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การศึกษาแนวทางการพัฒนาพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกที่หลากหลายรู ปแบบที่มีอยู่ใน
ปั จจุบนั และรูปแบบที่มีความเป็ นไปได้ สาหรับการพัฒนาพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกซึ่งเป็ นพื ้นที่ว่าง
สาธารณะในชุมชนเมืองโดยใช้ กรุงเทพมหานครเป็ นพื ้นที่กรณีศกึ ษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส ฒนาพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก โดยใช้ วิธีการสังเกตการณ์
พื ้นที่ และเสนอแนะแนวทางในการพั

รูปแบบการใช้ ประโยชน์ปัจจุบนั เพื่อประเมินการใช้ งานพื ้นที่ ค้ นหาองค์ประกอบของการพัฒนา
สัมภาษณ์และแจกแบบสอบถาม กลุม่ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู ูแลรับผิดชอบพื ้นที่และผู้เข้ ามาใช้ งานในพื ้นที่
โดยการสุม่ แบบไม่มีโครงสร้ าง ซึง่ จากการศึกษาพบว่า ได้ มีการใช้ ประโยชน์ใต้ สะพานข้ ามแยกใน
ปั จจุบนั อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ พื ้นที่เป็ นลานจอดรถ ลานกีฬา ตลาด จัดภูมิทศั น์ หรื อจัดเก็บ
พัสดุของหน่ว ยงานราชการ เป็ นต้ น ซึ่งการใช้ ประโยชน์ ในพื น้ ที่ยัง มี ข้อ จากัดในการพัฒนาใน
หลายๆด้ าน โดยเฉพาะด้ านลักษณะของพื ้นที่ที่แคบยาว การมีร่มเงา การมีซอกมุมของพื ้นที่ และ
เป็ นพื ้นที่ซึ่งเต็มไปด้ วยมลภาวะทางอากาศและเสียง การพัฒนามีองค์ประกอบหลัก ได้ แก่ ที่ตงั ้
ชุมชนโดยรอบ ขนาดของพื ้นที่ การเข้ าถึง และการมีร่มเงาที่ดี นอกจากนี ้ยังพบว่าบางพื ้นที่ ยัง
ได้ รับการมีสว่ นร่ วมจากชุมชนในการบริ หารและจัดการเป็ นลานกิจกรรมชุมชน หรื อลานกีฬาอี ก
ด้ ว ย ซึ่ ง ส่ง ผลให้ มี ก ารบ ารุ ง รั ก ษาดู แ ลโดยชุ ม ชนเป็ นอย่ า งดี สามารถแบ่ ง เบาภาระจาก
กรุ งเทพมหานครได้ ดังนัน้ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อ งควรให้ ความสาคัญ ส่งเสริ มสนับสนุนให้ เป็ น
รูปแบบหนึง่ ในการพัฒนา ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเมืองอีกทางหนึง่
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This study aims to investigate and evaluate the uses of under the areas the

and suggest guidelines for the development of the areas under the overpasses. The
data were collected from observation, interview and questionnaires. It is shown that, at
present, the areas are used as sporting areas, car parks, markets, landscape areas and
storages of government sectors. However, the uses of the spaces are still limited due to
their long narrow shapes, shading, corners and niches , and air and noise pollutions. It
is found that the main factors for the development of the areas under the overpasses are
location, nearby community, size of the space, accessibility and good shading.
Moreover, it is revealed that some areas used by nearby communities, as sporting areas
or community spaces are well manage and maintained by those communities.
Therefore, it is suggested that this kind of cooperation is needed to be supported and
promoted by the related government sectors.
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วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี ส้ าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ วยดี เพราะได้ รั บ ความกรุ ณ าจากผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.สุพกั ตรา สุทธสุภา ซึง่ เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ ให้ ความช่วยเหลือ
และเคี่ยวเข็ญให้ ผ้ วู ิจยั สามารถปฏิบตั ิภารกิจอันใหญ่หลวงในการทาวิทยานิพนธ์ นี ้จนสาเร็ จแม้ จะ
ฉิวเฉียดตื่นเต้ น ลุ้นระทึกไปกับผู้วิจยั ทุกวินาทีก็ตาม รวมทังผู
้ ้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปรี ยว
นิ ต ย์ ประธานกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ และรองศาสตราจารย์ จ ามรี อาระยานิ มิ ต สกุ ล
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุ ณาให้ คาปรึ กษา คาแนะนา และเอื อ้ เฟื ้อ ข้ อ มูลดีๆ ที่เป็ นประโยชน์ แก่ผ้ ูวิจัย
ส่งผลให้ วิทยานิพนธ์ เล่มนี ้ถูกต้ องและสมบูรณ์ ยิ่งขึ ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุ ณา
ของทุกท่านเป็ นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาหลัก สูตรการออกแบบชุมชนเมืองทุกท่านที่ให้
ความรู้ ให้ คาแนะนาและประสบการณ์ ที่มีคุณค่า ยิ่งแก่ ผ้ ูวิจัย ขอขอบพระคุณ เจ้ า ของหนังสือ
วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์ ทกุ เล่ม ที่ช่วยให้ วิทยานิพนธ์ มีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณเพื่อนๆ
และน้ องๆ ชาวหลักสูตรการออกแบบชุมชนเมืองทุกคนที่ให้ คาแนะนาและให้ กาลังใจตลอดมา
ขอขอบพระคุณกรมทางหลวงที่ให้ โอกาสในการลาศึกษาต่อ และสนับสนุนทางด้ าน
การศึกษาเป็ นอย่างดีเรื่ อยมาตลอดระยะเวลาที่ศกึ ษา
ขอขอบคุณ คุณนพดล แก่นจัน ทร์ ที่ช่ว ยเก็ บ ข้ อ มูล และแปลข้ อ มูลทางสถิ ติ และ
ขอขอบคุณ คุณสถาพร รณรงค์ ที่ช่วยแจกแบบสอบถามในพื ้นที่ ทาให้ จัดเก็บข้ อมูลได้ ครบถ้ วน
สมบูรณ์รวดเร็ วยิ่งขึ ้น
คุณค่าหรื อประโยชน์อนั เกิดจากวิทยานิพนธ์ เล่มนี ้ ผู้วิจัยขอน้ อมบูชาแด่พระคุณบิดา
มารดา ครูอาจารย์ที่อบรมสัง่ สอน แนะนา ให้ การสนับสนุนและให้ กาลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา
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