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ประเด็นปัญหาเรื่องการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว โดยเฉพะอย่างยิ่งการเพ่ิมข้ึนของ

ประชากรในกรุงเทพมหานครที่อพยพจากชนบทเข้าสู่ในเมืองจนท าให้กรุงเทพมหานครมีการขยาย
การตั้งถิ่นฐานไปยัง 5 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และ
สมุทรสาคร จนได้รับความนิยมให้เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรส่วนใหญ่ที่ท างานในเมือง  แต่ใน
ขณะเดียวกันลักษณะของการพัฒนาชานเมืองกลับตรงกันข้ามกับลักษณะของการพัฒนาเมืองของ
ผู้คน (Human dimension, Cities for People, Gehl (2559)) ที่ควรจะมุ่งเน้นการสร้างเมืองเพ่ือ
ผู้คน ไม่ใช้สร้างเมืองเพ่ือรถยนต์ ซึ่งเป็นหัวใจหลักส าคัญของการพัฒนาเมืองของผู้คนทั้งหมดจะส่งผล
ต่อพฤติกรรม ทัศนคติ สุขภาพ และความเป็นอยู่ของเมือง ได้แบ่งไว้ 4 หัวข้อ คือ ความมีชีวิตชีวา 
ความปลอดภัย ความยั่งยืน และสุขภาพที่ดี ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาเมืองของ
ผู้คนและน าผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับชุมชนบริเวณย่านชานเมือง 

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาแนวความคิดเรื่องเมืองของผู้คนและรูปแบบการใช้
งานพ้ืนที่ที่มีผลต่อการพัฒนาเมืองของผู้คนในบริเวณย่านชานเมือง โดยใช้วิธีการส ารวจและ
สังเกตการณ์ การบันทึกภาพถ่าย และการสะกดรอยตาม ตามจังหวะที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้ทราบถึง
ข้อมูลเชิงลึกและความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการใช้งานของพื้นที่ย่านชาน
เมือง และน าข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพการใช้งานในปัจจุบันควบคู่ไปกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการ
ออกแบบพเมืองของผู้คน 

ผลการศึกษาสามารถน าไปเสนอเป็นแนวทางที่ส่งเสริมในเรื่องเมืองของผู้คน  ในระดับ
นโยบายพัฒนาเมืองที่จะน ามาสนับสนุนจากภาครัฐที่จะท าให้เมืองกลายเป็นเมืองของผู้คน  โดยมี
นโยบายที่ส่งเสริมทางด้านกายภาพของชุมชนเพ่ือสนับสนุนการเดินเท้าและการพบปะกันภายใน
ชุมชน สร้างความปลอดภัยให้เมือง ส่งเสริมให้คนออกมาใช้งานพ้ืนที่สาธารณะ ลดการใช้พลังงาน 
และลดการใช้รถยนต์ เพ่ือสุขภาพที่ดีของผู้คนในย่านชานเมือง บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาเมือง
ตามแนวความคิดเมืองของผู้คนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

 
 

 



  จ 

 

 



  ฉ 

บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

58051218 : Major (Urban Design) 
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MR. SIRIWAT PHUNGCHIM : A STUDY OF PUBLIC SPACE IN SUBURBAN AREA 
TOWOARDS JAN GEHL'S "CITIES FOR PEOPLE" PREPOSITION:A CASE STUDY OF BANGYAI, 
NONTHABURI PROVINCE. THESIS ADVISOR : LECTURER PHEEREEYA BOONCHAIYAPRUEK, 
PhD 

Issues of rapid urban expansion especially, the increase in the population 
of Bangkok that extends from the countryside into the city, causing Bangkok to expand 
its settlement to 5 provinces, namely Nonthaburi, Pathum Thani, Nakhon Pathom, 
Samut Prakan, and Samut Sakhon, thus being popular to it is home to the majority of 
the population working in the city. In the meantime, the characteristics of suburb 
development are in contrast to the characteristics of urban development (Human 
dimension, Cities for People, Gehl (2016)) that should focus on building cities for 
people, instead of building cities for cars which is the cornerstone of all people's 
development, which will affect the behavior, attitude, health and well-being of the 
city, divided into 4 topics: vitality, safety, sustainability, and good health. Therefore, 
this research aims to study people's cities and apply the results to suburban 
communities. 

This research aims to study the concept of people's cities and the usage 
patterns that affect the urban development of people in the suburbs. By means of 
surveying and observation saving a photo and stalking In a timely manner to gain insight 
into and the relationships of various factors affecting the behavior and usage of suburb 
areas. Such data thus is analyzed along with relevant theories of human-centric urban 
design paradigms. 

The results of the study can be presented as a way to promote a city for 
people at the community design level as well as government policy guidance. In order 
to do that, there should be a policy to promote the physical of the community to 
support walking and meeting in the community, create safety for the city; encourage 
people to use the public space; reduce energy consumption and reduce the use of 
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cars for the good health of people in the suburbs. By achieving such goals of urban 
development in accordance with people's urban ideas and enhance the quality of life. 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบันการเจริญเติบโตของการอยู่อาศัยหรือการตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่ย่านชานเมืองเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วตลอดระยะเวลา 30-40 ปีที่ผ่านมา โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร
ในกรุงเทพมหานครที่อพยพจากชนบทเข้าสู่เมือง ส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีประชากรมากกว่า
ครึ่งหนึ่งของประชากรเมืองทั้งประเทศ ท าให้เมืองกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวของการตั้งถิ่นฐาน
อย่างมาก จากการศึกษาข้อมูลของประชากร (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2561) พบว่าเมือง
กรุงเทพมหานครได้กระจายตัวออกไปในพื้นที่ย่านชานเมืองซึ่งมีการเพ่ิมข้ึนของประชากรอย่างมากใน
ระยะเวลา 10 ปี และนครปฐม รวมทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและมีความเป็น
เมืองมากขึ้น โดยเรียงตามล าดับมากไปหาน้อย ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุ ทรสาคร และ
สมุทรปราการ การขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของชุมชนบริเวณย่านชานเมืองก่อให้เกิดความขัดแย้ง
และยังคุกคามต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นอยู่และยังส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพและทางสังคมอีกด้วย 

การขยายตัวของเมืองกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดนนทบุ รี  ปทุมธานี  นครปฐม 
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร จากการศึกษาของส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (2558) โดย
ตรวจสอบจากภาพถ่ายทางอากาศในปีต่าง ๆ พบว่า ในปี พ.ศ. 2510 กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ชุมชน 
(Urbanized Area) ประมาณ 143.42 ตารางกิโลเมตร โดยเมืองได้ขยายตัวออกไปทางด้านทิศใต้ถึง
จังหวัดสมุทรปราการ ทางด้านเหนือไปถึงจังหวัดนนทบุรี ด้านตะวันตกอยู่บริเวณเขตธนบุรีและพ้ืนที่
ติดต่อ และทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ขยายตัวไปตามแนวถนนสุขุมวิทและจากการศึกษาภาพถ่ายทาง
อากาศในปีต่อมาเป็นช่วง ๆ ได้แก่ ปี พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2543 ได้พบว่าพ้ืนที่
ความเป็นเมืองได้ขยายตัวออกไปรวดเร็วมาก เป็นจ านวน 347.39 , 585.54 และ 672.339 ตาราง
กิโลเมตรตามล าดับ และจากการศึกษาของธนาคารโลก (2558) ด้วยการรวบรวมข้อมูลใหม่จาก
ภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (Geospatial) ได้แสดงการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ
ขอบเขตการพัฒนาเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 - 2553 พ้ืนที่เมืองกรุงเทพมหานครขยายตัวเป็น 2,100 
ตารางเมตร โดยทิศทางการขยายตัวของเมืองได้ครอบคลุมจดพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ ในบริเวณปริมณฑล
และอยู่ในแนวทางด้านตะวันออกและด้านเหนือของศูนย์กลางเมืองเดิม และเป็นการเปลี่ยนแปลงจาก
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พ้ืนที่เกษตรกรรมมาเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม เพ่ือให้บริการ ชุมชนโดยรอบ
พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นส่วนใหญ่  
 ในบริเวณพ้ืนที่ชานเมืองมักเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรส่วนใหญ่ที่ท างานในเขตพ้ืนที่ใจกลาง
เมืองเพราะมีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า ขนาดบ้านและตัวที่ดินที่ใหญ่ขึ้น มีความเป็นส่วนตัว ซึ่งดึงดูดให้
ผู้คนย้ายออกจากใจกลางเมืองมาอาศัยอยู่บริเวณย่านชานเมืองมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะที่พ้ืนที่ย่านชาน
เมืองเขยายตัวอย่างรวดเร็วก็ส่งผลให้มีการพัฒนาพ้ืนที่เต็มไปด้วยที่พักอาศัย หมู่บ้านล้อมรั้ว 
ห้างสรรพสินค้า โดยขนาดการผสมผสานกันของการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพราะการขยายตัว เป็นหน่วย
ย่อยของแต่ละโครงการต่าง ๆ โดยไม่มีการวางผังของเมืองที่ดี หรือการวางผังเมืองรวมก็ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อการพัฒนาดังกล่าวได้ทันกับการเติบโตของเมือง จนกระทั่งเกิดความแออัดของย่านชาน
เมืองและทรัพยากรสีเขียวที่มีอยู่แต่เดิมก็ค่อยๆ หายไปและก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม การลดลงของคุณภาพชีวิตที่ต้องพ่ึงพารถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง เนื่องจากขาดการ
วางโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในพ้ืนที่เมือง เป็นต้น การอยู่อาศัยอย่างแยกส่วนดังกล่าว
ส่งผลให้พื้นที่สาธารณะของชุมชนในพ้ืนที่เมือง และพ้ืนที่ชานเมืองนั้นมีความแตกต่างกันไปตามบริบท 
ซึ่งในปัจจุบันมีการศึกษาจ านวนมากที่มุ่งศึกษาพ้ืนที่สาธารณะในเมือง แต่ในพ้ืนที่สาธารณะย่านชาน
เมืองกลับยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีของพื้นที่สาธารณะในบริบทย่านชานเมืองที่มากนัก 
โดยงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะศึกษารูปแบบการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมือง โดยศึกษาผ่าน
พ้ืนที่สาธารณะของย่านชานเมืองมาประยุกต์ใช้กับแนวความคิดเมืองของผู้คน (Jan Gehl) เพ่ือให้ได้
ทราบถึงว่าพ้ืนที่สาธารณะในชุมชนย่านชานเมืองของกรุงเทพมหานครมีลักษณะความเป็นเมืองในมิติ
มนุษย์ (Human dimension (Gehl, 2002), Cities For People (Gehl, 2010)) หรือไม่ และจะมี
แนวทางในการออกแบบ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูอย่างไร 
 จากแนวความคิดเมืองของผู้คนของ Jan Gehl (2559) พ้ืนที่เมืองเพ่ือการอยู่อาศัยที่ดีควร
จะต้องตอบสนองความต้องการใช้ชีวิตของคน ซึ่งจะสัมพันธ์กับพฤติกรรม ทัศนคติ สุขภาพ และความ
เป็นอยู่ของคนในเมือง ซึ่งมีหลักหัวใจส าคัญในการวางแผนและออกแบบสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดี 4 
คุณลักษณะ ได้แก่  

1. ความมีชีวิตชีวา (Lively) เมืองที่มีชีวิตชีวา คือเมืองที่มีความเป็นมิตร เชื้อเชิญ และอบอุ่น 

เอ้ือต่อการมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคม ส่งเสริมให้คนได้มีประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน ท าให้ชีวิตในพ้ืนที่

สาธารณะกลายเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดและน่าหลงใหลของเมือง  

2. ความปลอดภัย (Safe) ควรฟ้ืนฟูเมืองโดยให้ความส าคัญกับคนเดินเท้าเป็นอันดับแรก 

ส่งเสริมให้เกิดการขี่จักรยาน การเดิน และความมีชีวิตชีวาในตัวอาคาร เช่น การที่ตึกต่าง ๆ เปิดไฟ
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ตอนกลางคืน มีส่วนช่วยให้คนรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น และคนในเมืองก็จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาในที่

สาธารณะด้วย 

3. ความยั่งยืน (Sustainable) ส่งเสริมให้คนเดินเท้าและปั่นจักรยาน เพ่ือลดมลพิษ ลดการ

สูญเสียพลังงานเชื้อเพลิง และนอกจากความยั่งยืนด้านพลังงานแล้ว การสนับสนุนให้คนออกมาใช้

พ้ืนที่สาธารณะร่วมกัน ถือเป็นการสร้างความยั่งยืนทางสังคมด้วย เพราะผู้คนจะรู้สึกเท่าเทียมกันมาก

ขึ้น และรู้สึกมีความเสมอภาคในสังคมมากขึ้น 

4. สุขภาพดี (Healthy) การสร้างเมืองที่มีชีวิตชีวา ด้วยการจัดกิจกรรมบนพ้ืนที่ว่างสาธารณะ

ภายในเมืองเป็นมิตรกับคน ท าให้คนมีความต้องการเดินมากขึ้น ส่งเสริมใช้พ้ืนที่กลางแจ้งเพ่ือท า

กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน  

โดยที่ลักษณะเมืองของผู้คนตามแนวความคิดของ “ญาณ เกล” ทั้ง 4 คุณลักษณะข้างต้น 

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเกณฑ์การศึกษาและแนวทางการออกแบบของผู้คนเป็น 2 ด้าน 

ได้แก่ ด้านพฤติกรรม และด้านกายภาพทางชุมชนเมือง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาวิจัยใน

ชิ้นนี้ 

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1) เพ่ือศึกษาแนวความคิดของ Jan Gehl เรื่อง Cities for people: เมืองของผู้คนและน ามา
ประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่ศึกษา 
 2) เพ่ือศึกษารูปแบบการใช้งานของพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมือง 
 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ทางกายภาพของพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมืองที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การใช้งาน 
 4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการสร้างพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมือง 

1.3 ค าถามของการวิจัย 

พ้ืนที่สาธารณะในชุมชนย่านชานเมืองของกรุงเทพมหานครมีลักษณะความเป็นเมืองในมิติ

มนุษย์ The Human Dimension (2002) และ Cities for People โดย Gehl (2010) อันประกอบ

ไปด้วยหลักการ 4 ข้อได้แก่ ความมีชีวิตชีวา ความปลอดภัย ความยั่งยืน และสุขภาพดี หรือไม่ 

 



  4 

1.4 สมมติฐานของการวิจัย 

พ้ืนที่สาธารณะในชุมชนย่านชานเมืองของกรุงเทพมหานครมีองค์ประกอบเป็นไปตามหลัก

ก า ร เ มื อ ง ขอ งผู้ ค น ในมิ ติ มนุ ษย์  ( Human Dimension, Cities for People, Gehl (2559 ) ) 

ประกอบด้วย หลักการ 4 ข้อ ได้แก่ เมืองมีชีวิตชีวา เมืองปลอดภัย เมืองยั่งยืน และเมืองสุขสภาวะดี 

1.5 ขอบเขตการศึกษา  

 1) เกณฑ์ในการเลือกพ้ืนที่ศึกษา 
1.1) เป็นพื้นที่สาธารณะย่านชานเมืองในจังหวัดนนทบุรี 

1.2) อยู่ในย่านที่พักอาศัย และพาณิชยกรรม 

1.3) มีการใช้งานที่หลากหลาย 

 2) ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตลาดบางใหญ่ และรัศมีโดยรอบในระยะ 800 เมตร 

 

ภาพที่ 1 ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลาดบางใหญ่  
ที่มา : ดัดแปลงจาก Google Earth (2562) โดยผู้วิจัย 

3) ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาสภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการจัดการพ้ืนที่ และ
วิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมือง                
ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

3.1) การศึกษาลักษณะทางกายภาพ (ขนาด ลักษณะ ที่ว่าง กิจกรรม การสัญจร ร่มเงา 
ต้นไม้ น้ า วัสดุปูพ้ืน แสงสว่าง) 
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3.2) การศึกษาใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารโดยรอบ 

3.3) การศึกษาการเข้าถึงและการสัญจรกับพ้ืนที่โดยรอบ 

3.4) การศึกษารูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 

3.5) การศึกษาการจัดการพื้นที่สาธารณะในพ้ืนที่ศึกษา 

3.6) การศึกษารูปแบบกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้คนในพ้ืนที่สาธารณะ 

3.7) การศึกษาความปลอดภัยในด้านการใช้งานจากอุบัติเหตุหรืออาชญากรรม 

1.6 ขั้นตอนการศึกษา 

1) ตั้งค าถามในการวิจัยและข้อสมมุติฐานเพ่ือก าหนดหัวข้อในการศึกษา โดยก าหนด
ความส าคัญของปัญหา และตัวแปรที่ต้องการศึกษา 

2) การทบทวนวรรณกรรมและเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
ในขั้นตอนนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่หาได้จากเอกสาร และงานวิจัย เพ่ือหาทฤษฎีแนวคิด 

และหลักการเบื้องต้นท่ีมีความเก่ียวข้องกับการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมือง  
2.1)  ทฤษฎี และแนวความคิดที่เกี่ยวกับแนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะ และศึกษา

ลักษณะพ้ืนฐานทางกายภาพ 

2.2)  รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาที่ศึกษา เพ่ือ
ก าหนดปัจจัยและตัวแปรที่มีผลต่อลักษณะทางพฤติกรรมที่ต้องท าการเก็บข้อมูล  

2.3)  การตั้งข้อสังเกต และก าหนดวัตถุแปรที่เกี่ยวข้อง โดยการเลือกจากปัจจัยที่พบจาก
การศึกษาแนวคิดต่าง ๆ และคาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีศึกษา 

3) การส ารวจภาคสนาม  
3.1) ใช้การสังเกตการณ์ เพ่ือท าการเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทั้งทางกายภาพของพ้ืนที่ และ

เพ่ือการก าหนดช่วงเวลาที่จะท าการเก็บข้อมูล เชิงพฤติกรรม  

3.2) จัดท าผังลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือบันทึกพฤติกรรม และ ต าแหน่ง
การใช้งาน  

3.3) ใช้การบันทึกภาพเพ่ือบันทึกพฤติกรรมของผู้ใช้งานในแต่ล่ะช่วงเวลา  
4) การรวบรวมข้อมูล 

โดยการแยกหมวดหมู่ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน ระหว่างข้อมูลทางเอกสาร และข้อมูล 
ภาคสนามเพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์  

5) การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบในการศึกษา  
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6) สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
6.1) ประเภทของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นโดยการบันทึกในแผนผังแบ่งตามช่วงเวลา และ

รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้เป็นตารางเพื่อเปรียบเทียบทุกช่วงเวลา 

6.2) ประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนจากความบกพร่องของพ้ืนที่ รวมทั้งกิจกรรมที่มีความขัดแย้ง
กันโดยแจกแจงเป็นข้อ ๆ เพื่อน าไปสู่การเสนอแนะวิธีการแก้ไข  

6.3) ข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่พบจากการวิจัย 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ได้ทราบถึงแนวคิดเมืองของผู้คน (Human dimension, Cities for People, Gehl) 

2) ได้ทราบถึงรูปแบบการใช้งานของพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมืองและความสัมพันธ์ทาง
กายภาพและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อผู้ใช้งาน 

3) ได้ทราบถึงแนวทางการสร้างพ้ืนที่สาธารณะตามแนวความคิดเมืองของผู้คน 

1.8 นิยามศัพท์ 

Suburban (ชานเมือง) คือ พ้ืนที่บริเวณรอบนอกของเมืองหรือนคร ซึ่งประชากรยังอยู่อาศัย

ไม่หนาแน่นเหมือนในเขตเมือง แต่ก็หนาแน่นกว่าชนบทที่อยู่ไกลออกไป เขตชานเมืองอาจจะเป็นที่อยู่

อาศัยของคนที่ท างนในเมือง และเดินทางเข้าเมืองแบบไปเช้าเย็นกลับ (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 

2562) 

Suburbanization (การขยายชานเมือง) คือ กระบวนการที่ประชากรเคลื่อนย้ายจากในตัว

เมืองหรือชนบทเข้าไปอยู่อาศัยในพ้ืนที่ปริมณฑลของเมือง ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะเป็นการย้าย

ออกจากตัวเมืองมาอาศัยอยู่ชานเมืองเป็นส่วนใหญ่ ส่วนประเทศที่ก าลังพัฒนา เขตชานเมืองเป็นพื้นที่

รอบรับผู้คนที่ย้ายที่อยู่อาศัยจากทั้งในตัวเมืองและชนบท (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2562) 

 ชุมชนจัดสรรล้อมรั้ว คือ รูปแบบการอยู่อาศัยสมัยใหม่ที่มีการควบคุมการเข้าออกของคนเดิน

เท้า จักรยาน และรถยนต์ อย่างเคร่งครัด มีลักษณะเฉพาะของการปิดด้วยก าแพง โดยปกติชุมชนล้อม

รั้วจะประกอบไปด้วยถนนขนาดเล็กและรวมไปถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ชุมชนล้อมรั้วคือ

รูปแบบการพัฒนาทั่วไปที่เกิดขึ้นแตกต่างจากชุมชนทั่วไปอย่างตั้งใจ (ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, 2551) 



  7 

พ้ืนที่สาธารณะ (Public Space) หมายถึงพ้ืนที่หรือสถานที่เปิดกว้างส าหรับประชนชน

สามารถเข้าใช้ได้ โดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องเพศ เชื้อชาติ อายุ หรือฐานะทางสังคม เช่น พ้ืนที่ทางเท้า 

จัตุรัสเมือง สวนสาธารณะ สถานที่ราชการ ห้องสมุดประชาชน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น  

ความมีชีวิตชีวาของเมือง (Lively City) หมายถึง ความคึกคัก ความมีเสน่ห์น่าสนใจอันเกิด

จากความหลากหลายของผู้คน หลากหลายกิจกรรมและหลากหลายช่วงเวลาที่ เกิดขึ้น                               

ความหลากหลายของผู้คนเช่น หลากหลายกลุ่มคน เช่น คนในพ้ืนที่ คนนอกพ้ืนที่ นักท่องเที่ยว เป็น

ต้น หลากหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นในปกติประจ าวัน กิจกรรมนันทนาการ การพักผ่อน กิจกรรม

ทางสังคม และถ้าเมืองมีกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นทั้งวันนั่นหมายถึงความหลากหลายของช่วงเวลา              

จะสามารถสะท้อนความมีชีวิตชีวาของเมือง อันจะส่งผลด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของเมือง 
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บทที่ 2 

การศึกษาทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาวิจัยมีความจ าเป็นที่ต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดต่าง ๆ 
รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมืองตามแนวความคิด “เมืองของ
ผู้คน” (Jan Gehl) : กรณีศึกษา ย่านบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้อ้างอิงและกล่าวถึงหลักการและ
ผลตามแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่ได้ท าการศึกษา ประกอบไปด้วยแนวคิดการขยายตัวของ
เมืองและชุมชนล้อมรั้ว แนวคิดพ้ืนที่สาธารณะ แนวคิดเรื่องพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่สาธารณะ และ
แนวคิดเรื่องเมืองของผู้คน  

2.1 แนวคิดการขยายตัวของเมือง และชุมชนล้อมรั้ว 

2.1.1 การขยายตัวของเมืองย่านชายเมืองกรุงเทพมหานคร 

 จากการศึกษาภาพการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองในกรุงเทพมหานครของกรมพัฒนาที่ดิน 

(2552) ในระหว่างปี พ.ศ. 2544-2552 และการศึกษาขอบเขตการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครและ 

5 จังหวัดปริมณฑลของ Phannisa (2563) ในระหว่างปี พ.ศ. 2518 – 2558 พบว่า มีการขยายตัว

ทางพ้ืนที่ของเนื้อเมืองกรุงเทพมหานครต่อเนื่องไปในพ้ืนที่ปริมณฑล  5 จังหวัด (ภาพที่ 2) ได้แก่ 

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม (ภาพที่ 3 - 8) อย่างไม่มีการควบคุมท า

ให้ชานเมืองกรุงเทพมหานครเกิดการพัฒนาอย่างไร้ขอบเขต การขยายตัวเชิงพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นอย่างไม่มี

การวางแผนส่งผลให้เกิดการสูญเสียที่ดินส าหรับการเกษตรกรรมไปในกระบวนการขยายตัวของเมือง 

มีการใช้ประโยชนที่ดินอย่างกระจัดกระจายสลับกันไประหว่างการใช้ที่ดินแบบชุมชนเมืองและชนบท 

จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม พบว่า พ้ืนที่บริเวณชานเมืองส่วนใหญ่เป็นการปลูกสร้างอาคารพาณิชย์

ตลอดแนวสองข้างของถนนสายหลักและหมูบ้านจัดสรร สลับกับห้างสรรพสินค้า ร้านคาปลีกขนาด

ใหญ่ สวนอาหาร ร้านอาหาร ธุรกิจการค้า และบริการอ่ืน ๆ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยมีป้าย

โฆษณาหมู่บ้านจัดสรรทั้งขนาดใหญ่และเล็ก จ านวนมากตั้งอยู่ตลอดริมทางทั้งถนนสายหลักและสาย

รอง ส่วนถนนเส้นรองและถนนซอยจะพบหมู่บ้านจัดสรรส าหรับผู้มีรายได้ปานกลาง-น้อย  



  9 

 

ภาพที่ 2 ขอบเขตการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครและ 5 จังหวัดปริมณฑล ปี พ.ศ. 2518 – 2558 

ที่มา : Phannisa (2563) 

  

ภาพที่ 3 เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต เป็น
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่บนถนนรัตนาธิเบศร์  
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

ภาพที่ 4 ระบบการคมนาคมบนถนนกาญจนา
ภิเษก 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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ภาพที่ 5 ตลาดบางใหญ่ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง 
เป็นตลาดขนาดใหญ่ของชุมชนเมือง 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

ภาพที่ 6 ลักษณะอาคารที่อยู่อาศัยบนอาคารสูง 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 

 

ภาพที่ 7 ขอบเขตการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2518 – 2558 

ที่มา : Phannisa (2563) 
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ภาพที่ 8 ขอบเขตการพัฒนาเมืองจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. 2518 – 2558 

ที่มา : Phannisa (2563) 

 

ภาพที่ 9 ขอบเขตการพัฒนาเมืองจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2518 – 2558 

ที่มา : Phannisa (2563) 
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ภาพที่ 10 ขอบเขตการพัฒนาเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2518 – 2558 

ที่มา : Phannisa (2563) 

 

ภาพที่ 11 ขอบเขตการพัฒนาเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2518 – 2558 

ที่มา : Phannisa (2563) 



  13 

 

ภาพที่ 12 ขอบเขตการพัฒนาเมืองจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2518 – 2558 

ที่มา : Phannisa (2563) 

สรุปแนวโน้มการขยายตัวของเมืองกรุงเทพมหานครต่อเนื่องไปในพ้ืนที่ปริมณฑล 5 จังหวัด 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 มีการก่อสร้างเมืองหนาแน่นภายในกรุงเทพมหานครและภายในอ าเภอเมืองของ 

5 จังหวัดปริมณฑล ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2518 – 2533 เริ่มมีการก่อสร้างออกไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ 5 

จังหวัดปริมณฑล ส่วนใหญ่อยู่ตามแนวถนนสายประธานและถนนสายหลัก ระหว่างปี พ.ศ. 2533 – 

2543 ก่อสร้างที่อยู่อาศัยกระจายออกไปทั่วบริเวณทุกที่ของแต่ละจังหวัด ไม่ได้ยึดตามแนวเส้นถนน 

เนื่องจากที่ดินที่เคยเป็นแปลงนาท าเกษตรกรรมถูกปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย

หนาแน่นน้อย และระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2558 ยังคงมีอัตราการเติบโตของเมืองมากขึ้นแต่กระจุก

อยู่ตามถนนสายหลัก ซึ่งเป็นถนนที่สามารถเชื่อมไปจังหวัดอ่ืนได้อย่างสะดวกสบาย เพื่อการเดินทางที่

ง่ายมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากถนนราชพฤกษ์และถนนกาญจนาภิเษกอยู่ใกล้กับพ้ืนที่ศึกษาย่านบางใหญ่ 

(ภาพที่ 2) ระดับการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครและ 5 จังหวัดปริมณฑล ปี พ.ศ. 2549 (ภาพที่ 13) 

มีการก่อสร้างทั่งที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม หมู่บานจัดสรร และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น อยู่ในระดับสี

ส้มค่อนไปทางเหลือง ส่วนใหญ่กระจุกตัวหนาแน่นอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเริ่มกระจายตัวไปยังตัว

เมืองของทั้ง 5 จังหวัด  
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ภาพที่ 13 ขอบเขตการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครและ 5 จังหวัดปริมณฑล ปี พ.ศ. 2549 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Google Earth (2562) โดยผู้วิจัย 

การพัฒนาเมืองจากขอบเขตกรุงเทพมหานครและ 5 จังหวัดปริมณฑล ปี พ.ศ. 2562 (ภาพที่ 

14) ส่วนใหญ่เกือบเต็มพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ โดยมีระดับการพัฒนา

ก่อสร้างสีแดงค่อนไปทางส้ม ซึ่งมีโครงการที่สร้างใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์

บูรณะ ท าให้คนที่อยู่อาศัยชานเมืองสามารถเข้าถึงใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครได้โดยสะดวก สถานี

ตลาดบางใหญ่และสถานีสามแยกบางใหญ่เป็นสถานีที่อยู่ใกล้พ้ืนที่ศึกษามากที่สุด เดินทางไปสถานี

บางซื่อใช้เวลาประมาณ 29 นาที และสามารถเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะอ่ืนได้อย่างหลากหลาย 

และพัฒนาพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม อยู่ในระดับสีส้มค่อนไปทาง

เหลือง 
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ภาพที่ 14 ขอบเขตการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครและ 5 จังหวัดปริมณฑล ปี พ.ศ. 2562 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Google Earth (2562) โดยผู้วิจัย 

2.1.2 ชุมชนล้อมรั้ว 

 ตามข้อสังเกตของ Senet (1971) อ้างถึงใน ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ (2551) เกี่ยวกับการ

แสดงอัตลักษณ์และชีวิตคนในเมือง การล้อมรั้วพ้ืนที่ชุมชนหรือเกิดการสร้างก าแพงเพ่ือแบ่งกั้นตนเอง

ออกจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของเมือง ถือเป็นชุมชนไร้สิ่งแปลกปลอม การสร้างก าแพงปิดล้อมพ้ืนที่ชุมชนบ้าน

จัดสรรส าหรับคนเฉพาะกลุ่มยังเป็นกลไกที่น าไปสู่การการวางโครงข่ายทางสัญจรของเมืองในภาพรวม 

ซึ่งเป็นปัญหาในเชิงสัณฐานอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นประเด็นปัญหาด้านสังคมที่เกิดความ

แตกต่างของคนกลุ่ม อ่ืน ๆ จากสถานภาพหรือฐานะทางสังคม จนไม่สามารถอยู่ร่วมกันใน

สภาพแวดล้อมเดียวกันได้ 

 ชุมชนจัดสรรล้อมรั้ว คือ รูปแบบการอยู่อาศัยสมัยใหม่ที่มีการควบคุมการเข้าออกของคนเดิน

เท้า จักรยาน และรถยนต์ อย่างเคร่งครัด มีลักษณะเฉพาะของการปิดด้วยก าแพง โดยปกติชุมชนล้อม

รั้วจะประกอบไปด้วยถนนขนาดเล็กและรวมไปถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ส าหรับชุมชนที่มี

ขนาดเล็กอาจจะมีแค่สวนสาธารณะหรือพ้ืนที่ใช้สอยธรรมดาเท่านั้น ส าหรับชุมชนล้อมรั้วขนาดใหญ่ก็
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มีความเป็นไปได้ที่จะให้ผู้อยู่อาศัยเข้ามาพักผ่อนเพ่ือท ากิจกรรมแบบวันต่อวันภายในชุมชน ชุมชน

ล้อมรั้วคือรูปแบบการพัฒนาทั่วไปที่เกิดขึ้นแตกต่างจากชุมชนทั่วไปอย่างตั้งใจ 

 การสร้างพ้ืนที่ปิดล้อมเกิดจากกลุ่มคนที่มีสถานภาพหรือฐานะแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือ

ป้องกันตนเองจากการดูแคลนและเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่แตกต่างกว่าทางสังคมเมืองหรือการ

ปกครอง การสร้างแนวร่วมจึงเป็นสิ่งที่พบได้เสมอในทุกสถานภาพของชุมชน โดยการปิดกั้นตนเอง

เกิดจากความจ าเป็นมากกว่าความตั้งใจ โดยความตั้งใจที่จะสร้างอาณาเขตของการล้อมรั้ว เพราะมี

ความสามารถในการก าหนดแนวเขตเพ่ือจ ากัดว่าใครบ้างที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าหรือออกจากพ้ืนที่นี้ได้ 

2.1.2.1 ลักษณะการปิดล้อมของชุมชน 

ลักษณะการปิดล้อมของชุมชนจัดสรรล้อมรั้วมี 4 ลักษณะ (ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, 2551) คือ  

1) รั้ว ก าแพง หรือพ้ืนที่โล่งที่แยกตัวชัดเจนจากสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเดินเท้าแต่
เหมาะกับการใช้รถยนต์ 

2) ระบบรักษาความปลอดภัย ที่เหมาะสมกว่ารั้วหรือก าแพงที่ไม่สามารถปิดกั้นอาณาเขต
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) บรรยากาศ ทีตัดขาดจากสภาพแวดล้อมนอกรั้ว 
4) ความอิสระ ชุมชนล้อมรั้วแยกตัวออกจากภายนอกเช่น การหันหลังให้พ้ืนที่สาธารณะ

ภายนอก ดังนั้นถนนสาธารณะต่าง ๆ ของเมืองจึงเป็นเส้นทางผ่านของชุมชน 

2.1.2.2 ที่มาและการเกิดหมู่บ้านจัดสรร (ชุมชนล้อมรั้ว) 

 ในช่วงปี พ.ศ. 2500 - 2525 รัฐบาลมีนโยบายเร่งพัฒนาระบบอุตสาหกรรมแห่งชาติและ

เปิดรับการลงทุนจากต่างชาติ เพราะประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 มี

การเร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน คมนาคม ขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคในด้านต่าง ๆ 

ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้แก่ประชาชน การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงจากเกษตรกร

กลายเป็นผู้ขายแรงงาน ซึ่งในขณะนั้นอาชีพแรงงานมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น โดยส่วนใหญ่ย้ายเข้าสู่เขต

เมืองใหญ่โดยเฉพาะเมืองหลวงซึ่งมีการพัฒนาอย่างมาก การเพ่ิมข้ึนของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ก่อให้เกิดความหนาแน่นของประชากร ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังส่งผลให้รายได้ของ

ประชาชนมีความแตกต่างกันมากขึ้นเรื่อย ๆ (ผุสดี ทิพทัศ, 2525, p. 359) 

 ผลจากความหนาแน่นของประชานชนในเขตกรุงเทพฯ ก่อให้เกิดความต้องการด้านที่อยู่

อาศัยซึ่งไม่เพียงพอในตอนนั้น โดยต่อมารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน 
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โดยมีทั้งการจัดสร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและการจะสร้างโครงการบ้านจัดสรรขายให้แก่ผู้มี

รายได้ปานกลางถึงสูง โดยเฉพาะในหน่วยงานเอกชนที่เป็นหน่วยงานใหญ่ซึ่งมีพนักงานจ านวนมาก ได้

มีการจัดสร้างที่อยู่อาศัยในรูปแบบสวัสดิการเพ่ือสนับสนุนพนักงานโดยมีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้ง

บ้านเดี่ยว อาคารพักอาศัย ตึกแถว เป็นต้น 

 ในการจัดสร้างโครงการบ้านจัดสรร โดยรัฐบาลและบริษัทเอกชนเพ่ือขายให้แก่ประชาชนใน

ระยะแรก ช่วงปี พ.ศ. 2510 – 2515 ที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มมีฐานะระดับกลางขึ้นไป 

โดยโครงการบ้านจัดสรรของรัฐบาลโครงการแรก ๆ ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองต่อมาจึงมีโครงการจัดสรร

ขนาดเล็กลงมาในปี พ.ศ. 2513 โครงการบ้านจัดสรรที่จัดสร้างขึ้นโดยบริษัทเอกชนเพ่ือขายแก่

ประชาชนเกิดขึ้นมากมายในพ้ืนที่เขตชานเมืองและในจังหวัดปริมณฑลซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นโครงการ

ขนาดใหญ่มากกว่า 100 หลังคาเรือง โดยกล่าวได้ว่าช่วงแรกของหมู่บ้านจัดสรรมุ่งเน้นถึงการเร่งสร้าง

ที่อยู่อาศัยเพ่ือตอบสนองความต้องการดังกล่าว เน้นความประหยัด เรียบง่าย รวดเร็ว ท าให้การ

ค านึงถึงเรื่องของความประณีตและการค านึงถึงคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยลดน้อยลงไป 

2.1.2.3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกระบวนการเกิดชุมชนจัดสรรล้อมรั้ว 

 วิมลสิทธิ์ หยางกูร (2536) ได้อธิบายถึงปัจจัยภายนอกและบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่

ส่งผลต่อกระบวนการเกิดชุมชนจัดสรรล้อมรั้วสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2510 – 2519 เป็นช่วงที่ธุรกิจจัดสรรที่ดินซบเซา ตลาดการจัดสรรที่ดินแปร

สภาพเป็นตลาดเก็งก าไร ทั้งสถาบันการเงินไม่ได้ให้ความสนับสนุนกับผู้ประกอบการ ท าให้มีความ

เสี่ยงในการลงทุนมากขึ้น ซึ่งนับเป็นปัจจัยส าคัญที่สุด ต่อมาผู้ประกอบการบางรายหันมาลงทุนธุรกิจ

บ้านจัดสรรซึ่งประสบความส าเร็จ ตั้งแต่นั้นมาจ านวนผู้ประกอบการก็เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 

2512 เกิดโครงการบ้านจัดสรรถึง 40 โครงการประกอบกับธนาคารพาณิชย์บางแห่งให้การสนับสนุน

ด้านการเงินและเงินกู้ระยะยาวจึงท าให้ธุรกิจบ้านจัดสรรได้ขยายตัวอย่างมากในกรุงเทพฯ กล่าวได้ว่า

เป็นยุคเฟ่ืองฟู ช่วยที่มีการขยายตัวสูงสุด ช่วง พ.ศ. 2512 -2515 แต่ พ.ศ. 2516 ก็ประสบมรสุมด้าน

เศรษฐกิจและปัญหาราคาน้ ามันซึ่งก่อให้เกิดค่าราคาวัสดุและค่าแรงที่สูงขึ้น แต่ก าลังซื้อของ

ประชานชนกลับลดลง อีกทั้งธนาคารสงเคราะห์ได้เริ่มให้สินเชื่อระยะสั้นเพ่ือก่อสร้างที่อยู่อาศัย และ

สินเชื่อระยะยาวเพ่ือการซื้อบ้านในปี พ.ศ. 2515 ท าให้สามารถพยุงตัวอยู่ท่ามกลางภาวะยุ่งยากทาง

เศรษฐกิจในขณะนั้น (pp. 97-140) 
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 ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2520 – 2529 ธุรกิจบ้านจัดสรรเริ่มฟ้ืนตัวขึ้นโดยมีปัจจัย 3 ประการคือ 1) 

รัฐบาลประกาศนโยบายการส่งเสริมการก่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยให้การเคหะแห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการ

เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความมั่นใจในการลงทุน 2) สถาบันการเงินต่าง ๆ ปล่อยสินเชื่อมากขึ้นโดยให้

ดอกเบี้ยที่ไม่สูงมากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนในธุรกิจที่อยู่อาศัยสามารถหาแหล่งเงินได้สะดวก

มากขึ้น 3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์สนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรมากขึ้น โดย

ให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการควบคู่ไปกับการให้สินเชื่อแก่ผู้ที่ตัดสินใจซื้อบ้าน โดยคิดอัตรา

ดอกเบี้ยต่ ากว่าธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุนทั่วไป หลังจากที่ธุรกิจบ้านจัดสรรเพ่ิงเริ่มฟ้ืนตัวได้

ไม่นาน ก็ถูกผลของวิกฤตการณ์ราคาน้ ามันครั้งที่ 2 และผลของวิกฤตการณ์ทางการเงินท าให้ต้องซบ

เซาลงไปอีก ผู้ประกอบการจึงหันมาแบ่งเป็นโครงการออกเป็นขนาดย่อย ๆ ด าเนินการสร้างและย้าย

เป็นระยะ ๆ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่หันมาใช้ก็คือการสร้างบ้านตัวอย่างในโครงการก่อนไม่กี่หลัง เมื่อมีผู้สั่ง

จอง และวางเงินมัดจ าหรือเงินล่วงหน้าแล้วจึงค่อยลงมือสร้างบ้าน ซึ่งวิธีนี้เป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบัน 

(pp. 169-175) 

 ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2530 – 2539 จากภาวะเศรษฐกิจซบเซา รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งพัฒนาที่อยู่

อาศัยทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจและการจ้างงานท าให้มีการระดมทุนใน

ประเทศเพ่ือน ามาพัฒนาที่อยู่อาศัยมากขึ้น ภายหลังช่วงปี พ.ศ. 2535 สถาบันการเงินเริ่มมีสภาพ

คล่องเพ่ิมมากข้ึนประกอบกับการแข่งขันในการให้บริการสินเชื่อ มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี พ.ศ. 

2536 นอกจากนี้รัฐบาลยังได้น าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมใช้ซึ่งเป็นระบบใหม่ท าให้ผู้ประกอบการต้อง

ปรับตัวส่งผลให้การขยายตัวของธุรกิจบ้านจัดสรรไม่เติบโตอย่างรวดเร็วเท่าที่ควร แต่ภายหลัง พ.ศ. 

2537 ธุรกิจบ้านจัดสรรเริ่มมีการแข่งขัยมีอัตราสูงขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ

ของผู้บริโภค ถึงแม้ว่าจะมีการแข่งขัน แต่ตลาดบ้านจัดสรรกลับมีความเสรีจากผู้ประกอบการมากขึ้น 

ส่งผลให้เกิดเทคโนโลยีและแนวคิดการออกแบบใหม่ ๆ มากมายรวมทั้งแนวโน้มการลงทุนมีการ

ขยายตัวออกไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น (pp. 249-260) 

 ช่วงที่ 4 พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2542 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทย

ค่าเงินบาทลอยตัว ก่อให้เกิดยุคฟองสบู่แตก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซบเซาอย่างหนัก จนกระทั่ง พ.ศ.  

2544 – 2545 เศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตัว ธุรกิจต่าง ๆ เริ่มดีขึ้นนับตั้งแต่ พ.ศ.2545 เป็นต้นมา ธุรกิจบ้าน

จัดสรรมีการฟ้ืนตัวอย่างชัดเจน ขณะนั้นรัฐบาลได้มีมาตรการลดภาษีธุรกิจจากร้อยละ 3.3 เหลือร้อย

ละ 0.11 ลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจ านองจากร้อยละ 2.0 เหลือร้อยละ 0.01 ซึ่งท าให้ธุรกิจ

บ้านจัดสรรมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 48.3 และ 109.4 ตามล าดับ 
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 จึงเห็นได้ว่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีอัตราการขยายตัวของชุมชนจัดสรรล้อมรั่วเพ่ิมขึ้นเป็น

อย่างมากซึ่งผลจากการรองรับการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ โดยอัตราการขยายตัวของชุมชน

ล้อมรั้วที่เพ่ิมมากขึ้นในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ย่อมส่งผลกระทบต่อชุมชนดั้งเดิมที่อยู่ในพ้ืนที่

ปริมณฑลจ านวนมากทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมไปถึงพ้ืนที่

สาธารณะของชุมชนในหมู่บ้านจักสรร บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 

2.2 แนวคิดพื้นที่สาธารณะ  

2.2.1 ความหมายและนิยามของพื้นที่สาธารณะ 

 พ้ืนที่สาธารณะ (Public Space) หมายถึงพ้ืนที่หรือสถานที่ เปิดกว้างส าหรับประชนชน

สามารถเข้าใช้ได้ โดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องเพศ เชื้อชาติ อายุ หรือฐานะทางสังคม เช่น พ้ืนที่ทางเท้า 

จัตุรัสเมือง สวนสาธารณะ สถานที่ราชการ ห้องสมุดประชาชน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยมี

นักวิชาการให้ค าจัดการความในเชิงรายละเอียดแตกต่างกันไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 Moudon (1991) ให้ความหมายของพ้ืนที่สาธารณะ คือ ที่ส าหรับผู้คนมาพบปะกัน เพ่ือรับ

อากาศ แสงแดด เพ่ือให้ความชุ่มชื่น มีชีวิตชีวาของเมือง ( Irrigate the city) ส่วน Lynch (1981) 

และ Jackson (1984) เน้นถึงความเป็นสาธารณะว่าเป็นโครงร่างของการพัฒนาวัฒนธรรมมวลชนให้

งอกงาม ซึ่งทั้งนักออกแบบชุมชนเมืองและภูมิสถาปนิก มักจะใช้ล าดับความสาธารณะในการระบุ

ลักษณะพ้ืนที่ โดยขยายความหมายจากกายภาพสู่ส่วนที่เป็นพฤติกรรมในเชิงมนุษย์ศาสตร์มากข้ึน 

 Carr (1992) ได้ให้ความหมายของพ้ืนที่สาธารณะว่า พ้ืนที่สาธารณะนั้นจะเป็นเจ้าของโดย

ผู้ใดก็ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน แต่สิ่งส าคัญอยู่ที่ว่าพ้ืนที่สาธารณะนั้นควรเป็นพ้ืนที่ซึ้งผู้คนสามารถเข้า

ไปใช้ได้ ตามความหมายของพ้ืนที่สาธารณะ และยังให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะ

ไว้ ไม่ว่าพ้ืนที่สาธารณะจะมีการออกแบบหรือไม่ก็ตาม แต่หากพ้ืนที่นั้นมีการยึดกิจกรรมสาธารณะ 

ย่อมมีความหมายเป็นพื้นท่ีสาธารระทั้งสิ้น 

 Madanipour (1996) กล่าวไว้ว่า พ้ืนที่สาธารณะ คือ พ้ืนที่ที่ให้ทุกคนเข้าถึงและเข้าร่วม

กิจกรรมในพ้ืนที่นั้น ไม่จ าเป็นต้องมีการพบปะหรือมีกิจกรรม ซึ่งสร้างความผูกพันกับสถานที่

เช่นเดียวกับถนนก็เป็นเพียงพ้ืนที่การสัญจรเท่านั้น 

 ฉันทัส เพียรธรรม (2542) กล่าวไว้ว่าในปัจจุบัน พ้ืนที่แบบอารยะ ภายในเมืองจะมีย่าน

การค้า ตามถนนสายต่าง ๆ มีการจัดแบ่งพ้ืนที่การปกคลองดูแลรักษา และมีพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ลาน

คนเมืองเพ่ือส่งเสริมความเป็นประชาคม 
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 จะเห็นได้ว่าทั้ง Madanipour (1996), Carr (1992) & Moudon (1991) ได้ให้ความหมาย

ของพ้ืนที่สาธารณะที่สอดคล้องกันว่า เป็นพ้ืนที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ท ากิจกรรมสาธารณะ

ร่วมกัน และสามารถรับรู้ถึงสายลมธรรมชาติ แสงแดด และพ้ืนที่สาธารณะนั้นควรได้รับการดูแลรักษา

จากหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในชุมชน 

2.2.2 ประเภทของพ้ืนที่สาธารณะ 

พ้ืนที่สาธารณะสามารถแบ่งออกได้ตามคุณลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การแบ่งประเภทตามความส าคัญในระดับเมือง 

พ้ืนที่ว่างสาธารณะระดับชุมชน เป็นพ้ืนที่ที่มีการยึดใช้ภายในชุมชน โดยอาจแทรกตัวอยู่

ในพ้ืนที่ต่าง ๆ หรือเกาะตัวอยู่ตามโครงข่ายการสัญจรย่อยภายในชุมชน หรือเป็นพ้ืนที่ที่เว้นไว้เพ่ือให้

เกิดประโยชน์เป็นสาธารณะ ส าหรับชุมชนเพ่ือท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันอย่างสม่ าเสอมตามช่วงวัน

และเวลาต่าง ๆ เช่น ทางเท้าริมถนนภายในชุมชน สวนสาธารณะ ตลาดนัด ลานอเนกประสงค์ เพ่ือ

กิจกรรมทางสังคม เช่นการพูดคุย การท าพิธีกรรมทางสาสนา การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า  ทั้งนี้ผู้คน

ที่ใช้พ้ืนที่มักรู้จักกันมีความสัมพันธ์ทางสังคมต่อกัน แต่ก็อาจพบคนแปลกหน้าจากต่างถิ่นเข้ามาใช้

พ้ืนที่ แต่มักเป็นจ านวนน้อยกว่าคนในชุมชนเอง (ธิติมา, 2550) 

พ้ืนที่ว่างสาธารณะระดับเมือง เป็นพ้ืนที่ที่มีการยึดใช้ในระดับเมือง เพ่ือรองรับกิจกรรม

สาธารณะของคนหลากหลายประเภทภายในเมืองร่วมกันอย่างสม่ าเสมอตามช่วงวันและเวลาต่าง ๆ 

เช่นถนนคนเดิน ทางเท้าริมถนนสายหลัก สวนสาธารณะ ตลาด ที่มีการใช้งานเป็นพ้ืนที่อเนกประสงค์

ของคนหลากหลายประเภทในเมือง 

2) การแบ่งประเภทตามลักษณะคุณประโยชน์ใช้สอย 

ปาจรีย ประเสริฐ (2546) ได้แบ่งพ้ืนที่ว่างสาธารณะออกตามลักษณะประโยชน์ใช้สอย ไว้ดังนี้  

2.1) สวนสาธารณะ (Public Park) เป็นพ้ืนที่โล่งสีเขียวของเมือง ที่มีไว้เพ่ือการพักผ่อน

หย่อนใจและท ากิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ภายในสวนสาธารณะมักมีการปลูกพืชพรรณต่าง ๆ 

หลากหลายชนิด 

2.2) ลานโลงหรือจัตุรัส (Plaza) เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่เปิดโลง ส่วนใหญ่มักก่อสร้างเป็น

ลานที่แข็งแรงทนทาน เหมาะส าหรับแต่ละกิจกรรม เช่น ตลาด สถานที่จัดงาน สถานที่ชุมนุม พ้ืนที่

ตรงกลางของจัตุรัสมักมีสัญลักษณ์ส าคัญ ได้แก่ น้ าพุ บ่อน้ า อนุสาวรีย์หรือรูปปั้นบริเวณโดยรอบมักมี

การตกแต่งด้วยการปลูกพรรณไม้ต่าง ๆ 
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2.3) ถนน และทางเท้า (Street and Walkway) เป็นพ้ืนที่ที่ได้จัดเตรียมและออกแบบไว้

เพ่ือการเดินเท้าโดยเฉพาะ โดยปลอดจากการสัญจรของยานพาหนะ 

2.4) สนามกีฬา (Sport Ground) เป็นพื้นที่สาธารณะที่สร้างขึ้นเพ่ือรองรับและตอบสนอง

ผู้เข้าใช้และผู้ที่สนใจด้านกีฬา มีทั้งสนามหญ้า ลานคอนกรีต ลานดิน มีที่นั่งส าหรับผู้ชม เช่น สนาม

ฟุตบอล บาสเกตบอล เป็นต้น 

2.5) สนามเด็กเล่น (Playground) เป็นพ้ืนที่สาธารณะพ้ืนฐานส าหรับเด็ก ใช้พ้ืนที่

เล็กน้อยมีเครื่องเล่นต่าง ๆ ได้แก่ ม้าหมุน กระดานลื่น ชิงช้า เป็นต้น ตั้งอยู่ในชุมชนระเดินเดินเท้าไม่

เกิน 800 ม. และเข้าถึงได้ง่ายโดยใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ว่างระหว่างกลุ่มอาคาร 

2.6) พ้ืนที่ไร้ประโยชน์ (Non – Utilized area) หมายถึง พ้ืนที่ที่ถูกละเลยโดยไม่มีการใช้

งานประโยชน์ เช่น พ้ืนที่ทิ้งร้างริมทางรถไฟ ทางด่วน ทางยกระดับต่าง ๆ ด้านหลังหรือระหว่างอาคาร

ขนาดใหญ ่

3) การแบ่งประเภทตามลักษณะการครอบครองพ้ืนที่ 

ปาจรีย ประเสริฐ (2546) ปราณระฟ้า พรหมประวัติ (2550) และกาญจน์ นทีวุฒิกุล 

(2550) ได้แบ่งประเภทของพ้ืนที่ว่างสาธารณะตามการครอบครองพ้ืนที่ว่างสาธารณะมีผลต่อการเข้า

ใช้งานพื้นที่สาธารณะ ดังนี้ 

3.1) พ้ืนที่ว่างส่วนตัว (Private Space) เป็นพ้ืนที่ว่างนอกบ้านหรืออาคารพักอาศัย แต่

สาธารณะเข้าไปไม่ถึง เป็นเหมือนอาณาเขตเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น พ้ืนที่ว่างด้านหลังบ้าน บ้าน

หรืออาคารพาณิชย์ที่มีรั้วล้อมรอบ 

3.2) สวนกึ่งสาธารณะ (Sami – Public Space) เป็นสวนที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหา

และบ ารุงรักษา เปิดให้ประชาชนใช้บริการ โดยจ่ายค่าตอบแทน แต่เป็นไปในลักษณะไม่แสวงหาก าไร 

3.3) สวนสาธารณะ (Public Space) เป็นส่วนที่หน่วยงานของรัฐฯ ได้จัดหาให้กับ

ประชาชน ทุกเพศทุกวัย ได้ใช้บริการ โดยไม่คิดมูลค่าตอบแทนใด ๆ ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ได้

ตลอดเวลา โดยท าการแบ่งประเภทของพ้ืนที่ว่าง (พ้ืนที่ว่างส่วนตัว สวนกึ่งสาธารณะ และ

สวนสาธารณะ) (ภาพที่ 15) 
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ภาพที่ 15 ประเภทของพ้ืนที่ว่าง (พื้นที่ว่างส่วนตัว สวนกึ่งสาธารณะ และสวนสาธารณะ)  

ที่มา : พรรณฑิภา สายวัฒน์ (2552, p. 14) 

2.3 แนวคิดพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่สาธารณะ 

2.3.1 พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่สาธารณะ 

 ผู้คนในเมืองต้องการพ้ืนที่เพ่ือเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ สถานที่ส าหรับการฉลองอย่าง

ยิ่งใหญ่ตามวาระส าคัญ รวมไปถึงเป็นพ้ืนที่ส าหรับความบันเทิง เช่น โรงละคร โรงภาพยนตร์ คาเฟ่ 

เป็นต้น พ้ืนที่และถนนส าหรับซื้อขาย และตลาด ก็นับรวมเป็นพ้ืนที่สาธารณะของเมืองด้วยเช่นกั น  

ผู้คนที่แตกต่างกันท าให้มีความหลากหลายของวัตถุประสงค์ ในการใช้พ้ืนที่สาธารณะเพ่ีอการ

แลกเปลี่ยนทางสังคม โดยการสร้างความหลากหลายของการใช้พ้ืนที่สาธารณะ ประกอบด้วย

องค์ประกอบ 3 ประการคือ คน เวลา และกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

1) ความหลากหลายของคน 

พ้ืนที่ว่างสาธารณะของเมืองจะต้องมีการใช้งานร่วมกันของผู้คนที่หลากหลายในพ้ืนที่ 

มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยทางสังคมในการใช้ถนน บาทวิถี และสวนสาธารณะ ให้มีบทบาทส าคัญเป็น

พ้ืนที่ปฏิสัมพันธ์กันของชุมชน (Whyte (1980); Gehl (2010)) รวมไปถึงตามร้านค้าชุมชนหัวมุมถนน 

ความหลากหลายของผู้ใช้งานพ้ืนที่ว่างสาธารณะของเมือง (Jacobs, 1961) โดยในการศึกษานี้ได้ท า

การส ารวจพื้นที่ว่างสาธารณะด้านความหลากหลายของคน โดยพิจารณาจาก หน่วยวิเคราะห์การวิจัย

คือคนที่อาศัยในชุมชนทั้ง 3 ประเภทเป็นคุณลักษณะของคน ว่าเป็นคนกลุ่มใดใช้ วัยใด และมีสถานะ

เป็นอย่างไร การแบ่งชั้นของวัยมาจากการส ารวจเบื้องต้นพบว่าบุคคลที่มาด้วยกับผู้ใช้พ้ืนที่ว่างแสดง

ถึงความหลากหลายของคน ดังนั้นจึงพิจารณาคนด้วยองค์ประกอบย่อย ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ ระดับ

การศึกษา และระดับรายได้ 

2) ความหลากหลายของเวลาการใช้งาน 
รูปแบบของกิจกรรมของคนในชุมชนมีหลายระดับเวลา ทั้งในช่วงวัน สัปดาห์ ฤดูกาล 

และในแต่ละช่วงชีวิต กิจกรรมที่เกดขึ้นท าให้เกิดเป็นบทบาทที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
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พ้ืนที่นั้น ๆ (Jacobs, 1961) นอกจากนี้ต าแหน่งที่ตั้งของพ้ืนที่สาธารณะที่กระจัดกระจายตามตัวของ
เมืองที่อยู่ห่างกันมากและเข้าถึงยาก มีผลต่อความถี่ในการใช้พ้ืนที่ว่างสาธารณะ และในขณะที่ขนาด
ของพ้ืนที่สาธารณะสัมพันธ์ต่อรูปแบบกิจกรรมและช่วงเวลาที่ผู้คนเข้าใช้ (อมรรัตน์ 2526) 

ระบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ นักคิดต่าง ๆ ได้อภิปรายว่าความหลากหลายของเวลานั้น
ขึ้นอยู่กับชนิดของกิจกรรม แบ่งช่วงเวลาของการท ากิจกรรม และเวลาที่ท ากิจกรรม ดังนั้น การศึกษา
นี้ผู้วิจัยได้ใช้คุณลักษณะของเวลาในการเข้าใช้พ้ืนที่ทั้งช่วงเวลาที่เข้าใช้ ระยะเวลาที่เข้าใช้ และความถี่
ที่เข้าใช้ มาศึกษาพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมือง (ดูรายละเอียดบทที่ 3) 

3) ความหลากหลายของกิจกรรม 
แนวคิดการใช้ชีวิตระหว่างอาคาร “Life Between Building” ของ Gehl (1998) ได้

กล่าวว่าพ้ืนที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลายระดับ ทั้งระดับบุคคลไปจนถึงการปฏิสัมพันธ์กันใน
สังคมล้วนมีความส าคัญ เพราะกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่ว่างซึ่งมีหน้าที่ใช้สอยหลักหรือ
ชั่วคราวจะเป็นสถานที่ที่ท าให้เกิดการสื่อสาร การเผยแพร่ข่าวสารสถานที่ เกิดการนัดพบและค้าขาย 
การออกแบบสภาพแวดล้อมที่ดีจะสามารถสร้างโอกาสของการติดต่อระหว่างคนในชุมชนและเมือง 
โดยกิจกรรมของมนุษย์ที่ใช้ชีวิตภายนอกอาคารสามารถแบ่งได้หลากหลายระดับ ได้แก่ กิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน กิจกรรมทางเลือก และกิจกรรมสังคม โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ว่างสาธารณะ คือ
การรับประทานอาหาร รองลงมา คือ ชอปปิ้ง นันทนาการกีฬา และกิจกรรมทางสังคม ส่วนมากจะนั่ง
คุยหรือยืนคุย รองลงมาคือจับกลุ่มคุย จากความหลากหลายของกิจกรรมได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมท าให้คนใช้เวลาในพ้ืนที่ได้ยาวนานขึ้นและยังเป็นโอกาสของการเกิดกิจกรรมทางสังคม ซึ่ง
จะถูกน าไปใช้เพื่อส ารวจกิจกรรมภายในพื้นที่ศึกษาต่อไป (ดูรายละเอียดในบทที่ 3) 

2.3.2 การศึกษาพฤติกรรมของผู้คนในสังคมเมือง  

การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของผู้คนในสังคมเมือง (The Social Life of Small Urban 

Space) ของ Whyte (1980) ได้กล่าวไว้ว่าเมืองที่ดีต้องมี 11 อย่างเพ่ือที่จะดึงดูดการใช้งานของผู้คน

ให้เข้ามาใช้งานพื้นที่สาธารณะ 

1) ลานสาธารณะในเมืองที่มีชีวิตชีวา (The Life of Plazas) 

เมืองที่ดีนั้นต้องมีพลาซ่า ที่ดีและเป็นพ้ืนที่สาธารณะของเมืองและเป็นลานหรือมีที่ตั้งที่

เหมาะสมกับการเดินเล่น ท ากิจกรรมต่าง ๆ พบปะพูดคุย การส ารวจท าได้โดยการติดกล้องไว้บริเวณ

ลานสาธารณะ จะพบว่าผู้ใช้งานมาจากที่ไหน ท าอะไร อยู่บริเวณใด ผู้ใช้สถานที่มาอยู่ตรงบริเวณลาน

สาธารณะนี้นานแค่ไหน เพ่ือส ารวจว่าพ้ืนที่นั้นตอบสนองการใช้งานหรือไม่ ปัจจัยส าคัญที่ก าหนดการ

ใช้งานลานสาธารณะ ได้แก่ สภาพแวดล้อมและสิ่งปลูกสร้างในลานสาธารณะ รูปร่าง ขนาดของลาน
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สาธารณะ พ้ืนที่ว่างเปล่าที่มีแนวโน้มที่จะมีคนเข้ามาใช้พ้ืนที่ เช่น ที่นั่งไม่สะดวกสบาย แต่ให้

ความรู้สึกเป็นทางการ ทางเข้าและทางเชื่อมต่อที่เชื้อเชิญ บริเวณที่มีแดดอ่อน และลักษณะที่นั่งใน

บริเวณลานสาธารณะ 

2) พ้ืนที่นั่งพักคอย (Sitting Space)  

ผู้คนส่วนใหญ่จะออกมานั่งในลานสาธารณะในวันที่อากาศดี แต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถ

ก าหนดพฤติกรรมของคนนั่งได้ ซึ่งคนเหล่านี้สามารถนั่งได้ทั้งบันได ขอบกระถางต้นไม้ หรือเก้าอ้ีต่าง 

ๆ หากเราสังเกตพฤติกรรม พ้ืนที่ลานสาธารณะจ านวนมาก ขนาดของลานสาธารณะและจ านวนของ

คนที่ใช้จะต้องสัมพันธ์กัน 

3) แสงอาทิตย์ ลม ต้นไม้ และน้ า (Sun, Wind, Tree and Water) 

พ้ืนที่เปิดโล่งแห่งใหม่ของนิวยอร์กนั้นก าหนดมีต้นไม้ทุก ๆ 25 ฟุต ด้านข้างถนนและมีที่

นั่ง มีการใช้งานร่วมกัน แสงอาทิตย์ ลม ต้นไม้และน้ าเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากที่สุดในการพัฒนาพ้ืนที่

สาธารณะ 

4) อาหาร (Food)  

ทางเดินเท้าตามถนนหรือพ้ืนที่สาธารณะ ลานสาธารณะมักจะเกิดร้านอาหารจานด่วน 

ร้านกาแฟ โดยเฉพาะตามมุมถนนต่าง ๆ ท าให้เกิดเป็นพ้ืนที่ที่คนจะหยุดสนทนากันชั่วคราวแล้วจึง

เดินทางต่อไป หรือนั่งตามร้านเพ่ือมองดูผู้คนที่เดินผ่านไปมา 

5) ถนน (Street)  

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คนจ านวนมากที่อยู่ตามถนนและทางเดิน เกิดจากความรู้สึก

ปลอดภัยและได้รับการปกป้องอย่างดี มีแผงบังแดดของร้านริมถนน หรือการทับซ้อนของต้นไม้เพ่ือให้

ร่มเงา และมีพ้ืนที่นั่งเล่นระหว่างทางที่เดิน 

6) สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ (Undesirables) 

สิ่งที่ ไม่พึงประสงค์ของการใช้งานพ้ืนที่  เช่น คนเมา พ่อค้ายา และการ ออกแบบ

เฟอร์นิเจอร์เมืองที่ไม่สบายต่อการใช้งาน วิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการปัญหา คือ การท าให้สถานที่นั้น

ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาใช้งานพ้ืนที่ การเพ่ิมเฟอร์นิเจอร์เมืองที่สามารถใช้งานได้ดี ช่วยสร้างพ้ืนที่ที่

เหมาะสมให้กับผู้ใช้งาน และท าให้เมืองมีชีวิต 
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7) การรองรับอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Capacity) 

การรองรับผู้ใช้งานพื้นที่ลานสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเชื้อเชิญผู้คนเข้ามา

ใช้งานลานสาธารณะที่ดีอีกอย่างหนึ่ง เช่น การจ าลองน้ าตกไว้กลางเมือง หรือระหว่างลานสาธารณะ 

มีน้ าพุเข้ามาช่วยท าให้ผู้คนเข้ามาใช้งานพ้ืนที่มากขึ้น 

8) พ้ืนที่ภายในอาคาร (Indoor Space)  

การสร้างพ้ืนที่ภายในอาคารให้มีการดึงดูดสายตาจากคนภายนอกเข้ามาใช้ในอาคาร เช่น 

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวหรือสวนแนวตั้งในอาคาร เพ่ือให้มีพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจส่งผลให้พ้ืนที่มีความน่า

ใช้งานร่มรื่นมากขึ้น 

9) โครงสร้างหรืออาคารขนาดใหญ่ (Concourses and Mega Structures)  

โครงสร้างหรืออาคารขนาดใหญ่ ควรจะมีพ้ืนที่ลานสาธารณะหรือต้นไม้เข้ามาช่วยลดทอน

อาคารให้ไม้ใหญ่เกินไปและช่วยน าสายตา เพ่ือให้คนเข้าไปใช้งานภายในอาคาร 

10) เมืองและพ้ืนที่ขนาดเล็ก (Smaller Cities and Spaces) 

เมืองและพ้ืนที่ขนาดเล็ก เป็นขนาดที่เหมาะสมส าหรับชุมชน ผู้คนที่อยู่อาศัยสามารถ

เดินออกมาเพ่ือใช้พ้ืนที่ลานสาธารณะของชุมชนได้อย่างอเนกประสงค์ เช่น พักผ่อนหย่อนใจ จัด

กิจกรรมของชุมชน และพ้ืนที่ออกก าลังกาย เป็นต้น 

11) สิ่งที่ดึงดูดคน (Triangulation)  

การเปรียบเทียบข้อค้นพบของปรากฏการณ์ที่ท าการศึกษา จากแหล่งและมุมมองที่

แตกต่างกัน ผู้คนส่วนใหญ่ชอบไปเที่ยวสวนสาธารณะ พ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ 

ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ขนาดเล็ก มีความหนาแน่นสูง และมีการใช้งานพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ การเพ่ิม

กิจกรรมเข้าไปในสวนสาธารณะจะสามารถดึงดูดคนเข้ามาร่วมกิจกรรมได้มาก เช่น การร้องเพลงเปิด

หมวก การแสดงตลก หุ่นนิ่ง สิ่งเหล่านี้จะเป็นการเพ่ิมความมีชีวิตชีวาให้กับพ้ืนที่สวนสาธารณะ 

 จากองค์ประกอบของเมืองที่ดีมีทั้งหมด 11 อย่าง สามารถน าไปประยุกต์กับการศึกษาพ้ืนที่

สาธารณะย่านชานเมืองตามแนวความคิด "เมืองของผู้คน" (Jan Gehl) : กรณีศึกษา ย่านบางใหญ่ 

จังหวัดนนทบุรี โดยประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือส ารวจพฤติกรรมการใช้งานของพ้ืนที่ ว่าในพ้ืนที่ตลาด

บางใหญ่มีความเป็นเมืองส าหรับผู้คนหรือไม่ การใช้งานในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างไร และพ้ืนที่ ไหนที่

มีลักษณะความเป็นเมืองของผู้คน 
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2.4 แนวคิดเมืองของผู้คน Jan Gehl 

 ในปัจจุบันสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ มนุษย์ ผู้ที่อยู่อาศัยทั่วทุกแห่งในเมือง โดยมีการก าหนด

วิสัยทัศน์ เพ่ือให้เมืองมีชีวิตชีวา เมืองปลอดภัย เมืองยั่งยืน เมืองสุขภาวะ ซึ่งสามารถส่งเสริมการเดิน

เท้า การใช้จักรยาน และส่งเสริมการใช้พ้ืนที่ลานสาธารณะในชุมชนเมืองร่วมกับการจัดกิจกรรม ซึ่ง

อาจเป็นกิจวัตรประจ าวันหรือโอกาสพิเศษต่าง ๆ โดยรูปแบบเมืองทั้ง 4 เมือง มีรายละเอียด ดังนี้ 

(Gehl, 2010) 

2.4.1 เมืองมีชีวิตชีวา 

 เมืองที่เชื้อเชิญให้ผู้คนออกมาใช้พ้ืนที่สาธารณะ การท าให้ผู้คนรู้สึกได้ว่าเมืองเป็นมิตรกับคน

เดินเท้า คนขี่จักรยาน และความสะดวกในการใช้พ้ืนที่ลานสาธารณะของเมือง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อ

ศักยภาพการเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา การใช้ชีวิตในพ้ืนที่สาธารณะโดยเฉพาะโอกาสทางสังคมและ

วัฒนธรรม รวมถึงเป็นสิ่งดึงดูดต่าง ๆ ที่ท าให้เมืองมีชีวิตชีวา โดยนักผังเมื องเป็นบุคคลส าคัญมี

เป้าหมายในการท างานมากกว่าการเดินและปั่นจักรยานภายในเมือง ขอบเขตของงานคือการจัดการ

พ้ืนที่ให้มีเพียงพอส าหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ท าให้ผู้ใช้งานพ้ืนที่ในเมืองมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมที่อยู่

รอบ ๆ ตัว และส่งเสริมให้พ้ืนที่สาธารณะมีชีวิตชีวา พร้อมใช้งาน ก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม 

คนหลากหลายกลุ่มอยู่ร่วมกันในพ้ืนที่เมืองแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่นั้นมีคุณค่า เมืองที่มีชีวิตชีวาควรมี

ความหลากหลายและซับซ้อนของผู้อยู่อาศัยรวมถึงผู้ใช้งานพ้ืนที่ กิจกรรมทางสังคมและกิจกรรม

สันทนาการผสมผสานร่วมไปกับพ้ืนที่สัญจรและกิจวัตรประจ าวัน  

1) การรวมหรือกระจายของผู้ใช้งานพ้ืนที่และการท ากิจกรรมต่าง ๆ 

ในพ้ืนที่เมืองปัจจุบัน รูปแบบการใช้ชีวิตและโลกออนไลน์ท าให้คนมีปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง 

มีจ านวนผู้คนและการท ากิจกรรมน้อยลงไป ท าให้การเติมเต็มพ้ืนที่เมืองมีศักยภาพน้อยลง แต่

กระบวนการวางผังเมือง การวางแผนจัดงานกิจกรรมยังคงมีความต้องการให้คนใช้พ้ืนที่ลานสาธารณะ

ให้มากขึ้น เช่น การพักผ่อนหย่อนใจ การออกก าลังกาย การพบปะพูดคุย เป็นต้น โดยโครงสร้างเมือง

แบบเกาะตัวกันอยู่หนาแน่นประกอบกับเส้นทางเดินเท้าที่มีอยู่มากมาย จนกลายเป็นโครงข่ าย

ทางเดินเท้า ซึ่งใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดและใช้พ้ืนที่น้อย เส้นทางเดินเท้าสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างทางเดินเท้า เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร อนุสาวรีย์ และอาคารสาธารณะ 

การมีคนเดินผ่านท าให้มีโอกาสที่จะจับจ่ายใช้สอยหรือเข้าไปใช้งานพ้ืนที่มากขึ้น ซึ่งการใช้ประโยชน์

ที่ดินแบบผสมผสาน มีประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนสมัยใหม่ ซึ่งนิยม

เคลื่อนที่ด้วยวิธีการเดินเท้าและข่ีจักรยาน 
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2) การลดระยะทางส าหรับทางเดินให้สั้นและสมเหตุสมผล การสร้างพ้ืนที่ขนาดเล็กในเมือง 

และการจัดล าดับความส าคัญของพ้ืนที่เมือง โดยลักษณะทั้ง 3 รูปแบบนี้ช่วยส่งเสริมความมีชีวิตชีวา 

สามารถเข้าถึงได้สะดวก  

3) ปริมาณผู้ใช้พ้ืนที่และคุณภาพของพ้ืนที่ เป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดรูปแบบของลาน

สาธารณะในเมือง รวมไปถึงระยะเวลาในการใช้พ้ืนที่ ซึ่งจะท าให้เกิดกิจกรรมหรือประสบการณ์ต่อคน

เดินเท้าด้วย  

4) การใช้ประโยชน์อาคารอย่างหลากหลายและการดูแลรักษาเมือง โดยเฉพาะพ้ืนที่

บริเวณชั้นล่างของอาคารเป็นพ้ืนที่ที่คนเดินเท้าสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายมากที่สุด สามารถ

มองเห็นและสัมผัสอย่างใกล้ชิดและส่งผลต่อความรู้สึกอย่างมากมีอิทธิพลอย่างชัดเจนต่อความมี

ชีวิตชีวาในเมือง ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ท าให้เกิดประสบการณ์รับรู้

พ้ืนที่ที่ดีและสร้างเอกลักษณ์ให้แต่ละในพ้ืนที่ มีการตกแต่งด้านหน้าอาคารยาวประมาณ 5-6 เมตร 

หรือสิ่งตกแต่งอ่ืน ๆ ที่สามารถดึงดูดสายตาต่อความยาวประมาณ 100 เมตร ระยะของการตก

แต่งหน้าอาคารบนถนนเหล่านี้หมายถึงการมีกิจกรรมใหม่ ๆ และมีสิ่งดึงดูดให้ดูทุก ๆ 5 วินาที จนท า

ให้คนเดินเท้ารู้สึกว่าทางเดินสั้นลง ด้านหน้าอาคารมีเก้าอ้ีส าหรับนั่งพักคอย หรือนั่งดื่มกาแฟเสมือน

เป็นเฟอร์นิเจอร์ของเมืองท าให้คนเลือกที่จะนั่งพูดคุยสังสรรค์กันมากขึ้น ทั้งในพ้ืนที่สาธารณะและ

พ้ืนที่ส่วนตัว ทั้งในร่มและกลางแจ้ง 

5) ลักษณะของยูนิตอาคารหน้าแคบและหน้ากว้าง 

ลักษณะของยูนิตอาคารหน้าแคบ มีประตูหลายบาน หน้าต่างบานสูงสามารถมองเห็น

สิ่งของที่อยู่ด้านในอาคาร และองค์ประกอบของอาคารในแนวตั้ง โดยด้านหน้าอาคารช่วยท าให้มี

ความน่าสนใจและมีชีวิตชีวามากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกอยากมีประสบการณ์ร่วมกันเพ่ิมมากขึ้น 

การเดินบนทางเท้าในเมืองจะให้ความรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นและให้ความรู้สึกถึงระยะทางสั้นลง 

กิจกรรมบริเวณพ้ืนที่ชั้นล่างจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคนเดินเท้า ท้องถนนในเมืองมาก เนื่องจาก

มีพ้ืนที่ต่อเนื่องกัน  

6) กระบวนการจัดการ เวลาที่ใช้งาน จ านวนผู้ใช้งาน และความดึงดูดใช้งาน 

กระบวนการจัดการให้เมืองมีความเงียบสงบ คือ คุณภาพของลานสาธารณะในเมืองที่มีค่า

และเป็นสิ่งที่คนต้องการความสงบสุข คนในเมืองมีการพบปะกันระหว่างคือเรื่องที่ส าคัญที่สุดซึ่ง

สามารถท าให้เมืองมีชีวิตชีวา จ านวนผู้ใช้งานและใช้เวลาในพ้ืนที่ลานสาธารณะมากข้ึน ส่งผลต่อความ

หนาแน่นในเมือง การพัฒนาอาคารที่ดึงดูดการใช้งานสอดคล้องกับปริมาณคนในเมือง  
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2.4.2 เมืองปลอดภัย 

 คนในเมืองใช้งานพ้ืนที่ลานสาธารณะของเมือง ซึ่งท าให้ผู้ใช้งานเป็นสายตาเฝ้าระวังความ

ปลอดภัยให้ซึ่งกันและกัน การออกแบบเมืองให้มีสิ่งที่ดึงดูดคนออกมาเดินมากขึ้น สามารถช่วยเพ่ิม

ปริมาณกิจกรรมและความรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยทั้งภายในและโดยรอบพ้ืนที่เมือง โดยมีสายตา

มากมายตลอดแนวถนนและมีสิ่งจูงใจให้ติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว และมุมมองจาก

อาคารที่พักอาศัยที่อยู่ทุกทิศทาง ความรู้สึกปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญ หากต้องการให้คนเข้าไปใช้ชีวิตใน

พ้ืนที่เมืองอย่างมีชีวิตชีวา จ าเป็นต้องมีสิ่งดึงดูดการใช้งานและสร้างความรู้สึ กปลอดภัย โดยมี

องค์ประกอบ 2 ประการ คือ ความปลอดภัยในด้านการจราจร และการป้องกันอาชญากรรม 

1) ความปลอดภัยในด้านการจราจร 

ปริมาณรถยนต์ที่เข้ามาในเมืองเพ่ิมมากขึ้นตลอดเวลา จนท าให้การจราจรติดขัดและ

อุบัติเหตุเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนเดินเท้าและผู้ใช้จักรยาน พ้ืนที่ส าหรับ

คนเดินเท้าและผู้ใช้ขี่จักรยานถูกลดความส าคัญลง มีลักษณะเป็นทางเดินขนาดเล็ก อีกทั้งยังมีการตั้ง

ป้ายจราจร เพ่ิมที่จอดรถจักรยานยนต์ เสาคอนกรีต เสาไฟส่องสว่างบนถนน และสิ่งกีดขวางทาง

กายภาพยังมีสิ่งอ่ืน ๆ เช่น สัญญาณรอไฟข้ามถนน สะพานลอยส าหรับคนเดินเท้า การอ านวยความ

สะดวกให้คนเดินเท้าหรือการใช้จักรยานสามารถใช้งานพ้ืนที่เมืองได้อย่างปลอดภัย เหมาะส าหรับคน

ทั้งมวล ได้แก่ เด็ก วัยรุ่น คนสูงอายุ และคนพิการ ดังนั้นการออกแบบถนนที่สมบูรณ์แบบ คือ การ

ผสมผสานประเภทของช่องทางสัญจรของรถยนต์ รถโดยสารสาธารณะ ทางเดินเท้า ทางจักรยาน  

2) สวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความปลอดภัยภายในสังคม ตามวิสัยทัศน์ในอุดมคติของเมืองที่มีความปลอดภัยกลายเป็น

สิ่งที่ดูแลได้ยากในสังคมเมืองหลายแห่ง จากปัจจัยทางด้านความไม่เท่าเทียมกันในสังคมและสภาพ

เศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้มีอาชญากรรมสูงขึ้น ดังนั้นการสร้างสวัสดิภาพและความปลอดภัย ได้แก่ 

การดูแลทรัพย์สินและชีวิตความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในชุมชนเมือง การสร้างก าแพงรั้วสูง ลูกกรง

เหล็ก ป้ายเตือน กล้องวงจรปิด พนักงานรักษาความปลอดภัยพร้อมอาวุธบริเวณร้านค้าและธนาคาร 

เป็นต้น และการสร้างปลอดภัยในพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ความ

ปลอดภัย และความมีชีวิตชีวาของเมือง เพ่ือให้มีผู้ใช้งานพ้ืนที่สาธารณะ เดินเท้าและใช้จักรยาน 

สามารถช่วยเพ่ิมความปลอดภัยในพ้ืนที่สาธารณะด้วยการเป็นหูเป็นตาบนถนน และทางเดินเท้า ซึ่ง

ในช่วงเวลากลางคืนยังคงมีส านักงานร้านอาหาร ร้านค้า และคาเฟ่ ที่มีคนใช้งานอยู่แสดงให้เห็นถึง

กิจกรรมที่เกิดข้ึนและการพบปะสังสรรค์ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน 
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การออกแบบผังเมืองที่ดี ด้วยการมีโครงสร้างถนนที่สมบูรณ์และองค์ประกอบของทางเท้า 

จะช่วยให้เมืองมีความปลอดภัยมากขึ้น มีจุดหมายตาที่ชัดเจน ลานสาธารณะ ถนนสายส าคัญ ป้าย

บอกทาง ระบบไฟส่องสว่างที่ดี เป็นองค์ประกอบส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเมืองและ

ความรู้สึกปลอดภัย พ้ืนที่เชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ส่วนตัวและพ้ืนที่สาธารณะ ควรมีการก าหนดขอบเขต

ให้ชัดเจนจากแนวก าแพง รั้วต้นไม้ พุ่มไม้ ส่วนการเชื่อมต่อพ้ืนที่เป็นกึ่งสาธารณะและกึ่งส่วนตัว จะ

ช่วยให้คนเดินเท้ารับรู้ได้ถึงอาณาเขตการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องมีสัดส่วนที่พอเหมาะสามารถรักษา

ระยะห่าง การเปลี่ยนวัสดุปูทาง การแยกระดับพ้ืนที่แตกต่างกัน การใช้ระดับ ขั้นบันได ภูมิทัศน์ 

เฟอร์นิเจอร์ แนวต้นไม้ ประตู และกันสาด สามารถใช้ก าหนดต าแหน่งเริ่มต้นและสิ้นสุดของพ้ืนที่

สาธารณะ  

2.4.3 เมืองยั่งยืน 

 เมืองยั่งยืนมีระบบการคมนาคมที่สมบูรณ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสัญจรสีเขียว 

(Green Mobility) คือ การสัญจรโดยการเดินเท้า จักรยาน หรือระบบขนส่งสาธารณะ ท าให้เกิด

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากร ลดการปล่อยมลพิษ ลดการปล่อย

คาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ และลดระดับเสียงรบกวน ท าให้ประชาชนสนใจการวางผังเมืองที่ยั่งยืนเพ่ิม

มากข้ึน โดยแนวคิดของความยั่งยืนนั้นน ามาใช้กับการวางผังเมืองในลักษณะภาพกว้าง โดยทั่วไปจะมี

การใช้พลังงานและปล่อยของเสียออกไปจากแหล่งที่ใช้พลังงานซึ่งไม่มีการค านึงถึงผลกระทบจาก

มลพิษ ดังนั้นในภาคอุตสาหกรรม จึงควรมีการวางแผนด้านการรจัดหาพลังงานสะอาด การใช้น้ าอย่าง

มีประสิทธิภาพ ระบบการจัดการขยะ ระบบการสัญจรหรือคมนาคมสนับสนุนคนเดินเท้าและการขี่

จักรยาน และระบบขนส่งสาธารณะที่ดี องค์ประกอบที่กล่าวมานี้มีส่วนในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

เพราะนอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงานแล้วยังท าให้ประชาชนในเมืองมีสุขภาพที่ดีด้วย ซึ่งระบบการ

จัดการเมืองที่สามารถใช้งานได้ดีจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน ท าให้รับรู้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของย่านและสังคมเมืองตั้งแต่ด้านสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม โดยมีขั้นตอนส าคัญท่ีน าไปสู่เมืองยั่งยืน รายละเอียดดังนี้ 

1) เมืองส าหรับคนเดินเท้าและการขี่จักรยาน  

การให้ความส าคัญกับการสัญจรของคนเดินเท้าและจักรยาน เป็นระบบโครงข่ายการ

สัญจรหลักของเมือง และเป็นนโยบายที่ส าคัญของความยั่งยืนในภาครวมของเมือง ระบบการสัญจร

หรือคมนาคมด้วยการเดินเท้าและใช้จักรยานจะบริโภคพลังงานน้อยกว่า และมีผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

กว่าระบบการสัญจรหรือคมนาคมในรูปแบบอ่ืน ๆ แทบจะไม่มีเสียงรบกวนและไม่สร้างมลภาวะ เมื่อ
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เปรียบเทียบอัตราการบริโภคพลังงานกับระยะทาง ระบบการสัญจรหรือคมนาคม ด้วยจักรยานต่อ

การเดินเท้าต่อการใช้รถยนต์เท่ากับ 1 : 3 : 60 ของหน่วยพลังงาน หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าการใช้

จักรยานจะไปได้ไกลกว่าการเดิน 3 เท่าจากการใช้พลังงานที่เท่ากัน ส่วนรถยนต์จะใช้พลังงานมากกว่า

จักรยาน 60 เท่า และมากกว่าการเดิน 20 เท่า  

ดังนั้นระบบการสัญจรหรือคมนาคม ด้วยการเดินเท้าและการใช้จักรยานไม่ได้ท าให้พ้ืนที่

เมืองเกิดความแออัด เพราะคนเดินเท้าต้องการทางเดินที่เรียบง่าย โดยรูปแบบทางเดินเท้ามี 2 

รูปแบบ คือ เขตทางมีขนาดความกว้าง 3.5 เมตร และถนนคนเดินมีขนาดความกว้าง 7 เมตร สามารถ

รองรับคนได้ถึง 20,000 คนต่อชั่วโมง ส่วนทางจักรยานมีขนาดความกว้าง 2 เมตร สามารถรองรับ

จักรยานได้ถึง 10,000 คันต่อชั่วโมง โดยปกติทางจักรยานสามารถสัญจรได้มากกว่าทางรถยนต์ถึง 5 

เท่า ส่วนที่จอดรถจักรยานใช้พ้ืนที่น้อยเมื่อเทียบกับที่จอดรถยนต์ คือ 10 : 1 หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง

ได้ว่าที่จอดรถจักรยาน 10 คันในที่จอดรถ 1 คัน สรุปการสัญจรของคนเดินเท้าและการใช้จักรยานจะ

ช่วยประหยัดพ้ืนที่การสัญจรบนท้องถนนและช่วยสร้างพ้ืนที่สีเขียวของเมืองเพ่ิมมากขึ้นด้วยการลด

มลภาวะและลดการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศ 

2) ระบบขนส่งสาธารณะที่ดี  

 ระบบการขนส่งสาธารณะที่ดีส าหรับชุมชนเมือง มีความครอบคลุมทุกเส้นทางการสัญจร

ทั้งถนนสายประธาน ถนนสายหลัก และถนนสายรอง โดยต้องมีคุณภาพของการให้บริการที่มี

มาตรฐาน ปริมาณรถสาธารณะที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งในช่วงเวลาเร่งด่วนและ

เวลาปกติทั่วไป ท าให้ประชาชนเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากกว่าใช้รถยนต์ส่วนตัว จะช่วยลด

ปริมาณรถบนท้องถนน ลดการปล่อยมลพิษในเมืองและท าให้การจราจรติดขัดน้อยลง 

3) ความยั่งยืนทางสังคมกับพื้นท่ีสาธารณะของเมือง 

ความยั่งยืนทางสังคมเป็นมิติทางด้านความเสมอภาคในสังคม โดยให้ความส าคัญกับความ

เท่าเทียมกันในสังคม เช่น การพบปะกับคนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่สาธารณะของเมือง องค์ประบกอบที่ส าคัญ 

คือ การเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะอย่างสะดวกสบาย สถานที่ดึงดูดการใช้งาน ท าให้ผู้ใช้งานรู้สึกถึงการเชื้อ

เชิญ จนท าให้เกิดการรวมพลอย่างเป็นทางการและไม่ทางการของคนเมือง สามารถท าให้เกิ ดความ

เสมอภาคของการใช้งานพ้ืนที่ โดยรองรับการใช้อย่างหลากหลายของคนในสังคม และแบ่งบันพ้ืนที่

สาธารณะของเมืองร่วมกัน  
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2.4.4 เมืองสุขภาวะ 

 การสร้างเมืองสุขภาวะนั้นได้รับผลมาจากการเดินเท้าหรือการใช้จักรยานในเมือง จน

กลายเป็นกิจกรรมโดยปกติทั่วไป และเป็นกิจวัตรประจ าวันของคนเมือง โดยความสัมพันธ์ระหว่าง

สุขภาพกับการวางผังเมืองเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก ซึ่งการสร้างเมืองสุขภาวะนี้จะมุ่งเน้นไปที่สุขภาพ

ของคน และนโยบายสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับคนเมือง การเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคมที่มีพัฒนาทาง

เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว น าไปสู่ความท้าทายใหม่ ๆ ของนโยบายเพ่ือสุขภาพ ในปัจจุบันรถยนต์

กลายเป็นวิธีการสัญจรหลักของการเดินทางที่มีเพ่ิมมากขึ้น เทคโนโลยีช่วยอ านวยความสะดวกให้คน

เมืองมากข้ึน เช่น การเดินขึ้นบันไดถูกแทนที่ด้วยบันไดเลื่อนและลิฟต์ โดยส่วนใหญ่แล้วคนเมืองจะใช้

เวลาว่างที่บ้าน ท ากิจกรรมทั่วไปในกิจวัตรประจ าวัน เช่น นั่งดูทีวี รับประทานอาคาร โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ และนอนหลับ ท าให้หลายคนไม่มีโอกาสได้ใช้ร่างกายเพ่ือการออก

ก าลังกายจนท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ 

1) การออกก าลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน 

สิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งของนโยบายสุขภาพ คือ การเชื้อเชิญให้คนออกมาขี่จักรยานให้มาก

ขึ้น ท ากิจกรรมนอกบ้าน โดยสามารถท าให้เกี่ยวโยงกับกิจวัตรประจ าวันของคนเมือง ซึ่งปกติการเชื้อ

เชิญต้องประกอบด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพที่ดี มีมาตรฐาน มีรูปแบบของเส้นทางส าหรับการ

เดินหรือการวิ่งที่มีคุณภาพ ร่วมกับการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้คนเมือง ทราบถึงประโยชน์และ

โอกาสของการใช้พลังงานเพ่ือการเดินทาง ตัวอย่างของเมืองใหญ่ที่ก าลังพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

สร้างวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ของเมืองที่สนับสนุนให้คนเดินเท้าและใช้จักรยานมากขึ้น คือ นิวยอร์ก 

ซิดนีย์ และเม็กซิโกซิตี้ ซึ่งสามารถท าให้การใช้กิจวัตรประจ าวันของคนเมืองสัมพันธ์ไปกับการสัญจร

ของคนเดินเท้าและใช้จักรยานเข้าครอบครองพ้ืนที่ต่าง ๆ ในเมืองได้เป็นอย่างดี ดังนั้นปัญหาเรื่อง

สุขภาพมากมายอาจจะลดลงและคุณภาพชีวิตขอคนงเมืองก็จะได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นด้วย การ

ผสมผสานในรูปแบบการสัญจรท าให้คนเมืองใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างง่ายและสะดวกสบายมาก 

ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยมีพ้ืนที่สาธารณะของเมืองเป็นสถานที่พบปะกัน มีกิจกรรมที่

หลากหลาย เช่น ตลาด แสดงดนตรี เล่นกีฬา นั่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นพ้ืนที่ทางผ่านที่มีการเดินทางไป

มาระหว่างสถานที่ต่าง ๆ ในเมือง 

2) องค์ประกอบของทางเดินเท้าและทางจักรยาน 

การยกระดับโครงข่ายของการเดินเท้าและการใช้จักรยาน โดยวิธรการสร้างทางเดินเท้าให้

กว้างขึ้นเหมาะส าหรับปริมาณคนในเมือง การเลือกใช้วัสดุผิวทางเท้าและทางจักยานที่ดีขึ้นเหมาะ
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ส าหรับคนทั้งมวล เช่น เด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา และผู้พิการ ท าให้คนรู้สึกว่าทางเท้าส าหรับคนมี

ความส าคัญในระดับเดียวกับถนนส าหรับรถยนต์ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้ความร่มเงาบนทางเท้า ลด

ปริมาณสิ่งกีดขว้างที่ไม่จ าเป็น  ปรับปรุงระบบทางข้ามถนนให้มีความปลอดภัย มีเป้าหมาย คือ ท าให้

คนเมืองสามารถเดินได้ง่าย สะดวก มีสัญลักษณ์บอกทางที่ชัดเจน ระบบไฟส่องสว่าง และมีความ

ปลอดภัยทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน ท าให้คนมีความเพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมของทางเดิน

เท้าในเมืองที่มีความสวยงาม ประกอบกับเฟอร์นิเจอร์เมืองที่ดี อ านวยความสะดวกต่อการนั่ งพักผ่อน

หย่อนใจ  

2.5 ทฤษฎีชีวิตสังคมเมือง  

 เจน เจคอบส์ (1961) เขียนหนังสือ The Death and Life of Great America Cities อ้างอิง

ใน ก าธร กุลชล (2545, p. 223)  โดยให้ความส าคัญกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบธรรมดาสามัญ และ

การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างอบอุ่น ตลอดแนวถนนต่าง ๆ ในเมืองใหญ่ ซึ่งชาวเมืองทั้งหลายมีความคุ้นเคย

มาหลายชั่วอายุคน  

 เจน เจคอบส์ ได้รวบรวมประสบการณ์จากการใช้ชีวิตในเมืองต่าง ๆ มาประมวลเป็น

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งอาจสรุปเป็นทฤษฎีชีวิตสังคมเมืองที่เน้นเรื่อง “ถนนและความหลากหลาย” ซึ่ง

เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาชีวิตในพ้ืนที่สาธารณะในงานวิจัยชิ้นนี้ ดังนี้ 

2.5.1 ถนน 

 1) ถนนและทางเท้าคือดัชนีชี้วัดคุณภาพของเมือง เมืองใดมีถนนและทางเท้าที่มีชีวิตชีวา 

เมืองนั้นมีความน่าสนใจแต่ในทางตรงกันข้าม เมืองที่มีถนนที่เงียบเหงาจะรู้สึกน่าเบื่อและไม่ปลอดภัย 

 2) การออกแบบถนนให้มีชีวิตชีวา ท าได้โดยการดึงดูดให้มีผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาอยู่

ตลอดเวลา เช่น มีร้านค้าที่หลากหลาย จ าหน่ายสินค้า พิเศษ หรือให้บริการซึ่งที่อ่ืน ๆ ไม่มี ถนนและ

ทางเท้าที่มีผู้คนเดินผ่านจ านวนมากจะเกิดความน่าสนใจ เพราะผู้คนมักชอบดูผู้คนด้วยกันเอง ด้วย

เหตุผลดังกล่าวจึงไม่ควรออกแบบถนนสายต่าง ๆ ให้มีลักษณะเหมือนกันไปหมด 

 3) การออกแบบถนนให้มีความปลอดภัย จะต้องสร้างแนวแสดงอาณาเขต (Territory) ส่วน

บุคคล - ส่วนสาธารณะ ให้แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดอาคารชั้นบนที่ชิดขอบทางเท้า ก็ควรออกแบบให้มี

ส่วนยื่นล้ าออกไปในลักษณะ Bay Window เพ่ือให้ผู้ที่อยู่อาศัยภายในอาคารสามารถกวาดสายตา

มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องถนนทั้งทางซ้ายและขวาได้มากที่สุด อนึ่งถนนที่ยาวเกินไป เช่นถนนบาง

สายในนิวยอร์ค ซึ่งยาว 300 เมตร ก็ควรตัดลงครึ่งหนึ่งเพ่ือสร้างเส้นทางลัดให้เดินสั้นลงและเพ่ิมร้าน
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หัวมุมถนนให้มากขึ้น ถนนซึ่งไม่ค่อยมีผู้คนเดินผ่ายหรือไม่มีสายตาคอยเฝ้าระวัน มันจะกลายเป็น

แหล่งอาชญากรรมของแก๊งวัยรุ่นและพวกมิจฉาชีพ 

2.5.2 ความหลากหลายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 1) ในย่านใจกลางเมือง ควรใช้ที่ดินแบบผสมผสาน ทั้งที่อยู่อาศัย ที่ท างาน ร้านค้า แม้กระทั่ง

อุตสาหกรรมที่ปราศจากมลภาวะ ทั้งนี้ เพ่ือให้มีผู้คนผ่านไปผ่านมาจ านวนมาก ๆ ตลอดเวลา โดยให้

เหตุผลว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถท าให้สะอาด เงียบ และสวยงามได้ จึงไม่จ าเป็นต้อง

แยกตัวออกห่างย่านอ่ืน ๆ 

 2) ควรอนุรักษ์อาคารเดิม ๆ ไว้ ให้มีสัดส่วนมากกว่าอาคารใหม่เพ่ือรักษาระดับเศรษฐกิจ

ท้องถิ่น 

 3) การสร้างความหนาแน่นของอาคารและผู้คน เพ่ือความมีชีวิตชีวาและความหลากหลายใน

ย่านใจกลางเมือง โดยเฉพาะเมืองใหญ่แต่ไม่ใช่การสร้างความแออัด สร้างบรรยากาศของอากาศหลาย

รูปแบบ เกิดบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา ผู้คนก็จะพบปะสังสรรค์และช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัย 

 4) แนวคิดที่เป็นจุดเด่นของเจน เจคอบส์ ได้แก่ (1) การค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้งาน 

ไม่ใช่ของผู้ออกแบบ (2) การใช้ที่ดินผสมผสานไม่แบ่งแยกอย่างเด็ดขาด (3) การออกแบบให้สอดคล้อง

กับพฤติกรรมของสังคม 

2.6 แผนพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรีปี พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานจึง

ก าหนดเป้าประสงค์ในการพัฒนาจังหวัดในช่วงปี พ.ศ. 2561-2565 โดยจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งที่อยู่

อาศัยคุณภาพดีของประชาชน มีสภาพเศรษฐกิจ ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ก าหนดวิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ พันธกิจตัวชี้วัด รวมทั้งแผนงานโครงการของแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี พ.ศ. 2561-

2565 (ส านักงานจังหวัดนนทบุรี, 2562) 

1) วิสัยทัศน์จังหวัดนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2) เป้าประสงค์รวม 

2.1) จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของคนทุกระดับ 
2.2) จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า และภาค

บริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
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2.3) จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3) พันธกิจของจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2561 – 2565  

3.1) พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของ
คนทุกระดับ 

3.2) พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.3) เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้กับสินค้าและภาคบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  

3.4) พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ส าหรับแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2561 – 2564  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาให้เป็นเมืองรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งสาธารณะและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับ

การเติบโตของเมืองและบริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภูมิใจในจังหวัดนนท์ และ

เทิดทูลไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับการบริการภาค

เกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 

กลยุทธ์ที่ 2 : ฟ้ืนฟู พัฒนา และส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านประวัติศาสตร์ วิถี

ชีวิตและสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรกรรมที่มีคุณภาพและเชิงสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริอมและพัฒนาให้เป็นแหล่งประกอบธุรกิจที่มีคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองสีเขียว 

กลยุทธ์ที่ 2 : จัดการมลพิษและขยะมูลฝอยเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ 

กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 จากแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรีปี พ.ศ. 2561 – 2565 จะเห็นได้ว่าจังหวัดนนทบุรีมุ่งเน้นการ

พัฒนาซึ่งน าไปสู่เมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนในทุกระดับ ความเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ

พัฒนาเมืองให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการขยายตัวของเมือง 

ชุมชนล้อมรั้ว และแนวคิดเรื่องเมืองของผู้คน ที่จะน าไปสู่การเลือกพ้ืนที่ การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ

ย่านชานเมืองในจังหวัดนนทบุรี 

2.7 สรุปความรู้ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพื้นที่สาธารณะย่านชานเมืองตามแนวความคิด 

"เมืองของผู้คน" (Jan Gehl) 

 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี ประกอบด้วย แนวคิดการขยายตัวของเมืองและชุมชนล้อมรั้ว

โดยการขยายตัวของเมืองกรุงเทพมหานครมีอัตราการเพ่ิมขึ้นอย่างมาก จึงท าให้ย่านชายเมืองของ

กรุงเทพมหานครมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของอาคารห้างสรรพสินค้า ตลาด ที่พักอาศัย และหมู่บ้านจัดสรร 

เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี ในพ้ืนที่ย่านชานเมืองถูกขยายตัวไปยัง 5 จังหวัดปริมณฑล มีลักษณะความ

เป็นชุมชนล้อมรั้วเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองกรุงเทพมหานคร การให้ความหมายและนิยาม

ของชุมชนล้อมรั้ว ลักษณะการปิดล้อมของชุมชนและที่มาและการเกิดหมู่บ้านจัดสรร (ชุมชนล้อมรั้ว) 

ต่อมาเป็นแนวคิดพ้ืนที่สาธารณะ การให้ความหมายและนิยามของพ้ืนที่สาธารณะและประเภทของ

พ้ืนที่สาธารณะแนวคิดพฤติกรรมการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะ สอดคล้องกับกิจวัตรประจ าวันของคน

เมืองมากที่สุด พฤติกรรมการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งมีการศึกษาจากคนหลายกลุ่มที่มีการใช้งาน

พ้ืนที่ว่างสาธารณะ และการศึกษาพฤติกรรมของผู้คนในสังคมเมือง มีแนวคิดเมืองของผู้คน Jan Gehl 

เป็นแนวคิดหลักของงานวิจัยนี้ซึ่งประกอบด้วย เมืองมีชีวิตชีวา เมืองปลอดภัย เมืองยั่งยืน และเมือง

สุขภาวะ แนวคิดเมืองของผู้คนสัมพันธ์กับทฤษฎีชีวิตสังคมเมืองที่ประกอบด้วย ถนนและความ

หลากหลายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน กระบวนการพัฒนาเมืองจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา

ท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรีปี พ.ศ. 2561 – 2565 มีเป้าหมายพัฒนาให้จังหวัดเป็นแหล่งที่

อยู่อาศัยคุณภาพดีของประชาชน มีสภาพเศรษฐกิจ ที่มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  

สรุปแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ โดยแนวคิดเมืองของผู้คนของ Gehl (2010) ประกอบไปด้วย การ

เดินถนน การปั่นจักรยาน และการออกมาใช้พ้ืนที่สาธารณะของเมือง เป็นหัวใจหลักที่ส าคัญในการ

พัฒนาทุก ๆ ด้านของเมืองในด้านกายภาพ ส่วนในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่น่าสนใจ การที่จะบรรลุ
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ซึ่งวิสัยทัศน์ของเมืองที่มีชีวิตชีวา เมืองปลอดภัย เมืองยั่งยืน เมืองสุขภาวะ ได้นั้นมีวัตถุประสงค์หลัก

ทั้ง 4 ประการที่กล่าวมาข้างต้น ควรจะเริ่มจากการเพ่ิมความใส่ใจต่อคนเดินเท้า ผู้ใช้จักรยาน และ

การใช้พ้ืนที่ว่างสาธารณะของเมืองมากข้ึน หรือสร้างนโยบายที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนออกมาใช้งานพื้นที่

สาธารณะให้ได้มากที่สุด โดยกระท าร่วมกับกิจกรรมที่ต้องท าอยู่แล้วในแต่ละวัน นั้นเป็นการสนับสนุ

นอย่างดียิ่งต่อวัตถุประสงค์แห่งเมืองทั้ง 4 ประการ คือ 1) เมืองที่มีชีวิตชีวา ได้แก่ การเดินถนน การ

ปั่นจักรยาน และการออกมาใช้พ้ืนที่สาธารณะของเมือง 2) เมืองปลอดภัย ได้แก่ การให้ผู้คนออกมา

อยู่หรือใช้พ้ืนที่สาธารณะของเมือง การเดินที่ดี เช่น ทางเดินที่เอ้ือต่อการเดินระยะสั้น ๆ พ้ืนที่

สาธารณะที่น่าสนใจ ที่เหมาะแก่การเดิน การใช้งานพ้ืนที่ที่หลากหลาย Eye on the Street 3) เมือง

ยั่งยืน โดยการใช้ระบบ Green Mobility คือ การเดิน การปั่นจักรยาน และระบบขนส่งสาธารณะ 

และ 4) เมืองสุขภาวะ ซึ่งการเดินเท้า และการขี่จักรยานเสมือนเป็นการออกก าลังกาย สัมพันธ์กับ

แนวคิดการใช้พ้ืนที่อย่างหลากหลายประกอบกับการมีสายตาช่วยสอดส่องความปลอดภัยในเมือง 

(Eye on the Street) โดย Jacobs (1961) กล่าวว่าเป็นการช่วยส่งเสริมให้เมืองมีความปลอดภัยมาก

ยิ่งขึ้นเพราะจะท าให้ผู้คนออกมาใช้งานพ้ืนที่สาธารณะมากขึ้น เมื่อรวมกับการสัญจรสีเขียว เช่น การ

เดิน การปั่นจักรยาน หรือระบบขนส่งสาธารณะที่ดีจะส่งเสริมให้เมืองมีความยั่งยืน และเมื่อเมืองมี

พ้ืนที่ด้านกายภาพที่ดีที่สามารถรองรับการใช้งานของผู้คน ท าให้ผู้คนรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของ

เมือง มีทางเดินหรือทางจักรยานที่ดี ระบบขนส่งสาธารณะที่ดี ท าให้ผู้คนรู้สึกว่าได้ออกก าลังกายไป

กับส่วนหนึ่งของเมือง และเกิดเป็นเมืองสุขภาวะ โดยมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับองค์ประกอบการใช้

งานเมืองที่ดีของ Whyte (1980) คือ การใช้พ้ืนที่สาธารณะที่มีชีวิตชีวา พ้ืนที่นั่งพักคอย แสงอาทิตย์ 

ต้นไม้ อาหาร ถนน อุปสรรคต่อการใช้งาน และกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นท่ีสาธารณะ 

จากการสรุปแนวความคิดของ “Jan Gehl” ในเรื่อง Cities for People ที่พูดถึงเมืองของ
ผู้คนได้แบ่งไว้เป็น 4 หัวข้อคือ 1) Lively City 2) Safety City 3) Sustainable City 4) Healthy 
City ซึ่งในแต่ละหัวข้อให้ความหมายได้ดังนี้  

1. Lively City คือ การท าให้ผู้คนที่อยู่ในเมืองจ านวนมากได้รู้สึกว่าได้รับการเชื้อเชิญให้
ออกมาเดินถนน ออกมาขี่จักรยานและออกใช้กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นก าลังที่ส าคัญต่อศักยภาพในการพัฒนาเมืองให้มีความมีชีวิตชีวา รวมไปถึงเรื่องการใช้ชีวิตในพื้นที่
สาธารณะ  

2. Safety City คือ การท าให้ผู้คนจ านวนมากที่มาใช้พ้ืนที่สาธารณะได้รู้สึกว่าปลอดภัย 
ซึ่งเมืองที่เชื้อเชิญให้คนรู้สึกออกมาเดินนั้น จะต้องมีโครงสร้างเมืองที่ตอบรับและเหมาะสม เช่น เอ้ือ
ต่อการเดินในระยะสั้นๆ มีพ้ืนที่สาธารณะที่น่าสนใจ มีกิจกรรมในพ้ืนที่ที่หลากหลาย องค์ประกอบ
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เหล่านี้จะช่วยเพ่ิมปริมาณกิจกรรมและความรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยในการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะ 
เมื่อมีผู้คนออกมาใช้พ้ืนที่สาธารณะของเมือง มีสายตามากมายคอยสอดส่องตลอดแนวถนน และมี
กิจกรรมบนพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ นั้นเป็นก าลังส าคัญต่อศักยภาพที่ท าให้เกิดเมืองปลอดภัย 

3. Sustainable City คือ การพัฒนาเมืองให้มีระบบคมนาคมส่วนใหญ่ไปในรูปแบบการ
สัญจรสีเขียว (Green Mobility) เช่น การเดินเท้า การใช้จักรยาน การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ หรือ
การลดการใช้รถยนต์ การคมนาคมเหล่านี้ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ทั้ งในด้านเศร ษฐกิจและ
สภาพแวดล้อมโดยตรง 

4. Healthy City คือ การพัฒนาเมืองชีวิตชีวา เมืองปลอดภัย และเมืองยั่งยืน เช่น การ
เดินเท้าหรือการขี่จักรยานกลายเป็นกิจกรรมธรรมชาติ ท าให้สามารถถูกใช้งานเป็นกิจวัตรประจ าวัน
ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองได้ 
 แนวความคิดของ “Jan Gehl” ในเรื่องเมืองทั้ง 4 เมือง ท าให้ได้ทราบค าจ ากัดความและ
ความหมายของเมืองต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปพัฒนาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจและการวิเคราะห์พ้ืนที่
สาธารณะย่านชานเมือง ตลาดบางใหญ่ จากการศึกษาแนวคิดต่าง ๆ สามารถสรุปตัวชี้วัดที่มีความ
สอดคล้องกันระหว่างรูปแบบเมืองทั้ง 4 ด้านคือ 1) การเดินเท้าและการใช้จักรยาน (Walk/Cycle) 2) 
พ้ืนที่สาธารณะ (Public Space) 3) ระบบขนส่งสาธารณะ Public Transport 4) การใช้ประโยชน์
ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed – Use) (ภาพที่ 16) 
 

 
 

ภาพที่ 16 สรุปจากการวิเคราะห์แนวความคิดของ “Jan Gehl” ในเรื่อง Cities for People 
ที่มา: จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย (2563)  
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จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องท าให้เห็นความหลากหลายของเนื้อหาที่

สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับแนวความคิดเกี่ยวกับเมืองของผู้คน เพ่ือใช้ออกแบบการวิจัย 

กระบวนการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และข้ันตอนการวิจัย ในบทที่ 3 ต่อไป 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมืองตามแนวคิด “เมืองของผู้คน” (Jan 

Gehl) : กรณีศึกษา ย่านบางใหญ่นนทบุรี เป็นงานวิจัยที่ต้องการเสนอแนะแนวทางส าหรับการพัฒนา

รูปแบบพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมืองย่านบางใหญ่ และพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมืองอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นใน

ประเทศไทย โดยใช้พื้นที่สาธารณะย่านบางใหญ่เป็นพื้นที่ศึกษา 

 จากการศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย และตัว

แปรที่ต้องการศึกษาแล้วนั้น จึงน ามาสร้างกระบวนการ และวิธีวิจัย เพ่ือท าการศึกษาเชิงลึกทางด้าน

กายภาพ และพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเป็นขั้นตอนในการหาค าตอบของปัญหาในการวิจัยนี้โดยในส่วน

ของระเบียบวิจัยประกอบไปด้วย การคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษา ค าถามของงานวิจัย ตัวแปรของงานวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง วิธีที่ใช้ในการวิจัย และหลักการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 การคัดเลือกพื้นที่ศึกษา พื้นที่สาธารณะย่านชานเมือง กรณีศึกษาย่านบางใหญ่ 

3.1.1 ศึกษาพื้นที่สาธารณะย่านชานเมือง กรณีศึกษาย่านบางใหญ่ 

 การศึกษาพ้ืนที่สาธารณะย่านบางใหญ่ โดยการศึกษาจากแผนที่และภาพถ่ายสถานที่จริงที่มี

อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรม Google Earth และ Street View ท าการส ารวจพ้ืนที่

สาธารณะย่านบางใหญ่ทั้งหมด และจ ากัดพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการศึกษาให้แคบลง โดยการคัดเลือก

พ้ืนที่ที่มีรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายทั้งการใช้งานและผู้คน รวมถึงมีองค์ประกอบที่บ่งบอก

ถึงการท ากิจกรรมการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ที่ชัดเจน และมีการท ากิจกรรมเหล่านั้นเป็นเวลานาน

พอสมควรแล้ว หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาหาข้อสรุปในการคัดเลือกพ้ืนที่ต่อไป 

 จากการศึกษาพ้ืนที่สาธารณะย่านบางใหญ่ ส่วนใหญ่จะมีการใช้ประโยชน์เป็นตลาดหรือพ้ืนที่

พาณิชยกรรม ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของเมืองไปสู่ชานเมือง คนย้ายจากในเมืองเข้าไปสู่หมู่บ้าน

จัดสรรล้อมรั้ว ซึ่งมีลักษณะเป็นการใช้งานพ้ืนที่เชิงเดียว เพ่ือการอยู่อาศัยเป็นหลัก ปรากฏการณ์ของ

การเกิดขึ้นของตลาดเหล่านี้นั้น เพื่อที่จะรองรับการใช้งานของผู้คน เช่น การจับจ่ายใช้สอย การเข้าถึง

อาหาร และการพักคอยเพ่ือเดินทางต่อไป แต่ในขณะเดียวกันพ้ืนที่ตลาดเหล่านี้ก็ต้องมีการใช้

ประโยชน์ด้านอื่น ๆ เพื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะของเมืองอย่างแท้จริง 
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3.1.2 ศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะ 

รูปแบบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะย่านบางใหญ่ว่ามีการใช้ประโยชน์รูปแบบใดบ้างและ

ตั้งอยู่ที่ใด โดยขั้นตอนในการศึกษาถึงรูปแบบที่มีการใช้ประโยชน์อยู่ในปัจจุบันของพ้ืนที่สาธารณะ

ย่านบางใหญ่ เป็นการจัดหมวดหมู่ตามลักษณะของการใช้พ้ืนที่ จากการศึกษาพ้ืนที่สาธารณะย่านบาง

ใหญ่ทั้งหมด ได้ใช้ปัจจัยด้านประโยชน์ใช้สอยของพ้ืนที่เป็นรูปแบบการในการจัดกลุ่มแบ่งแยก

ประเภท 

 จากการศึกษาพ้ืนที่สาธารณะย่านบางใหญ่พบว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินใน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การใช้ประโยชน์เป็นตลาด 
2) การใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่สาธารณะของเมือง 
3) การใช้ประโยชน์พื้นที่แบบกึ่งสาธารณะเชิงธุรกิจ 

 

ภาพที่ 17 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สาธารณะย่านบางใหญ่ 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Google Earth (2562) โดยผู้วิจัย 

3.1.3 คัดเลือกพื้นที่ศึกษาวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ท าการเลือกพ้ืนที่ ส าหรับการศึกษาวิจัย เป็นพื้นที่สาธารณะย่านบางใหญ่เป็นจ านวน 

1 แห่ง โดยการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นตลาด เนื่องจากปรากฏการณ์ของการขยายตัวจากเมืองไปสู่ชาน

เมือง การย้ายคนจากเมืองไปสู่ชานเมืองท าให้เกิดขึ้นของตลาดเหล่านี้เป็นจ านวนมากที่สุด จึงได้ท า

การเลือกพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่ เพราะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในย่านบางใหญ่และมีการใช้งานที่ค่อยข้าง

หลากหลาย และมีความมีชีวิตชีวามากที่สุด 
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3.2 ตัวแปรของงานวิจัย 

 ในการวิจัยนี้จ าเป็นต้องมีการก าหนดตัวแปรในการวิจัย เพ่ืออธิบายเหตุและผล ในการเกิด

พฤติกรรมภาพในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

3.2.1 ตัวแปรต้น 

 ตัวแปรต้นของงานวิจัยนี้ คือองค์ประกอบและลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ ของพ้ืนที่ศึกษาอัน

จะส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมภาพในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งได้จากการศึกษาแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้อง

กับพ้ืนที่สาธารณะ ประกอบไปด้วย 

1) องค์ประกอบทางกายภาพ ได้แก่ ต าแหน่งที่ตั้ง การเข้าถึง ทางสัญจร บริบทโดยรอบ จุดที่

น่าสนใจ การแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย อาคาร ร้านค้า ร้านอาหาร ต้นไม้ ร่มเงา ความปลอดภัย ทางเดิน ระบบ

ขนส่งสาธารณะ 

2) ปัจจัยคุณลักษณะของผู้ใช้งาน ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และระดับรายได้ 

- เพศ แบ่งเพศ ได้แก่ เพศชาย เพศหญิง 
- ช่วงอายุ แบ่งช่วงอายุ ได้แก่ วัยเด็ด 1-11 ปี วัยรุ่น 12-25 ปี วัยผู้ใหญ่ 26-60 ปี และ

วัยสูงอายุ มากกว่า 61 ปี 
- ระดับการศึกษา แบ่งระดับการศึกษา ได้แก่ ต่ ากว่ามัธยม มัธยมศึกษา ปวช . ปวส. 

อนุปริญญา ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 
- ระดับรายได้ แบ่งระดับรายได้ ได้แก่ ต่ ากว่า 6,000 บาท 6000 - 10000 บาท 10,000 

- 20,000 บาท 20,000 - 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท 

3.2.2 ตัวแปรตาม 

 ตัวแปรตามของงานวิจัยนี้ คือลักษณะพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยมีความแตกต่างกัน เมื่อเกิด

ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่แตกต่างกันหรือมีการเปลี่ยนแปลง ตัวแปรตามหรือผลที่เกิดขึ้นนี้

สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนประกอบด้วย 

1) ด้านปริมาณ คือ พ้ืนที่รองรับกิจกรรมต่าง ๆ มีปริมาณการใช้งานของผู้คนหรือไม่ 

2) ด้านคุณภาพ คือ ผู้คนใช้งานพ้ืนที่อย่างไร ใช้พื้นที่ว่างสาธารณะท ากิจกรรมอะไรบ้าง 

3.3 วิธีที่ใช้ในการวิจัย 

3.3.1 การเก็บข้อมูลของพ้ืนที่ศึกษา 

1) ด้านกายภาพ สามารถแบ่งวิธีการเก็บข้อมูลได้เป็น 2 ส่วน คือ  
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-  การค้นคว้าจากเอกสารที่ได้มีการบันทึกไว้แล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความ

เป็นมาของพ้ืนที่ ต าแหน่งที่ตั้ง 

- การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการลงส ารวจสภาพบริบทโดยรอบ และองค์ประกอบต่าง ๆ 

ภายในพ้ืนที่ การเข้าถึง  

 2) ด้านพฤติกรรม ต้องการเก็บข้อมูล 2 ส่วน คือ ช่วงวันและเวลา และลักษณะของกิจกรรม 

2.1) ช่วงวันและเวลา 

ใช้การสังเกตการณ์เบื้องต้น เพ่ือสังเกตความแตกต่างทั้งในเชิงพฤติกรรม และ

กายภาพเพ่ือแบ่งช่วงเวลาที่ต้องการเก็บข้อมูลเชิงพฤติกรรม เพ่ือสะท้อนความหลากหลายการใช้งาน

ตามช่วงเวลา ซึ่งจากการส ารวจและการเก็บข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ลักษณะการใช้งาน กลุ่มผู้ใช้งาน

และปริมาณของผู้ใช้งานในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมีความใกล้เคียงกัน จึงท าให้การสุ่มเก็บข้อมูลซึ่ง

เป็นตัวแทนของวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ส่วนวันศุกร์ ลักษณะการใช้งานพ้ืนที่ค่อนข้างจะเหมือนวัน

จันทร์ถึงวันพฤหัสบดีแต่จะแตกต่างกันที่จ านวนของผู้ใช้งานที่ค่อนข้างหนาแน่นมากกว่า และส่วนการ

ใช้งานวันเสาร์ - อาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดของคนที่ท างาน ท าให้กลุ่มผู้ใช้และปริมาณของผู้ใช้งานมี

ความแตกต่างกัน จึงแยกการเก็บข้อมูลของทั้ง 3 วัน และในแต่ละวันพบว่าความแตกต่างของการใช้

งาน กลุ่มผู้ใช้และปริมาณของผู้ใช้งานสามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า (06.00 - 12.00 น.) 

ช่วงบ่าย (13.00 - 16.00 น.) และช่วงเย็น (17.00 - 22.00น.) ซึ่งวันและเวลาที่แบ่งจะน าไปใช้เก็บ

ข้อมูลเชิงลึกของพ้ืนที่ศึกษา (ตารางท่ี 1) ลงพื้นที่ส ารวจตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มกราคม 2563 

ตารางที่ 1 วันที่เก็บข้อมูลที่จะท าการแสดงข้อมูลตามช่วงเวลา 

ช่วงเวลา 
วันธรรมดา วันหยุดสุดสัปดาห์ 

วันจันทร์ถึงพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ถึงอาทิตย์ 

ช่วงเช้า 06.00 - 12.00น. วันจันทร์ที่ 06/01/63 วันศุกร์ที่ 17/01/63 วันเสาร์ที่ 04/01/63 

ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00น. วันจันทร์ที่ 06/01/63 วันศุกร์ที่ 17/01/63 วันเสาร์ที่ 04/01/63 

ช่วงเย็น 17.00 - 22.00น. วันจันทร์ที่ 06/01/63 วันศุกร์ที่ 17/01/63 วันเสาร์ที่ 04/01/63 

การจับตามองบนท้องถนน สามารถสังเกตได้จากการมองดูด้านหน้าของตัวอาคาร ซึ่ง

อาคารที่มีลักษณะด้านหน้าเป็นกระจก หรือเป็นโต๊ะนั่งจะมีสายตาที่คอยสอดส่องหรือมองออกมาที่

ถนนอยู่ตลอดเวลา แต่การมองที่ออกมาจากอาคารพาณิชย์นั้นส่วนใหญ่จะมองเห็นแค่ฟุตบาทบริเวณ
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ด้านหน้าของอาคารแต่จะไม่สามารถมองเห็นข้ามฝั่งถนนได้ เนื่องจากการจอดรถด้านหน้าของอาคาร

บังทัศนียภาพในการมองเห็น 

2.2) ลักษณะของกิจกรรม 

เนื่องจากพ้ืนที่ศึกษาคือบริเวณตลาดบางใหญ่ การเข้าถึงส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัวเป็น

หลัก กิจกรรมที่เกิดขึ้นจึงเป็นการเข้ามาในพ้ืนที่แล้วจอดรถเพ่ือไปสถานที่ต้องการใช้บริการ โดย

กิจกรรมที่พบในพ้ืนที่ศึกษา คือ กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวที่เกิดจากสถานที่ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น

ประเภทย่อย ๆ ประกอบด้วย การเดิน ซื้อของ ขายของ รอรถสาธารณะ และนั่งรับประทานอาหาร 

โดยผู้วิจัยจึงได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ว่างสาธารณะตามกิจกรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมประจ าวัน ได้แก่ กิน ดื่ม ซื้อสินค้าและบริการ ท างาน ขึ้นรถประจ าทาง 

ขายของ และท าธุระ 

- กิจกรรมทางเลือก ได้แก่ นันทนาการ กีฬา ท่องเที่ยว และเดินเล่น 

- กิจกรรมทางสังคม ได้แก่ คุยกับคนรู้จัก และคุยกับคนแปลกหน้า 

การเก็บข้อมูลเชิงพฤติกรรม ใช้วิธีลงพ้ืนที่ศึกษาตามช่วงเวลาที่ได้ท าการแบ่งไว้  และ

บันทึกภาพลักษณะของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทุก ๆ 30 นาที และน ามาท าแผนผังเพ่ือเปรียบเทียบความ

แตกต่างของปริมาณผู้ใช้ และกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน เพ่ือสะท้อนความหลากหลายในการ

เข้าใช้งาน โดยที่ข้อมูลจะปรากฏแผนผังประกอบด้วยต าแหน่งของผู้ใช้งาน และลักษณะกิจกรรมที่

เกิดขึ้น ตามสรุปตัวชี้วัดเมืองของผู้คนจากบทที่ 2 คือ 1) การเดินเท้าและการใช้จักรยาน 2) พ้ืนที่

สาธารณะ 3) ระบบขนส่งสาธารณะ 4) ความหลากหลายของกิจกรรมและความปลอดภัยในเมือง 

การวิเคราะห์ความหลากหลายของกิจกรรม 

ส ารวจจากการใช้ประโยชน์อาคารแบบผสมผสานที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่สอดคล้องกับการ

ใช้งานพ้ืนที่มากน้อยเพียงใด โดยการใช้งานในพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมืองที่มีความหลายหลายทั้ง

การใช้งานในแต่และพ้ืนที่ ช่วงวันและเวลา ในการวัดระดับการใช้ประโยชน์อาคารแบบผสมผสานของ

พ้ืนที่นั้นจะใช้สูตรประเภทของกิจกรรม(จ านวนกิจกรรม) / ระยะทาง (เมตร) ซึ่งได้ค่าความหลากหลาย

ของการใช้ประโยชน์อาคารแบบผสมผสานมีหน่วยเป็น กิจกรรมต่อเมตร 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยได้ใช้แบบสังเกตการณ์(แผนที่ส ารวจ) โดยการบันทึกอัตราการสัญจรผ่านของคน

เดินเท้าในพ้ืนที่ ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ของวันด้วยการนับด่าน (Gate Count) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
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เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญนี้ ได้จากกลุ่มตัวอย่างของ

ผู้ใช้งานตลาดบางใหญ่ 

1) แบบสังเกตการณ์แผนที่ส ารวจและการบันทึกอัตราการสัญจรผ่าน (Gate Count) 

การบันทึกอัตราการสัญจรผ่านของคนเดินเท้า ท าให้เราทราบถึงปริมาณคนเดินเท้าที่สัญจร

ในแต่ละด่านของพ้ืนที่ แสดงให้เห็นถึงจุดหรือบริเวณท่ีมีปริมาณของคนเดินเท้าสัญจรผ่านสูงสุดในแต่

ละช่วงเวลาของวัน เพ่ือท าให้สามารถเห็นถึงภาพรวมของปริมาณผู้คนในการใช้งานพ้ืนที่ที่

ท าการศึกษา 

 โดยก าหนดด่านทั้งหมด 26 ด่าน (ภาพที่ 18) ซึ่งได้ก าหนดด่านการบันทึกอัตราการสัญจร

ผ่านของคนเดินเท้า โดยจะเลือกบริเวณจุดตัดหรือทางแยกส าคัญ โดยใช้ชื่อด่าน A1-A26  

 ทั้งนี้ก็เพ่ือให้สามารถเก็บข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาได้ภายในเวลาที่ก าหนดไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อ 

1 ช่วงเวลา และท าการเก็บข้อมูลระหว่างสัปดาห์ และวันหยุดสัปดาห์ โดยท าการแบ่งข้อมูลออกเป็น 

3 ช่วงเวลาตามตารางท่ี 1 วันที่เก็บข้อมูลที่จะท าการแสดงข้อมูลตามแต่ละช่วงเวลา 

 โดยการเก็บข้อมูลจะใช้เวลาเก็บด่านละ 3 นาที โดยเก็บวันระหว่างสัปดาห์ (วันจันทร์และวัน

ศุกร์) และวันหยุดสุดสัปดาห์ (วันเสาร์) เมื่อท าการเก็บข้อมูลแล้วจึงน ามาหาค่าเฉลี่ยเป็นอัตราต่อ

ชั่วโมง ทั้งวันระหว่างสัปดาห์และวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งการเก็บข้อมูลด้วยวิธีนี้ ท าให้ทราบถึงปริมาณ

ของคนเดินเท้าที่สัญจรผ่านพ้ืนที่โดยเฉลี่ยในแต่ละด่าน และบริเวณที่มีคนเดินเท้าสัญจรผ่านสูงสุดใน

แต่ละช่วงเวลาของวัน 
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ภาพที่ 18 ต าแหน่งของด่านนับปริมาณการสัญจรของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

2) การบันทึกรูปแบบการเลือกเส้นทางยอดนิยมสัญจรของคนเดินเท้าในพื้นที่ศึกษา ด้วย

วิธีการสะกดรอย (Looking for Traces) 

 การบันทึกรูปแบบการเลือกเส้นทางยอดนิยมสัญจรของคนเดินเท้าในพื้นที่ตามช่วงเวลาต่างๆ 

ของวัน เป็นการสะกดรอยตามคนในพื้นที่ศึกษา และท าการบันทึกรูปแบบเส้นทางสัญจรที่นิยมใช้ จุด

ปฏิสัมพันธ์ในระหว่างการสัญจร ของกลุ่มผู้คนหลากหลายประเภท ท าให้ทราบถึงศักยภาพในการใช้

งานของบริเวณต่าง ๆ ในพ้ืนที่สาธารณะของคนเดินเท้าที่นิยมสัญจรเพื่อเข้าถึงและสัญจรผ่าน ทั้งนี้จะ

ก าหนดจุดเริ่มต้นที่จะท าการส ารวจ โดยมีเส้นทางของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษาไว้ 9 จุดเป็น

ทางเข้าออกพ้ืนที่ศึกษาโดยรอบ (ภาพที่ 19) โดยท าการบันทึกรูปแบบการเลือกเส้นทางยอดนิยมของ

คนเดินเท้าในวันจันทร์ วันศุกร์ และวันเสาร์ 

 เนื่องจากเป็นการสุ่มตัวอย่างหารูปแบบเส้นทางยอดนิยมสัญจรในช่วงวันเวลาที่ก าหนด จึง

เลือกช่วงเวลาที่มีคนใช้งานเฉลี่ยมากที่สุดในช่วงเย็นของวันที่ท าการส ารวจ ได้แก่ เวลา 18.00 น.-

22.00 น. เพ่ือสอดคล้องกับผลการบันทึกอัตราสัญจรโดยการนับด่าน 
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 ในการเก็บข้อมูลการบันทึกความนิยมในการสัญจรของคนเดินเท้า โดยก าหนดเงื่อนไขในการ

ติดตามคนดังนี้  

1) เวลาในการสะกดรอยจากจุดเริ่มต้น คนละ 5 นาท ี
2) ท าการสุ่มสะกดรอยตามด่านละ 3 คน 
3) เวลาที่จะเลิกติดตามเมื่อสิ้นสุดเวลา 5 นาที หรือเมื่อผู้ติดตามหยุดท ากิจกรรมนานกว่า 1 

นาที โดยถือว่าผู้ติดตามถึงจุดหมายปลายทางในการสัญจรแล้ว 
4) เลิกติดตามเม่ือผู้ติดตามออกนอกขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อนหมดเวลาที่ก าหนดไว้ 

 ท าการเก็บข้อมูลในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 และวันเสาร์ที่ 

4 มกราคม 2563  

 

ภาพที่ 19 ต าแหน่งจุดเริ่มต้นในการบันทึกเส้นทางยอดนิยมสัญจรของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ว่าง

สาธารณะย่านชานเมืองตลาดบางใหญ่ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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3) การบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้า ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ของ

วัน ด้วยวิธีการจับภาพชั่วขณะ (Snaps Short) 

 การบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้าที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ว่างสาธารณะ

อย่างเป็นระบบ โดยท าการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่สามารถท าการเก็บบันทึกกิจกรรมที่

เกิดข้ึน ในช่วงเวลานั้น ทีละส่วนในขอบเขตท่ีสามารถมองเห็นพร้อมกันในชั่วขณะเดียว เสมือนกับการ

กดชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป โดยจะท าการบันทึกคนและกิจกรรมต่าง ๆ ลงในแผนที่โดยแยก

สัญลักษณ์ตามประเภทของคนและกิจกรรม ท าให้ทราบถึงศักยภาพการใช้งานบริเวณต่าง ๆ ในพ้ืนที่

เพ่ือนั่ง ยืน หรือหยุดเพื่อซื้อของ พูดคุย ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ตอนต้น 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีทางสถิติเพ่ือศึกษาความต้องการในกิจกรรมต่าง ๆ ที่

เกิดขึ้นบนพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมือง เพ่ืออภิปรายและหาค าตอบของการวิจัย และเกิดเป็ น

ข้อเสนอแนะในการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมืองต่อไป มีดังนี้ 

 3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจภาคสนาม ข้อมูลทางกายภาพ จ านวน ลักษณะของ

ผู้ใช้งาน และกิจกรรมที่เกิดข้ึน โดยวิเคราะห์จากผังกิจกรรมที่ได้จากการเก็บข้อมูล 

 3.5.2 การวิเคราะห์ เพ่ือมุ่งหาค าตอบของการวิจัยโดยการอ้างอิงข้อมูลเชิงทฤษฎีสนับสนุน 

เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ และปัจจัยต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอแนะเป็นแนวทางในการ

ออกแบบพื้นที่สาธารณะย่านชานเมืองต่อไป 

3.6 สรุปวิธีด าเนินงานวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวทฤษฎีพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมืองตามแนวความคิด 

"เมืองของผู้คน" (Jan Gehl) มาประยุกต์ใช้โดยน าปัจจัยด้านช่วงวันและเวลา และลักษณะของกิจกรรม

ในตลาดบางใหญ่ โดยปัจจัยทั้ง 2 ประการมีส่วนท าให้พ้ืนที่นั้นมีความเป็นเมืองของผู้คน ซึ่งการวิจัยนี้

จัดเป็นการวิจัยเชิงอธิบาย โดยท าการวิเคราะห์อัตราการสัญจรผ่านของคนเดินเท้า ท าให้เราทราบถึง

ปริมาณคนเดินเท้าที่สัญจรในแต่ละด่านของพ้ืนที่ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างทางกายภาพกับ

พฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ย่านชานเมือง ซึ่งได้เจาะจงเลือกพ้ืนที่ศึกษาจากตลาดบางใหญ่ ที่ล้อมไปด้วย

ชุมชนหรือหมู่บ้านจัดสรร ในเขตย่านชานเมืองกรุงเทพมหานคร โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการ



  48 

วิจัย คือ ผู้ใช้งานตลาดบางใหญ่และผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณตลาด เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ได้ดีที่สุด

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ  

1) แบบสังเกตการณ์แผนที่ส ารวจและการบันทึกอัตราการสัญจรผ่านของคนเดินเท้า 

(Gate Count) ซึ่งวิธีนี้จะท าให้ทราบถึงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่ ว่ามีลักษณะ

เป็นอย่างไร กิจกรรมมีอะไรบ้าง การใช้งานในแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกันหรือไม่ โดยในการนับด่าน (Gate 

Count) จะท าให้ทราบถึงปริมาณของผู้คนที่สัญจรผ่านด่าน ว่ามีมากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันและ

ช่วงเวลา ซึ่งจะท าให้เห็นภาพรวมของพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่ว่ามีลักษณะทางกายภาพเป็นแบบไหนและ

พ้ืนที่ไหนบ้างที่มีผู้ใช้งาน 

2) การบันทึกรูปแบบการเลือกเส้นทางยอดนิยมสัญจรของคนเดินเท้าในพื้นที่ศึกษา ด้วย

วิธีการสะกดรอย (Looking for Traces) ซึ่งในเครื่องมือนี้จะเหมือนกับการแจกแบบสอบถาม 

เพ่ือที่จะท าให้ทราบถึงรูปแบบการสัญจรของผู้คนที่เข้ามาใช้งานพื้นที่ จากจุดที่อ้างอิง เช่น ป้ายรถเมล์ 

สะพานลอยหรือพ้ืนที่จอดรถ เพ่ือที่จะได้บันทึกรูปแบบการเดิน จุดแวะพักต่าง ๆ หรือจุดที่หยุดพูดคุย

กัน การใช้เวลาอยู่ในพ้ืนที่ และศักยภาพในการใช้งานจุดต่าง ๆ  เพ่ือให้ทราบถึงเส้นทางที่ผู้คนนิยม

สัญจรมากท่ีสุด 

3) การบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพื้นที่ของคนเดินเท้า ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ของ

วัน ด้วยวิธีการจับภาพชั่วขณะ (Snaps Short) ในวิธีนี้จะท าให้เห็นถึงลักษณะของพฤติกรรมการใช้

งานในแต่ละพ้ืนที่ เช่น การเดิน นั่ง ซื้อของ หรือรอรถประจ าทาง และจะแสดงปริมาณของผู้คนที่ใช้

งานผ่านรูปแบบกราฟฟิก เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยใช้สัญลักษณ์แทนผู้คนและ

กิจกรรมที่ก าลังท า ซึ่งจะสามารถเห็นภาพรวมในการใช้งานของแต่ละช่วงเวลา ช่วงวัน ว่าแตกต่างกัน

มากน้อยเพียงใด  

จากเครื่องมือทั้ง 3 เครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการส ารวจ สามารถสรุปได้ว่าแต่ละเครื่องมือมี

การส ารวจและได้ข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละเครื่องมือก็จะถูกน าไปวิเคราห์ในหลาย ๆ ด้าน 

เพ่ือให้ครอบคลุมถึงลักษณะความเป็นเมืองของผู้คน เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว จึงน าข้อมูลมาใช้ใน

การวิเคราะห์และน ามาประมวลผล เพ่ือสรุปผลการวิจัย ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากความบกพร่อง

ของพ้ืนที่ รวมทั้งกิจกรรมที่มีความขัดแย้งกัน และลักษณะเมืองของผู้คนตามแนวคิดของ Jan Gehl 

โดยแบ่งเป็นข้อ ๆ เพ่ือเสนอแนะวิธีการแก้ไข เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่พบภายในพื้นที่สาธารณะ

ย่านชานเมือง โดยต้องมีลักษณะเมืองของผู้คนตามแนวคิดของ Jan Gehl ที่ต้องการให้เกิดข้ึนด้วย 
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บทที่ 4 

ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 

 ในบทนี้จะกล่าวถึงข้อมูลทั่วไปและรายละเอียดของพ้ืนที่ศึกษาทั้งที่ได้จากการส ารวจด้วย

ตัวเองและได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 

- ข้อมูลทั่วไปและประวัติความเป็นมา 
- ข้อมูลเชิงกายภาพท่ีได้จากการส ารวจ 
- สรุปลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมือง ตลาดบางใหญ่ 

4.1 ข้อมูลทั่วไปและประวัติความเป็นมา 

 ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา คือ ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าข้อมูลที่ได้มีการบันทึกไว้ ทั้งทาง

กายภาพและประวัติศาสตร์ซึ่งจะแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลง และการใช้งานบริเวณนั้น 

4.1.1 ความเป็นมาของย่านบางใหญ่ 

 บางใหญ่ เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี มีประชากรค่อนข้างมาก เดิมตั้งอยู่บริเวณที่

คลองสามสายมาบรรจบกัน ได้แก่ 1) ปลายคลองอ้อมนนท์ 2) สุดคลองบางกอกน้อย 3) ต้นคลองบาง

ใหญ่ แต่ในปัจจุบันตัวอ าเภอบางใหญ่ได้ย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ซึ่งได้รับความเจริญอย่าง

รวดเร็วจากการก่อสร้างถนนกาญจนาภิเษกและถนนรัตนาธิเบศร์ และมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสี

ม่วงที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าสู่ เมืองได้อย่างรวดเร็ว ในย่านนี้มีบริการที่ทันสมัย เช่น โรงพยาบาล 

ห้างสรรพสินค้า  ตลาดกลางของจังหวัด หน่วยงานราชการ หมู่บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียมที่เกิดใหม่   

 พ้ืนที่ศึกษาอยู่ในขอบเขตอ าเภอบางใหญ่ทุกวันนี้เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอบาง

ใหญ่ (บางกรวย) และอ าเภอบางบัวทองซึ่งมีพ้ืนที่กว้างขวางมาก ในปี พ.ศ. 2460 ทางราชการจึงได้

พิจารณาแบ่งต าบลบางใหญ่และบางม่วงจากอ าเภอบางใหญ่ (บางกรวย) และแบ่งต าบลบางแม่นาง 

เสาธงหิน และบ้านใหม่จากอ าเภอบางบัวทองมาจัดตั้งเป็น กิ่งอ าเภอบางแม่นาง เพ่ือความสะดวกใน

การปกครอง ในช่วงแรกตั้งที่ว่าการก่ิงอ าเภออยู่บริเวณวัดส้มเกลี้ยง หมู่ที่ 2 ต าบลบางแม่นาง 

 ตลาดบางใหญ่เป็นตลาดที่มีพ้ืนที่มากกว่า 50 ไร่ จึงถือได้ว่าเป็นตลาดค้าปลีกและค้าส่งที่ใหญ่

ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี ด้วยความท่ีตลาดเปิด 24 ชั่วโมง จึงมีความส าคัญต่อคนในพ้ืนที่อย่างมาก เป็น

หนึ่งในตลาดเช้าในนนทบุรี อีกท้ังยังเป็นหึ่งในตลาดนัดละแวกนนทบุรี มีด้วยกัน 3 โซนใหญ่ ๆ คือ 1) 

ตลาดกลางวัน เปิดเวลา 04.00-22.00 น. 2) ตลาดกลางคืน (ค้าส่ง) เปิดเวลา 21.00-09.00 น. 3) 

ตลาดนัดกลางคืน เปิดเวลา 16.00-22.00 น. 
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 ปัจจุบันตลาดบางใหญ่ถือว่าเป็นตลาดสดนนทบุรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมี

เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต IKEA และ สถานีรถไฟฟ้าสถานีตลาดบางใหญ่ (MRT) เป็นตัวน าพาความ

เจริญสู่ชานเมือง ยิ่งไปกว่านั้นก าลังมีอีกหลากหลายโครงการธุรกิจเกิดใหม่ เช่น ทางด่วน บางใหญ่ -

กาญจนบุรี ส่งผลให้บางใหญ่กลายเป็น New CBD (Central Business District) ของกรุงเทพตะวันตก

อย่างเต็มตัว ด้วยเหตุนี้ตลาดบางใหญ่จึงถือเป็นพ้ืนที่ท าเลทอง มีการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต 

4.1.2 ต าแหน่งที่ตั้ง 

 อ าเภอบางใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางใต้ของจังหวัดนนทบุรี ห่างจากตัวเมือง

จังหวัดนนทบุรีเป้นระยะทาง 8.11 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้  

 ทิศเหนือ ติดกับอ าเภอไทรน้อยและอ าเภอบางบัวทอง  

 ทิศตะวันออก ติดกับอ าเภอเมืองนนทบุรี  

 ทิศใต ้  ติดกับอ าเภอบางกรวย  

 ทิศตะวันตก ติดกับอ าเภอพุทธมณฑล (จังหวัดนครปฐม)  

 

ภาพที่ 20 ต าแหน่งที่ตั้งตลาดบางใหญ่ 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Google Earth (2562) โดยผู้วิจัย 
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4.2 ข้อมูลเชิงกายภาพของพื้นที่ที่ได้จากการส ารวจ 

 จากการศึกษาหลักการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมการใช้งานของพ้ืนที่นั้น ๆ เพ่ือ

น าไปใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและกายภาพของพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นจริง จึงต้องท าการ

เก็บข้อมูลโดยละเอียดขององค์ประกอบต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ศึกษา 

4.2.1 การเข้าถึงพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่และความสัมพันธ์กับบริบทโดยรอบ 

 1) การเข้าถึง 

ถนนสายหลัก ที่ผ่านตลาดบางใหญ่ คือ ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวนตกรอบนอก) 

ซึ่งถือว่าเป็นถนนสายหลักของพ้ืนที่ย่านบางใหญ่ และมีขนาดความกว้างถึง 14 ช่องทาง (ขาไป-ขา

กลับ) ส่งผลให้มีการจราจรปริมาณมาก และมีการสัญจรตลอดทั้งวัน 

การเข้าถึงภายในพื้นที่การศึกษาตลาดบางใหญ่ สามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง เช่น 

ทางรถยนต์ รถประจ าทาง วินมอเตอร์ไซค์ หรือการเดิน โดยเข้าถึงพ้ืนที่ได้ผ่านทางถนนกาญจนาภิเษก 

สู่ภายในพ้ืนที่ศึกษาได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง (ภาพท่ี 21) ได้แก่ 

ทางเข้าที่ 1 เป็นช่องทางแรกที่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ศึกษาได้สะดวก เป็นทางเข้าที่มีขนาด 4 

ช่องทาง (ไปกลับ) และมีเกาะกลางถนน สามารถเข้าไปถึงสถานที่ราชการภายในพ้ืนที่โดยไม่ต้องผ่าน

ตลาดสดได้ 

ทางเข้าที่ 2 อยู่ตรงบริเวณตลาดบีบี สามารถน ารถเข้าไปจอดได้ภายในแต่ไม่สามารถเดิน

ทะลุเข้าไปในส่วนของตลาดได้ เป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่าง BB Market และ Index Living Mall  

ทางเข้าที่ 3 อยู่ตรงบริเวณตลาดนัดบางใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นคนเดินหรือทางมอเตอร์ไซค์ 

เพราะในช่วงเย็นจะมีตลาดนัดคนเดินค่อนข้างหนาแน่น 

ทางเข้าที่ 4 เป็นทางเข้าหลักของตลาดบางใหญ่ โดยจะมีป้ายเทศบาลเสาธงหินอยู่ข้างหน้า 

สามารถแยกไปตลาดสดหรือเข้าไปยังหมู่บ้านที่อยู่ภายในได้สะดวกท่ีสุด 

 2) การคมนาคมในพ้ืนที่ 

2.1) ถนน  

  ในพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่นั้น ทางสัญจรส่วนใหญ่จะเป็นถนนในรูปแบบตาราง ซึ่ง

รถยนต์สามารถเข้าถึงได้สะดวกมากในพ้ืนที่ที่ต้องการใช้บริการ แต่เนื่องจากมีการใช้งานที่ค่อนข้าง

หลากหลายหรือการใช้พ้ืนที่ของรถยนต์จ านวนมากเลยท าให้พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นถนน ถูกแปลงสภาพ
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กลายเป็นที่จอดรถของตลาด เพ่ือที่จะสามารถจอดรถได้บริเวณหน้าร้านที่ต้องการใช้บริการได้สะดวก 

(ภาพท่ี 22) 

 

ภาพที่ 21 ถนนและการเข้าถึง 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

2.2) ทางเดินและทางจักรยาน 

  จากการส ารวจในพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่พบว่า พ้ืนที่ศึกษานี้มีทางเดินหรือฟุตบาท

ค่อนข้างน้อยมากถ้าเทียบกับถนนรถยนต์ เส้นทางการเดินส่วนใหญ่จะเป็นฟุตบาทขนาด 2 - 2.5 

เมตร (ภาพที่ 23 – 25) ตามลักษณะของพ้ืนที่และไม่มีทางลาดส าหรับคนพิการ ทางเดินส่วนใหญ่จะ

ถูกกั้นด้วยถนนหรือสิ่งกีดขว้างอ่ืน ๆ เช่น ป้ายจราจร เสาไฟ ร้านค้าแผงลอย ท าให้การเดินมีอุปสรรค

ค่อนข้างมาก บางพ้ืนที่ทางเดินเท้าของตลาดถูกใช้เป็นทางลาดเพ่ือใช้ขนของส าหรับอาคารพาณิชย์ 

และมีการจับจองพ้ืนที่บริเวณด้านหน้าอาคาร เช่นน าสิ่งของมาก้ัน ท าให้การสัญจรภายในไม่ค่อยได้รับ

ความสะดวก  

  ส่วนเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่พบว่า พ้ืนที่ศึกษานี้ไม่มีทางส าหรับ

จักรยาน แต่การใช้งานจักรยานนั้นส่วนมากจะสามารถพบได้ในช่วงเวลาเย็น เป็นเวลาที่ผู้คนที่ใช้ จะ

ปั่นออกมาซื้อของ 
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ภาพที่ 22 ถนนในพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่ 1 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

ภาพที่ 23 ถนนในพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่ 2 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

  

ภาพที่ 24 เส้นทางเดินหน้าตลาดบางใหญ่ 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

ภาพที่ 25 เส้นทางเดินภายในตลาดสด 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

4.2.2 พื้นที่สาธารณะ 

 1) กิจกรรมที่เกิดบนพื้นที่สาธารณะ 

กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมือง ตลาดบางใหญ่ สามารถแบ่งได้เป็น 2 

ช่วงเวลาคือช่วงเวลาเช้าและช่วงเวลาเย็น ช่วงเวลาเช้าจะมีร้านค้าขายประเภทของอาหารเช้า เช่น 

โจ๊ก ข้าวต้ม หรือข้าวเหนียวหมูปิ้ง ในส่วนของด้านหน้าตลาดบางใหญ่ ส่วนในช่วงเวลาเย็นจะมี 2 โซน

ด้วยกันคือ โซนตลาดนัดของใช้ (ภาพที่ 28) กับโซนตลาดนัดของกิน (Street Food) (ภาพที่ 27) ใน

ส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเย็นจะมีการปิดถนนไป 1 เลน แล้วให้คนเดินอยู่บนฟุตบาทเพ่ือ

ซื้อของกินต่าง ๆ  
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 2) ต้นไม้และร่มเงา 

ในส่วนของตลาดบางใหญ่นั้นส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์และถนน จึงท าให้ต้นไม้มี

ค่อนข้างน้อย (ภาพที่ 32) ส่วนร่มเงาส่วนใหญ่ก็จะมาจากหลังคาของตัวตลาดเอง หรือหลังคาของ

ร้านค้าต่าง ๆ  

 

ภาพที่ 26 กิจกรรมที่เกิดข้ึนบนพื้นที่สาธารณะ ช่วงเช้า 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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ภาพที่ 27 กิจกรรมที่เกิดข้ึนบนพื้นที่สาธารณะ ช่วงเย็น 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

  

ภาพที่ 28 โซนตลาดนัดของใช้ 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

ภาพที่ 29 โซนตลาดนัดของกิน 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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ภาพที่ 30 ร้านค้าและร้านอาหารตามอาคาร
พาณิชย์   
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

ภาพที่ 31 โซนร้านอาหาร 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 

ภาพที่ 32 ต าแหน่งต้นไม้และร่มเงา 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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3) เฟอร์นิเจอร์เมือง  

เฟอร์นิเจอร์เมือง ซึ่งหมายถึง เก้าอ้ีนั่งพักคอย พบว่าในพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่มีเฟอร์นิเจอร์

เมืองน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย 

4) จุดหมายตา หรือ ประติมากรรมในพื้นท่ี  

ภายในพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่นั้น ไม่ได้มีประติมากรรมในพ้ืนที่ จะมีป้ายของตลาดบางใหญ่

และพ้ืนลานโล่งข้างหน้าที่ท าหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมหรือจุดหมายตาพ้ืนที่ (ภาพที่ 33) และมีอาคาร

ส านักงานของตลาด (ภาพที่ 34) ที่เป็นจุดหมายตา และพ้ืนที่สีเขียวในพื้นที่ แสดงเป็นแผนที่จุดแผนที่

ของตลาดบางใหญ่ (ภาพท่ี 35) 

  

ภาพที่ 33 ป้ายตลาดบางใหญ่ 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

ภาพที่ 34 อาคารส านักงานตลาดบางใหญ่ 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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ภาพที่ 35 จุดหมายตาในพ้ืนที่ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 5) แสงที่ออกมาจากอาคาร  

ภายในพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่ การใช้งานภายหลัง 6 โมงเย็นนั้นจะมีการใช้งานที่แบ่งเป็นโซน 

อย่างชัดเจน แสงที่ออกมาจากอาคารแปรผันตามช่วงเวลา จึงสามารถแสดงถึงการถูกใช้งานของพ้ืนที่

และความถี่ของการใช้งาน ซึ่งแสดงถึงความปลอดภัยในการเข้าไปใช้งานร่วมกับคนอ่ืน ๆ โดยการ

ช่วยกันระมัดระวัง ในช่วงเวลาเย็นมีคนใช้งานค่อนข้างเยอะ จะต่างกันที่โซนตลาดเช้าในช่วงเวลาเย็น 

โดยรอบ ๆ ตลาดเช้าจะเป็นพ้ืนที่พักอาศัยจึงท าให้มีแค่ไฟส่งทางสว่าง และไม่มีการใช้งานพื้นที่ (ภาพ

ที่ 36) 
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ภาพที่ 36 แสงสว่างที่ออกมาจากตัวอาคาร 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

  

ภาพที่ 37 แสงสว่างที่ออกมาจากอาคาร 1    
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

ภาพที่ 38 แสงสว่างที่ออกมาจากอาคาร 2 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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ภาพที่ 39 แสงสว่างที่ออกมาจากอาคารบริเวณ
ทางเดินเท้า         
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

ภาพที่ 40 แสงสว่างที่ออกมาจากตลาดนัด 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 6) การจับตามองบนท้องถนน 

ภายในพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่ มีคนเข้ามาใช้งานพ้ืนที่จ านวนมาก ทั้งคนซื้อขาจร ขาประจ า 

โดยพ่อค้าหรือแม่ค้าจะเป็นผู้ที่อยู่ประจ าพ้ืนที่ สามารถช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับตลาดได้เป็นอย่างดี

เพราะอยู่ในพ้ืนที่ตลอดเวลา คุ้นเคยกับลูกค้าประจ า และเห็นหน้าลูกค้าใหม่อยู่เสมอ ส่วนบริเวณ

ด้านหน้าร้านสะดวกซื้อจะมีขอบอาคารถูกใช้เป็นที่นั่งรอรถโดยสารสาธารณะ ผู้โดยสารจะเข้ามานั่ง

รอรถบนจุดนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่อาศัยในย่านบางใหญ่ท าให้เกิดความคุ้ยเคยใบหน้าของผู้ร่วม

เดินทาง หากเป็นช่วงเวลากลับบ้านตอนเย็นซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจ าจะมีความสามารถจดจ าใบหน้าได้ดี 

ส่วนใหญ่เป็นบุคคลวัยท างาน นักเรียน และนักศึกษา 
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ภาพที่  41 บริเวณร้านอาหารปรุงพร้อมกิน 
(Street Food) ที่การจับตา 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

ภาพที่ 42 บริเวณด้านหน้าอาคารที่มีการจับตา 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

7) พ้ืนที่ชั้นล่างของอาคาร ด้านหน้าอาคาร หน้าแคบหน้ากว้างของอาคาร และกิจกรรม 

พ้ืนที่ชั้นล่างของอาคารส่วนใหญ่จะประกอบกิจการค้าขาย โดยพ้ืนที่ด้านหน้าอาคาร

สามารถมองเห็นภายในอาคาร และภายนอกอาคารได้ (ภาพที่ 43) ในส่วนของทางเดินสามารถจอด

รถได้ข้างทางฟุตบาท จึงท าให้ผู้คนส่วนใหญ่จะเข้ามาซื้อของเลือกท่ีจะจอดรถด้านหน้าอาคารมากกว่า

การหาที่จอดรถแล้วเดินมา ความกว้างของอาคารเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ 5-6 เมตร แต่บางช่วงมีทางเดิน

เท้าค่อนข้างแคบ มีความกว้างประมาณ 2-3 เมตร เนื่องจากร้านค้าน าสินค้ามาวางด้านหน้า (ภาพที่ 

44-46) จึงท าให้คนสัญจรล าบาก แสดงช่วงของทางเท้าท่ีมีความกว้างและแคบ (ภาพท่ี 47) 

  

ภาพที่ 43 ด้านหน้าอาคาร  
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

ภาพที่ 44 กิจกรรมด้านหน้าอาคาร 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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ภาพที่ 45 บริเวณทางเดินด้านหน้าอาคาร  
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

ภาพที่ 46 การซื้อขายภายในอาคาร 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 

ภาพที่ 47 ช่วงของทางเดินเท้าที่มีความกว้างและแคบ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

4.2.3 ระบบขนส่งสาธารณะ 

 ระบบขนส่งสาธารณะในพ้ืนที่ประกอบไปด้วย (ภาพท่ี 48) 

 1) MRT สายสีม่วง บางใหญ่ - บางซื่อ เป็นระบบขนส่งสาธารณะที่คนทั่วไปส่วนใหญ่นิยมใช้

โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องเข้าไปท างานในตัวเมืองกรุงเทพฯ เป็นเส้นทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด ทาง
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ขึ้นและทางลงจะอยู่ตรงบริเวณหน้าตลาดบางใหญ่โดยจะเชื่อมกับสะพานลอยข้ามไป  Central 

Westgate (ภาพท่ี 49) 

 2) รถประจ าทาง ประกอบไปด้วย รถเมล์ รถตู้ รถสองแถวและรถกระป๋อง โดยจะวิ่งผ่านหน้า

ตลาดบางใหญ่เป็นประจ าทุกวัน (ภาพท่ี 50) 

 3) วินมอเตอร์ไซค์ เป็นการขนส่งที่คนในพ้ืนที่นิยมใช้มากเพราะเป็นการเชื่อมต่อหรือการ

เปลี่ยนจากรถประจ าทางหรือรถไฟฟ้า MRT เข้าไปในยังพื้นท่ีอยู่อาศัย (ภาพท่ี 51) 

 4) รถสองแถวประจ าทาง จะเป็นการขนส่งผู้คนเข้าไปยังหมู่บ้านข้างใน แต่กลับมีบริการที่ไม่

เพียงพอจึงท าให้ได้รับความนิยมสู้วินมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ (ภาพท่ี 52) 

 

ภาพที่ 48 ต าแหน่งระบบขนส่งสาธารณะ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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ภาพที่ 49 รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

ภาพที่ 50 ป้ายรอรถประจ าทาง 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 
 

ภาพที่ 51 ที่รอวินมอเตอร์ไซค์ 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

ภาพที่ 52 ที่รอรถสองแถว 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

4.2.4 การใช้ประโยชน์อาคารแบบผสมผสาน 

 1) การใช้ประโยชน์อาคาร 

พ้ืนที่ตลาดบางใหญ่เป็นศูนย์กลางของย่านบางใหญ่มาตั้งแต่ในอดีต โดยเริ่มจากการย้าย

ตลาดบางใหญ่เก่าไปบางใหญ่ซิตี้ (ตลาดบางใหญ่ในปัจจุบัน) อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของศูนย์ราชการ 

อาคารโดยรอบตลาดบางใหญ่จึงเป็นอาคารพาณิชย์สูง 3-4 ชั้น และบ้านพักอาศัยรวมถึงตลาดนัด 

หรือห้างสรรพสินค้า ในปัจจุบันในส่วนของตลาดก็ท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่เชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะ

ต่าง ๆ ท าให้มีคนทั้งภายนอกและภายในเข้ามาใช้พ้ืนที่มากอีกด้วย (ภาพท่ี 53)  

การผสมผสานในอาคารส่วนใหญ่จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างอาคารพาณิชยกรรมกับ

ที่อยู่อาศัย โดยพ้ืนที่ด้านล่างอาคารหรือด้านหน้าอาคารมีการค้าขาย ส่วนพ้ืนที่ด้านบนจะเป็นที่อยู่

อาศัย 
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ภาพที่ 53 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณตลาดบางใหญ่ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

4.3 สรุปลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะย่านชานเมือง ตลาดบางใหญ่ 

 จากการเก็บข้อมูลเชิงกายภาพโดยละเอียดของพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมือง ตลาดบางใหญ่

พบว่า มีการใช้งานและองค์ประกอบที่หลากหลายและเป็นไปตามปัจจัยที่ได้จากการศึกษาข้อมูล

พ้ืนฐานของการออกแบบเมืองส าหรับผู้คน และเนื่องจากพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่

สาธารณะย่านชานเมือง จึงมีลักษณะทางกายภาพแบ่งเป็นพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือการอธิบายต าแหน่งของ

การเกิดกิจกรรมให้เป็นที่เข้าใจ จึงจ าเป็นต้องให้ค าจ ากัดความหรือชื่อเรียกในแต่ละพ้ืนที่ (ภาพที่ 54) 

ประกอบด้วย 1) หน้าตลาดบางใหญ่ 2) ร้านอาหารปรุงพร้อมกิน (Street Food) 3) พ้ืนที่ส านักงาน          

4) อาคารพาณิชย์ 5) ตลาดสด 6) ตลาดบีบี 7) ตลาดเช้า 8) ที่รกร้าง 9) ที่จอดรถ 
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ภาพที่ 54 ลักษณะกิจกรรมภายในพื้นที่แบบแบ่งโซน  

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

จากการสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลทางกายภาพของพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมือง “ตลาด

บางใหญ่” พบว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการจะเป็นคนที่พักอาศัยอยู่ในตลาดบางใหญ่ หรือหมู่บ้าน

ในซอยตลาดบางใหญ่ ส่วนใหญ่จะใช้พ้ืนที่เพ่ือเป็นจุดต่อรถสาธารณะเข้าไปท างานในเมือง และคนอีก

หนึ่งกลุ่มซึ่งเข้ามาใช้พ้ืนที่ตลาด เช่น พ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้ออาหารสด อาหารทะเล เพ่ือที่จะน าไป

จ าหน่ายต่อ โดยมีการเลือกใช้พ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรมที่แตกต่างกัน เพ่ือน าไปวิเคราะห์หา

รูปแบบและแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่ดังกล่าวให้ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

เป็นเมืองของผู้คนตามแนวความคิดของ ”ยาน เกล” โดยสรุปทางเข้าออกของพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่

สัมพันธ์กับการใช้ชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ย่านชานเมืองเป็นหลัก ท าให้การเข้าถึงพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่

นั้น มุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงของรถยนต์เป็นหลัก โดยมีช่องทางเข้าตลาดอยู่ด้วยกัน 4 ช่องทาง ซึ่ง

ช่องทางที่ 1 2 และ 4 จะเป็นทางเข้าของรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ (จากการส ารวจ) ซึ่งสามารถสังเกตได้

จากถนนทางเข้าที่ด้านข้างของทั้ง 2 ฝั่งเป็นอาคารพาณิชย์ ที่มีการใช้ประโยชน์อาคารเพ่ือให้บริการ

ผู้คนที่ขับรถผ่านไปมาจึงท าให้เกิดที่จอดรถด้านหน้าบริเวณอาคารต่างๆ เพ่ือท าให้กลุ่มคนที่ขับรถ

สามารถเข้าถึงการใช้งานพื้นที่ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ส่วนทางเข้าที่ 3 นั้นจะสัมพันธ์กับคนเดิน
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เท้า การใช้ชีวิตบนท้องถนน เป็นส่วนที่มีการเดินเท้าของผู้คนมากที่สุดเนื่องจากทางเข้านี้เป็นเหมือน

จุดเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งสาธารณะต่าง ๆ เช่น รถสองแถว วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถเมล์ แท็กซี่ 

และรถไฟฟ้า MRT ท าให้ในแต่ละช่วงเวลามีการสัญจรผ่านไปผ่านมาที่ค่อนข้างหลากหลาย จึงท าให้

พ้ืนที่ทางเข้าที่ 3 นี้ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนท้องถนน ในตอนเช้าและตอนเย็น ร่วมกับการ

จัดการของตลาดร้านอาหารปรุงสุกพร้อมกิน (Street food) ที่ห้ามจอดรถในทางเข้านี้ตั้งแต่เวลา 

บ่ายโมง เหมือนเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันในการเกิดกิจกรรมในพ้ืนที่สาธารณะ 

ลักษณะทางกายภาพที่ดีของตลาดบางใหญ่ คือ บริเวณด้านหน้าตลาดบางใหญ่ ด้านหน้า

ตลาดบีบี และร้านอาหารปรุงสุกพร้อมกิน (Street food) ที่มีกิจกรรมในช่วงเย็น ท าให้เกิดความ

หลากหลายของการใช้งาน หลากหลายผู้คน และส่งเสริมให้ผู้คนออกมาใช้พื้นที่มากขึ้น 

ลักษณะโดยทั่วไปของตลาดเป็นตลาดที่ค้าปลีกและค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี และ

เปิดตลอด 24 ชั่วโมง สามารถแบ่งเป็นโซนใหญ่ ๆ ได้ 3 โซน คือ ตลาดกลางวัน 04.00-22.00 ตลาด

เช้า (ค้าส่ง) 21.00 - 09.00 น. ของอีกวัน ตลาดนัดกลางคืน 16.00 - 22.00 น. เป็นพ้ืนที่ที่เป็นจุด

กระจายสินค้า ของสด ของแห้ง และอาหารต่าง ๆ ไปยังรอบจังหวัดนนทบุรี โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ 

ได้แก่ 

1. การใช้งานตลาดเช้าพบว่าส่วนใหญ่มีการใช้งานในพ้ืนที่ ในช่วงเวลา 01.00 – 09.00 น. 

หลักจากการใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าวไม่พบการใช้งานพื้นที่ดังกล่าว จะมีแค่ร้านขายของตามอาคาร

พาณิชย์ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง เปิดเป็นบางร้านเท่านั้น 

2. ตลาดกลางคืน คือ ร้านอาหารปรุงสุกพร้อมกิน (Street food) เพ่ือตอบการใช้งานชีวิต

ของผู้คนย่านชานเมืองที่ไม่ค่อยท ากับข้าวกินเองที่บ้านหรือไม่มีเวลาท ากับข้าว ท าให้ตลาดนี้ได้รับ

ความนิยมอย่างมากในการใช้งานของผู้คนที่เดินเท้าเป็นหลัก รวมถึงมีตลาดของใช้ เสื้อผ้า รองเท้า 

ขายในตอนเย็นท าให้ผู้คนสามารถมาใช้บริการตลาดได้ 24 ชั่วโมง 

3. ทางเดินที่ดีแต่ไม่มีกิจกรรม ไม่มีคนเดิน แต่ทางเดินที่ไม่ดีมักจะมีกิจกรรม คนเดินเยอะ 

4. อาคารพาณิชย์กระจุกตัวอยู่ตามแนวถนน  

5. ผู้คนส่วนใหญ่จะใช้งานตอนเช้ากับตอนเย็น 

6. พ้ืนที่สาธารณะส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ประกอบกิจการค้าขาย ท าให้พ้ืนที่ถูกมุ่งเน้นไปทาง

ธุรกิจท าให้ขาดพ้ืนที่สีเขียว 

สรุปผลการส ารวจ พบว่า ผู้คนส่วนใหญ่จะเดินบริเวณด้านหน้าตลาดบางใหญ่ หรือตลาดบีบี 

ที่มีกิจกรรมการใช้งานพื้นที่ที่หลากหลาย กิจกรรมบนพ้ืนที่สาธารณะที่เกิดเป็นส่วนปัจจัยที่ท าให้ผู้คน
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มาเดินเท้าได้มาก ซึ่งจากการสังเกตการณ์ผู้คนส่วนใหญ่มักหยุดพักการเดินเท้าที่จุดรอรถสาธารณะ 

หรือที่จอดรถ โดยมีการใช้งานบริเวณป้ายรอรถสาธารณะในช่วงเย็น เฉลี่ยเกือบทุกวัน พ้ืนที่บริเวณจุด

รอรถสาธารณะไม่ได้รองรับผู้คนจ านวนมาก ท าให้ผู้ใช้งานยืนรอรถสาธารณะบริเวณถนนแทน ในช่วง

เวลาเช้าและเย็น การใช้งานตลาดเช้าจะมีเฉพาะส่วนของพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อของส่ง ไม่ได้เชื่อมโยงกับ

กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ย่านชานเมือง ซึ่งจากการเก็บข้อมูลทางกายภาพสามารถน าไปใช้วิเคราะห์ในบทที่ 

5 ต่อไป 
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บทที่ 5 

ข้อมูลเชิงพฤติกรรมการใช้พื้นที่ศึกษา 

 การศึกษาพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมืองตามแนวความคิด "เมืองของผู้คน" ( Jan Gehl) 

กรณีศึกษา ย่านบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีกระบวนการศึกษาและผลการศึกษา ดังนี้ 

5.1 การด าเนินการศึกษา 

 มีข้ันตอนการด าเนินการศึกษา ดังนี้ 

1. การส ารวจพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือเก็บข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากแบบสังเกตการณ์ (แผนที่
ส ารวจ) เป็นการบันทึกอัตราการสัญจรผ่านของคนเดินเท้า 

2. การบันทึกรูปแบบการเลือกเส้นทางยอดนิยมสัญจรของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษา ด้วย
วิธีการสะกดรอย (Looking for Traces)  

3. การบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้า ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ของวัน 
ด้วยวิธีการจับภาพชั่วขณะ (Snaps Short) 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

5.2 ผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่สาธารณะตลาดบางใหญ่ 

5.2.1 แบบสังเกตการณ์ (แผนที่ส ารวจ)  

 การบันทึกอัตราการสัญจรผ่านของคนเดินเท้า  เพ่ือศึกษารูปแบบการใช้งานพ้ืนที่ว่าง

สาธารณะย่านชานเมืองของคนเดินเท้าในตลาดบางใหญ่ นนทบุรี เป็นวิธีการเก็บข้อมูลด้วยการเข้า

สังเกตการณ์ปรากฏการณ์การใช้พ้ืนที่ว่างสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ของคนเดินเท้า เพ่ือให้เห็นถึง

ภาพรวมของการเข้าใช้พื้นที่ศึกษาในช่วงเวลาต่าง ๆ ของกลุ่มคนหลากหลายประเภทได้อย่างชัดเจน  

 จากการส ารวจอัตราการสัญจรผ่านของคนเดินเท้าในวันจันทร์ (ภาพที่ 55) พบว่าด่านที่มีคน

เดินผ่านต่อชั่วโมงมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ด่าน A2 จ านวน 430 คน ด่าน A5 จ านวน 340 คน 

ด่าน A6 จ านวน 250 คน ด่าน A3 จ านวน 240 คน และด่าน A9 จ านวน 150 คน ตามล าดับ ด่าน 

A2 เป็นทางยาวระหว่างรอรถบริการสาธารณะ จึงท าให้มีอัตราการสัญจรผ่านสูง โดยเฉพาะช่วงเย็น 

เนื่องจากเป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่นักเรียน นักศึกษา และวัยท างานก าลังกลับบ้าน ด่าน A5 A6 A3 

เป็นด่านที่อยู่บริเวณหน้าตลาดบางใหญ่ จะเป็นทางผ่านเพื่อที่จะเข้าไปยังตลาดหรือไปเซ็นทรัลพลาซา

เวสต์เกต และด่าน A9 เป็นด่านภายในตลาดบางใหญ่ซึ่งเป็นตลาดนัด เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา บ่ายโมงถึง

สองทุ่ม แต่ช่วงที่คนหนาแน่นที่สุดจะเป็นช่วงเย็น 
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 จากการส ารวจอัตราการสัญจรผ่านของคนเดินเท้าในวันศุกร์ (ภาพที่ 56) พบว่าด่านที่มีคน

เดินผ่านต่อชั่วโมงมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ A8 จ านวน 330 คน A6 จ านวน 270 คน A5 จ านวน 

261 คน A4 จ านวน 164 คน และ A9 จ านวน 150 คน ตามล าดับ ด่าน A8 เป็นด่านที่เข้าไปสู่ตลาด

บางใหญ่ จะมีตลาดนัดในช่วงเวลาเย็นจึงท าให้มีอัตราการสัญจรผ่านค่อนข้างสูงไปยังด่าน A9 ที่แยก

ออกไปเป็นตลาดนัดอีกส่วน ส่วนด่าน A6 A5 A4 จะเป็นบริเวณหน้าตลาดบางใหญ่ การสัญจรผ่าน

ค่อนข้างมากในช่วงเวลาเย็น เนื่องจากเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่กลับบ้านและจะเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการ

เดินทางอีกด้วย 

 ส าหรับในวันเสาร์ (ภาพที่ 57) พบว่าด่านที่มีคนเดินผ่านต่อชั่วโมงมากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ 

A8 จ านวน 350 คน A5 จ านวน 300 คน A9 จ านวน 220 คน A6 จ านวน 200 คน และ A4 จ านวน 

180 คน ตามล าดับ ด่าน A8 เป็นด่านที่เข้าไปสู่ตลาดบางใหญ่ จะมีตลาดนัดในช่วงเวลาเย็นจึงท าให้มี

อัตราการสัญจรผ่านค่อนข้างสูงไปยังด่าน A9 ที่แยกออกไปเป็นตลาดนัดอีกส่วน ส่วนด่าน A6 A5 A4 

จะเป็นบริเวณหน้าตลาดบางใหญ่ การสัญจรผ่านค่อนข้างมากในช่วงเวลาเย็น เนื่องจากเป็นเวลาที่คน

ส่วนใหญ่กลับบ้านและจะเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางอีกด้วย ซึ่งเรียงตามล าดับจะใกล้เคียงกับวัน

ศุกร์แต่ปริมาณผู้คนในวันเสาร์จะหนาแน่นกว่าเล็กน้อย  

 จากการศึกษาปริมาณการสัญจรผ่านพ้ืนที่สาธารณะตลาดบางใหญ่ ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยของทั้ง 

3 วันที่ท าการส ารวจ (ภาพที่ 58) ด่านที่ผู้คนนิยมผ่าน 5 อันดับแรกคือวันจันทร์ช่วงเย็นด่าน A2 

จ านวน 420 คน วันเสาร์ช่วงเย็นด่าน A8 จ านวน 350 คน วันศุกร์ช่วงเย็นด่าน A8 จ านวน 330 คน 

วันจันทร์ช่วงเย็นด่าน A5 จ านวน 340 คน และคน วันเสาร์ช่วงเย็นด่าน A5 จ านวน 300 คน 

 ผลจากการบันทึกอัตราการสัญจรผ่านของคนเดินเท้าในพื้นที่ แสดงให้เห็น ปริมาณการสัญจร

ผ่านของคนเดินเท้าในแต่ละด่านมีความแตกต่างกันในวันและเวลาต่าง ๆ ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการ

เข้าไปใช้งานพ้ืนที่ ประเภทของผู้ใช้งานบริเวณนั้น ส่วนใหญ่การใช้งานในพ้ืนที่จะหนาแน่นมากใน

ช่วงเวลาเย็น ได้แก่ A2- A6 A8- A10 ส่วนการใช้งานในช่วงเวลาเช้าจะมี A16-A17 A20-A24 จะเป็น

ช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่ออกมาซื้อของสด ผัก และผลไม้ เนื่องจากในพ้ืนที่นี้เป็นตลาดเช้า ส่วนวันที่คน

มาใช้บริการเยอะสุดจะเป็นวันเสาร์ช่วงเช้า และการใช้งานในช่วงบ่าย จะอยู่ในด่าน A3-A15  
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ภาพที่ 55 อัตราเฉลี่ยของการสัญจรของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ของวันจันทร์ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 
ภาพที่ 56 อัตราเฉลี่ยของการสัญจรของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ ของวันศุกร์ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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ภาพที่ 57 อัตราเฉลี่ยของการสัญจรของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ ของวันเสาร์ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 
ภาพที่ 58 อัตราเฉลี่ยของการสัญจรของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ ของวันจันทร์ วันศุกร์ และวันเสาร์ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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5.2.2 การบันทึกรูปแบบการเลือกเส้นทางยอดนิยมสัญจรของคนเดินเท้าในพื้นที่ศึกษา ด้วย

วิธีการสะกดรอย (Looking for Traces)  

แบ่งตามช่วงวันที่ส ารวจ คือ วันจันทร์ วันศุกร์ และวันเสาร์ 

1) ผลการบันทึกรูปแบบการเลือกเส้นทางนิยมสัญจรของคนเดินเท้าในพื้นที่ศึกษาด้วยวิธีการ

สะกดรอย (Looking for Trace) ในวันจันทร์ 

พบว่าเส้นทางที่กลุ่มตัวอย่างนี้สัญจรมากที่สุดคือเส้นถนนร้านอาหารปรุงพร้อมกิน 

(Street Food) จากด้านหน้าตลาดบางใหญ่เข้าไป ส่วนเส้นรองลงมาเป็นเส้นด้านหน้าตลาดบางใหญ่

เชื่อมต่อไปยังตลาดบีบี และรองลงมาเป็นเส้นด้านหลังตลาดสด สังเกตได้ว่าการสัญจรผ่านของกลุ่ม

คนตัวอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน กล่าวคือ เดินทางไปยังที่หมายต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ เช่น ร้านอาหาร

ปรุงพร้อมกิน (Street Food) ป้ายรถเมล์ รอรถสองแถว ไปซื้อสินค้า หยุดแวะดูสินค้า 

 

ภาพที่ 59 ผลการบันทึกรูปแบบการเลือกเส้นทางนิยมสัญจรของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษาด้วยวิธีการ

สะกดรอย (Looking for Trace) ในวันจันทร์ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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2) ผลการบันทึกรูปแบบการเลือกเส้นทางนิยมสัญจรของคนเดินเท้าในพื้นที่ศึกษาด้วยวิธีการ

สะกดรอย (Looking for Trace) ในวันศุกร์ 

พบว่าเส้นทางกลุ่มตัวอย่างนิยมสัญจรมากที่สุด คือพื้นที่บริเวณหน้าตลาดบางใหญ่ ที่เดิน

มาจากหน้าตลาดบีบี เข้าไปยังพ้ืนที่ร้านอาหารปรุงพร้อมกิน (Street Food) สังเกตได้ว่ากลุ่มคน

ตัวอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน กล่าวคือ เดินไปซื้อของกิน เดินไปจุดรอรถสองแถว วินมอเตอร์ไซค์

รับจ้าง ทั้งนี้ยังพบการหยุดพูดคนในบริเวณท่ีเป็นร้านอาหารปรุงพร้อมกิน (Street Food) อีกด้วย 

 

ภาพที่ 60 ผลการบันทึกรูปแบบการเลือกเส้นทางนิยมสัญจรของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษาด้วยวิธีการ

สะกดรอย (Looking for Trace) ในวันศุกร์ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

3) ผลการบันทึกรูปแบบการเลือกเส้นทางนิยมสัญจรของคนเดินเท้าในพื้นที่ศึกษาด้วยวิธีการ

สะกดรอย (Looking for Trace) ในวันเสาร์ 

พบว่าเส้นทางกลุ่มตัวอย่างนิยมสัญจรมากที่สุด คือพื้นที่บริเวณหน้าตลาดบางใหญ่ ที่เดิน

มาจากหน้าตลาดบีบี เข้าไปยังพ้ืนที่ร้านอาหารปรุงพร้อมกิน (Street Food) สังเกตได้ว่ากลุ่มคน

ตัวอย่างจะเป็นกลุ่มครอบครัว พ่อแม่ลูก ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจน กล่าวคือ เดินไปซื้ อของกิน ใช้เวลา
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ร่วมกัน เดินไปจุดรอรถสองแถว วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ทั้งนี้ยังพบการหยุดพูดคนในบริเวณที่เป็น

ร้านอาหารปรุงพร้อมกิน (Street Food) อีกด้วย 

 

ภาพที่ 61 ผลการบันทึกรูปแบบการเลือกเส้นทางนิยมสัญจรของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษาด้วยวิธีการ

สะกดรอย (Looking for Trace) ในวันเสาร์ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 สรุปผลการบันทึกรูปแบบการเลือกเส้นทางนิยมสัญจรของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษาด้วย

วิธีการสะกดรอย (Looking for Trace) จากผลการบันทึกรูปแบบเส้นทางนิยมสัญจรของคนเดินเท้า

ในสัปดาห์ (ภาพที่ 62) เส้นทางที่ได้รับความนิยมสัญจรผ่านของคนเดินเท้ามากที่สุด ได้แก่ หน้าตลาด

บีบีและหน้าตลาดบางใหญ่ เพ่ือเชื่อมไปยังเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต และขนส่งสาธารณะอ่ืน ๆ ส่วน

เส้นรองลงมาคือ เส้นร้านอาหารปรุงพร้อมกิน (Street Food) บริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักของ

พ้ืนที่ศึกษาอีกทั้งยังมีการใช้ประโยชน์อาคารเพ่ือพาณิชยกรรม และเป็นที่รอรถประจ าทาง ส่งผลให้

บริเวณดังกล่าวเป็นที่นิยมของคนสัญจรด้วยการเดินเท้า โดยผู้คนส่วนใหญ่ที่ผ่านจะเป็นคนในพ้ืนที่

ศึกษา ประเภทกลุ่มคนวัยท างานและนักเรียน นักศึกษา 

ส่วนพ้ืนที่ที่ไม่นิยมในการสัญจรผ่านของคนเดินเท้าได้แก่ เส้นที่ติดกับลานจอดรถและที่รก

ร้าง โดยพ้ืนที่ดังกล่าวใช้ประโยชน์เพ่ือการจอดรถเพียงอย่างเดียวและไม่ได้ใช้ประโยชน์ เส้นบริเวณที่
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รกร้างและที่จอดรถส่วนใหญ่จะรองรับการสัญจรด้วยรถยนต์มากกว่า และไม่มีที่รอรถประจ าทาง ท า

ให้ไม่ได้รับความนิยมในการสัญจร 

ส าหรับพื้นที่ท่ีมีความแตกต่างในช่วงเวลาของวันในสัปดาห์ที่เห็นได้ชัดเจนคือช่วงเวลา การใช้

งานพ้ืนที่ตั้งแต่ 04.00 – 11.00 น. การใช้งานพ้ืนที่ตลาดเช้ามีการใช้งานที่มากที่สุดและหลังจาก 

11.00 น. คือ ไม่มีการใช้งาน ส่วนพ้ืนที่ตลาดสดและอาคารพาณิชย์ จะมีการใช้ งานในช่วง 08.00 – 

18.00 น. และพ้ืนที่ตลาดบีบี ตลาดบางใหญ่ และร้านอาหารปรุงพร้อมกิน (Street Food) จะมีการใช้

งานตั้งแต่ 13.00 – 20.00 น. โดยคนจะนิยมสัญจรในช่วงเวลาหลังเลิกงานหรือช่วงเย็น  

ส่วนความแตกต่างในช่วงของวันในสัปดาห์ ที่เห็นได้ชัดเจนคือการใช้งานในพ้ืนที่ของวันเสาร์ 

ผู้คนส่วนใหญ่นิยมมาใช้งานพ้ืนที่ในช่วงเวลาเช้าตรงบริเวณตลาดเช้าและตลาดสด จะมีปริมาณการ

สัญจรของผู้คนมากที่สุดในสัปดาห์ คนส่วนใหญ่ที่มาใช้พ้ืนที่จะเป็นคนภายในพ้ืนที่ วัยท างานและวัย

สูงอายุที่สัญจรเพื่อ ซื้อของหรือรับประทานอาหาร 

 

ภาพที่ 62 สรุปผลการบันทึกรูปแบบการเลือกเส้นทางนิยมสัญจรของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษาด้วย

วิธีการสะกดรอย (Looking for Trace) 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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5.2.3 การบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพื้นที่ของคนเดินเท้า ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ของวัน 

ด้วยวิธีการจับภาพชั่วขณะ (Snaps Short) 

แบ่งตามช่วงวันที่ส ารวจ คือ วันจันทร์ วันศุกร์ และวันเสาร์ ส่วนช่วงเวลา แบ่งเป็นช่วงเช้า 

(06.00 - 12.00 น.) ช่วงบ่าย (13.00 - 16.00 น.) และช่วงเย็น (17.00 - 22.00น.) 

 1) ผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้าในพื้นที่ศึกษา ด้วยวิธีการจับ

ภาพชั่วขณะ (Snapshot) ในวันจันทร์  

จากผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้าตามช่วงเวลาต่าง ๆ 

ของวันจันทร์ พบว่า 

(1) ช่วงเวลาเช้า พ้ืนที่ว่างสาธารณะบริเวณหน้าตลาดบางใหญ่ มีการเข้าใช้จับจองของ

พ้ืนที่คนเดินเท้าเป็นจ านวนมาก โดยพบกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่เพ่ือค้าขายอาหารเช้าและเป็นจุด

เปลี่ยนถ่ายการเดินทางไปยังรถบริการสาธารณะอีกด้วย รองลงมาจะเป็นในส่วนด้านหลังของตลาด 

โดยพบกิจกรรมซื้ออาหารสด เช่น เนื้อไก่ เนื้อหมู เป็นส่วนใหญ่ (ภาพท่ี 63) 

 

ภาพที่ 63 ผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษา ด้วยวิธีการจับ

ภาพชั่วขณะ (Snapshot) ในวันจันทร์ ช่วงเวลาเช้า 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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(2) ช่วงเวลากลางวัน พ้ืนที่ว่างสาธารณะบริเวณตลาดบางใหญ่มีการเข้ามาจับจองในพ้ืนที่

มากขึ้น ในบริเวณหน้าตลาดบีบี โดยพบกิจกรรมคือการรอรถบริการสาธารณะ และลงรถบริการ

สาธารณะ รองลงมา คือบริเวณหน้าตลาดบางใหญ่ มีการเข้ามาจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้าเพ่ือท า

กิจกรรมซื้อขายสินค้า โดยทางตลาดบางใหญ่ได้มีการจัดเป็นตลาดนัด (Street Food) ในช่วงเวลา 

13.00 – 20.00 น. ส่งผลให้จ านวนคนเดินเท้าค่อนข้างเยอะตั้งแต่ช่วงบ่าย (ภาพท่ี 64) 

 

ภาพที่ 64 ผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษา ด้วยวิธีการจับ

ภาพชั่วขณะ (Snapshot) ในวันจันทร์ ช่วงเวลาบ่าย 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

(3) ช่วงเวลาเย็น หรือช่วงเวลาหลังเลิกงานและเลิกเรียน พ้ืนที่ว่างสาธารณะบริเวณหน้า

ตลาดบีบี จะมีการเข้ามาจับจองพ้ืนที่เป็นจ านวนมากที่สุด เช่นการนั่งหรือยืนรอรถสาธารณะ การลง

จากรถประจ าทางเพ่ือไปยังตลาดหรือเดินทางกลับบ้าน ทั้งนี้ถัดจากด้านหน้าของตลาดบีบีไป จะเป็น

บริเวณที่มีการค้าขายตั้งแต่ป้ายรถเมล์หน้าตลาดบีบี ไปยังตลาดบางใหญ่ การสัญจรในช่วงเวลา

เร่งด่วนมีปริมาณมากท่ีสุด (ภาพท่ี 65) 
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ภาพที่ 65 ผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษา ด้วยวิธีการจับ

ภาพชั่วขณะ (Snapshot) ในวันจันทร์ ช่วงเวลาเย็น 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

จากผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองในพ้ืนที่ของคนเดินเท้า ในระหว่างวันจันทร์ 

(ภาพที่ 66) พบว่าเส้นทางที่คนเดินเท้านิยมส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางการสัญจรด้านหน้าของตลาดบีบี

ไปจนถึงตลาดบางใหญ่ ติดถนนกาญจนาภิเษก มีการใช้งานในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น รอรถสาธารณะ ลง

รถสาธารณะ พบปะพูดคุยของกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ซื้อขายสินค้า  หรือไปต่อรถสาธารณะต่าง ๆ 

เช่น สถานีรถไฟฟ้า MRT วินมอเตอร์ไซค์ และรถสองแถว ส่วนตรงด้านหน้าบริเวณตลาดบางใหญ่เข้า

ไปจนถึงด้านในของตลาด จะเป็นรูปแบบร้านอาหารปรุงพร้อมกิน (Street Food) ผู้คนค่อนข้างที่จะ

เดินเข้าไปซื้ออาหารก่อนที่จะเดินกลับออกมายังด้านหน้าตลาดเพ่ือไปยังจุดหมายอีกครั้ง 



  80 

 

ภาพที่ 66 ผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษา ด้วยวิธีการจับ

ภาพชั่วขณะ (Snapshot) ในวันจันทร์ ทุกช่วงเวลา 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 2) ผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้าในพื้นที่ศึกษา ด้วยวิธีการจับ

ภาพชั่วขณะ (Snapshot) ในวันศุกร์ 

จากผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้า ตามช่วงเวลาต่าง ๆ 

ของวันศุกร์ พบว่า 

(1) ช่วงเวลาเช้า พ้ืนที่ว่างสาธารณะหน้าตลาดบางใหญ่จะมีการเข้ามาใช้หรือจับจองเป็น

จ านวนมาก โดยพบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดิน ซื้อของ รอรถบริเวณป้ายรถเมล์ ส่วนรองลงมาเป็นพื้นที่

บริเวณด้านหลังของตลาดสด กิจกรรมที่พบส่วนใหญ่จะเป็นคนในพ้ืนที่ออกมาซื้อสินค้า ประเภท

เนื้อสัตว์และผัก ส่วนใหญ่จะเดินทางมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์ ส่วนในพ้ืนที่ที่เป็นตลาดเช้า จะเป็นพ้ืนที่

ขายส่งของสด ผัก และผลไม้ การใช้งานค่อนข้างมากแต่การสัญจรผ่านยังไม่เท่าด้านหน้าตลาด ส่วน

ใหญ่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อของ เพ่ือที่จะน าไปจ าหน่ายต่อ ส่วนใหญ่จะเดินทางด้วยรถยนต์ และ

รถกระบะบรรทุกเป็นส่วนใหญ่ (ภาพท่ี 67) 
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ภาพที่ 67 ผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษา ด้วยวิธีการจับ

ภาพชั่วขณะ (Snapshot) ในวันศุกร์ ช่วงเช้า 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

(2) ช่วงบ่าย พ้ืนที่ว่างสาธารณะบริเวณด้านหน้าตลาดบีบีและตลาดบางใหญ่ จะมีการเข้า

มาจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้า กิจกรรมที่พบส่วนใหญ่จะเป็น การยืนหรือนั่งรอรถประจ าทาง 

รองลงมาจะเป็นพ้ืนที่ร้านอาหารปรุงพร้อมกิน (Street Food) ที่เริ่มมาตั้งร้านค้า กิจกรรมที่พบคือ 

ซ้ือขายอาหาร เดิน หรือนั่งรับประทานอาหาร (ภาพท่ี 68) 
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ภาพที่ 68 ผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษา ด้วยวิธีการจับ

ภาพชั่วขณะ (Snapshot) ในวันศุกร์ ช่วงบ่าย 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

(3) ช่วงเย็น หรือช่วงเวลาหลังเลิกงาน พื้นที่ว่างสาธารณะบริเวณทางเท้าด้านหน้าตลาดบี

บีและตลาดบางใหญ่ จะมีการเข้ามาจับจองในพ้ืนที่เป็นจ านวนมากเพ่ือลงรถสาธารณะ ยืนรอรถ

สาธารณะ ซื้อสินค้า หรือเดินทางกลับบ้าน ส่วนพ้ืนที่รองลงมาคือบริเวณร้านอาหารปรุงพร้อมกิน 

(Street Food) มีการจับจองพ้ืนที่สูง ส่วนใหญ่จะเป็นการเดินไปซื้ออาหาร หรือเข้าไปนั่งรับประทาน

อาหาร (ภาพท่ี 69) 
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ภาพที่ 69 ผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษา ด้วยวิธีการจับ

ภาพชั่วขณะ (Snapshot) ในวันศุกร์ ช่วงเย็น 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

จากผลการบันทึกรูปแบบของกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้า ในทุกช่วงเวลา (ภาพที่ 

70) พบว่าพ้ืนที่ว่างสาธารณะที่ได้รับความนิยมคือบริเวณหน้าตลาดบีบีและตลาดบางใหญ่เข้ามาสุดที่ 

ร้านอาหารปรุงพร้อมกิน (Street Food) มีการใช้งานกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ซื้อขายสินค้า 

อาหาร รอรถประจ าทาง นั่งรับประทานอาหาร และเดินทางไปท างานหรือเดินทางกลับบ้าน เป็นต้น 

และในช่วงเวลาเช้าการใช้งานจะค่อนข้างกระจายตัวไปในทุก ๆ พื้นทีว่างสาธารณะที่ท าการศึกษา 
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ภาพที่ 70 ผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษา ด้วยวิธีการจับ

ภาพชั่วขณะ (Snapshot) ในวันศุกร์ ทุกช่วงเวลา 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

3) ผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้าในพื้นที่ศึกษา ด้วยวิธีการจับ

ภาพชั่วขณะ (Snapshot) ในวันเสาร์ 

จากผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้าตามช่วงเวลาต่าง ๆ 

ของวันเสาร์พบว่า 

(1) ช่วงเวลาเช้า การใช้งานในพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณตลาดเช้า มีการสัญจรผ่านเป็น

จ านวนมาก โดยพบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การซื้อขายสินค้า การขนส่งสินค้า รองลงมาจะเป็นพ้ืนที่

ด้านหน้าตลาดบางใหญ่และตลาดบีบี มีการสัญจรผ่านรองลงมา กิจกรรมที่พบส่วนใหญ่จะเป็นการ รอ

รถสาธารณะ และการเดินเพื่อที่จะไปสถานีรถไฟฟ้า MRT (ภาพท่ี 71) 
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ภาพที่ 71 ผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษา ด้วยวิธีการจับ

ภาพชั่วขณะ (Snapshot) ในวันเสาร์ ช่วงเช้า 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

(2) ช่วงเวลาบ่าย พ้ืนที่ว่างสาธารณะบริเวณด้านหน้าตลาดบีบีและตลาดบางใหญ่มีการ

สัญจรผ่านมากท่ีสุด ส่วนใหญ่กิจกรรมที่พบคือ ลงรถสาธารณะ ยืนรอรถสาธารณะ ซื้อสินค้า และเดิน

เข้ามายังตลาดบางใหญ่ รองลงมาเป็นพ้ืนที่บริเวณอาคารพาณิชยกรรม ที่มีการค้าขายสินค้า ประเภท

ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน ร้านอาหาร ร้านถ่ายรูป ของใช้ทั่วไป ร้านทอง และอ่ืน ๆ คนส่วน

ใหญ่ที่ใช้งานบริเวณนี้จะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเพ่ือที่จะสามารถจอดรถหน้าร้านได้เลย กิจกรรมที่

พบในพ้ืนที่บริเวณอาคารพาณิชย์ ได้แก่ การซื้อขายสินค้า  นั่งรับประทานอาหาร และเดินไปยังร้าน

ต่าง ๆ (ภาพที่ 72) 
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ภาพที่ 72 ผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษา ด้วยวิธีการจับ

ภาพชั่วขณะ (Snapshot) ในวันเสาร์ ช่วงบ่าย 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

(3) ช่วงเย็น หรือเวลาหลังเลิกงาน พบว่าพ้ืนที่ว่างสาธารณะที่ได้รับความนิยมคือบริเวณ

หน้าตลาดบีบีและตลาดบางใหญ่และเข้ามาสุดที่ร้านอาหารปรุงพร้อมกิน (Street Food) มีการใช้งาน

กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ซื้อขายสินค้า อาหาร รอรถประจ าทาง นั่งรับประทานอาหาร และเดินทาง

ไปท างานหรือเดินทางกลับบ้าน เป็นต้น (ภาพท่ี 73) 
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ภาพที่ 73 ผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษา ด้วยวิธีการจับ

ภาพชั่วขณะ (Snapshot) ในวันเสาร์ ช่วงเย็น 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

จากผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองของพ้ืนที่ของคนเดินเท้าในวันเสาร์ พบว่าการ

ใช้งานในแต่ละพ้ืนที่เวลาจะเป็นตัวก าหนดการใช้งาน ในช่วงเช้าการสัญจรของคนใช้พ้ืนที่จะมีมาก

บริเวณตลาดเช้า กิจกรรมที่พบคือการซื้อขายอาหารสด อาหารทะเล ผักและผลไม้ ส่วนใหญ่เป็นการ

ขายส่ง และการส่งสินค้า ไปขายยังที่ต่าง ๆ ส่วนการใช้งานช่วงบ่ายจะมีส่วนของอาคารพาณิชย์ที่มี

การใช้งานเพิ่มขึ้นมา และในช่วงเวลาเย็นการใช้งาน การสัญจรในพ้ืนที่จะมากท่ีสุดของวัน (ภาพท่ี 74) 
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ภาพที่ 74 ผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษา ด้วยวิธีการจับ

ภาพชั่วขณะ (Snapshot) ในวันเสาร์ ทุกช่วงเวลา 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 4) สรุปผลการศึกษารูปแบบกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษา ด้วย

วิธีการจับภาพชั่วขณะ (Snapshot) ระหว่างสัปดาห์ 

จากผลการบันทึกรูปแบบของกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้าระหว่างสัปดาห์ 

(ภาพที่ 75) พ้ืนที่ที่มีการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้า ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นตามช่วงเวลา เช้า บ่าย และ

เย็น อย่างชัดเจน ส่วนใหญ่การสัญจรของรูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้น จะเกิดบนพ้ืนที่ สาธารณะหน้า

ตลาดบีบีและตลาดบางใหญ่ เป็นเส้นทางหลักของการเดินทาง ยืนรอรถ มีการสัญจรครอบคุลมทั่วทั้ง

สัปดาห์และทุกช่วงเวลา ส่วนร้านอาหารปรุงพร้อมกิน (Street Food) จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาบ่ายโมง

เป็นต้นไปของทุก ๆ วันในสัปดาห์ กิจกรรมที่เกิดคือเป็นถนนสายอาหาร ที่มีทั้งร้านอาหารที่สามารถ

นั่งได้และร้านที่ต้องซื้อกลับบ้าน ส่วนใหญ่ผู้คนจะเดินเข้ามาหลังช่วงเวลาเลิกงาน ก่อนที่จะเดินทางไป

ต่อรถสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือเดินทางกลับบ้าน และการใช้งานในช่วงเช้าจะเกิดขึ้นบริเวณตลาดเช้ามี

การค้าขายกันตั้งแต่ ตี 3 จนถึงประมาณ 10 โมง ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าและแม่ค้าเข้ามาซื้ออาหารสด 
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อาหารทะเล และผัก เพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อ ส่วนการใช้งานในทั่ว ๆ ไปของตลาดจะอยู่ที่ตลาดสดกับ

อาคารพาณิชย์ มีการใช้งานที่หลายหลายแต่จะปิดลงในช่วงเย็น (ปิดหลัง 17.00 น.)   

ส าหรับพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างของช่วงเวลาอย่างชัดเจนคือบริเวณตลาดเช้า จะมีการค้า

ขายเฉพาะช่วงเช้ามืดถึงเช้าเท่านั้น ที่จะมีคนออกมาจับจองพ้ืนที่ซื้อขายสินค้า  ส่วนการใช้งานในช่วง

บ่ายและเย็น จะมีแค่อาคารพาณิชย์ที่อยู่รอบ ๆ เปิดอยู่ 2-3 ร้าน การสัญจรและการจับจองในพ้ืนที่

น้อยมากหรือไม่มีผู้คน 

ส่วนร้านอาหารปรุงพร้อมกิน (Street Food) ความแตกต่างของช่วงเวลาคือจะมีการใช้

งานตั้งแต่ช่วงบ่าย ท าให้การใช้งานช่วงเช้ามีการจับจองในพ้ืนที่น้อย 

 

ภาพที่ 75 ผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพ้ืนที่ของคนเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษา ด้วยวิธีการจับ

ภาพชั่วขณะ (Snapshot) ทุกวัน ทุกช่วงเวลา 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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5.3 สรุปผลการส ารวจ 

1. พ้ืนที่ว่างสาธารณะได้รับความนิยมสัญจรผ่านของคนเดินเท้ามากที่สุด ได้แก่ ทางเท้า

ด้านหน้าตลาดบีบี ทางเท้าด้านหน้าตลาดบางใหญ่ และทางเท้าบริเวณร้านอาหารปรุงพร้อมกิน 

(Street Food) เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจรหลักของพ้ืนที่ศึกษา อีกทั้งยังมีการใช้

ประโยชน์อาคารเพ่ือพาณิชยกรรมและเป็นที่รอรถประจ าทาง ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวเป็นที่นิยมของ

คนสัญจรเดินเท้า โดยส่วนใหญ่ผู้คนที่สัญจรผ่านมีทั้งคนในพ้ืนที่และคนนอกพ้ืนที่หรือคนที่มาเพ่ือต่อ

รถไปอีกที่หนึ่ง ส่วนพ้ืนที่ที่ไม่เป็นที่นิยมของคนเดินเท้า ได้แก่ บริเวณที่จอดรถ ที่รกร้าง ของพ้ืนที่

ศึกษา และมีการใช้ประโยชน์เพ่ือจอดรถอย่างเดียว โดยผู้คนที่สัญจรบริเวณนี้จะเลือกการใช้รถยนต์

ส่วนตัวเป็นหลักมากกว่าการเดิน 

2. พ้ืนที่ว่างสาธารณะที่ได้รับความนิยมในการเข้าใช้งานจากคนเดินเท้ากระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ 

ได้แก่ ตลาดบีบี ด้านหน้าตลาดบางใหญ่ร้านอาหารปรุงพร้อมกิน (Street Food) บริเวณอาคาร

พาณิชย์ และบริเวณด้านหลังตลาดสด กิจกรรมที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับการเลือกเส้นทางสัญจรของคน

เดินเท้าและมีการใช้ประโยชน์อาคารพาณิชยกรรม กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกิจกรรม พบปะพูดคุย ซื้อ

ขายสินค้า พ้ืนที่ต่อมาเป็นพ้ืนที่บริเวณตลาดเช้า เป็นพ้ืนที่ว่างที่ได้รับความนิยมในการใช้งานเฉพาะ

ในช่วงเช้า กิจกรรมที่เกิดข้ึนเป็นกิจกรรม ซื้อขายสินค้า และการขนส่งสินค้า  

3. พ้ืนที่ว่างสาธารณะที่พบรูปแบบกิจกรรมการหยุดนิ่ง ทั้งยืน นั่ง เพ่ือการพักผ่อน ได้แก่

บริเวณพ้ืนที่ส านักงานตลาดบางใหญ่ เป็นอาคารสูงประมาณ 4 ชั้น พ้ืนที่สีเขียวอยู่ข้างหน้าอาคาร ท า

หน้าที่เป็นที่นั่งเล่น เดินผ่าน หรือรอรถสาธารณะ แต่การใช้งานพ้ืนที่กลับไม่ค่อยได้รับความนิยม จึง

ท าให้มีการใช้งานที่น้อยมาก 
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บทที่ 6  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

 การประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือระบุความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติเชิงของพ้ืนที่

สาธารณะย่านชานเมืองกับการใช้งานในชีวิตประจ าวันของพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมือง ตลาดบาง

ใหญ่ จากการเก็บข้อมูลทางกายภาพและพฤติกรรมผู้ใช้งานภายในพ้ืนที่ศึกษาพบว่าปัจจัยทาง

พฤติกรรมส่งผลต่อการเลือกใช้งานพื้นที่ จึงต้องน าข้อมูลแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ค้นคว้า และข้อมูลเชิง

ลึกที่ได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลและอุปสรรคในการใช้งานพ้ืนที่

ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและกายภาพของพ้ืนที่ ประกอบด้วย          
1) ถนนและการเข้าถึง 2) พ้ืนที่สาธารณะ 3) ระบบขนส่งสาธารณะ และ 4) การใช้ประโยชน์อาคาร
แบบผสมผสาน 

- การวิเคราะห์ความเหมาะสมในด้านการเป็นเมืองของผู้คน สามารถสรุปลักษณะทาง
กายภาพและองค์ประกอบในการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมืองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
งานของผู้คน แบ่งเป็นด้านกายภาพและด้านพฤติกรรม  

- ปัจจัยส่งเสริมความเป็นเมืองของผู้คน 
 การสรุปผลและเสนอแนะ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัย เพ่ือศึกษา

รูปแบบการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมืองตามแนวความคิดของ “Jan Gehl” ในเรื่องเมืองของ

ผู้คนที่ประกอบไปด้วยหลักการ 4 หัวข้อ ได้แก่ เมืองมีชีวิตชีวา เมืองปลอดภัย เมืองยั่งยืน และเมือง

สุขภาวะดี เพ่ือเป็นการพิสูจน์ว่าพ้ืนที่ศึกษานี้เป็นไปตามแนวความคิดของ “Jan Gehl” หรือไม่ และ

ค้นหาปัจจัยต่าง ๆ ทางกายภาพที่ส่งผลต่อการออกแบบและพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ของผู้ใช้และยัง

ต้องการชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคและปัญหาในการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมืองในปัจจุบัน เพ่ือที่จะ

ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาและการแก้ปัญหา รวมถึงเป็นแนวทางในการออกแบบพื้นที่สาธารณะ

ย่านชานเมือง ในประเทศไทย 

6.1 ถนนและการเข้าถึง 

6.1.1 การเข้าถึง 

  พ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมืองตลาดบางใหญ่ สามารถเข้าถึงได้ทั้งการเดินเท้า การใช้รถบริการ

ขนส่งสาธารณะหรือการใช้รถยนต์ เพ่ือรองรับการเข้าถึงในทุก ๆ รูปแบบ โดยการเข้าถึงภายในพ้ืนที่
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ตลาดบางใหญ่นั้นสามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด 4 ช่องทางผ่านทางถนนหลักคือถนนกาญจนาภิเษก จาก

การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของผู้คนกับการเข้าถึงภายในพ้ืนที่นั้น สรุปได้ว่า 

  ทางเข้าที่ 1 เป็นทางเข้าหลักไปยังศูนย์ราชการโดยตรง มุ่งเน้นไปที่การใช้งานรถยนต์ส่วนตัว

เป็นหลัก จึงท าให้มีลักษณะถนนที่กว้างที่มีขนาด 4 เลน มีเกาะกลางถนน และไม่มีที่ตั้งของป้ายรถ

ประจ าทางจึงท าให้ไม่เป็นที่นิยมของคนเดินเท้า 

  ทางเข้าที่ 2 เป็นทางเข้าของตลาดบีบี สามารถน ารถเข้าไปจอดได้แต่ไม่สามารถเดินทะลุไปยัง

ตลาดบางใหญ่ได้ เหมาะส าหรับคนที่ขับรถมาใช้งานบริเวณด้านหน้าตลาดบีบีหรือตลาดบางใหญ่ 

  ทางเข้าที่ 3 ทางเข้านี้เหมือนกับเป็นการสร้างทางเข้าตลาดบางใหญ่เพ่ิมขึ้นจากทางเข้าเดิม

เนื่องจากมีปริมาณการใช้รถยนต์ที่ค่อนข้างหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วน แต่ในปัจจุบันทางเข้าที่ 3 นี้

เป็นทางที่นิยมส าหรับคนเดินเท้ามากที่สุด และในตอนเย็นของทุกวันจะมีตลาดนัดบริเวณร้านอาหาร

ปรุงพร้อมกิน (Street Food) ท าให้เสียถนนทางเข้าไปอีก 1 เลน และมีการเดินซื้อของที่หนาแน่น

มากประเภทของกิน จึงท าให้รถยนต์ที่จะเข้ามามีจ านวนน้อยลงไปเอง เมื่อเทียบกับทางเข้าอ่ืน ๆ  

  ทางเข้าที่ 4 เป็นทางเข้าไปยังหมู่บ้านที่อยู่ภายในตลาดบางใหญ่ตั้งแต่ดั้งเดิม เป็นถนนขนาด 

4 เลน (รถยนต์ไม่สามารถวิ่งสวนกันได้) สามารถจอดรถได้ตลอดแนวถนน เนื่องจากทางเข้าท่ี 4 นี้เป็น

ทางเข้าหลักของหมู่บ้านก่อนจะแยกไปยังตลาดบางใหญ่ จึงท าให้ผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้รถยนต์ในการ

เข้าออกท่ีทางเข้านี้ และเกิดอาคารพาณิชยกรรมขึ้นตามแนวถนนที่เข้าสู่หมู่บ้านนี้ 

6.1.2 ทางเดิน 

  จากการวิเคราะห์เส้นทางการเดินเท้ามีขนาดตามมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ 2 – 2.5 เมตร แต่

ในขณะเดียวกันที่บางพ้ืนที่ บางเวลา ทางเดินเท้าที่มีขนาด 2 – 2.5 เมตร ยังคงไม่เพียงพอต่อการเดิน

เท้าในบ้างช่วง รวมถึงอุปสรรคที่กีดขว้างการเดินเท้า เช่น ป้านรถประจ าทาง ป้ายบอกทาง การตั้ง

แผงลอยกีดขว้างการเดิน การตั้งกระถางต้นไม้หรือน าของมาขว้างหน้าร้านเพ่ือเป็นการแสดงอนาเขต

ของตัวเอง ท าให้การเดินเท้าไม่ค่อยสะดวกเท่าไร 

6.1.3 เส้นทางจักรยาน 

 จากการวิเคราะห์พ้ืนที่ไม่พบเส้นทางจักรยาน แต่ในทางการเพ่ิมพ้ืนที่การสัญจรของจักรยาน

เข้าไปจะช่วยให้สามารถประหยัดพ้ืนที่ภายในเมืองไปได้มาก ชองทางสัญจรของรถยนต์ 1 เลนสามารถ

เป็นพื้นที่ส าหรับจักรยานได้ถึง 5 เท่าและที่จอดรถ 1 คัน สามารถจอดจักรยานได้ถึง 20 คัน 
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ภาพที่ 76 การเข้าถึงและกิจกรรมจับจองพ้ืนที่ว่างสาธารณะในวันเสาร์ (ช่วงเช้า) 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 
ภาพที่ 77 การเข้าถึงและกิจกรรมจับจองพ้ืนที่ว่างสาธารณะในวันเสาร์ (ช่วงบ่าย) 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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ภาพที่ 78 การเขา้ถึงและกิจกรรมจับจองพ้ืนที่ว่างสาธารณะในวันเสาร์ (ช่วงเย็น) 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 

ภาพที่ 79 การเข้าถึงและการสะกดรอยในวันเสาร์ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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สรุปถนนและการเข้าถึง จากการวิเคราะห์ในด้านกายภาพกับพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ 

 ในด้านการเข้าถึงพ้ืนที่ศึกษาพบว่าปัจจัยหลักที่ท าให้ทางเข้าที่ 1 2 และ 4 ไม่ได้รับความนิยม

ในการเดินเท้าเนื่องจากเป็นถนนขนาดใหญ่ 2-4 เลน การใช้งานถูกออกแบบมาเพ่ืออ านวยความ

สะดวกแก่รถยนต์เป็นหลักในการเข้าถึงพ้ืนที่ ส่วนในทางเข้าที่ 3 นั้นจะได้รับความนิยมในการเดินเท้า

มากที่สุดเนื่องจากพ้ืนที่ทางเข้านั้นเป็นจุดเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนถ่ายการเดินทางจากการเดินไปสู่รถ

บริการสาธารณะ หรือจากรถบริการสาธารณะไปสู่การเดิน รวมถึงมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่

สาธารณะ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร แผงลอย ตลอดบริเวณทางเดิน ท าให้การถนนเส้นนี้กลายเป็นเส้นที่

คนเดินเยอะที่สุดและการใช้งานของรถยนต์ก็น้อยลง เมื่อเทียบกับการเข้าถึงอีก 3 เส้นทาง  

 ทางเดินเท้า จากการวิเคราะห์การเดินเท้าในพื้นที่ศึกษาพบว่าเส้นทางที่มีการเดินเท้านั้นไม่ได้

ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ศึกษาจากแผนผัง (ภาพที่ 79) การสัญจรของคนเดินในช่วงเช้าจะมีมากอยู่ที่บริเวณ

ตลาดเช้าซึ่งไม่มีทางเดินเท้าในพ้ืนที่เลย ผู้คนส่วนใหญ่ที่มาซื้อของนั้นจะเดินไปตามถนน หรือทางพ้อ

ค้า แม่ค้า จะจอดรถติดกับตลาดเช้าเลยเพ่ือให้ง่ายต่อการขนส่ง ถึงแม่ในตลาดเช้าจะมุ่งเน้นไปที่พ่อค้า

แม่ค้าเป็นหลัก แต่ก็มีผู้คนทั่วไปที่เข้าไปใช้พื้นที่บริเวณนี้  

 เส้นทางเดินเท้าที่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมเลือกเดินนั้นไม่ได้เกิดจากการที่มีเส้นทางการเดินเท้าที่ดี 

การเดินที่ไม่มีอุปสรรค แต่เส้นทางที่คนส่วนใหญ่นิยมเลือกในการเดินเท้านั้นเกิดจากกิจกรรมที่เกิดขึ้น

บนพ้ืนที่สาธารณะตามแต่ละช่วงเวลาที่เป็นตัวก าหนดให้มีปริมาณมากหรือน้อย หรือเป็นพ้ืนที่ที่เชื่อม

ต่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ หรือบริการรถสาธารณะได้สะดวก 

6.2 พื้นที่สาธารณะ 

6.2.1 กิจกรรมบนพื้นที่สาธารณะ 

 กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่สาธารณะจะมี 2 ช่วงเวลาด้วยกันคือช่วงเวลาเช้าและช่วงเวลาเย็น 

โดยกจิกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นท่ีสาธารณะนั้นสอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินของผู้คนในพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 80 กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่สาธารณะและกิจกรรมจับจองพ้ืนที่ว่างสาธารณะในวันศุกร์ (ช่วงเช้า) 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 

ภาพที่ 81 กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่สาธารณะและกิจกรรมจับจองพ้ืนที่ว่างสาธารณะในวันศุกร์ (ช่วงเย็น) 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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ภาพที่ 82 กิจกรรมที่เกิดข้ึนบนพื้นที่สาธารณะและการสะกดรอยในวันศุกร์ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

6.2.2 ต้นไม้และร่มเงา 

 จากการวิเคราะห์ ต้นไม้ในพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่มีจ านวนน้อยมาก ซึ่งในพ้ืนที่ศึกษามีประมาณ 

50 ต้นเมื่อเทียบกับสัดส่วนรัศมีประมาณ 400 เมตร จะกระจายอยู่ทั่วบริเวณตลาดบางใหญ่ แต่จาก

การสังเกตพฤติกรรมการเดินของผู้คนพบว่า ต้นไม้หรือร่มเงาของต้นไม้นั้นไม่ได้เป็นเหตุผลหลักในการ

เลือกเส้นทางของการเดินเท้า กลับกลายเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่สาธารณะที่ส่งผลต่อการเลือก

เส้นทางเดินมากกว่า  

 สรุปจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานพ้ืนที่ของผู้คนกับต าแหน่งต้นไม้ ผู้คนส่วนใหญ่เลือกที่

จะเดินในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นท่ีสาธารณะและเลือกเดินใช้งานในช่วงเวลาเย็น 
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ภาพที่ 83 ต าแหน่งต้นไม้และร่มเงาและรูปแบบการจับจองของพ้ืนที่ว่างในวันจันทร์ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 
ภาพที่ 84 ต าแหน่งต้นไม้และร่มเงาและรูปแบบการจับจองของพ้ืนที่ว่างในวันศุกร์ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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ภาพที่ 85 ต าแหน่งต้นไม้และร่มเงาและรูปแบบการจับจองของพ้ืนที่ว่างในวันเสาร์ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

6.2.3 เฟอร์นิเจอร์เมือง 

 จากการวิเคราะห์การใช้งานของพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมืองโดยสังเกตจากพฤติกรรมการใช้

งานขอผู้คนพบว่าพ้ืนที่ศึกษาไม่มีเฟอร์นิเจอร์เมือง ส่งผลให้ผู้ที่มาใช้งาน ส่วนมากจะเป็นการเดินเข้ามา

ซื้อของ รับประทานอาหารหรือยืนรถรถสาธารณะแล้วก็ออกจากพ้ืนที่สาธารณะเมืองท ากิจกรรมเสร็จ

แล้ว ความหลากหลายของกิจกรรมถูกเชื่อมโยงกับจ านวนคนที่เข้ามาใช้งานและระยะเวลาที่ใช้งานของ

แต่ละคนในพื้นท่ีนั้น ๆ ส่งผลให้เมืองมีความมีชีวิตชีวาแต่ก็มีน้อยคนที่จะใช้เวลาอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ 

 สรุปการผสมผสานโอกาสที่จะเดินเข้าไปใช้งาน พร้อมกับการแวะหรือหยุดพัก การพบปะสิ่ง

ต่าง ๆ นั้น เฟอร์นิเจอร์เมือง และสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่สาธารณะจะช่วยท าให้ผู้คนใช้ชีวิตอยู่

บนพื้นที่สาธารณะนานขึ้น และอยากออกมาใช้งานพื้นที่สาธารณะมากข้ึน 

6.2.4 จุดหมายตา หรือประติมากรรมในพื้นที่ 

 เนื่องจากจุดหมายตาในพ้ืนที่คือป้ายด้านหน้าบริเวณลานโล่งตลาดบางใหญ่ ซึ่งจะมีการใช้งาน

ที่แตกต่างกันเป็นตามช่วงเวลาของแต่ละวันคือ ช่วงเวลาเช้าจะมีอาหารเช้าเข้ามาขายในพ้ืนที่ ส่วน

ช่วงเวลากลางวันจะเป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง และช่วงเวลาเย็นจะเป็นตลาดนัดโซนของใช้ จึงท าให้การใช้ของ

คนที่ท ากิจกรรมจะแตกต่างกันไปตามวันและช่วงเวลา 
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ภาพที่ 86 ผังรวมการใช้งานของพ้ืนที่ในช่วงเช้า 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 
ภาพที่ 87 ผังรวมการใช้งานของพ้ืนที่ในช่วงบ่าย 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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ภาพที่ 88 ผังรวมการใช้งานของพ้ืนที่ในช่วงเย็น 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 
ภาพที่ 89 ผังรวมการใช้งานของพ้ืนที่ในสัปดาห์ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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6.2.5 แสงสว่างที่ออกมาจากอาคารและสายตาของผู้คนเพื่อสร้างความปลอดภัย 

 จากการวิเคราะห์พบว่าแสงสว่างที่ออกมาจากตัวอาคารมีความส าคัญอย่างมากต่อการ

เลือกใช้งานพ้ืนที่ เนื่องจากในปัจจุบันพ้ืนที่ศึกษามีลักษณะที่เป็นตลาดจะมีการเปิด - ปิดเป็นเวลา 

ส่งผลให้ช่วงเย็น-ค่ า จะมีบางโซนเท่านั้นที่ยังเปิดอยู่ ซึ่งในบริเวณที่มีแสงไฟที่สว่างออกมาจากตัว

อาคารจะมีคนเดินผ่าน ยืนรอรถ และซื้อของมากกว่าตรงที่ไม่มีแสงสว่าง ท าให้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นใน

การใช้งาน 

 

ภาพที่ 90 ผังรวมการใช้งานในวันจันทร์ช่วงเย็น 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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ภาพที่ 91 ผังรวมการใช้งานในวันศุกร์ช่วงเย็น 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 

ภาพที่ 92 ผังรวมการใช้งานในวันเสาร์ช่วงเย็น 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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ภาพที่ 93 ผังรวมการสะกดรอยตามในพ้ืนที่ช่วงเย็น 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

6.3 ระบบขนส่งสาธารณะ 

6.3.1 ระบบขนส่งสาธารณะ 

 จากการวิเคราะห์พบว่าระบบขนส่งสาธารณะมีความจ าเป็นอย่างมากในพ้ืนที่ศึกษา และเป็น

จุดที่ส าคัญอย่างมากในการเลือกเดินหรือท ากิจกรรมในพ้ืนที่ ผู้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะรอรถโดยประจ า

ทางตามป้ายต่าง ๆ ของพ้ืนที่ และจะเลือกเดินจากป้ายรถประจ าทางไปยังระบบขนส่งอ่ืน ๆ อีกด้วย 

เช่น รถไฟฟ้า MRT รถสองแถว และวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  
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ภาพที่ 94 ผังรวมการใช้งานของพ้ืนที่ในช่วงเช้า 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 

ภาพที่ 95 ผังรวมการใช้งานของพ้ืนที่ในช่วงเย็น 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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ภาพที่ 96 ผังรวมการสะกดรอยตามของผู้คนในพ้ืนที่ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 โดยสรุปแล้วผู้คนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาด้วยระบบขนส่งสาธารณะหรือการเดินนั้นจะนิยมการ

เดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยผ่านพื้นที่ค้าขายร้านอาหารปรุงพร้อมกิน (Street Food) เพ่ือที่จะใช้

ซื้อของในบริเวณนั้น เนื่องจากในพ้ืนที่ร้านอาหารปรุงพร้อมกิน (Street Food) เป็นพ้ืนที่ที่สามารถ

เข้าถึงได้ง่ายและเป็นเส้นทางเดินเชื่อมต่อไปยังจุดบริการรถสาธารณะ เช่น รถสองแถว รถประจ าทาง 

หรือวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพ่ือที่จะเดินทางกลับบ้านในช่วงเวลาเย็น 

 ส่วนผู้คนที่เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนใหญ่การใช้งานจะอยู่ภายในตลาดบางใหญ่มากกว่าที่จะ

ออกมาใช้บริเวณร้านอาหารปรุงพร้อมกิน (Street Food) เนื่องจากพ้ืนที่ด้านในตลาดเป็นพ้ืนที่ที่

สามารถเข้าถึงได้สะดวก ด้วยการสามารถจอดรถที่ด้านหน้าของอาคารที่ต้องการใช้งานได้เลย  

6.4 การใช้ประโยชน์อาคารแบบผสมผสาน 

 จากการวิเคราะห์ความหลากหลายของกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ การใช้ประโยชน์อาคารนั้นมี

ความสอดคล้องกับการใช้งานพ้ืนที่ สามารถสรุปเป็นระดับการใช้ประโยชน์อาคารแบบผสมผสาน ดังนี้ 

(ภาพท่ี 97) 
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ภาพที่ 97 ผังรวมการแสดงค่าความหลากหลายของกิจกรรมในพ้ืนที่ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 

ภาพที่ 98 ผังรวมการแสดงความหลากหลายของกิจกรรมในพ้ืนที่ในช่วงเวลาที่เกิดกิจกรรมบนพ้ืนที่สาธารณะ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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ภาพที่ 99 ผังรวมการแสดงค่าความหลากหลายของกิจกรรมในพ้ืนที่และรูปแบการจับจองพ้ืนที่สาธารณะ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 
ภาพที่ 100 ผังรวมการแสดงการใช้ประโยชน์อาคารและรูปแบการจับจองพ้ืนที่สาธารณะ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความหลากหลายของกิจกรรมที่เกิดขึ้นส่งผลต่อพฤติกรรมการ

เลือกใช้งานในพ้ืนที่ของผู้คนย่านชานเมือง โดยเส้นที่มีความหลากหลายของกิจกรรมมากท่ีสุดคือเส้นที่

เข้าจากทางเข้าที่ 4 ตรงไปยังส่วนที่เป็นอาคารพาณิชยกรรม ซึ่งมีระดับการใช้ประโยชน์อาคารแบบ

ผสมผสานเฉลี่ยอยู่ที่ 0.035 กิจกกรมต่อเมตร ค านวณจากประเภทของกิจกรรม 10 กิจกรรม / 

ระยะทาง 285 เมตร หรือในระยะทาง 100 เมตรมีการใช้ประโยชน์อาคารแบบผสมผสาน 3.5 

กิจกรรม เป็นเส้นในการเดินทางหลักของรถยนต์ที่ผ่านไปยังหมู่บ้านที่อยู่ข้างหลังตลาดบางใหญ่ ใน

ถนนเส้นนี้มีความหลากหลายของกิจกรรมมากที่สุดแต่กลับไม่ได้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินเท้า

ของผู้คนย่านชานเมือง เนื่องจากในพื้นที่ส่วนที่เป็นพาณิชย์เป็นส่วนที่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้สะดวกโดย

การใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นหลัก ท าให้ผู้ขับจอดรถหน้าอาคารที่ใช้และใช้ท ากิจกรรมในอาคารนั้น ซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อการใช้งาน 

 ส่วนเส้นที่มีความหลากหลายน้อยลงมาและสอดคล้องกับพฤติกรรมการเกิดของผู้คนคือเส้นที่

อยู่บนถนนร้านอาหารปรุงพร้อมกิน (Street Food) ซึ่งมีระดับการใช้ประโยชน์อาคารแบบผสมผสาน

เฉลี่ยอยู่ที่ 0.026 กิจกกรมต่อเมตร ค านวณจากประเภทของกิจกรรม 9 กิจกรรม / ระยะทาง 340 

เมตร หรือในระยะทาง 100 เมตรมีการใช้ประโยชน์อาคารแบบผสมผสาน 2.6 กิจกรรม เป็นเส้นทางที่

สามารถเข้าถึงโดยการเดินได้สะดวกและปลอดภัยที่สุด มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่สาธารณะในช่วง

เย็นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนย่านชานเมือง ที่ไม่นิยมท ากับข้าวเองที่บ้าน ส่วนมากเลือกที่จะแวะ

ซื้อกับข้าวหรือรับประทานอาหาร ก่อนที่จะต่อรถบริการสาธารณะกลับไปยังท่ีพักหรือบ้าน 

 จะเห็นได้ว่าความหลากหลายของกิจกรรม ไม่ได้ส่งผลโดยตรงที่ให้ผู้คนออกมาใช้พ้ืนที่

สาธารณะย่านชานเมือง แต่ความสามารถในการเดินได้สะดวกกลับเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากกว่า ผู้คน

ที่อาศัยอยู่ย่านชานเมืองซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ใช้รถยนต์เป็นหลักกับกลุ่มที่ใช้รถ

บริการสาธารณะ เมื่อวิถีชีวิตของคน 2 กลุ่มนี้ต้องเข้าไปท างานในเมืองและกลับมาบ้านพักอาศัยที่อยู่

ชานเมืองเช่นเดียวกัน แต่มีวิธีการเดินทางไม่เหมือนกัน จึงท าให้มีความแตกต่างกันในด้านการใช้งาน

พ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมือง ผู้คนส่วนใหญ่ที่เน้นการใช้รถยนต์เป็นหลัก การใช้งานพ้ืนที่หรือกิจกรรม

ที่เกิดจะเกิดขึ้นจากการเกาะตัวตามถนนสายหลักที่มีรถผ่านเข้าออกเป็นจ านวนมากเพ่ือให้เกิดความ

สะดวกสบายของผู้คนที่ใช้รถยนต์ 

 ส่วนพฤติกรรมการเดิน การพูดคุย ซื้อของในพ้ืนที่ศึกษานั้นส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมที่เกิดข้ึน

บนพื้นที่สาธารณะ (ร้านค้าและร้านอาหาร) ที่เป็นส่วนส าคัญอย่างมากในการดึงดูดผู้คนให้มาใช้งานใน
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พ้ืนที่ ซึ่งในความหลากหลายของการใช้งาน ความหลากหลายของกิจกรรมในพ้ืนที่ จะทับซ้อนกัน

ตามแต่ละช่วงเวลา ซึ่งในช่วงเวลาเย็นของทุก ๆ วันจะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่สาธารณะ ท าให้เกิด

ความหลากหลายของผู้คนและกิจกรรม มากที่สุดในช่วงวัน ซึ่งส่วนมากกิจกรรมเหล่านี้มักจะเกาะตัว

อยู่ตามถนนสายเล็ก ๆ ที่ไม่ใช้ถนนหลักของพ้ืนที่ ท าให้ผู้คนที่เข้ามาใช้งานส่วนมากจะเป็นผู้คนที่เน้น

การเดินเท้าเป็นหลัก มีจ านวนมากกว่าที่รถส่วนตัวจะเข้ามาใช้ในพ้ืนที่นี้ในช่วงเวลาเย็น ท าให้การ

จัดการของพื้นที่ร้านอาหารปรุงพร้อมกิน (Street Food) กลายเป็นถนนคนเดินที่มีการสัญจรของผู้คน

จ านวนมาก เข้ามาใช้งานพ้ืนที่สาธารณะ ที่สร้างให้เกิดความมีชีวิตชีวากับพ้ืนที่สาธารณะและยัง

สามารถลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวที่จะเข้ามาใช้พื้นที่บริเวณนี้ได้อีกด้วย  

6.5 สรุปลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบในการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมืองท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานของผู้คน 

ด้านกายภาพ  

จากการศึกษาพบว่าพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่เน้นออกแบบมาเพ่ือเป็นตลาดขายสินค้า

แต่เพียงอย่างเดียว ไม่ได้มีการค านึงถึงการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะในย่านเมืองหรือเมืองของผู้คน 

การจัดวางองค์ประกอบ รูปแบบของตลาดจะเป็นการแบ่งพ้ืนที่เป็นส่วน ๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการท า

กิจกรรม ต่อมาในภายหลังผู้คนที่อาศัยอยู่รอบ ๆ พ้ืนที่เริ่มมีจ านวนมากข้ึน จากปรากฏการณ์หมู่บ้าน

ล้อมรั้ว ที่ขยายตัวจากในเมืองไปสู่ชานเมืองจึงท าให้พ้ืนที่ตลาดบางใหญ่นี้ท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ

ย่านชานเมืองของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น เริ่มมีการใช้งานที่หลายหลายของกิจกรรม หลากหลาย

ช่วงเวลา หลายหลายกลุ่มคนใช้งาน จึงเกิดการใช้งานพ้ืนที่ซ้อนทับกันในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานมาก และ

เกิดความ Mixed-use ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเส้นถนนที่มีผู้คนใช้เป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดความมี

ชีวิตชีวาในพ้ืนที่ และพบว่าองค์ประกอบที่ส าคัญทางกายภายที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้ใช้งาน คือ ถนน

และการเข้าถึง กิจกรรมที่เกิดข้ึนบนพื้นที่สาธารณะ และความหลากหลายของกิจกรรม 

ด้านพฤติกรรม  

จากการเก็บข้อมูลเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้งาน พบว่าความสะดวกสบายในการเข้าถึงพ้ืนที่

ตลาดเป็นตัวแบ่งแยกที่ชัดเจนที่สุดในการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะ ตลาดบางใหญ่ โดยสามารถแบ่งเป็น

ประเภทการเข้าถึงได้ 2 แบบ คือ การเข้าถึงด้วยรถส่วนตัวและการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า  

 การเข้าถึงด้วยรถยนต์ส่วนตัว ท าให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งานและการเข้าถึง โดย

พบว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับผู้คนที่ใช้รถส่วนตัวเป็นหลักนั้น จะเกิดความหลากหลายของ

กิจกรรม (Mixed-use) บนเส้นถนนหลักท่ีเกาะตัวอยู่ตามอาคารพาณิชย์ หรือเป็นในส่วนของตลาดสด
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ที่แบ่งเป็นกิจกรรมไว้อยู่แล้ว การใช้งานที่พบจะเป็น การซื้อของกินของใช้ แวะรับประทานอาหาร ซึ่ง

เป็นกิจกรรมเดียวกันกับการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า  

 การเข้าถึงด้วยการเดินเท้า พบว่าความต้องการของผู้ใช้คือใช้เป็นเส้นทางในการเดินไปต่อ

ระบบขนส่งสาธารณะอ่ืน ๆ ความสะดวกสบายในการเดินและกิจกรรมที่เกิดข้ึนบนพื้นที่สาธารณะ ท า

ให้การเดินนั้นรู้สึกมีความน่าเดิน น่าสนใจในการเข้าไปเดิน เป็นกิจกรรมที่ผู้คนส่วนใหญ่เข้าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

ปัจจัยส่งเสริมความเป็นเมืองของผู้คน 

1. การเข้าถึงของพ้ืนที่ศึกษานั้นสามารถเข้าถึงได้สะดวกโดยมีช่องทางการเข้าถึงพ้ืนที่ได้

ทั้งหมด 4 ช่องทาง แต่ในการเข้าถึงที่สะดวกนั้นส่วนมากจะมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงของรถยนต์ จาก

พฤติกรรมการใช้งานกับการเข้าถึงพบว่าเมื่อถนนมีขนาดใหญ่ขึ้น ปริมาณรถยนต์ที่เข้าไปก็จะมีมากกว่า

ถนนที่เล็ก จากสถิติการเข้าถึงของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางเข้าที่ 1 เพราะสัมพันธ์กับความ

สะดวกทางเข้า – ออกสู่ถนนสายหลัก และพ้ืนที่สาธารณะ (Public Space) 

ส่วนทางเข้าที่ 3 มีความหลากหลายของทางเลือกในการเข้าถึงมากที่สุด เช่น รถขนส่ง

สาธารณะ สะพานลอย ทางเดินเท้า รถยนต์ และมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นจุดที่เชื่อมโยงไปยังร้านอาหาร

ปรุงพร้อมกิน (Street Food) จึงท าให้ได้รับความนิยมในการเดินเท้า เพราะสัมพันธ์กับ 1) การเดินเท้า

และการใช้จักรยาน (Walk/Cycle) 2) พ้ืนที่สาธารณะ (Public Space) 3) ระบบขนส่งสาธารณะ 

Public Transport 4) การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed – Use) 

โดยสรุปแล้วลักษณะทางกายภาพมีส่วนส าคัญมากที่สุดในการก าหนดพฤติกรรมการใช้งาน

พ้ืนที่ หากกการออกแบบเน้นไปที่การสร้างพ้ืนที่ถนนเป็นหลัก โดยปราศจากสิ่งอ านวยความสะดวกใน

การเดินจะไม่พบพฤติกรรมการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะ แต่หากมีทางเดินเท้าหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นบน

พ้ืนที่สาธารณะผลที่ได้รับก็คือผู้คนที่จะออกมาใช้งานพ้ืนที่สาธารณะมากข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 

 

ภาพที่ 101 แสดงรูปตัดทางเข้าท่ี 1  

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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ภาพที่ 102 แสดงรูปตัดทางเข้าท่ี 2 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 

ภาพที่ 103 แสดงรูปตัดทางเข้าท่ี 3 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 

ภาพที่ 104 แสดงรูปตัดทางเข้าท่ี 4 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

2. กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่สาธารณะ นั้นสอดคล้องกับความหลากหลายของช่ วงเวลาซึ่ง

กิจกรรมบนพื้นที่สาธารณะที่เกิดขึ้นในช่วงเช้า จะตอบรับกับการเดินทางออกไปท างานในเมืองหรือไป

เรียนหนังสือ ส่วนในช่วงเวลาเย็นกิจกรรมที่เกิดจะตอบรับกับช่วงเวลาหลังเลิกงานหรือเลิกเรียน เป็น

เวลาที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาเดินทางกลับบ้าน สรุปกิจกรรมบนพ้ืนที่สาธารณะนั้นเป็นลักษณะทาง



  113 

กายภาพที่ส าคัญที่ช่วยท าให้ผู้คนออกมาใช้พ้ืนที่สาธารณะ เช่น เดิน ซื้อของ หรือพูดคุย ท าให้เมืองมี

ชีวิตชีวามากขึ้น 

3. ต้นไม้และร่มเงา จากพฤติกรรมการใช้งานของผู้คนในพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่ส่วนใหญ่การใช้

งานจะอยู่ที่ช่วงเช้าและช่วงเย็น จึงท าให้ต้นไม้หรือร่มเงาไม่ได้เป็นองค์ประกอบส าคัญในการเลือกใช้

งานหรือเลือกเส้นทางเดินเท้า 

4. เฟอร์นิเจอร์เมือง การผสมผสานโอกาสที่จะเดินเข้าไปใช้งาน พร้อมกับการแวะหรือหยุด

พัก สิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่สาธารณะจะช่วยท าให้ผู้คนอยากที่จะเข้ามาใช้งานพ้ืนที่สาธารณะ

หรือสามารถดึงดูดให้ผู้คนใช้งานในพ้ืนที่มากขึ้น พร้อมทั้งคอยสอดส่องสายตา ดูแลพ้ืนที่ นั้นหมายถึง

เมืองที่มีความมีชีวิตชีวาและความปลอดภัย 

5. แสงสว่างที่ออกมาจากอาคารและสายตาของผู้คนเพ่ือสร้างความปลอดภัยในพ้ืนที่ศึกษา 

ผู้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะเดินหรือหยุดรอ ในพ้ืนที่ที่มีแสงสว่างจากถนนหรือแสงสว่างที่ออกมาจาก

ด้านหน้าอาคาร ผู้คนส่วนใหญ่จะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเมื่อมีแสงสว่างบนพื้นท่ีสาธารณะ 

6. ระบบขนส่งสาธารณะ เป็นตัวก าหนดจุดเริ่มต้น - สิ้นสุด ของเส้นทางการสัญจรของคนเดิน

เท้า ผู้ส่วนใหญ่ที่เดินเท้าเป็นหลักจะมีเส้นทางจากจุดลงรถสองแถวหรือมอเตอร์ไซค์วิน (บริเวณ

ด้านหน้าส านักงานตลาดบางใหญ่) เพ่ือเดินไปยังป้ายรถสาธารณะหรือรถไฟฟ้า MRT  

7. กิจกรรมที่หลากหลาย พ้ืนที่ที่มีการใช้งานที่หลากหลายในสัดส่วนเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน 

แต่มีการใช้งานของผู้คนที่ไม่เหมือนกันเกิดจากปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษา ซึ่ง

สัมพันธ์กับปริมาณการสัญจรด้วยรถยนต์ แต่ไม่สัมพันธ์กับปริมาณการเดินเท้าและการใช้พ้ืนที่

สาธารณะ ดังนั้นความหลากหลายของการใช้งานเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นในการสร้างเมืองของ

ผู้คน แต่การสร้างเมืองของผู้คนก็ต้องอาศัยลักษณะทางกายภาพที่ส าคัญ ที่ช่วยส่งเสริมให้คนเดินเท้า 

เช่น กิจกรรมบนพ้ืนที่สาธารณะ เฟอร์นิเจอร์เมือง ต้นไม้และร่มเงา ในการสร้างเมืองของผู้คนนั้นไม่ได้

ส าคัญที่ท าให้ถนนเส้นหนึ่งมีความหลากหลายของกิจกรรมแต่เพียงอย่างเดียว แต่ลักษณะทางกายภาพ

ของพ้ืนที่ต้องส่งเสริมกับกิจกรรมที่หลากหลายด้วย จึงจะเป็นเมืองของผู้คน 
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ภาพที่ 105 แสดงรูปตัดเส้นทางที่มีกิจกรรมที่หลากหลายมากท่ีสุด 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 

ภาพที่ 106 แสดงรูปตัดเส้นทางที่มีกิจกรรมที่หลากหลายรองลงมา 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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6.6 สรุปความเหมาะสมในด้านการเป็นเมืองของผู้คน 

6.6.1 สรุปความเหมาะสมของลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา ในการเป็นเมืองมีชีวิตชีวา 

 ในด้านการเป็นเมืองที่มีความมีชีวิตชีวานั้นคือการส่งเสริมหรือท าให้ผู้คนออกมาใช้งานพ้ืนที่

สาธารณะ ซึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เมืองมีชีวิตชีวานั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 กิจกรรมหลัก ๆ คือ การ

ส่งเสริมให้คนเดินเท้าหรือปั่นจักรยานและการที่เมืองมีพ้ืนที่สาธารณะที่ดี พ้ืนที่ตลาดบางใหญ่พบว่า

ส่วนที่มีการใช้งานท าให้เกิดความมีชีวิตชีวาคือช่วงเช้าและช่วงเย็น ซึ่งการเดินเท้าที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่

ศึกษา ส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณหน้าตลาดบีบีไปถึงตลาดบางใหญ่ และพบว่าเกิดจากต าแหน่งที่ตั้งของ

จุดบริการรถสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกและหลากหลายช่องทาง ท าให้ผู้คนก าหนดเส้นทาง

การเดินเท้าไปยังจุดหมายแต่สิ่งที่เป็นตัวแปรส าคัญของการเดินเท้าคือกิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณพ้ืนที่

สาธารณะ ที่มีความหลากหลายทั้งในการใช้งานพ้ืนที่และผู้คน ท าให้พ้ืนที่นั้นเป็นมิตรและเอ้ือให้เกิด

การท ากิจกรรมในพื้นท่ีสาธารณะ 

 ส่วนพื้นที่ศึกษานั้นไม่มีความมีชีวิตชีวาในช่วงบ่าย ซึ่งจะเกิดจากวิถีชีวิตของผู้คนย่านชานเมือง

ท าให้มีการใช้งานพ้ืนที่ค่อนข้างน้อยมาก และสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่ 

เช่น ไม่มีทางเดินระหว่างโซนที่มีร่มเงา ไม่มีจุดนั่งพักผ่อนในที่ร่ม และสภาพอากาศค่อนข้างร้อน คนจึง

ไม่นิยมเข้ามาจับจ่ายใช้สอย ท าให้ไม่เกิดกิจกรรมที่หลากหลายในตลาดมากนัก เนื่องจากคนส่วนใหญ่

เป็นวัยท างานอีกทั้งยังสัมพันธ์กับเวลาเริ่มและเลิกงาน ออกไปท างานในช่วงเช้า และกลับบ้านในช่วง

เย็น ซึ่งพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางเข้าสู่เมืองได้เป็นอย่างดี ประกอบร้านอาหารปรุง

พร้อมกิน (Street Food) ที่ส่วนใหญ่จะขายในช่วงเช้าและเย็น 

 สรุปตัวชี้วัดในการเป็นเมืองมีชีวิตชีวา ประกอบไปด้วย 1.พ้ืนที่สาธารณะ 2.กิจกรรมบนพ้ืนที่

สาธารณะ 3.เส้นทางเดินเท้าหรือปั่นจักรยาน 4.รถขนส่งสาธารณะ 5.การเข้าถึง 6.ต้นไม้                   

7.เฟอร์นิเจอร์เมือง 8.จุดหมายตา ซึ่งในกรณีพ้ืนที่ศึกษาตลาดบางใหญ่นั้นมีปัจจัยที่ท าให้เกิดเมืองมี

ชีวิตชีวาอยู่มาก แต่จะขาดในเรื่องเฟอร์นิเจอร์เมือง และการจัดการพ้ืนที่หรือปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่ดี 

จึงท าให้การใช้งานในพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่มีความมีชีวิตชีวาแค่ในเฉพาะบางพ้ืนที่ของตลาดบางใหญ่ 

6.6.2 สรุปความเหมาะสมของลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา ในการเป็นเมืองปลอดภัย  

โดยในพ้ืนที่ศึกษามีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมทั้งเหตุผล

ทางด้านสังคมต่อชุมชน และสภาพแวดล้อม โดยค านึงถึงความกลมกลืนของการใช้ประโยชน์ที่ดินใน

แต่ละประเภทในพ้ืนที่ศึกษา เช่น ย่านพักอาศัย ย่านพาณิชยกรรมบริเวณชุมชน ย่านธุรกิจ ย่าน
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ศูนย์การค้า เป็นต้น จะท าให้เกิดการสอดส่องดูแลแบบไม่เป็นทางการ กิจกรรมที่หลากหลายบนพ้ืนที่

สาธารณะท าให้มีผู้ใช้งานมากขึ้นช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องความปลอดภัยได้ด้วย 

การติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเฝ้าระวังตามจุดต่าง ๆ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณย่านที่พัก

อาศัยชานเมือง เพ่ือให้ผู้ใช้งานพ้ืนที่ใกล้เคียงทราบถึงเหตุร้ายที่เกิดขึ้น อีกทั้งควรท าการติดตั้งป้าย

สัญลักษณ์บอกให้ผู้ที่ผ่านไปมาทราบว่า ย่านนี้ติดตั้งสัญญาณกันขโมย และกล้องวงจรปิด เป็นการ

สร้างความปลอดภัยภายในเมืองได ้

สรุปตัวชี้วัดในการเป็นเมืองปลอดภัย ประกอบด้วย 1.การเอ้ือต่อการเดินในระยะสั้นๆ 2.พ้ืนที่

สาธารณะที่ดี 3.กิจกรรมบนพ้ืนที่สาธารณะ 4.จุดหมายตา 5.ต้นไม้และร่มเงา 6.เฟอร์นิเจอร์เมือง                

7.การใช้งานที่หลากหลาย 8.แสงสว่าง ซึ่งในพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่มีความปลอดภัยจากการใช้งานอยู่

พอสมควร เนื่องจากพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย และมีผู้ใช้เป็นจ านวนมาก แต่

อาจจะมีปัญหาในเรื่องของแสงสว่างในบางพ้ืนที่ หรือจุดอับในพื้นที่โดยเฉพาะช่วงเวลาเย็น - ค่ า 

6.6.3 สรุปความเหมาะสมของลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา ในการเป็นเมืองยั่งยืน 

 ในพ้ืนที่ที่ท าการศึกษานั้นพบว่ามีปัจจัยหลายๆด้านที่สามารถช่วยให้เมืองมีความยั่งยืนอย่าง

มาก ทั้งการเข้าถึงได้หลายหลายทาง การเดินเท้า หรือรถบริการสาธารณะ แต่ยังขาดถึงการจัดการที่ดี 

ทางเดินที่มีคุณภาพ หรือจุดบริการรถสาธารณะที่ได้มีการเอ้ือให้คนรอรถสาธารณะเช้ามาใช้บริการจ า

ท าให้การใช้งานในจุดนี้เกิดความไม่สะดวกสบายต่อการใช้งาน จึงท าให้ผู้คนส่วนใหญ่จ าเป็นต้องพ่ึงพา

รถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น  

 การลดปริมาณของรถยนต์ที่เข้ามาใช้ในพ้ืนที่ด้วยการจัดการจราจรให้ดีขึ้น  หรือเพ่ิมการเก็บ

ค่าธรรมเนียมผ่านทางหรือค่าใช้บริการพ้ืนที่ของผู้ที่ใช้รถส่วนตัว เพ่ือลดปริมาณของรถยนต์ที่จะเข้า

มายังพ้ืนที่ และควรส่งเสริมการเดินเท้า ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในพ้ืนที่ให้มากขึ้น เพ่ือลดการใช้

พลังงานและลดการปล่อยมลภาวะไม่ดี การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยต่อการใช้จักรยาน

เป็นยานพาหนะ เพ่ือให้ประชาชนเลือกใช้จักรยานบนพ้ืนที่สาธารณะมากขึ้น โดยการออกแบบ

โครงข่ายจักรยานที่มีประสิทธิภาพ แยกทางจักรยาน ทางเดินเท้า และถนนอย่างชัดเจน มีไฟจราจรที่

เป็นของจักรยานโดยเฉพาะ และการจัดการแยกที่จอดรถกับถนนหรือการเพ่ิมกิจกรรมต่างๆเข้าไปบน

ท้องถนน จะช่วยท าให้เมืองสามารถเป็นเมืองยั่งยืนได้อย่างมาก 

สรุปตัวชี้วัดในการเป็นเมืองยั่งยืน ประกอบด้วย 1. ระบบขนส่งสาธารณะ 2. การเดินเท้าหรือ

การปั่นจักรยาน ในส่วนของพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่นั้นมีระบบขนส่งสาธารณะที่ค่อนข้างหลากหลาย          
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แต่ไม่ได้มีการบ ารุง ซ่อมแซม หรือการจัดการระบบขนส่งให้ดี ดังนั้นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ

ไปสู่รูปแบบการสัญจรสีเขียว จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการเป็นเมืองยั่งยืน 

6.6.4 สรุปความเหมาะสมของลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา ในการเป็นเมืองสุขภาวะดี 

 ด้านการจัดกิจกรรมบนพ้ืนที่สาธารณะภายในย่านชานเมืองให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

กระตุ้นให้คนออกมาใช้งานพื้นที่สาธารณะในการพักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมการเดินเท้าและใช้จักรยาน

ให้มากขึ้น โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพักผ่อนด้วยวิธีการเพ่ิมจ านวนต้นไม้ให้มากขึ้น

สร้างร่มเงาและลดความร้อนที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ผู้คนในย่านชานเมืองออกมาใช้งานมากขึ้นและได้รับ

อากาศที่ดีดี ในการที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะและสามารถสร้างสุขภาวะที่ดีภายในย่านชานเมือง 

สรุปตัวชี้วัดในการเป็นเมืองสุขภาวะดี ประกอบด้วย การที่สามารถใช้ร่วมกันในชีวิตประจ าวัน 

เช่น การเดินเท้า การปั่นจักรยาน กิจกรรมบนพ้ืนที่สาธารณะ หรือการจัดการพ้ืนที่สาธารณะให้ดีมาก

ยิ่งขึ้น จะช่วยท าให้พ้ืนที่กลายเป็นเมืองสุขภาวะดี
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6.7 อุปสรรคและปัญหาของพื้นที่สาธารณะชานเมืองและการเป็นเมืองของผู้คน 

 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน พบว่ามีองค์ประกอบ

หลายส่วนที่ยังไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือยังไม่มีในพ้ืนที่ศึกษา ดังนั้นเพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะจึง

แบ่งอุปสรรคและปัญหาตามแนวความคิดของ “Jan Gehl” ในเรื่องเมืองของผู้คนที่ประกอบไปด้วย

หลักการ 4 หัวข้อ ได้แก่ 

6.7.1 เมืองมีชีวิตชีวา  

จากวิถีชีวิตของผู้คนย่านชานเมืองที่เน้นการใช้รถยนต์เป็นหลัก ท าให้การใช้งานของรถยนต์มี

ปริมาณที่เยอะกว่าคนที่เดินหรือปั่นจักรยาน ซึ่งสังเกตได้จากลานจอดรถและพ้ืนที่จอดรถที่มีอยู่ทั่ว

ตลาดบางใหญ่ รวมถึงใช้พื้นที่ถนนสาธารณะเป็นที่จอดรถด้วย จากการใช้งานของรถยนต์ที่มีการสัญจร

อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบโดยตรง คือ ท าให้เมืองไร้ความมีชีวิตชีวา และสัมพันธ์กับปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น 

ต าแหน่งที่ตั้ง ความห่างกันของพ้ืนที่สาธารณะ การขาดแคลนพ้ืนที่สาธารณะ และพ้ืนที่ท ากิจกรรม

ของเมือง 

6.7.2 เมืองปลอดภัย  

ความปลอดภัยภายในย่านชานเมืองมีน้อยกว่าย่านในเมือง การสัญจรของรถยนต์ในช่วงเวลา

ที่มีผู้ใช้งานพ้ืนที่น้อยจะขับขี่ด้วยความเร็วท าให้เกิดอันตรายต่อคนเดินเท้าและใช้จักรยาน และจาก

การลงพ้ืนที่ส ารวจมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในบางพ้ืนที่ส าคัญเท่านั้น เช่น อาคารส านักงาน และ

บริเวณรถไฟฟ้า แต่ภายในซอยย่อยบางซอยยังไม่มีไฟส่องสว่าง  

ควรมีการออกแบบให้มีทางเท้า ทางจักรยาน และถนนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ให้ความส าคัญ

ระดับเดียวกัน ต้องมีการจัดพ้ืนที่ขนถ่ายสินค้าส าหรับตลาดขนาดใหญ่เพ่ือไม่ให้ใช้พ้ืนที่ทางเท้าเป็นจุด

ถ่ายสินค้า และไม่อนุญาตให้จอดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ด้านหน้าร้านค้า เพ่ือป้องกันการจอดรถ

รุกล้ า กีดขวางทางเท้า และทางจักรยาน บางพ้ืนที่ไม่มีทางเดินเท้า ท าให้ผู้ใช้งานต้องเดินบนถนน 

6.7.3 เมืองย่ังยืน  

การพัฒนาการสัญจรทางเลือกให้เป็นการสัญจรสีเขียว พบว่าในพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่มีระบบ

ขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย และรองรับกับการใช้งานของผู้คนย่านเมือง แต่ปัญหาของระบบขนส่งนี้

อยู่ที่การจัดการของการบริการรถสาธารณะซึ่งเราไม่สามารถทราบได้เลยว่ารถจะออกเวลาไหน รถจะ

มาเวลาไหน และคนที่ไม่ได้มีความคุ้นเคยกับการใช้งานพ้ืนที่อยู่แล้วก็จะไม่สามารถทราบได้ว่ารถสายนี้

จะไปที่ไหน และพ้ืนที่รอรถสาธารณะก็ไม่ได้มีการจัดระเบียบให้ผู้คนที่มาใช้บริการ เช่นไม่มีพ้ืนที่นั่งรถ
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รถ ไม่มีป้ายบอกสถานที่ ราคา ไม่มีแสงสว่างที่จ าเป็นกับจุดรอรถสาธารณะ และช่วงเวลาเร่งด่วนรถ

สาธารณะไม่พอใช้บริการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานพ้ืนที่ ซึ่งอาจจะท าให้ผู้คนที่ใช้บริการ

อยู่เปลี่ยนไปใช้รถยนต์ส่วนตัว เพ่ือความสะดวกสะบายที่มากกว่า 

ความยั่งยืนภายในย่านชานเมืองควรจะต้องมีการลดการใช้พลังงาน ระบบบริหารจัดการขยะ

ที่ดีภายในเมืองอย่างยั่งยืน โดยต้องลดการใช้พลาสติก ใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้า ประชาชนต้องช่วยกัน

แยกขยะ เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมภายในย่านชานเมืองอย่างยั่งยืน 

6.7.4 เมืองสุขภาวะดี 

การที่จะท าให้เป็นเมืองสุขภาวะดีนั้น จะต้องท าให้เมืองเกิดทั้งการเดินเท้า ปั่นจักรยาน ระบบ

ขนส่งสาธารณะที่ดี และพ้ืนที่สาธารณะที่ดีและสามารถท าให้การใช้งานเหล่านี้สามารถใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ แต่จากศักยภาพของตลาดบางใหญ่ในการพัฒนาเป็นเมืองของผู้คนนั้นสามารถท าได้ 

แต่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีของการเดินทาง รวมถึงการออกแบบเมืองที่ ดีให้ผู้คนออกมาใช้งาน สิ่ง

เหล่านี้จะช่วยท าให้เมืองกลายเป็นเมืองของผู้คนได้ในอนาคต 

6.8 สรุปแนวทางการออกแบบเมืองของผู้คนในพื้นที่สาธารณะย่านชานเมือง 

 ในการก าหนดแนวทางการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมือง กรณีศึกษาตลาดบางใหญ่ 

ควรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกายภาพการใช้งานของพ้ืนที่ ที่ได้ท าการวิเคราะห์ ซึ่ง

สามารถสรุปและน าไปสู่แนวคิดในการวางผังของพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่ได้ดังนี้ 

6.8.1 ผังแนวความคิดในการออกแบบ 

 จากการวิเคราะห์แนวความคิดเมืองของผู้คน ลักษณะกิจกรรมที่เกิด และกายภาพของพ้ืนที่ 

สามารถก าหนดแนวคิดในการออกแบบเมืองและพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะไปสู่รูปแบบเมืองของผู้คน ได้ดังนี้  

1. การจัดการระบบการสัญจรใหม่ของคนเดินเท้า ปั่นจักรยาน รถขนส่งสาธารณะ และ

รถยนต์ โดยให้ค่าความส าคัญกับการเดินเท้า ปั่นจักรยาน หรือรถขนส่งสาธารณะ มากกว่ารถยนต์

ส่วนตัว และพัฒนาเส้นทางเดินนั้นไปสู่เส้นทาง Green Network ที่เชื่อมโยงทุก ๆ กิจกรรมบนพ้ืนที่

สาธารณะ พ้ืนที่สีเขียว และจุดบริการรถสาธารณะ (สามารถดูได้จากผังแนวความคิดที่เป็นลูกศรสี

เขียวเข้ม) 

2. การก าหนดเส้นทางของรถยนต์ให้เป็น Green Network ส าหรับรถยนต์ ซึ่งจากผังที่แสดง 

(ลูกศรเส้นปะสีเขียวอ่อน) จะเห็นได้ว่า มีทางเข้าที่แยกกันระหว่างรถยนต์ส่วนตัว กับการเดินเท้ า 
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รวมถึงการก าหนดให้รถยนต์ให้มีการสัญจรอยู่รอบ ๆ พื้นที่สาธารณะ ด้วยการเปลี่ยนที่จอดรถบางส่วน

ให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว และมีการจัดการที่จอดรถให้อยู่เป็นจุดหลัก ๆ ทั้งนี้ก็เพ่ือความปลอดภัยของเมือง

และเป็นการลดมลภาวะที่จะเข้ามาสู่ในพื้นที่สาธารณะอีกด้วย 

3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบของที่จอดรถบางส่วน หรือที่รกร้าง ให้ถูกพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ

หรือพ้ืนที่สีเขียวของเมืองตามแผนผังแนวความคิด (สีเขียว) ทั้งนี้การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของเมืองจะช่วย

ท าให้ผู้คนออกมาใช้งานพ้ืนที่ที่จากเดิมออกมาซื้อของ หรือรอรถ แต่รูปแบบใหม่จะน าไปสู่การพักผ่อน

และออกก าลังกายได้ด้วย บนพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมือง จะท าให้ผู้คนที่ออกมาใช้อยากที่จะใช้งาน

นานขึ้น และสามารถเพ่ิมการพบปะ พูดคุย ของคนในพื้นที่หรือนอกพ้ืนที่ห้ง่ายมากยิ่งข้ึน 

4. การออกแบบพ้ืนที่รองรับระบบขนส่งสาธารณะใหม่ โดยใช้พ้ืนที่รกร้างของตลาดบางใหญ่

ให้พัฒนาเป็น New Public Transport (สีฟ้า) โดยมีทั้งที่จอดรถสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถตู้                 

วินมอเตอร์ไซค์ และมีที่รอรถบริการสาธารณะที่ทันสมัย และสะดวกสบาย ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะลดปัญหารถ

ติดบริเวณด้านหน้าตลาดบางใหญ่ที่เป็นปัญหาของมลพิษท่ีจะท าลายสุขภาพของผู้คน โดยเชื่อมโยงกับ

การสัญจรของระบบขนส่งสาธารณะภายในตลาด และ Mrt ด้วยเส้นทาง Green Network และเพ่ิม

เฟอร์นิเจอร์เมืองให้สอดคล้องกับการใช้งานและความต้องการของผู้คน การที่ผู้คนได้รับความ

สะดวกสบายในการใช้งาน มีป้ายสัญลักษณ์ที่บอกทาง ป้ายรถเมล์ และจุดรอรถท่ีดี จะเป็นแรงกระตุ้น

อย่างมากที่จะท าให้ผู้คน มาใช้รถขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น 

5. การเพ่ิมกิจกรรมบนพ้ืนที่สาธารณะ (สีชมพู) การเชื่อมโยงพ้ืนที่ต่าง ๆ ด้วยกิจกรรมบน

พ้ืนที่สาธารณะ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้คน เช่น Street Food ตลาดนัดเสื้อผ้า 

ตลาดนัดของใช้ ตลาดนัดมือสอง หรือลานกิจกรรมที่สามารถรองรับการจัดงาน Event หรือ Mini 

Concert จะเป็นทางเลือกท่ีดีในการท าให้เกิดความมีชีวิตชีวาอย่างมาก 

6. การเพ่ิมจุดหมายตาในพ้ืนที่ตลาดบางใหญ่ (สีแดง) นอกจากจะช่วยให้เมืองเกิดความ

สวยงามแล้ว ยังสามารถช่วยในเรื่องของการจดจ าเมือง และลักษณะความเป็นพ้ืนที่ย่านชานเมืองใน

รูปแบบเมืองของผู้คนอีกด้วย 

7. แนวทางการสร้างเมืองที่มีความหลากหลายนั้น ไม่ใช่ว่าจะเพ่ิมกิจกรรมเข้าไปให้มีความ

หลายหลายเพียงอย่างเดียว ยังจะต้องค านึงถึงการใช้งานของผู้คน เส้นทางการเดิน จุดที่น่าสนใจ และ

กิจกรรมที่เกิดบนพ้ืนที่สาธารณะ ทุกสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาพ้ืนที่ไปสู่เมือง

ของผู้คน 
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ภาพที่ 107 ผังแนวความคิดในการออกแบบเมืองของผู้คน 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

6.8.2 ตัวอย่างรูปแบบการพัฒนาพื้นที่สาธารณะย่านชานเมืองไปสู่เมืองของผู้คน 

 

ภาพที่ 108 รูปแบบการพัฒนาบริเวณทางเข้าที่ 1 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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ภาพที่ 109 รูปแบบการพัฒนาบริเวณทางเข้าที่ 2 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 

ภาพที่ 110 รูปแบบการพัฒนาบริเวณทางเข้าที่ 3 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 



  128 

 
ภาพที่ 111 รูปแบบการพัฒนาบริเวณทางเข้าที่ 4 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

6.9 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาในขั้นต่อไปที่ต่อเนื่องกับการศึกษานี้ สามารถน าไปคิดเพ่ือต่อ

ยอดให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหา และหารูปแบบการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมืองตาม

แนวความคิดของ “Jan Gehl” ได้มากยิ่งขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรท าการศึกษาถึงความหลากหลายของลักษณะองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมจาก

หลาย ๆ พื้นที่ เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ครอบคลุมทุกเป้าหมาย และเปรียบเทียบว่ามีรูปแบบการใช้งานพ้ืนที่

สาธารณะย่านชานเมืองแตกต่างกันหรือไม่ 

2. ควรท าการทดลองและการปฏิบัติในพ้ืนที่ศึกษา รวมทั้งการติดตามผลของการศึกษาและ

วิจัยในระยะยาวเป็นประจ าเพ่ือให้เกิดผลที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ตามหลักการและเหตุผลที่ได้

ตามปัจจัยของตัวแปรต่าง ๆ จากการวิเคราะห์ข้อมูลว่าได้ผลลัพธ์อย่างไร และสามารถหารูปแบบการ

ใช้งานพื้นที่สาธารณะย่านชานเมืองได้หรือไม่ 

3. ขยายพ้ืนที่ศึกษาให้มีขอบเขตที่กว้างมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมขนาดของจ านวนกลุ่มตัวอย่างใน

บริเวณพ้ืนที่ศึกษา และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติเข้ามาแทนที่การสังเกตการณ์ และมีความ

แม่นย ามากยิ่งขึ้นแต่เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีข้อจ ากัดด้านเวลา และงบประมาณในการศึกษา 

จากการศึกษานี้ เป็นการศึกษาในรายวิชาสุดท้ายของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาบัณฑิตสาขาการออกแบบชุมชนเมือง ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง ผู้วิจัยได้

ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบวิจัย โดยท าการสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษารวมถึงข้อเสนอแนะที่

ได้จากการรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ยังได้เสนอข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป อีกทั้งยังระบุข้อบกพร่องที่



  129 

เกิดขึ้นจากการศึกษาในครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาปัญหาของการศึกษาเรื่อง

รูปแบบการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมืองตามแนวความคิดของ “Jan Gehl” ท้ายที่สุดนี้

รูปแบบการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมืองที่สัมฤทธิ์ผลนั้น คือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่

ผู้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมต่อสังคมในชุมชน ท าให้มีรูปแบบการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะ

ย่านชานเมืองที่ดี ซ่ึงเกิดจากปัญหาการใช้พื้นที่สาธารณะที่เกิดขึ้นในสังคมและชุมชน ดังนั้นการใช้งาน

พ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมืองย่อมดีกว่าการแก้ไขปัญหาหลังการใช้งาน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในสังคม 

และจะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกคน และทุกฝ่าย ตลอดจนหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องประกอบกันในการหารูปแบบการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะย่านชานเมืองอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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