกอบถนน 
เช่น ม้านั่ง ที่นั่งพักคอยพบเห็นได้น้อย แต่ยังคงมี
ความน่าเดิน เนื่องจากตรอกเส้นลัดเป็นตรอกที่มี
เส้นทางเดินที่สั้น ผู้คนสัญจรไปมาในระยะเวลาที่
สั้นจึงไม่มีกันความจ าเป็น 

 

2) การเข้าถึงและการเชื่อมโยง เข้าถึงได้ง่ายและเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่นได้ดีมาก 

3) ความสะดวกสบาย มีความเป็นระเบียบ ถึงแม้จะมีสิ่งกีดขวางอยู่บ้าง 
ส่วนร่มเงากันแดดกันฝนได้พบเห็นได้น้อย ด้วย
ลักษณะตรอกที่แคบและสั้น ท าให้ความต้องการ
ไม่มากนัก เนื่องจากส่วนหนึ่งได้จากร่มเงาจากมุม
อาคารและหน้าอาคาร 

4) ความปลอดภัย มีความปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอในเวลา
กลางคืน มีคนเดินผ่านไปมาตลอด  

5) ความหลากหลาย มีความหลากหลายของผู้คนปะปนกัน เนื่องจาก
การใช้งานในตรอกส่วนใหญ่ใช้ในการลัดเลาะ 

ตร
อก

ชุม
ชน

แล
ะต

ลา
ด 

 
1) สภาพแวดล้อม 

 
สภาพแวดล้อมมีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรงทนทาน 
สามารถเดินเท้าได้สะดวก มีขนาดความกว้างของ
ทางเดินที่เหมาะสม ป้ายบอกทางป้ายสัญลักษณ์
พบเห็นได้น้อย เนื่องจากตรอกชุมชนและตลาด
ผู้คนที่ใช้งานคุ้นเคยกับพื้นที่ อุปกรณ์ประกอบ
ถนน  เช่น ม้านั่ง ที่นั่งพักคอย พบเห็นอยู่บ้าง ซึ่ง
จะต่างจากตรอกตลาด 

 

2) การเช้าถึงและการเชื่อมโยง เข้าถึงได้งานและเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่นได้ดี 

3) ความสะดวกสบาย มีความสะดวกสบาย มีระเบียบเรียบร้อย 

4) ความปลอดภัย มีความปลอดภัยมีคนเดินผ่านไปมาตลอด ช่วง
กลางคืนมีเพียงผู้คนที่อยู่อาศัย 

5) ความหลากหลาย 
 

มีความหลากหลายของกิจกรรม ผู้คน และมีการ
ใช้งานพื้นที่ที่หลากหลายช่วงเวลา 
 
 
 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 
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ตารางที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีลักษณะส าคญัของตรอก (ต่อ) 
 

ประเภท
ตรอก 

 
ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอก 

 
ภาพประกอบ 

ตร
อก

ชุม
ชน

แล
ะเ

ส้น
ทา

งลั
ด 

 
1) สภาพแวดล้อม 

 
สภาพแวดล้อมมีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรงทนทาน 
มีขนาดความกว้างของทางเดินที่เหมาะสม ส่วน
อุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ม้านั่ง ที่นั่งพักคอย 
พบเห็นอยู่บ้างไม่มากนัก ซึ่งจะต่างจากตรอก
เส้นทางลัดที่ไม่พบเห็นเลย แต่ป้ายบอกทางป้าย
สัญลักษณ์ ยังพบเห็นได้บ้างช่วงของตรอก 

 

2) การเข้าถึงและการเชื่อมโยง เข้าถึงได้ง่ายและเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นได้ดีมาก 

3) ความสะดวกสบาย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ส่วนร่มเงาบังแดดกันฝนได้ พบเห็นน้อยเมื่อเทียบ
กับตรอกชุมชน เนื่องจากอาคารบ้านเรือนที่อยู่
อาศัยมีความเป็นส่วนตัวมีก าแพงกั้นสูงและเป็น
อาคารพาณิชย์ เส้นทางเดินในตรอกมีลักษณะที่
กว้างกว่าตรอกเส้นทางลัด แต่มีร่มเงาจากตัว
อาคารและมุมอาคาร  

4) ความปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน มีคนเป็นไป
มาตลอดให้ความรู้สึกปลอดภัยแก่คนเดินเท้า 

5) ความหลากหลาย มีความหลากหลายของกิจกรรมผู้คนและการใช้
งานที่หลากหลายช่วงเวลา 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2563 
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  6.1.4 สรุปผลการสัมภาษณ์        

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 คน เป็นผู้อาศัยในตรอกพ้ืนที่ศึกษา จากการศึกษา

และวิเคราะห์ผลการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (ส าหรับผู้ที่อาศัย

ในตรอกพ้ืนที่ศึกษา) เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ออกแบบมา เพ่ือค้นหาปัจจัยที่อิทธิพลต่อการเดินเท้าใน

ตรอกและทัศนคติที่มีต่อความน่าเดิน สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

   1) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเดียวกันต่อทัศนคติที่มีต่อความน่าเดินใน

ตรอก ว่าตรอกที่อาศัยอยู่มีความน่าเดินซึ่งมีลักษณะส าคัญที่แตกต่างกันในแต่ละตรอก ซึ่งมีลักษณะ

เฉพาะที่ส่งเสริมให้มีความน่าเดินแตกต่างกัน บางตรอกมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ บางตรอกมี

กิจกรรมการค้า บางตรอกเป็นตรอกชุมชนเก่า มีเสน่ห์แตกต่างกันไปตามการใช้งาน 

   2)  ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าทั้ง 5 

ประการ ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอไป ผู้ ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยทั้ง 5 ประการ ได้แก่ 

สภาพแวดล้อม การเข้าถึงและการเชื่อมโยง ความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและความหลากหลาย 

ส่งผลให้ตรอกมีความน่าเดินโดยมีความสัมพันธ์กับผลการศึกษาที่ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีลักษณะส าคัญ

ของตรอกแต่ละประเภท    

  3)  ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับผลการศึกษาที่ผู้วิจัยได้น าเสนอไปใน (ตาราง

ที่ 15) ปัจจัยเฉพาะที่มีลักษณะส าคัญของตรอกแต่ละประเภทตามการใช้งาน 
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6.2 อภิปรายผล  

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้า กรณีศึกษาตรอกในเขตพระนคร 

จากความเป็นมาและความส าคัญน ามาสู่การอภิปรายผลการวิจัย เป็นการศึกษาองค์ประกอบทาง

กายภาพของเส้นทางเดินเท้าในตรอก ด้วยกรอบแนวคิดทฤษฎีการเดินเท้าและตรอกในการเดินเท้า 

พ้ืนที่ว่างและพ้ืนที่สาธารณะ รวมถึงแนวคิดทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมืองน่าเดินเป็นกระบวนการวิธี

วิเคราะห์โดยใช้การเรียนรู้และรับรู้ ท าความเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกและ

องค์ประกอบทางกายภาพของตรอกที่มีลักษณะเฉพาะในแบบของสังคมไทย ว่าประกอบไปด้วย

องค์ประกอบทางกายภาพใดที่ส่งต่อความน่าเดิน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกทั้ง 5 

ประการ  ส่งผลให้ตรอกในเขตพระนครมีความน่าเดิน ซึ่งปัจจัยแต่ละปัจจัยมีความส าคัญมากน้อย

แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งานในตรอกและผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า องค์ประกอบทางกายภาพของ

เส้นทางเดินเท้าในตรอกมีลักษณะเฉพาะที่ส าคัญแตกต่างกันไปตามประเภทของตรอก มีความ

ต้องการการใช้งานที่แตกต่างกันและตรอกในเขตพระนครยังเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ส าคัญของชุมชน

เมือง 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา ได้ดังนี้    

 6.2.1 ศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของเส้นทางเดินเท้าในตรอกเขตพระนคร  

 ผู้วิจัยสามารถค้นหาองค์ประกอบทางกายภาพของเส้นทางเดินเท้าในตรอกเขตพระนคร จาก

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎี  ได้ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอก 5 ประการ ได้แก่ 

สภาพแวดล้อม การเข้าถึงและการเชื่อมโยง ความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและความหลากหลาย 

จากนั้นน าไปศึกษาและวิเคราะห์ตรอกพ้ืนศึกษาจ านวน 10 ตรอก พบว่า ในแต่ละตรอกพ้ืนที่ศึกษามี

ปัจจัยที่มีลักษณะส าคัญแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน ผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของตรอกในเขตพระ

นครตามลักษณะการใช้งานออกเป็น 3  ประเภท ได้แก่ ตรอกชุมชน ตรอกตลาดและตรอกเส้นทางลัด

และยังพบว่ามีตรอกที่มีการใช้งานที่ผสมผสานกันอีก 2 ประเภท ได้แก่ ตรอกชุมชนและตลาด ตรอก

ชุมชนและเส้นทางลัด และท าการศึกษาปัจจัยที่มีลักษณะส าคัญเฉพาะแต่ละประเภทตรอก เส้นทาง

เดินเท้าในตรอกมีเอกลักษณ์และมีเสน่ห์เฉพาะตัวแตกต่างกันและเป็นพ้ืนที่สาธารณะทางสังคมที่

ส าคัญของชุมชนเมืองที่ผสมผสานเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และชุมชน  มักจะพบเส้นทางเดิน

รูปแบบของตรอกในเมืองเก่าชุมชนเก่า ซึ่งผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการ
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รักษาเส้นทางเดินเท้าในตรอกให้คงอยู่คู่สังคมไทยและเป็นแนวทางในการพัฒนาเส้นทางเดินเท้าใน

ตรอกต่อไป  

 6.2.2 วิเคราะห์สรุปผลองค์ประกอบทางกายภาพของตรอกในเขตพระนครที่ส่งผลต่อ

ความน่าเดิน  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตรอกพ้ืนที่ศึกษาจ านวน 10 ตรอก ได้แก่ ตรอกไก่แจ้ ตรอกเขียน

นิวาส ตรอกมะยม ตรอกกษาปณ์ ตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ตรอกวัดราชนัดดา ตรอกนาวา ตรอกนคร

และตรอกมหาธาตุ คัดเลือกจากตรอกในเขตพระนครที่มีคุณสมบัติและลักษณะของตรอกท่ีน่าเดิน อัน

ประกอบด้วย  ปริมาณและความหนาแน่นของคนเดิน, เข้าถึงได้ง่าย มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยง, มี

การใช้งานที่เป็นอเนกประโยชน์, มีความน่าดึงดูด, สภาพแวดล้อมของตรอกน่าเดิน จากนั้นน ามา

ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพของตรอก พบว่า ตรอกพ้ืนที่ศึกษามีปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการเดินเท้าในตรอกที่แตกต่างกันตามการใช้งาน มีปัจจัยที่มีลักษณะส าคัญมากและน้อยแตกต่าง

กัน เส้นทางเดินเท้าในตรอกเขตพระนครมีลักษณะเฉพาะที่ต่างกัน มีเอกลักษณ์และมีเสน่ห์เฉพาะตัว 

ส่งผลให้ตรอกนั้น ๆ มีความน่าเดิน    

 6.2.3 อภิปรายผลแนวทางในการรักษาและพัฒนาเส้นทางเดินเท้าตรอก   

 การอภิปรายในข้อนี้เป็นการน าเสนอแนวทางในการรักษาและพัฒนาเส้นทางเดินเท้าในตรอก

จากการศึกษาค้นหาองค์ประกอบทางกายภาพที่ส่งผลต่อความน่าเดินข้างต้น สามารถน าไปสู่

เป้าหมายของงานวิจัย คือ การอนุรักษ์และรักษาเส้นทางเดินเท้าในตรอกให้มีความน่าเดิน โดยผู้วิจัย

ได้น าเสนอแนวทาง 3 ด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.ด้านกายภาพ               

  1.1 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเส้นทางเดินเท้าในตรอก       

  เป็นแนวทางท่ีสามารถส่งเสริมให้ตรอกมีความน่าเดินและดึงดูดผู้คนออกมาเดิน เกิด

โครงข่ายการเดินเท้าเชื่อมโยงกับถนนสายหลัก ท าให้การเดินเท้าแทรกซึมได้ในเมือง โดยการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ทางเดินเท้าในตรอก สร้างบรรยากาศในการเดินเท้า ปรับปรุงพื้นผิววัสดุปูพ้ืนทางเดินในตรอก 

ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบถนน (Street Furniture) เช่น ม้านั่ง ที่นั่งพักคอย เสาไฟ ถังขยะ เป็นต้น เพ่ิม

ต้นไม้พืชพรรณสร้างร่มรื่นให้ร่มเงา มีแสงสว่างที่เพียงในเวลากลางคืน เพ่ือความปลอดภัยของคนเดิน

ในตรอก มีป้ายสัญลักษณ์ป้ายบอกทางชัดเจน  
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  1.2 การอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในตรอก   

  การอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในตรอก พ้ืนที่ตรอกเป็นที่อยู่อาศัย

ทางสังคมของชุมชนในเมืองเก่า จะมีความสัมพันธ์กันในมิติการใช้งานพ้ืนที่ด้วยลักษณะพ้ืนที่ที่ จ ากัด 

ท าให้มีกิจกรรมวิถีชีวิตประจ าวัน เกิดขึ้นในพ้ืนที่  เช่น การนั่งรับประทานอาหารร่วมกัน การนั่งจับ

กลุ่มทางสังคมในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร การแวะพูดคุยระหว่างการเดินสัญจรไปมา การซักผ้าตากผ้า 

ล้างจาน ตลอดจนพ้ืนที่วิ่งเล่นของเด็ก ตรอกจึงเป็นเสมือนพ้ืนที่รองรับกิจกรรมในการด ารงชีวิตและ

กิจกรรมสังคม จึงเป็นเอกลักษณ์ของตรอกที่มีเรื่องราววิถีชีวิตและชุมชนที่ควรอนุรักษ์ และรักษาไว้

เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของตรอก 

  1.3 การรักษาเอกลักษณ์ของตรอกนั้นๆให้สามารถคงอยู่และน่าเดินมากขึ้น                  

  การรักษาเอกลักษณ์ของตรอกๆนั้นให้สามารถคงอยู่และน่าเดิน ตรอกมีเอกลักษณ์

และมีเสน่ห์เฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ สะท้อนประวัติศาสตร์และภาพจ า ควรดึงจุดเด่นของตรอกมารักษา 

เช่น ตรอกเขียนนิวาส  เป็นตรอกที่มีแหล่งเรียนรู้การปักชุดโขน , ตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน เป็นตรอก

ชุมชนที่อยู่อาศัยมีสถาปัตยกรรมบ้านเรือนเก่าแก่ที่มีเสน่ห์ของตรอกชุมชน ควรรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์

และศักยภาพในการส่งเสริมความน่าเดิน ให้ผู้คนอยากมาเดินในตรอกมากข้ึน 

  2.ด้านเศรษฐกิจ สังคม        

  2.1 ส่งเสริมกิจกรรมการค้าในตรอกพัฒนาเศรษฐกิจในย่าน เช่น การจัดพ้ืนที่ค้าขาย

หน้าอาคาร ส่งเสริมในมีกิจกรรมการค้าชุมชน จัดให้มีถนนคนเดินวันสุดสัปดาห์ดึงดูดให้คนออกมาท า

กิจกรรมร่วมกัน เช่น การค้าขาย การจับจ่ายซื้อของและจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนดึงดูด

ให้คนเข้ามาให้พ้ืนที่ สร้างความมีชีวิตชีวา ให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันของผู้คนทั้งในและนอกพ้ืนตรอก                      

  2.2 ส่งเสริมความสะอาดและสุขอนามัย เป็นแนวทางในการรักษาความสะอาดใน

ตรอก โดยสามารถท าได้ประชาสัมพันธ์ให้คนในตรอกและผู้ใช้งานในตรอกช่วยกันรักษาความสะอาด

และความมีระเบียบเรียบร้อยถูกสุขอนามัย       

  2.3 การจัดการพ้ืนที่ใช้สอยของร้านค้าแผงสินค้า รถเข็นขายอาหารในตรอก ให้มี

ระเบียบเรียบร้อยไม่กีดขวางทางเดินเท้า จัดให้มีพ้ืนที่นั่งทานอาหาร ที่นั่งพักผ่อนมากขึ้น  ส่งเสริม

กิจกรรมทางสังคม รองรับกิจกรรมในตรอก       



  132 

  4.จัดการพ้ืนที่จอดรถส าหรับคนที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ตรอก อ านวยความสะดวกด้านการ

เข้าถึงและการสัญจรในพื้นที่ ส่งเสริมการเดินเท้าตลอดแนวตรอก 

 

 3. ด้านเครือข่าย         

  3.1 การส่งเสริมในประชาชนในตรอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและพัฒนา

ตรอก ประสานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาซึ่งเป็นการท างานใน

กระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคส่วน ทั้งประชาชน ภาครัฐและองค์กรต่างๆ  ให้มีส่วนร่วมในการ

จัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น การจัดให้มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ตรอก การส่งเสริมกิจกรรมการค้ากระตุ้น

เศรษฐกิจในย่าน  การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านวิถีชีวิต ชุมชนและประวัติศาสตร์ เช่น กิจกรรมฝา

ผนังบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 

  3.2 การจัดตั้งกลุ่มหรือเครือข่ายอนุรักษ์ตรอก การจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มชาวตรอก

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานรัฐ, ท้องถิ่น, สถาบันการศึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจถึง

คุณค่าและความส าคัญของตรอกซึ่งเป็นพ้ืนที่ทางสังคมของชุมชนในเมืองเก่า บอกเล่าเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตร์ วางแผนแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาร่วมกันทุกภาคส่วน 

 

  ผู้วิจัยได้ตอบค าถามการวิจัยได้ครบถ้วน ในประเด็นองค์ประกอบทางกายภาพของ

เส้นทางเดินเท้าในตรอกเขตพระนครและตรอกในเขตพระนครที่ส่งผลต่อความน่าเดิน ผู้วิจัยหวังเป็น

อย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในศึกษาเส้นทางเดินเท้าในตรอกและการใช้งานพ้ืนที่ว่างและ

พ้ืนที่สาธารณะในตรอกต่อไป รวมถึงการพัฒนาเส้นทางเดินเท้าในตรอกซึ่งในกระบวนการอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูเมืองหรือการออกแบบชุมชนเมืองก็ดี ถ้าหากค านึงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอก 

ส่งผลให้องค์ประกอบทางกายภาพของตรอกมีความน่าเดิน สามารถเดินได้เดินดี  ในการออกแบบ

ชุมชนเมืองยังช่วยให้เกิดการรักษาอัตลักษณ์ของตรอกได้ดีมากขึ้น และช่วยให้เข้าถึงการใช้งานพ้ืนที่

ส่งเสริมการเดินเท้าได้ดีมากขึ้นอีกด้วย 
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6.3 ข้อจ ากัดในการศึกษาวิจัย 

 1. ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของตรอก ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ส ารวจภาคสนามบางปัจจัย

เก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องเวลาและสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) ท า

ให้ไม่สามารถลงพ้ืนที่ได้ จึงใช้ Google Street View ค้นหาข้อมูลที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

 2. ในส่วนของการศึกษาปริมาณการเดินเท้าและความน่าเดิน ในช่วงหลัง ตั้งแต่เดือน มีนาคม 

2563 เป็นต้นมา การเก็บข้อมูลท าได้ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) ส่งผล

ให้คนออกมาเดินเท้าในตรอกและใช้งานพ้ืนที่สาธารณะในตรอกน้อยลง ที่เห็นได้ชัดคือตรอกเส้นทาง

ลัด การใช้งานของนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก ร้านอาหาร ผับบาร์ ห้องพัก ปิดตัวท าให้ขาดกิจกรรม

การใช้งานในตรอก  

 

6.4 ข้อเสนอแนะ        

 6.4.1 ข้อเสนอแนะการพัฒนาพื้นที่ตรอกในเขตพระนคร    

 ตรอกเป็นเส้นทางเดินเท้าที่ส าคัญในย่านเมืองเก่าชุมชนเก่าที่มีเอกลักษณ์ ลักษณะเฉพาะ

และมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เป็นเส้นทางเดินเท้าท่ีมีเสน่ห์อย่างหนึ่งของชุมชนเมือง    ใช้เป็นทาง

สัญจรเข้าถึงพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยและเชื่อมต่อกับถนนสายหลักของเมือง ในการพัฒนาเส้นทางเดินเท้าใน

ตรอกควรรักษาองค์ประกอบทางกายภาพของตรอกเอาไว้ แต่ละตรอกมีลักษณะที่แตกต่างกันไป แต่

จะมีองค์ประกอบทางกายภาพที่ส่งผลต่อการเดินเท้า ทั้ง 5 ประการ ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการ

พัฒนาตรอกให้น่าเดินในอนาคตได้         
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 6.4.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป    

 งานวิจัยนี้ศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของตรอกในเขตพระนคร โดยคัดเลือกตรอกพ้ืนที่

ศึกษา 10 ตรอก มีข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลา งานวิจัยนี้ใช้ระยะเวลาสั้นจึงไม่สามารถศึกษาได้ครอบคลุม

ทุกตรอกในพ้ืนที่จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะในการศึกษาเพ่ือต่อยอดงานวิจัย ดังนี้  

 1) ควรศึกษาตรอกจ านวนมากขึ้นในหลากหลายพ้ืนที่ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ศึกษาเพียง   

10 ตรอก ได้แบ่งประเภทของตรอกตามการใช้งานออกเป็น 3 ประเภท  หากศึกษาเพ่ิมเติมอาจจะ

แบ่งตรอกได้หลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ       

 2) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมแยกย่อยไปอีกแต่ละประเภทตรอก เพ่ือให้ได้รายละเอียดที่มากขึ้น

และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น         

 3) ควรมีการศึกษาตรอกในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ด้วย มีตรอกอีกจ านวนมากทั้งกรุงเทพมหานครและ

จังหวัดอ่ืน ๆ น่าจะมีการศึกษาต่อไป  
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ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์กึ่งโครง                                                                                                         

ในประเด็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าและทัศนคติท่ีมีต่อความน่าเดินในตรอก 
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แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสรา้ง เป็นแบบสัมภาษณท์ี่ออกแบบมาเพื่อคน้หาปัจจัยทีอ่ิทธิพลต่อการเดินเทา้ในตรอกและทัศนคติที่มีต่อความน่าเดิน                  
แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้า กรณีศึกษาตรอกในเขตพระนคร แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างนี้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในตรอกพ้ืนที่ศึกษา เป็นผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอกและปัจจัยที่มีลักษณะ
ส าคัญของตรอกแต่ละประเภท           
 โดยแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้      
  ส่วนที่ 1  พฤติกรรมการใช้งานตรอกพ้ืนที่ศึกษา      
  ส่วนที่ 2  ทัศนคติที่มีต่อความน่าเดินในตรอก       

  ส่วนที่ 3  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้า     
  ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อผลการศึกษา 
 
ตรอกทีจ่ดบันทึก (ตรอกพื้นที่ศกึษา)  ชื่อตรอก ______________________________________________ วันที่จดบนัทกึ _______________
เวลา_______________  ผู้ให้ข้อมูล (ผู้ให้สัมภาษณ์) ___________________________อายุ__________ปี เกี่ยวข้องเป็น________________ 
  

ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการใช้งานตรอกพื้นท่ีศึกษา  
 1.1 ท่านเข้ามาใช้งานในตรอกบ่อยแค่ไหน [  ] ทุกวัน    [  ] 1-2 ครั้งต่อเดือน [  ] อื่น ๆ ______________  
 1.2 ท่านเข้ามาใช้งานในตรอกนานแค่ไหนแล้ว [  ] น้อยกว่า 1 ปี   [  ] 3-5 ปี   [  ] อื่น ๆ_____________ 
 1.3 ท่านคุ้นเคยกับตรอกนี้มากพียงใด [  ] มากที่สุด     [  ] มาก    [  ] ปานกลาง    [  ] น้อย   [  ] น้อยท่ีสุด
   

ส่วนที่ 2 ทัศนคติที่มีต่อความน่าเดินในตรอก       
 2.1 คุณคิดว่าตรอกนี้น่าเดินหรือไม่               
      [  ] น่าเดิน  ตอบข้อ 2.2     [  ]  ไม่น่าเดิน ตอบข้อ 2.3                                                                           
 2.2 คุณคิดว่าตรอกนี้ “น่าเดิน” เพราะอะไร                         
 เพราะ………………………………………….…………………….………….………………….……………….…………………….………………
 …………………………………….…………………….………….………………….……………….…………………….………………….…………
 2.3 คุณคิดว่าตรอกนี้ “ไม่น่าเดิน” เพราะอะไร                         
 เพราะ………………………………………….…………………….………….………………….……………….…………………….………………
 ………………………………………….…………………….………….………………….……………….…………………….………………….…… 
 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้า        
 3.1 ประเด็นค าถาม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินเท้าในตรอก     
  1) ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมของตรอกนี้มีความน่าเดินหรือไม่
 ………………………………………….…………………….………….………………….……………….…………………….………………….……
 ………………………………………….…………………….………….………………….……………….…………………….………………….……
  
 

แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง :  (ส าหรับผู้ที่อาศัยในตรอกพื้นที่ศกึษา)                                                           
ประเดน็ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลตอ่การเดนิเท้าและทัศนคตทิี่มตี่อความน่าเดินในตรอก  เพือ่ใช้ในการศึกษาวจิัย                           
เร่ือง การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเดนิเท้า กรณีศึกษาตรอกในเขตพระนคร                                                
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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  2) ท่านคิดว่าตรอกนี้เข้าถึงและเชื่อมโยงไปยังพื้นท่ีอื่นได้ดีหรือไม่ อย่างไร    
 ………………………………………….…………………….………….………………….……………….…………………….………………….……
 ………………………………………….…………………….………….………………….……………….…………………….………………….……
 ………………………………………….…………………….………….………………….……………….…………………….………………….…… 
 
  3) ท่านคิดว่าตรอกนี้ความสะดวกสบายในการเดินเท้าหรือไม่
 ………………………………………….…………………….………….………………….……………….…………………….………………….……
 ………………………………………….…………………….………….………………….……………….…………………….………………….……
 ………………………………………….…………………….………….………………….……………….…………………….………………….……  
             4) ท่านคิดว่าตรอกนี้มีความปลอดภัยในการเดินเท้าหรือไม่    
  
 ………………………………………….…………………….………….………………….……………….…………………….………………….……
 ………………………………………….…………………….………….………………….……………….…………………….………………….……
 ………………………………………….…………………….………….………………….……………….…………………….………………….……  
  5) ท่านคิดว่าตรอกนี้มีความหลากหลายของการใช้งานหลายช่วงเวลา มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และผู้คน
หลากหลายกลุ่มสังคมหรือไม่   
 ………………………………………….…………………….………….………………….……………….…………………….………………….……
 ………………………………………….…………………….………….………………….……………….…………………….………………….……
 ………………………………………….…………………….………….………………….……………….…………………….………………….……  
 
ส่วนที ่4   ท่านเห็นด้วยกับผลการศึกษาปัจจัยที่มีลักษณะส าคัญของตรอกแต่ละประเภทหรือไม่   
 (อ้างอิงจากตารางที่ 5.2 แสดงปัจจัยท่ีมีลักษณะส าคัญของตรอกแต่ละปะเภท ในบทท่ี 5 )
 ………………………………………….…………………….………….………………….……………….…………………….………………….……
 ………………………………………….…………………….………….………………….……………….…………………….………………….……
 ………………………………………….…………………….………….………………….……………….…………………….………………….…… 
 ………………………………………….…………………….………….………………….……………….…………………….………………….……
 ………………………………………….…………………….………….………………….……………….…………………….………………….……
 ………………………………………….…………………….………….………………….……………….…………………….………………….…… 



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ภัทราวดี เพชรประกอบ 
วัน เดือน ปี เกิด 25 พฤษภาคม 2536 
สถานที่เกิด จังหวัดสงขลา 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2560  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
พ.ศ. 2560  ศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบชุมชนเมือง 
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 136 ถนนราษฎร์อุทิศ1  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000  
20 หมู่ที่ 1 ต าบลทับช้าง อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160   
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