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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
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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.
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สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้ า

1

แผนผังกรุงโรม ของนอลลี ตัวอย่างที่ดีตามทฤษฎีภาพกับพื ้น………………………
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2

การใช้ ทฤษฎี Three Theories of Urban Spatial Design……….…………………

14

3

พื ้นที่ “สนามทัศน์” คือพื ้นที่ถกู มองเห็นจากจุดใดจุดหนึง่ ……………………………
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4
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5

การจัดภูมิทศั น์ใต้ สะพานข้ ามแยกหนองหอยรูปที่ 1…………………………………

22

6
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22

7
8

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
าง
น
ำ
การจัดภูมิทศั น์ใส
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การจัดภูมิทศั น์ใต้ สะพานข้ ามแยกหนองหอยรูปที่ 4…………………………………

23

การจัดภูมิทศั น์ใต้ สะพานข้ ามแยกหนองหอยรูปที่ 5…………………………………

24
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27
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12 ลานกิจกรรมสาหรับจัดงานใช้ พื ้นที่ในเขตทางพิเศษ ในการทาสวนสาธารณะจัดงาน
คอนเสิร์ต ทางพิเศษเมือง Louisville รัฐ Kentucky ในสหรัฐอเมริ กา…………..

28

13 การใช้ พื ้นที่ในเขตทางพิเศษ ในการทาสวนสาธารณะจัดงานคอนเสิร์ต ทางพิเศษเมือง
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14 การใช้ ประโยชน์เป็ นบ่อน ้าสาหรับพายเรื อ ทางพิเศษ
เมือง Zaanstadt ในเนเธอร์ แลนด์ ………………………………………………
15 การใช้ ประโยชน์เป็ น Graffiti Gallery ทางพิเศษ
เมือง Zaanstadt ในเนเธอร์ แลนด์…………………………………………........
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สารบัญภาพ(ต่ อ)
ภาพที่
20
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

หน้ า
ทัศนียภาพภายนอกการปรับปรุงพื ้นที่ใต้ สะพาน
Queensboroughให้ เป็ นBridgemarket ……………………………………..
พื ้นที่ใช้ งานภายในการปรับปรุงพื ้นที่ใต้ สะพาน
Queensboroughให้ เป็ นBridgemarket 31…………………………………..
บริ เวณพื ้นที่ทา่ เรื อ…………………………………………………………………….
แผนผังการใช้ ประโยชน์พื ้นที่โครงการ Koog aan de Zaan..................................
ผังพื ้น, ผังบริ เวณ, รูปตัด พื ้นที่โครงการ Koog aan de Zaan………………………
บริ เวณพื ้นที่ ลานสเก๊ ต……………………………………………………………….
บริ เวณลานหน้ าซุปเปอร์ มาร์ เก็ต……………………………………………………..
บริ เวณลานจอดรถ……………………………………………………………………
บริ เวณลานหน้ าซุปเปอร์ มาร์ เก็ตจัดทาเป็ นลานจอดจักรยาน..................................
บริ เวณลานด้ านข้ างซุปเปอร์ มาร์ เก็ตจัดทาเป็ นลานจอดรถยนต์ ……………………
ลานจอดรถข้ างซุปเปอร์ มาร์ เก๊ ต……………………………………………………...
ลานจอดรถหน้ าซุปเปอร์ มาร์ เก็ต…………………………………………………….
แผนที่แสดงที่ตงพื
ั ้ ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกคลองตัน…………………………………..
สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปใต้ สะพานข้ ามแยกคลองตันรูปที่ 1……………………………
สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปใต้ สะพานข้ ามแยกคลองตันรูปที่ 2……………………………
สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปใต้ สะพานข้ ามแยกคลองตันรูปที่ 3……………………………
การใช้ ประโยชน์พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกคลองตันเป็ นลานจอดรถ รูปที่ 1………….
การใช้ ประโยชน์พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกคลองตันเป็ นลานจอดรถ รูปที่ 2………….
แผนทีแ่ สดงที่ตงพื
ั ้ ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกอรุณอัมริ นทร์ …………………………….
ลักษณะโครงสร้ างสะพานข้ ามแยกอรุณอัมริ นทร์ …………………………………..
สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปของพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกอรุณอัมริ นทร์ รูปที่ 1……………
สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปของพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกอรุณอัมริ นทร์ รูปที่ 2……………
ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกอรุณอัมริ นทร์ …………………….
แผนที่แสดงที่ตงพื
ั ้ ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกถนนเชื ้อเพลิง……………………………..
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ภาพที่
44
45
46
47
48
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63
64
65
66
67
68

หน้ า
ลักษณะโครงสร้ างสะพานข้ ามถนนเชื ้อเพลิง……………………………………….
สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปใต้ สะพานข้ ามถนนเชื ้อเพลิง รูปที่ 1………………………...
สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปใต้ สะพานข้ ามถนนเชื ้อเพลิง รูปที่ 2 ………………………..
การใช้ ประโยชน์พื ้นที่เป็ นลานเก็บพัสดุของเขตยานนาวา รูปที่ 1………………….
การใช้ ประโยชน์พื ้นที่เป็ นลานเก็บพัสดุของเขตยานนาวา รูปที่ 2 …………………
การใช้ ประโยชน์พื ้นที่สาหรับกิจกรรมชุมชน………………………………………..
แผนที่แสดงที่ตงพื
ั ้ ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา..................................................
ลักษณะโครงสร้ างสะพานข้ ามแยกรัชวิภา…………………………………………
สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา รูปที่ 1……………………….…….
สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา รูปที่ 2……………………………..
สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา รูปที่ 3……………………………..
ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา รูปที่ 1……………………
ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา รูปที่ 2……………………
ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา รูปที่ 3……………………
ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา รูปที่ 4……………………
ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา รูปที่ 5…………………….
ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา รูปที่ 6…………………….
แผนที่แสดงที่ตงพื
ั ้ ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู…………………………………..
ลักษณะโครงสร้ างสะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 1…………………………………
ลักษณะโครงสร้ างสะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 2……………………………….
สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 1………………………….
สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 2…………………………..
สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 3…………………………..
สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 4…………………………..
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 1……………..
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สารบัญภาพ(ต่ อ)
ภาพที่
69
70
71
72
73
74
75
76
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

หน้ า
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 2………………
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 3………………
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 4………………
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 5………………
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 6………………
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 7………………
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 8………………
แผนที่แสดงที่ตงพื
ั ้ ้นที่ใต้ สะพานอรุณอมริ นทร์ ………………………..……………….
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 4……………….
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 5……………….
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 6……………….
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 7………………..
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 8………………..
แผนที่แสดงที่ตงพื
ั ้ ้นที่ใต้ สะพานอรุณอมริ นทร์ ………………………………………….
ลักษณะโครงสร้ างสะพานอรุณอมริ นทร์ ………………………………………………
สภาพโดยทัว่ ไปของพื ้นที่ใต้ สะพานอรุณอมริ นทร์ รูปที่ 1……………………………
สภาพโดยทัว่ ไปของพื ้นที่ใต้ สะพานอรุณอมริ นทร์ รูปที่ 2……………………………
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานอรุณอมริ นทร์ รูปที่ 1……………………
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานอรุณอมริ นทร์ รูปที่ 2……………………
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานอรุณอมริ นทร์ รูปที่ 3……………………
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานอรุณอมริ นทร์ รูปที่ 4……………………
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานอรุณอมริ นทร์ รูปที่ 5……………………
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานอรุณอมริ นทร์ รูปที่ 6……………………
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานอรุณอมริ นทร์ รูปที่ 7……………………..
แผนที่แสดงที่ตงพื
ั ้ ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกหลักสี่………………………………………..
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88
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107
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112

หน้ า
ลักษณะโครงสร้ างสะพานข้ ามแยกหลักสี่……………………………………………
ลักษณะทัว่ ไปของพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกหลักสี่……………………………………
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกหลักสี่ รูปที่ 1 ………………….
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกหลักสี่ รูปที่ 2 ………………….
ผู้ใช้ งานในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกหลักสี่ ……………………….…………………..
แผนที่แสดงที่ตงพื
ั ้ ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกเอกมัย )สวนสุขภาพห้ วยขวาง)……………
ลักษณะโครงสร้ างสะพานถนนประดิษฐ์ มนูธรรม…………………………………….
ลักษณะสภาพโดยทัว่ ไปพื ้นที่ใกล้ เคียงโครงการ……………………………………..
ลักษณะสภาพโดยทัว่ ไปในพื ้นที่สวนสุขภาพห้ วยขวาง รูปที่ 1 ……………………...
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บทที่ 1
บทนา
1. ความสาคัญและความเป็ นมาของการวิจยั
ปั จจุบนั จะพบว่าการพัฒนาเมืองของกรุ งเทพมหานครเกิ ดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว โดยรู ปแบบ
การพัฒนาด้ านการจราจรและการขนส่ง เป็ นส่ว นหนึ่งที่ช่วยส่งเสริ มให้ เกิ ดความสะดวกสบายแก่
ประชาชน ผู้อยู่อาศัยในมหานครแห่งนี ้ ในอดีตสะพานข้ ามแยกจานวนมากถูกสร้ างขึ ้นมาเพื่อเป็ น
ทางออกในการแก้ ปัญหาการจราจรติดขัดให้ แก่คนกรุ งเทพมหานครบริ เวณทางแยกซึ่งมี จานวนรถ
หนาแน่นและติ ดขัด มากในเวลาเร่ ง ด่ว น ซึ่ง สะพานข้ ามแยกขนาดต่า งๆที่ ถูก สร้ างขึน้ ในพื น้ ที่ ทั่ว
กรุ งเทพฯ นัน้ ได้ ช่วยให้ การจราจรและขนส่งเป็ นไปอย่างราบรื่ นยิ่งขึ ้น แต่กลับสร้ างพื ้นที่เล็กๆที่ถูก
ละเลยกลางเมืองขึ ้นมาแทนที่ ภายใต้ พื ้นที่งานโครงสร้ างขนาดใหญ่ของสะพานข้ ามแยก เกิดเศษที่ดิน
ลัก ษณะเล็ ก แคบ ยาว และค่ อ นข้ า งมื ด อยู่ ด้ า นล่า ง ซึ่ ง คนส่ว นมากอาจหลงลืม ไปจนไม่ เ ห็ น
ความสาคัญของพื ้นที่เหล่านี ้ แม้ นว่ามันจะตังอยู
้ ก่ ลางเมืองที่มีมลู ค่าที่ดินสูงมหาศาลก็ตาม
จากการสารวจเบื ้องต้ นสามารถสังเกตเห็นความพยายามของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
ในการพัฒนาพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก โดยส่วนมากเป็ นการปูบล็อกและปลูกไม้ พุ่มเป็ นแปลงประดับ
ตามขอบเพื่อให้ เกิ ดความสวยงามแก่พื ้นที่เป็ นรู ปแบบการพัฒนาที่สามารถพบเห็นได้ ทวั่ ไปในเขต
กรุงเทพมหานคร หรื อมีการใช้ ประโยชน์ของหน่วยงานราชการเองเป็ นการภายในจัดเก็บพัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกบางแห่งมีการใช้ ประโยชน์ จากชุมชนใกล้ เคียงเป็ นสถานที่จอดรถ
ลานกี ฬา และใช้ ประโยชน์ จากโครงสร้ างของตัวสะพานเพื่อประกอบกิจ กรรมการค้ าเป็ นตลาดสดที่
ได้ รับความนิยม
พื ้นที่ศกึ ษา คัดเลือกมา 10 แห่ง โดยคัดเลือกสะพานที่อยูใ่ นความดูแลและก่อสร้ างโดย
กรมทางหลวง โดยคัดเลือกรู ปแบบให้ มีความหลากหลายทางด้ านรู ปแบบการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้
สะพานข้ ามแยกโดยคัดเลือกจากพื ้นที่สะพานข้ ามแยกที่ตงอยู
ั ้ ่กลางชุมชนเมืองเป็ นสาคัญ ในขณะที่
อีกส่วนหนึง่ ยังคงถูกปล่อยปละละเลย ขาดการดูแล มืดทึบ และถูกจับจองด้ วยคนไร้ บ้าน ซึ่งทางออก
หนึง่ ที่ช่วยเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกได้ อย่างเหมาะสมยิ่ง ขึ ้น เป็ นการใช้
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ประโยชน์ในพื ้นที่ได้ อย่างเต็มศักยภาพ เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและอยู่บนพื ้นฐานในการบริ หารจัดการ
ที่เป็ นไปได้ อย่างแท้ จริ ง
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 ศึกษารู ปแบบการใช้ ประโยชน์ พื ้นที่ของสะพานข้ ามแยกของกรุ งเทพมหานครใน
ปั จจุบนั
2.2 ศึกษาองค์ประกอบหลักซึง่ เป็ นตัวกาหนดรู ปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ใต้ สะพาน
ข้ ามแยกรูปแบบต่างๆ
2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการจัดการเชิงนโยบายสาหรับพื ้นที่ใต้ สะพาน
ข้ ามแยกในพื ้นที่ชุมชนเมือง
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3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ขอบเขตของพื ้นที่ทางด้ านกายภาพ ซึง่ หมายถึงพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกในเขตกรุง
เทพมหานครที่มีการก่อสร้ างหรื ออยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง ที่มีการใช้ ประโยชน์ในลักษณะ
ต่างๆ อยูใ่ นปั จจุบนั โดยคัดเลือกจากการใช้ ประโยชน์ในรูปแบบดังต่อไปนี ้
3.1.1 การใช้ ประโยชน์เป็ นลานจอดรถ
3.1.2 การใช้ ประโยชน์เป็ นสถานที่เก็บพัสดุของหน่วยงานราชการ
3.1.3 การใช้ ประโยชน์เป็ นตลาด
3.1.4 การใช้ ประโยชน์เป็ นลานกีฬา
3.1.5 การใช้ ประโยชน์เป็ นพื ้นที่จดั ภูมิทศั น์
3.2 ขอบเขตด้ านเนื ้อหาในการวิจยั เป็ นข้ อมูลสาคัญด้ านต่างๆที่นามาประกอบอ้ างอิง
ร่วมกับการศึกษาพื ้นที่จริ ง ซึง่ ประกอบด้ วย
3.2.1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง และกรณีตวั อย่าง
3.2.2 การศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานระดับเมืองที่มีผลต่อพื ้นที่วิจยั ซึง่ ได้ แก่ ที่ตงและ
ั้
อาณาเขต การใช้ ประโยชน์ที่ดิน
3.2.3 การศึกษาข้ อจากัดขององค์ประกอบในการพัฒนาพื ้นที่ รวมทังข้
้ อดีข้อเสีย
และศักยภาพของพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกในเขตกรุงเทพมหานคร
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4. วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจยั ใช้ วธิ ีการศึกษาข้ อมูลปฐมภูมิ (primary data) จากการออกภาคสนามและใช้
ข้ อมูลทุติยภูมิ (secondary data) จากเอกสารและงานวิจยั มาประกอบเพือ่ สนับสนุน โดยมีขนตอน
ั้
ดาเนินงาน ดังนี ้
4.1 ศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มูล เอกสารของหน่ว ยงานราชการและเอกชนต่ า งๆ รวมทัง้
แนวความคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการศึกษา
4.2 ศึกษาสารวจข้ อเท็จจริ งต่างๆในพื ้นที่ศกึ ษา และบันทึกข้ อมูลที่ได้ จากการสารวจ
ภาคสนาม โดยการสังเกตสภาพปั จจุบนั พูดคุยสอบถามประชาชนในพื ้นที่ศึกษาในเรื่ องความคิดเห็น
ด้ านต่างๆ รวมทังการหาข้
้
อจากัดของพื ้นที่ในสถานที่จริ ง
4.3 นาข้ อมูลมาทาการวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาที่น่าจะเป็ นไปได้ ของ
การใช้ ประโยชน์ของพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกในกรุ งเทพมหานคร เพื่อ ให้ เกิดการพัฒนาที่เหมาะสม
ต่อไปในอนาคต

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

5. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
ผลการวิจยั ที่ได้ ในครัง้ นี ้คาดว่าจะได้ ทราบถึง ปั จจัยหลักที่ทาให้ เกิดการใช้ ประโยชน์พื ้นที่
ลักษณะต่างๆของพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกในเขตกรุงเทพมหานครในปั จจุบนั และข้ อดี ข้ อเสีย ของการ
ใช้ งานแต่ละรู ปแบบมี ผ ลกระทบต่อ ชุม ชนมากน้ อ ยอย่างไร ซึ่งจะได้ ห าแนวทางปรั บปรุ งแก้ ไขให้
เหมาะสมมากยิ่งขึ ้น เพื่อเข้ าใจในศักยภาพและข้ อจากัดของพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกซึ่งจะนาไปสูแ่ นว
ทางการพัฒนาพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกได้ อย่างเหมาะสม สามารถนาไปปรับประยุกต์ใช้ กับพื ้นที่อื่นที่
มีลกั ษณะเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกันได้ ในอนาคต อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่อไป
6. นิยามศัพท์ เฉพาะ
6.1 สะพานข้ ามแยก หมายถึง โครงสร้ างถนนที่ถกู ยกข้ ามถนนด้ านล่างซึง่ เป็ นจุดตัดของ
ถนนสองสาย โดยถนนสายหนึง่ เลียบไปกับโครงสร้ างสะพาน ส่วนถนนอีกสายลอดขวางกับตัวสะพาน
ในส่วนที่โครงสร้ างสะพานถูกยกสูงที่สดุ เพื่อให้ รถชนิดต่างๆสามารถแล่นผ่านไปได้
6.2 พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก หมายถึง พื ้นที่ใต้ โครงสร้ างสะพานข้ ามแยก รวมไปถึง
บริ เวณแยกจุดตัดของถนน

บทที่ 2
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
พื ้นที่สาธารณะจานวนไม่น้อยในชุมชนเมืองที่ถูกจับจองทากิจกรรมต่างๆจากชาวเมือ ง
ตังแต่
้ เช้ าจรดค่า เกิ ดจากความต้ อ งการพื ้นที่เพื่อ การพักผ่อ นหย่อ นใจหรื อ ผ่อ นคลายอารมณ์ จาก
กิจกรรมต่างๆที่รีบเร่ งตลอดทังวั
้ น ประชาชนทุกช่วงวัย ทุกเพศ และทุกระดับชัน้ การศึกษาที่มีความ
ต้ องการประกอบกิจกรรมด้ านนันทนาการที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป การมีพื ้นที่ว่างสาธารณะ
ในชุมชนเมืองที่เพียงพอแก่ความต้ องการของประชาชน จึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญมาก ถือเป็ นปั จจัยพื ้นฐาน
ที่ช่วยส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของชาวเมืองอีกปั จจัยหนึง่
เมื่อกล่าวถึงพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกแล้ วนัน้ หลายคนอาจจะให้ คาจากัดความเกี่ยวกับ
พื ้นที่ว่างส่วนนี ้แตกต่างกันออกไป เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจร่ วมกัน ผู้วิจัย ขอจะกล่าวถึงแนวความคิด
เรื่ องที่ว่างโดยอ้ างถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกรณีศึกษาการพัฒนาพื ้นที่ใต้ สะพานข้ าม
แยก เพื่อ ให้ เ กิ ดความกระจ่า งเกี่ ย วกับพื น้ ที่ว่า งประเภทต่างๆ เพื่ อ น าไปสู่ กรอบของแนวคิ ดของ
การศึกษาและกรอบของการพัฒนาพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกให้ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้นเป็ นลาดับ
ต่อไป
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1. แนวความคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวกับพืน้ ที่ว่างและความสาคัญของที่ว่างในชุมชนเมือง
เมื่อกล่าวถึงพื ้นที่วา่ งในชุมชนเมืองสามารถแยกประเภทได้ หลากหลายรูปแบบมาก จึงขอ
กล่าวถึงที่ว่างรู ป แบบต่างๆที่เกิ ด ขึ ้น และจ าแนกถึงการใช้ ประโยชน์ จ ากที่ว่างเหล่านัน้ ซึ่งมี ความ
แตกต่างกันอย่างหลากหลาย และมีความสาคัญต่อเมืองในหลายบทบาท ดังต่อไปนี ้
1.1 ความหมายของพืน้ ที่ว่าง (space) รูปแบบต่ างๆ (ปาจรี ย์ ประเสริ ฐ, 2546: 7)
open space หมายถึง พื ้นที่วา่ งที่เกิดขึ ้นในบรรยากาศซึง่ เป็ นธรรมชาติ หรื อสิง่ ปลูก
สร้ างภายในเมือง (urban mass) มีน้อยกว่าในเขตเมืองชันใน
้ ในบางครัง้ มีพื ้นที่ว่างที่ถูกสร้ างขึ ้นเพื่อ
ประโยชน์ในการใช้ สอยของเมือง เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา ซึ่งพื ้นที่ลกั ษณะนี ้เป็ นการใช้ งานที่
ซ้ อนทับกันระหว่าง open space และ urban space
Lost space หมายถึง พื ้นที่ที่เหลืออยู่ หรื อพื ้นที่ที่ถกู ปล่อยทิ ้งร้ างตามตึกสูงต่างๆ
4
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ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ประโยชน์ หรื อ พื น้ ที่ ต ามตลาดเก่ า ๆ ตัวอย่า งเช่ น พื น้ ที่ ต ามขอบทางด่ว นที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การ
บารุ งรักษา อาจหมายรวมถึ งพื ้นที่ซึ่งถูกละทิ ้งริ มน ้า ริ มทางรถไฟ เขตทหาร และนิคมอุตสาหกรรม
ต่างๆอีกด้ วย
public space หมายถึง พื ้นที่ทางสังคมซึ่งเปิ ดให้ ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้ าถึงได้
โดยทัว่ ไป ตัวอย่างเช่น ถนน (รวมถึงทางเท้ า) พลาซ่า สวนสาธารณะ ชายหาด
urban space หมายถึง พื ้นที่วา่ งที่เกิดจากการปิ ดล้ อมของสิง่ ก่อสร้ างต่างๆ นับตังแต่
้
ถนน อาคาร และสิง่ อื่นๆ ที่มนุษย์สร้ างขึ ้น และหมายรวมถึงที่เว้ นว่างของเมืองรูปแบบสามัญที่เกิดจาก
การจัดวางอาคาร ซึ่งโดยทั่วไปเกิดจากรู ปด้ านของอาคารและพื ้นผิวดิน (floor) ของเมื อ ง ซึ่งอาจมี
ลักษณะช่องทางตามแนวยาว (linear corridors)
green space หมายถึง พื ้นที่เว้ นว่างสีเขียว หรื อไม่จาเป็ นต้ องเป็ นพื ้นที่สีเขียวก็ได้
แต่เป็ นที่เว้ นว่างขนาดใหญ่พอสมควร ได้ แก่ สวนสาธารณะ สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ พลาซ่า แนวสี
เขียวของเมือง สนามเด็กเล่น สนามกีฬา
underutilized space หมายถึง พื ้นที่ที่ยังไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ หรื อ พื ้นที่ที่ถูกละเลย
(under-utilize space หรื อ urban voids หรื อ vacant land) โดยมีเกณฑ์พิจารณาจาก ซากของเมือง
(urban ruins) หน้ าที่ (function) คน(people) ความสวยงาม(city beautiful) ความมี เอกลักษณ์
(identity) และสาธารณะ(publicity)
1.2 การจาแนกรูปแบบประเภทที่ว่างในชุมชนเมือง (ปาจรี ย์ ประเสริ ฐ, 2546:13)
1.2.1 จาแนกตามลักษณะของตาแหน่ งที่ตงั ้ ของที่ว่าง ได้ แก่
1. ที่ว่างในชุมชนเมือง (urban space) เป็ นพื ้นที่วา่ งเพื่อประโยชน์ของการ
ใช้ สอยในชุมชนเมือง อันได้ แก่ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น เป็ นต้ น
2. ที่ว่างนอกเขตเมือง (rural space) เป็ นพื ้นที่ว่างที่กว้ างขวาง ต้ องการ
พื ้นที่มากๆ อยูห่ า่ งจากพื ้นที่พกั อาศัย และเป็ นพื ้นที่เพื่อประโยชน์ใช้ สอยโดยส่วนรวม อันได้ แก่ บริ เวณ
พื ้นที่เกษตรกรรม บริ เวณควบคุมการระบายน ้าและควบคุมระดับน ้าท่วมถึง
3. ที่ว่างตามธรรมชาติ (natural space) เป็ นพื ้นที่วา่ งที่เกิดขึ ้นในธรรมชาติ มี
การสงวนรักษาไว้ ให้ คงสภาพเดิม เช่น แม่น ้า ลาคลอง พื ้นที่ป่า พื ้นที่ค้ มุ ครองสัตว์ป่า เป็ นต้ น
1.2.2 จาแนกตามลักษณะของประโยชน์ ใช้ สอยของที่ว่าง ได้ แก่
1. ที่เว้ นว่ างสาหรับสิ่งอานวยความสะดวกในด้ านสาธารณูปโภค (open
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utility) เช่น แนวสายไฟฟ้ า ระบบระบายน ้า ระบบการป้องกันน ้าท่วม เป็ นต้ น
2. ที่เว้ นว่ างที่เป็ นสีเขียวหรือไม่ จาเป็ นต้ องเป็ นสีเขียว แต่ เป็ นที่เว้ นว่ าง
ที่มีขนาดใหญ่ พอสมควร (open green) เช่น สนามกีฬา สวนสาธารณะ สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
พลาซ่า แนวสีเขียวของเมือง (green belt) เป็ นต้ น
3. ที่เว้ นว่ างสาหรับการสัญจร (corridor space) เช่น ถนน ทางเดิน คลอง
เป็ นต้ น
1.2.3 จาแนกตามลักษณะโครงสร้ างของที่ว่าง ได้ แก่
1. ที่ว่างที่เป็ นสีเขียว (green) ได้ แก่ สวนสาธารณะ สนามหญ้ า สนามกีฬา
สนามม้ า เป็ นต้ น
2. ที่ว่างที่มีวัสดุปูปิด-ดาด (paved) มีการก่อสร้ าง ได้ แก่ จัตรุ ัส ลานอเนก
ประสงค์ตา่ งๆ
ซึ่งจากการจาแนกที่ว่างในลักษณะต่างๆดังที่กล่าวมานัน้ จะเห็นได้ ว่า พื ้นที่ใต้ สะพาน
ข้ ามแยกในเขตกรุ งเทพมหานครนันมี
้ ลกั ษณะเป็ นที่ว่างในชุมชนเมื อ ง (urban space) และที่ว่าง
สาหรั บการสัญจร (corridor space) ที่มีความสาคัญอี กพื ้นที่หนึ่ง ซึ่งสมควรจะได้ รับการดูแลและ
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้ สอยให้ เหมาะสมแก่ชุมชนเมืองย่านต่างๆของกรุงเทพมหานครต่อไป
1.3 ความสาคัญของที่ว่างในชุมชนเมือง
Stanley B Tankel (1961) กล่าวถึง ความสาคัญของที่วา่ งในชุมชนเมืองมี 3 ประการ
คือ
1. เป็ นที่พักผ่ อนหย่ อนใจของชาวเมือง ทังในรู
้ ปแบบที่ไม่ต้องออกแรงกาลัง
(passive recreation) หรื อในรูปแบบที่ต้องการออกแรง (active recreation)
2. เป็ นจุดหมายตา เป็ นองค์ประกอบของทิวทัศน์ของเมือง ทาให้ เกิดมุมมองที่
สวยงาม สาหรับผู้พบเห็น
3. ทาให้ เกิดความรู้สึกเป็ นส่ วนตัว หลุดพ้ นจากเมืองที่สบั สนวุน่ วาย เกิด
ความรู้สกึ สบาย ทาให้ เมืองดูกว้ างขวางและเป็ นสัดส่วน
ที่วา่ งในชุมชนเมืองที่เกิดขึ ้นนันมี
้ บทบาทที่สาคัญต่อการพัฒนาเมืองเป็ นอย่างมาก
เนื่องจากเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของเมือง สามารถแบ่งบทบาทได้ เป็ น 2 ประการ ได้ แก่
1.3.1 บทบาทของที่ว่างต่ อประชากรเมือง ทาหน้ าที่เป็ นพื ้นที่รองรับการทา
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กิจกรรมต่างๆของชาวเมือง อันได้ แก่
1. เป็ นสถานที่พักผ่ อนหย่ อนใจ ซึง่ สถานที่สาหรับการสันทนาการ พักผ่อน
หย่อนใจในเขตพืน้ ที่ชุมชนเมืองนัน้ นับว่ามีความสาคัญมาก เนื่อ งจากชีวิตที่รีบเร่ งแข่งกับเวลาของ
ชาวเมืองนัน้ ต้ องการพื ้นที่พกั ผ่อนที่อยูใ่ กล้ บ้าน และมีรูปแบบของกิจกรรมที่ไม่ซบั ซ้ อน ซึง่ ทังนี
้ ้รู ปแบบ
ของกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจในแต่ละสังคมอาจแตกต่างกันขึ ้นอยู่กั บหลายปั จจัย เช่น การศึกษา
วัย รายได้ ค่านิยม เป็ นต้ น
การพักผ่ อนที่ต้องออกแรง (active recreation) เช่น การออกกาลังกาย
ได้ แก่ การเดิน การขี่จกั รยาน การเล่นกีฬา เป็ นต้ น
การพักผ่ อนที่ไม่ ต้องออกแรง (passive recreation) เป็ นการพักผ่อนที่
เป็ นไปในลักษณะของความสงบเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อย เช่น การชื่นชมธรรมชาติ การนัง่ เล่น
ในสวน เป็ นต้ น
2. เป็ นสถานที่พบปะสังสรรค์ เป็ นพื ้นที่มีบทบาทในการรวมกลุม่ ทางสังคม
เพื่อร่วมกันทากิจกรรมต่างๆ
3. เพื่อความสุนทรีย์ด้านการมองเห็น เป็ นพื ้นที่ที่สามารถจัดตกแต่งให้ มี
ความสวยงาม สร้ างเอกลักษณ์ มีสภาพแวดล้ อมที่น่าอยู่ มีการรับรู้ ด้านความงามทังในด้
้ านสายตา
และจิตใจไปพร้ อมๆกัน
1.3.2 บทบาทของที่ว่างในการเป็ นองค์ ประกอบหลักของเมือง องค์ประกอบ
หลักของเมืองที่เป็ นส่วนสาคัญต่อการมองเห็น และทาให้ เมืองมีความสวยงามเกิดความน่าประทับใจ
ต่อผู้อยูอ่ าศัยและผู้พบเห็น มีองค์ประกอบดังนี ้
1. ธรรมชาติ คือ สิง่ ที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติและยังคงมีอยูใ่ นเมือง เช่น
แม่น ้า คลอง บึง ภูเขา ป่ าละเมาะ เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นทรัพยากรที่มีค่าทังด้
้ านความงามและประโยชน์ใช้
สอย สามารถใช้ เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ เป็ นสวนสาธารณะของชาวเมือง ให้ คนทัว่ ไปได้ มีโอกาส
ชื่นชมธรรมชาติ มีความผ่อนคลายจากชีวิตเมืองที่รีบเร่งมาตลอดทังวั
้ น
2. อาคารและส่ วนประกอบอาคาร ได้ แก่ อาคาร บ้ านเรื อน ตึกแถว รวมถึง
ส่วนประกอบของอาคารต่างๆ เช่น ลานทางเข้ า กันสาด ป้าย เป็ นต้ น
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3. ที่เว้ นว่ าง ได้ แก่ สนามกี ฬา สนามเด็กเล่น ลานอเนกประสงค์ ลานเชื่อ ม
ระหว่างอาคาร สวนสาธารณะ เป็ นต้ น
4. ทางสั ญจร ถนน ทางเดิน ได้ แก่ ถนน ทางเท้ า ทางจักรยาน ทางรถไฟ
รวมถึงแม่น ้า ลาคลองที่ใช้ ในการสัญจร ซึง่ เป็ นส่วนประกอบของเมืองที่เชื่อมโยงส่วนต่างๆเข้ าด้ วยกัน
โดยองค์ประกอบของเมืองจะเรี ยงรายและเข้ าถึงได้ ด้วยเส้ นทางสัญจร ถนน และทางเดิน เหล่านี ้
5. มนุษย์ และการประกอบกิจกรรม ได้ แก่ ส่วนประกอบของเมืองที่มีชีวิต
มีการเคลื่อนไหว ทากิ จกรรมในส่วนต่างๆของเมื อ ง บางกิจ กรรมทาเป็ นประจาวัน บางกิ จ กรรมทา
เฉพาะเทศกาลพิเศษ และบางกิจกรรมมีความน่าสนใจ ชักจูงให้ ผ้ มู าเยี่ยมเยือนเข้ าร่ วมกิจ กรรมไป
ด้ วยกัน เช่น กิจกรรมค้ าขาย การพักผ่อน การพูดคุย เป็ นต้ น
6. สิ่ ง น่ าประทั บ ใจ / สิ่ ง น่ า ร าคาญใจ เป็ นลัก ษณะของเมื อ งที่ เ ห็ น ได้
โดยทัว่ ไป เป็ นคุณภาพหรื อสุนทรี ยภาพของเมือง จะมีสนุ ทรี ยภาพที่ดีย่อมเกิดจากส่วนประกอบทาง
กายภาพที่ดีของเมือง ที่เรี ยกว่า ภูมิ ทศั น์ชุมชนเมือง ซึ่งองค์ประกอบต่างๆรวมตัวกันภายในหลักการ
ดังต่อไปนี ้
ความเป็ นระเบียบเป็ นองค์ ประกอบแรกๆที่ทาให้ เมืองมีความสวยงาม
งาม ซึง่ ความเป็ นระเบียบ หมายถึง ความสะดวกในการทากิจกรรมและคุณภาพของการมองเห็นที่
เรี ยบร้ อย การจัดวางส่วนประกอบต่างๆ ของเมืองอย่างกลมกลืน และส่วนประกอบเหล่านัน้ ได้ รับการ
เอาใจใส่ให้ อยูใ่ นสภาพที่ดีอยูเ่ สมอ ไม่ชารุดเสียหาย หรื อสกปรกรกรุงรัง ยากแก่การใช้ งาน
ความสะดวกในการทากิจกรรม ได้ แก่ การประกอบกิจกรรมทุกอย่าเป็ น
ไปได้ อย่างสะดวก ทังผู
้ ้ ที่อาศัยอยูใ่ นเมืองเองและผู้ที่มาเยี่ยมเยือน เช่น การเดินทางที่ราบรื่ น การหาสิง่
ที่ต้องการพบได้ อย่างสะดวก
ความสบาย คือ ความสบายตามอัตภาพ ได้ แก่ อุณหภูมิที่พอเหมาะ
พื ้นที่ไม่ใหญ่หรื อแคบจนเกินไป หรื อไม่มีฝนมากจนเกิ
ุ่
นไป ทังนี
้ ้สภาพแวดล้ อมบางอย่างที่ไม่สามารถ
เปลีย่ นแปลงได้ เช่น สภาพอากาศ แต่เราสามารถจัดเตรี ยมบริ เวณให้ สภาพอากาศนันๆ
้ บรรเทาลงได้
เช่น จัดเตรี ยมร่มเงา การไม่มีลานรับแดดขนาดใหญ่ซงึ่ เป็ นการเพิ่มความร้ อนให้ กบั บริ เวณ หรื อเตรี ยม
พื ้นที่หลบฝนไว้ ให้ สาหรับพื ้นที่มีฝนตกบ่อยๆ เป็ นต้ น
การมีเอกลักษณ์ ท่ ชี ัดเจน หมายถึง การสร้ างภาพจาของเมืองให้ ปรากฏ

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

9

ให้ แก่บุคคลที่พบเห็นแล้ วจาได้ หลังจากที่ได้ ไปเยี่ยมเยือนเมืองนันมาแล้
้
ว
1.3.3 บทบาทความสาคัญและประโยชน์ ของที่ว่างสาธารณะในชุมชนเมือง
1. เพื่อการนันทนาการ การพักผ่ อนหย่ อนใจ ทังแบบที
้
่ต้องออกแรงและ
ไม่ต้ องออกแรง (active & passive recreation) โดยบริ เวณพื น้ ที่ ว่างสาธารณะจะถูก ใช้ เป็ น
สวนสาธารณะของเมือง
2. เพื่อการค้ า เป็ นสถานที่เพื่อการซื ้อขายแลกเปลีย่ นสินค้ า ผลิตสินค้ า
เจรจาธุรกิจ โดยอาจใช้ พื ้นที่วา่ งมากกว่าหนึง่ แห่งเป็ นตลาดเพื่อการแลกเปลีย่ นสินค้ า และอาจใช้ ถนน
ส่วนที่มีความกว้ างมากพอเป็ นตลาดขนาดเล็กๆของเมืองได้ อีกด้ วย
3. เพื่อการสื่อสาร เป็ นสถานที่เพื่อประกอบกิจกรรมทางสังคม มีการสือ่ สาร
กระจายข่าว มีการพบปะพูดคุยกัน หรื อสังสรรค์กัน เป็ นการสร้ างสายสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันระหว่างคนใน
สังคมเดียวกัน
1.3.4 ปั จจัยที่มีผลในการกาหนดสภาพการใช้ ประโยชน์ พนื ้ ที่ว่างประเภท
ต่ างๆ มี 2 ปั จจัย ได้ แก่
1. ปั จจัยพืน้ ฐาน คือ ปั จจัยที่มีความจาเป็ นต่อการเกิดขึ ้นของกิจกรรมทุก
ประเภท อันได้ แก่
สภาพที่ตงั ้ จะต้ องมีที่ตงที
ั ้ ่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกับโครงข่ายกิจกรรม
หลักภายในย่านนันๆ
้
ความต่ อเนื่องที่ดี จะต้ องมีความต่อเนื่องที่ดีกบั พื ้นที่โดยรอบ มีความต่อ
เนื่องทางสายตา(visual connection) และสามารถเข้ าถึงได้ (accessibility)
องค์ ประกอบดึงดูดหลัก (major attractions) เป็ นองค์ประกอบที่มีความ
สาคัญในด้ านที่เป็ นพื ้นฐานที่ชักชวนให้ ประชาชนเข้ าร่ วมประกอบกิ จกรรมโดยตรง ซึ่งหากขาดแรง
ดึงดูดที่มีประสิทธิภาพพอก็จะไม่สามารถสัมฤทธิ์ ผลได้ องค์ประกอบในพื ้นที่ว่างที่สามารถดึงดูดให้ มี
การใช้ ประโยชน์ได้ อย่างดี ยกตัวอย่างเช่น ร้ านค้ าหาบเร่ แผงลอย การแสดงต่างๆ เป็ นต้ น
ขนาดพืน้ ที่ขัน้ ต่า (minimum space) ขนาดพื ้นที่ที่พอเหมาะกับกาประ
กอบกิจกรรมต่างๆ แต่ละประเภทที่มีความต้ องการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งกิจกรรมประเภทพักผ่อน
หย่อนใจ ต้ องการความหนาแน่นต่า จึงควรมีขนาดพื ้นที่ใหญ่กว่ากิจกรรมทางสังคมที่ใช้ ความใกล้ ชิด
กันและใช้ เวลาอันสันในการประกอบกิ
้
จกรรม
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ร่ มเงาและแสงสว่ าง การใช้ ประโยชน์ในตอนกลางวันจาเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่
ว่า งที่ มี ร่ ม เงา โดยมี ก ารควบคุ ม อุ ณ หภูมิ ค วามร้ อนและระดับ ความจ้ า ของแสงให้ อ ยู่ใ นระดับ ที่
เหมาะสมกับการใช้ ประโยชน์ แต่ร่มเงาที่มากเกินไปจนเกิดความมืดทึบก็สง่ ผลเสียต่อการใช้ ประโยชน์
เช่ น เดี ย วกัน ส าหรั บ การใช้ ง านเวลากลางคื น นันองค์
้
ป ระกอบของแสงสว่า งมี ค วามจ าเป็ นมาก
เนื่องจากจะทาให้ ประกอบกิจกรรมต่างๆได้ ดีแล้ ว ยังทาให้ ร้ ูสกึ ปลอดภัยอีกด้ วย
2. ปั จจัยเสริม คือ ปั จจัยที่มีผลต่อการประกอบกิจกรรมในแต่ละครัง้ ให้ นาน
ขึ ้นหรื อ มีความสาคัญต่อกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ เอื ้อประโยชน์ต่อกันในการเกิดปฏิสมั พันธ์ ทาง
สังคมระหว่างกัน ประกอบด้ วยปั จจัยต่างๆ ดังนี ้
สภาพแวดล้ อม (environment) สิง่ แวดล้ อมและบรรยากาศที่ดีของพื ้นที่มี
ผลต่อการใช้ ประโยชน์ประเภทการพักผ่อนหย่อ นใจ และการยืดระยะเวลาในการประกอบกิ จกรรม
ต่างๆ เป็ นสาคัญ แต่หากสิ่งแวดล้ อมมีมลภาวะหรื อเป็ นพิษ ก็ จะส่งผลลบ ต่อ การใช้ ประโยชน์เป็ น
เวลานาน โดยอาจเป็ นได้ ทงมลภาวะทางสายตา
ั้
ทางอากาศ และทางเสียง ยกตัวอย่างเช่น กองขยะ
ฝุ่ นละออง ควันพิษ เสียงเครื่ องยนต์ เป็ นต้ น
สภาพภูมิอากาศในพืน้ ที่ (micro climate) สภาวะที่สบายจาเป็ นต่อการ
ประกอบกิ จกรรมต่างๆในพื ้นที่ ซึ่งองค์ ประกอบที่สาคัญในการเกิดภาวะสบายได้ แก่ อุณหภูมิและ
ความชืน้ ที่เหมาะสม ทังนี
้ ้ร่ มเงาและลมนับว่าเป็ นองค์ ประกอบสาคัญในการกาหนดปั จจัยดังกล่าว
ข้ างต้ น
คุณภาพทางนามธรรม (abstract quality) คุณสมบัติในเชิงนามธรรม
มักจะพัฒนาขึ ้นจากการใช้ ประโยชน์อย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่องมาเป็ นเวลานาน หรื อมีความโดดเด่นกว่า
พื ้นที่อื่นๆ ทาให้ สามารถพัฒนาเป็ นปั จจัยในการดึงดูดให้ คนเข้ ามาใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่เป็ นประจาจน
เกิดเป็ นความคุ้นเคย
การจัดแบ่ งพืน้ ที่ย่อย (subspace) และสิ่งอานวยความสะดวกใพืน้ ที่
(facility) การจัดแบ่งพื ้นที่ย่อยอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ การประกอบกิจกรรมแต่ละประเภทประสบ
ความสาเร็ จ และยังมีผลต่อการรับรู้ที่แตกต่างกันออกไปซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของพื ้นที่วา่ งอีกด้ วย ในด้ าน
ของสิ่งอ านวยความสะดวก จะช่วยให้ เกิ ดความสะดวกเพิ่มเติมแก่ผ้ ูเข้ ามาใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ ซึ่ง
องค์ประกอบต่างๆเหล่านี ้ จะช่วยดึงดูดให้ เกิดกิ จกรรมและยืดระยะเวลาของการใช้ งานในพื ้นที่ใน
ช่วงเวลาต่างๆกัน
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2. แนวความคิดเรื่องพืน้ ที่สูญเปล่ า (lost space)
2.1 ทฤษฎีฟื้นฟูพนื ้ ที่สูญเปล่ า (กาธร กุลชล, 2545: 299)
ในปี ค.ศ.1986 โรเจอร์ ทรานซิ ก แห่งมหาวิ ทยาลัยคอร์ แนล ผู้สอนสาขาวิช าภูมิ
สถาปั ตยกรรม ได้ เผยแพร่ ทฤษฎีเกี่ยวกับ การค้ นหาพื ้นที่สญ
ู เปล่า (finding lost space) หรื อพื ้นที่
สาธารณะในเขตชุมชนเมืองซึง่ มีสภาพไม่พงึ ปรารถนา ทรานซิก ให้ คานิยามสาหรับ พื ้นที่สญ
ู เปล่าว่า
หมายถึง พื ้นที่ซงึ่ เว้ นไว้ รอบๆ ฐานอาคารสูง ลานต่างระดับที่เข้ าไปใช้ ประโยชน์ไม่ได้ ลานจอดรถที่เวิ ้ง
ว้ าง พื ้นที่ข้างๆและใต้ ทางด่วน พื ้นที่ริมน ้าซึง่ เข้ าถึงได้ ยาก พื ้นที่บริ เวณชุมทางรถไฟ ค่ายทหารที่ปล่อย
ให้ รกร้ าง โรงงานและโกดังที่เลิกใช้ งานแล้ ว สวนสาธารณะที่ถกู ทอดทิ ้ง พื ้นที่ต้องรื อ้ สร้ างใหม่เพราะไม่
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ฯลฯ สรุปได้ วา่ พื ้นที่สญ
ู เปล่า คือบรรดาพื ้นที่ซงึ่ ไม่สมควรปรากฏสภาพให้ เห็นอีก
ต่อไป เขาจึงเสนอทฤษฎีเพื่อฟื น้ ฟูแก้ ไขพื ้นที่เหล่านันซึ
้ ่งแทรกซึมอยู่ทวั่ ไปในเมือ งต่างๆ ให้ มีสภาพที่
น่าดูขึ ้นและกลมกลืนกับพื ้นที่อื่นๆ
โรเจอร์ ทรานซิก เป็ นภูมิสถาปนิกผู้มีแนวคิดต่อต้ านลัทธิ โมเดิร์น เขาไม่เห็นด้ วยกับ
การแบ่งแยกพื น้ ที่ใ นเมื องออกเป็ นย่า นต่า งๆอย่างเด็ดขาดจากกัน โดยเห็ นว่า เมื อ งสมัยใหม่ไม่ มี
คุณภาพชีวิต โครงสร้ างของเมืองไม่กระชับ และพื ้นที่สาธารณะขาดรู ปทรง ทังนี
้ ้ก็เพราะตึกรามส่วน
ใหญ่ถกู ออกแบบให้ ซ้อนขึ ้นทางสูงและต่างลอยตัวเป็ นอิสระจากกันตามแบบฉบับของยุคโมเดิร์น โดย
ไม่ใส่ใจในรูปทรงของที่วา่ งรอบๆ อาคาร ปล่อยให้ เป็ นเศษเสี ้ยว ขาด วิ่น และไม่รวมกันเป็ นกลุม่ ก้ อน
เหมือนที่วา่ งสาธารณะในเมืองสมัยก่อนๆ
ทฤษฎีที่เขาเห็นว่าเป็ นประโยชน์สาหรับการฟื น้ ฟูพื ้นที่สญ
ู เปล่า ประกอบด้ วย
ทฤษฎีภาพกับพื ้น(figure-ground theory) ทฤษฎีความเชื่อมโยง(linkage theory) และทฤษฎีการ
สร้ างสถานที่(place theory) ทังสามทฤษฎี
้
จะแยกกันไม่ได้ ต้ องใช้ พร้ อมกันเป็ นชุดจึงจะได้ ผล
2.1.1 ทฤษฎีภาพกับพืน้
แม้ วา่ ความสัมพันธ์ ระหว่าง ภาพ กับ พื ้น จะเกิดจาก จิตวิทยาเกสตัลท์ และ
เป็ นเทคนิคที่ใช้ กันมาก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น แผนผังกรุ งโรมซึ่งวาดโดย เจี ยมบัต
ติสตา นอลลี(Giambattista Nolli) ในปี ค.ศ.1748 แต่ทรานซิกได้ ชี ้ให้ เห็นว่า ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ส่วนทึบ ซึ่งแทนอาคารและสิ่งก่ อ สร้ างอื่ นๆ กับส่วนโปร่ ง ซึ่ง แทนที่ว่า ง นัน้ มี ความสาคัญยิ่ งกว่า
องค์ประกอบที่สาคัญของทฤษฎีนี ้ ได้ แก่
ส่วนทึบ 3 ประเภท คือ
1. อาคารสถาบันหลักของเมือง
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ส่วนโปร่ง 5 ประเภท คือ

2. อาคารที่แสดงลักษณะความเป็ นกลุม่ ก้ อน
3. อาคารที่เน้ นขอบและทิศทาง
1. พื ้นที่บริ เวณปากประตูเมือง
2. พื ้นที่กึ่งสาธารณะในบริ เวณกลุม่ อาคาร
3. ถนนและลานโล่ง
4. สวนสาธารณะ
5. พื ้นที่โล่งแนวยาวซึง่ เชื่อมต่อออกไปนอกเมือง
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ภาพที่ 1 แผนผังกรุงโรม ของนอลลี ตัวอย่างที่ดีตามทฤษฎีภาพกับพื ้น
ที่มา: Van Nostrand Reinhold, Finding Lost Space (United Kingdom: Better World Books, 1986), 99.

ส่วนทึบกับส่วนโปร่ง หากไม่สมั พันธ์ กันแล้ วก็จะเกิดพื ้นที่สญ
ู เปล่า ดังนันต้
้ อง
คานึงถึงรูปทรงของที่วา่ งที่เหลือรอบๆ อาคารพร้ อมไปกับการออกแบบมวลอาคาร
2.1.2 ทฤษฎีความเชื่อมโยง
ทรานซิก ได้ อ้างอิงผลการศึกษารูปแบบเมืองที่มีความเชื่อมโยง 3 แบบของ ฟู
มิฮิโกะ มากิ (Fumihiko Maki) แห่งคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เมื่อ ปี ค.ศ.
1964 ซึง่ สรุปไว้ ดงั นี ้
แบบที่ 1 เมืองที่มีรูปทรงแบบองค์ ประกอบ(compositional form)เช่น
เมืองบราซิเลีย และเมืองจันดิการ์ ซึง่ ไม่คานึงถึงความเชื่อมโยงของที่วา่ งในเมือง
แบบที่ 2 เมื อ งที่ มี รู ป ทรงแบบอภิม หาสถาปั ตยกรรม (megaform)
ได้ แก่ เมืองในแนวนิยายวิทยาศาสตร์ ซึง่ ขาดความเชื่อมโยงกับโลกภายนอก
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แบบที่ 3 เมืองที่มีรูปทรงแบบเกาะกลุ่ม (group form) ได้ แก่ เมืองใน
สมัยก่อนที่คอ่ ยๆเติบโตอย่างเหมาะสม โดยเกาะไปตามแนวแกนของที่เปิ ดโล่งธรรมชาติ มีลาดับการ
เชื่ อ มโยงตัง้ แต่ปากประตูเ มื อ งไปจนถึงหอคอยใจกลางเมื อ ง ทาให้ เ กิ ดความสัม พันธ์ ระหว่า งภูมิ
ประเทศกับสัดส่วนมนุษย์ ทาให้ เห็นความสาคัญของระบบความเชื่อมโยงในภาพรวมของชุมชนเมือง
ทังหมดก่
้
อนที่จะออกแบบส่วนปลีกย่อย นครฟิ ลาเดเฟี ยเป็ นผลงานของ เอ็ดมัน เบคอน ก็ได้ เชื่อมโยง
จุดสาคัญๆของเมืองให้ เป็ นโครงสร้ างรวม เพื่อควบคุมการพัฒนารู ปทรงของเมืองให้ กระชับเกาะกลุม่
กัน
2.1.3 ทฤษฎีการสร้ างสถานที่
ทรานซิก ได้ อ้างอิงนักทฤษฎีภมู ิสถาปั ตยกรรมและสถาปั ตยกรรมก่อนหน้ า
เขาหลายคน เช่น เอียน แมคฮาร์ ค(Ian McHarg) ผู้แต่ง Design With Nature เมื่อปี ค.ศ.1969 ซึ่ง
ชีใ้ ห้ เห็นความสาคัญของระบบนิเวศน์ ในการสร้ างสรรค์สถานที่อย่างมีคุณภาพ และคริ สเตียน นอร์
เบิร์ก ชูลส์ (Christian Norberg-Schulz) ผู้แต่ง Genius Loci หรื อ Spirit of Place เมื่อปี ค.ศ. 1979
ซึ่งสอนให้ สถาปนิกสร้ างสรรค์ อาคารสถานที่ซึ่งให้ ความรู้ สึกเป็ นพิเศษ ในความเห็นของ ทรานซิก
สถานที่ ล ักษณะดัง กล่า วจะต้ อ งมี จิต วิ ญญาณซึ่ง สะท้ อ นวัฒนธรรมของท้ อ งถิ่ น เขาเห็น ว่าเมื อ ง
สมัยใหม่ด้อยคุณสมบัติในเรื่ องนีม้ ากเมื่ อ เทียบกับเมื อ งในสมัยก่อ นเพราะให้ ความสาคัญแก่แผน
แม่บทและการออกมาตรการควบคุมมากจนเกิ นไป ไม่เหลือ ช่อ งว่างสาหรับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องผู้คนที่เคยมีมาก่อน และสรุปว่าการออกแบบชุมชนเมืองควรตอบสนองความต้ องการ
ของมนุษย์ ดารงบริ บททางประวัติศาสตร์ และสร้ างอาคารสถานที่อ ย่างมีคุณภาพ ทฤษฎีการสร้ าง
สถานที่ ค่อนข้ างโน้ มเอียงไปในแนวพวกประจักษ์ นิยมซึ่งให้ ความสาคัญต่อวิถีของมนุษย์ ผลงานที่ท
รานซิก นามาอ้ างอิงได้ แก่ผลงานของ เควิน ลิ นช์ กอร์ ดอน คัลเลน โดนัลด์ แอปเปิ ลยาร์ ด เลออง
ครี ย์ และ ออสการ์ นิวแมน บุคคลกลุม่ นี ้เป็ นผู้ที่เข้ าใจในเรื่ องความรู้ สกึ ถึงความเป็ นสถานที่พิเศษ
และเป็ นผู้ที่มีสานึกในบริ บทของการออกแบบ ซึง่ เป็ นแนวตรงกันข้ ามกับกลุม่ ที่ฝักใฝ่ ในลัทธิโมเดิร์น
ทรานซิก สรุ ปว่า ในการพัฒนารู ปทรงของเมืองนัน้ ควรดาเนินการแบบค่อ ย
เป็ นค่อยไป อย่าออกแบบให้ เสร็ จสมบูรณ์ ในคราวเดียว เพราะสิ่งที่เกิดขึ ้นที ละเล็กน้ อยต้ องการเวลา
เพื่อสร้ างความคุ้นเคย และท้ ายที่สดุ เขาได้ ให้ คาแนะนา 5 ประการ สาหรับการฟื น้ ฟูพื ้นที่สญ
ู เปล่า
ดังนี ้
1. นาทฤษฎีข้างต้ นมาใช้ พร้ อมๆกันทัง้ 3 ทฤษฎี
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2. ค่อยๆแทรกเสริ มสิง่ ใหม่ลงไปในพื ้นที่เดิมอย่างระมัดระวัง เพื่อสร้ างความ
กลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมโดยรอบ
3. รวมพื ้นที่พกั อาศัยเข้ ากับพื ้นที่ทางานเพื่อลดความสูญเปล่า ซึง่ เกิดจากการ
ใช้ งานเฉพาะช่วงกลางวันหรื อกลางคืนเท่านัน้ และเพื่อสร้ างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาในพื ้นที่เหล่านัน้
4. นาสภาพธรรมชาติเข้ าไปช่วยลดความแข็งกระด้ าง ทังการจั
้
ดองค์ ประกอบ
ของภูมิทศั น์และการปลูกพืชพันธุ์ไม้ ตา่ งๆ
5. พยายามใช้ กระบวนการทางการเมืองการปกครอง เพื่อโน้ มน้ าวให้ ผ้ ทู ี่มี
อานาจตัดสินใจเห็นว่า การสร้ างสรรค์ด้านสุนทรี ยภาพให้ กับชุมชนเมืองนัน้ มีความสาคัญไม่น้อยไป
กว่าประโยชน์ใช้ สอยด้ านเศรษฐกิจ
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ภาพที่ 2 การใช้ ทฤษฎี Three Theories of Urban Spatial Design
ที่มา: Van Nostrand Reinhold, Finding Lost Space (United Kingdom: Better World Books, 1986), 98.

3. แนวความคิดพืน้ ที่ว่างสาธารณะขนาดเล็ก-พืน้ ที่ทางสังคมชุมชนไทย (ไขศรี ภักดิ์สขุ เจริ ญ,
2552)
บทความเรื่ องซอยลัดประหยัดพลังงาน:พื ้นที่ว่างสาธารณะขนาดเล็ก -พื ้นที่ทางสังคม
ชุมชนไทย กล่าวไว้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี ภักดิ์สขุ เจริ ญได้ อธิ บายถึงพื ้นที่ว่างที่มี “สนาม
ทัศน์”ที่ดี หมายถึงพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพในการมองเห็นและสามารถเข้ าถึงได้ สงู พื ้นที่ว่างสาธารณะเป็ น
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องค์ประกอบที่สาคัญของชุมชน ควรมีการส่งเสริ มให้ มีการใช้ พื ้นที่ว่ างสาธารณะของชุมชนเมืองเป็ น
แบบอเนกประสงค์ (multi uses) และส่งเสริ มให้ พื ้นที่วา่ งสาธารณะเป็ น “พื ้นที่ทางสังคม” อย่างแท้ จริ ง
ของเมื อ ง ซึ่ง สามารถทาให้ เ กิ ด ขึน้ ได้ โ ดยการจัด วางพื น้ ที่ ใ ห้ สื่อ ความหมาย ความผูก พัน ความ
ประทับใจ และเป็ น “สถานที่” (place) มากกว่า “พื ้นที่”(space) ธรรมดา (Norberg Schulz, 1976)
พื ้นที่ “สนามทัศน์”(visits field) คือพื ้นที่ในการถูกมองเห็นทังหมดจากจุ
้
ดใดจุดหนึ่ง สิ่ง
ปิ ดล้ อมในพื ้นที่ชุมชนหรื อเมือง ตลอดจนการวางตัวของพื ้นที่ที่สมั พันธ์ กับพื ้นที่อื่นๆ มีผลทาให้ ขนาด
ของสนามทัศน์แต่ละตาแหน่งเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะส่งผลโดยตรงทาให้ ประสบการณ์ และพฤติกรรม
ของคนในพืน้ ที่ นนั ้ ๆ เช่น การเลือ กเส้ น ทางการเข้ าถึ ง เดิ นผ่า น หยุดพบปะ พูด คุย เดิ น นั่ง ฯลฯ
แตกต่างกันออกไปด้ วย พื ้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการมองเห็นหรื อมี สนามทัศน์ที่กว้ างไกลและชัดเจน
กว่า มีแนวโน้ มที่จะเอื ้อให้ เกิดการเข้ าใช้ พื ้นที่อย่างหลากหลายวัตถุประสงค์ ในหลากหลายเวลา โดย
กลุม่ หลากหลายประเภทอีกด้ วย
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ภาพที่ 3 พื ้นที่ “สนามทัศน์” คือพื ้นที่ถกู มองเห็นจากจุดใดจุดหนึง่
ที่มา: Benedikt, To Take Hold of Space: Isovists and Isovists Fields.Envirnment and Planning B,6
(n.p.,1979), 50.

ภาพที่ 4 พื ้นที่สนามทัศน์เปลีย่ นแปลงไปตามสิง่ ปิ ดล้ อม
ที่มา: J.M.Wiener and G Franz, Isovists as a Means ti Predict Spatail Experience and Behavior,
(Germany, n.p., 2005), 48.
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ดังนัน้ การจัดวางพื ้นที่วา่ งสาธารณะให้ มีการใช้ งานอเนกประโยชน์และมีคณ
ุ ภาพที่ดี ควร
คานึงถึงสนามทัศน์ของพืน้ ที่ควรจะมีมากตามไปด้ วย เนื่องจากสนามทัศน์ เป็ นปั จจัยหนึ่งที่สามารถ
ดึงดูดผู้ใช้ งานให้ เลือกที่จะเข้ าหรื อไม่เข้ ามาใช้ งานในพื ้นที่โครงการ
4. แนวความคิดการจัดการที่ดินรกร้ างของเมือง (อริ ยา อรุณินท์, 2553: 29)
ในต่างประเทศใช้ คาเรี ยกว่า “ที่ดินรกร้ าง” กับการใช้ พื ้นที่ไม่เหมาะสมกับประโยชน์ของ
พื ้นที่อย่างแท้ จริ ง และมีคาศัพท์ที่ใช้ เรี ยกพื ้นที่เหล่านี ้ได้ หลายคา เช่น under-utilized land, urban
void, urban waste land, abandoned property, remnant parcel, derelict zone, dead space,
TOAD, in rem foreclosure property, terra incognita, lost space เป็ นต้ น ซึ่งชี ้นาไปในทางลบของ
การใช้ พื ้นที่อย่างไม่เหมาะสมทัง้ สิ ้น เนื่องจากพื ้นที่เหล่านี ้จะเป็ นแหล่งเสื่อมโทรมของเมือ ง ไม่เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อย เป็ นแหล่งซ่องสุมอาชญากรรม เป็ นแหล่งปนเปื ้ อนสารพิษ ส่งผลต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ ของประชาชนโดยทัว่ ไป
4.1 ประเภทของที่ดินรกร้ าง สามารถแบ่งออกได้ เป็ นกลุม่ ๆ ดังนี ้
4.1.1 vacant land เป็ นการระบุวา่ ที่ดินนี ้ไม่มีการใช้ สอย ซึง่ เกี่ยวพันถึงเรื่ องสิทธิ
ตามกฎหมาย การใช้ สอย การยึดครอง และการฟื น้ ฟูทางด้ านสิง่ แวดล้ อม ได้ แก่
1. ที่ดินไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ถือครองตามกฎหมาย
2. ในประเทศแคนาดากล่าวถึงการยึดครองพื ้นที่ (occupancy) ว่า หมายถึง
ที่ดินไม่มีอาคาร สิง่ ก่อสร้ าง หรื อกิจกรรมอื่นใด ยกเว้ นการเกษตร ป่ า หรื อการสงวนรักษาไว้ เพื่อการใด
การหนึง่ เป็ นที่ดินที่ไม่มีสงิ่ ก่อสร้ างถาวรตังอยู
้ ่ และ/หรื อไม่มีการพัฒนา
3. Pagano & Bowman (2000) ให้ คานิยามไว้ ในแบบสอบถามเรื่ อง vacant
land ใน 70 เมืองในสหรัฐอเมริ กาว่า หมายถึง ที่ดินทังของรั
้
ฐและเอกชนที่ไม่ได้ ใช้ หรื อทิ ้งไว้ ให้ รกร้ าง
หากเคยมีอาคารอยูก่ ็ไม่ได้ ใช้ แล้ ว หรื อไม่อยูใ่ นสภาพที่ใช้ สอยได้
4. พระราชบัญญัติการป้องกันสิง่ แวดล้ อมและการป้องกันและการควบคุม
มลพิษของสหราชอาณาจักร ปี คศ.1990 ได้ ให้ คาจากัดความของ vacant land และ brownfield
derelict land
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เอาไว้ วา่ เป็ นที่ดินที่เคยมีการใช้ ประโยชน์ที่ดินแต่ได้ มีการใช้ สอยลดลงเป็ นเวลานานอย่างมีนยั ยะ หรื อ
ที่ดินซึง่ สามารถนามาใช้ สอยได้ หากพัฒนาหรื อปรับปรุงสภาพ
4.1.2 voids คาศัพท์นี ้ มีการกล่าวถึงในหลายๆที่ ได้ แก่
1. โครงการ Parole-A Project of gruppo a 12 กล่าวไว้ วา่ void หมายถึง พื ้น
ที่วา่ ในเมืองที่มีคณ
ุ ภาพต่า บางครัง้ อาจเรี ยกว่า urban ruins
2. บทความของ Bo Gronlund (1994) เรื่ อง Filing the voids of urbanity ได้
ให้ ความหมายของ voids ในแง่ของความขาดแคลน (lacking) คือการขาดการใช้ สอย ขาดผู้คน ขาด
ความงาม ขาดความแตกต่าง พร้ อมกันนี ้ยังส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเมือง เศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรมอีกด้ วย
3. Perera (1994) กล่าวถึงศักยภาพในการพัฒนาพื ้นที่ void ว่าสามารถเป็ น
แหล่งพักพิงแรงงานนอกระบบได้ และ void หมายถึงที่ดินที่ไม่มีการใช้ สอย ใช้ สอยไม่เต็มที่ หรื อทิ ้งร้ าง
ในพื ้นที่เมือง
4.1.3 lost/dead space เป็ นส่วนของที่ดินที่ไม่มีสงิ่ ก่อสร้ าง และถูกทิ ้งไว้ เป็ นที่ที่ไม่มี
ใครจับจอง ถูกทอดทิ ้ง(Trancik ,1986)
4.1.4 terra incognita ในหนังสือ “Terra Incognita : Vacant Land and Urban
Strategies” ผู้เขียนคือ Bowman & Pagona (2004) ได้ ให้ ความหมายของ terra หมายถึง แผ่นดิน
และ incognita หมายถึง ปกปิ ดไม่ร้ ูจกั โดยรวมของหนังสือพูดถึงด้ านบวกและลบของที่ดินรกร้ าง
4.1.5 in rem (foreclosure) property / In rem status ที่ดินที่ไม่ได้ เสียภาษีในสหรัฐ
อเมริ กา เนื่องจากประสบปั ญหาด้ านการลงทุน ในช่วงปี ค.ศ.1960-1970 จึงถูกโอนกรรมสิทธิ์ มาเป็ น
ของเมือง
4.1.6 abandoned / absentee property เป็ นสิง่ ก่อสร้ างและที่ดินที่ถกู ทิ ้งร้ าง
4.1.7 derelict land หมายถึงที่ดินที่ถกู ทอดทิ ้งเพราะเสียหายจากอุตสาหกรรม หรื อ
การพัฒ นาที่ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถน าพื น้ ที่ ม าใช้ ไ ด้ โดยไม่ ไ ด้ มี ก ารบ าบัด เสี ย ก่ อ น มัก เป็ นที่ ดิ น ที่ เ คย
เกี่ยวข้ องกับการทาเหมืองและทางรถไฟ ในช่วงปี ค.ศ.1988-1993 หน่วยงานทางด้ านสิ่งแวดล้ อ ม
ของสหราชอาณาจักรใช้ ที่ดินประเภทนี ้เป็ นดัชนีชี ้วัดทางด้ านสิง่ แวดล้ อม
4.1.8 TOADs มาจาก Temporarily Obsolete Abandoned Derelict Site ถูก
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บัญญัติโดย Greenburg at el (1990,1996,2000) ครอบคลุมความหมายที่ดินเก่าที่ถกู ทอดทิ ้งชัว่
คราว หรื อจากการเสียหายจากอุตสาหกรรม
4.1.9 brownfield ใช้ เรี ยกที่ดินที่เคยทากิ จ กรรมที่เกิ ดการปนเปื ้อน ทาให้ ที่ดินถูก
ทอดทิ ้งเพื่อรอวันนากลับมาฟื น้ ฟูหรื อใช้ ใหม่เพื่อกิจกรรมที่เหมาะสมอย่างใดอย่างหนึง่
ในประเทศไทยเคยมีการให้ คาจากัดความของที่ดินรกร้ าง เช่น รายงานของบริ ษัท
ที่ปรึ กษาจาก M.I.T.(1994)ได้ ยกตัวอย่างที่ดินรกร้ างที่สามารถนามาปรับเปลี่ยนเป็ นพื ้นที่สีเขียวได้
ขึ ้นอยู่กับสภาพที่ตงและความเหมาะสมกั
ั้
บการใช้ สอยต่างๆ โดยนาเสนอประเภทของที่ดินรกร้ างที่
สามารถปรับเปลีย่ นเป็ นสวนสาธารณะได้ ได้ แก่
1. กลุม่ บ้ านหรื อโรงงานที่ไม่ได้ ใช้
2. ที่ทิ ้งขยะหรื อบริ เวณโกดังเก็บของ
3. ช่องว่างระหว่างพื ้นที่อุตสาหกรรมหรื อพื ้นที่พฒ
ั นาใหม่ที่ไม่เหมาะกับการทา
เป็ นที่พกั อาศัย
4. ที่ดินที่ถกู ทอดทิ ้ง
5. สระน ้า ที่รับน ้า
6. ที่ดินริ มคลอง หรื อแม่น ้า
7. ที่ดินข้ างทางรถไฟ ถนน หรื อทางด่วน
โดยแผนพัฒนาที่รกร้ างทังหลายในกรุ
้
งเทพมหานครที่มีมามุ่งเน้ นไปในทิศ
ทางด้ า นสร้ างพื น้ ที่ สีเ ขี ย วซึ่ง เป็ นแนวนโยบายที่ถูก ก าหนดโดยผู้บ ริ ห าร ไม่ มี ก ารมี ส่ว นร่ ว มจาก
ประชาชนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ท้ ายที่สดุ แผนต่างๆจึงไม่เกิดขึ ้นจริ ง
4.2 ทิศทางการพัฒนาพืน้ ที่รกร้ างของเมืองฟิ ลาเดเฟี ย (1995) มีแนวทางการพัฒนา
พื ้นที่เพื่อปรับสภาพแวดล้ อมของชุมชน ดังนี ้
1. รักษาสภาพพื ้นที่เพื่อส่งเสริ มให้ มีกายภาพที่ดี
2. กระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาพื ้นที่ที่สง่ เสริ มการยึดเหนี่ยวความสัมพันธ์ ของชุมชน
3. ให้ มีแผนพัฒนาระยะต่างๆ หากยังไม่มีศกั ยภาพในระยะอันใกล้ แผนนันจะต้
้ องใช้
งบประมาณการบารุงรักษาที่สงู ขณะที่รอเวลาที่พร้ อมที่จะพัฒนา
4. เพิ่มพื ้นที่วา่ งของชุมชน
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5. เน้ นความสาคัญของภูมิทศั น์ถนน เพื่อเป็ นองค์ประกอบของการออกแบบละแวก
บ้ าน
6. ปรับกฎเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวกับโซนให้ ทนั สมัย สอดคล้ องกั บหลักการออกแบบ
ละแวกบ้ านนัน้
7. นาธรรมชาติกลับมาสูช่ ุมชน
8. เปลีย่ นทัศนคติและความคาดหวังเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาพื ้นที่รกร้ าง
ใหม่ทงในภาครั
ั้
ฐและชุมชนเอง
9. สร้ างให้ เกิดเครื่ องมือในการบริ หารจัดการและดูแลพื ้นที่รกร้ าง
จากความร่วมมือของหลายฝ่ ายอันได้ แก่ รัฐ เมือง ชุมชน สถาปนิก วิศวกร และศิลปิ น
ทาให้ ที่ดินรกร้ างหลายๆ โครงการ ในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงจากพื ้นที่เสื่อ มโทรมเป็ นพื ้นที่ที่มี
ชื่อเสียง เช่น โครงการ Viaduc des Arts / La Promenade Plantee ในนครปารี ส ประเทศฝรั่งเศส
โครงการ Walla Mulla Parks ในนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โครงการ Overtown Pedestrian Mall
ย่า นคนแอฟริ กั น อเมริ กัน เมื อ งไมอามี่ และโครงการ Highline ในมหานครนิ ว ยอร์ ค ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น
4.3 สรุปทิศทางการพัฒนาที่ดินรกร้ าง มีดงั นี ้
1. เพื่อความสวยงาม
2. เพื่อประโยชน์ด้านการเดินทางสัญจร
3. เพื่อกิจกรรมสันทนาการ
4. เพื่อการค้ า
5. เพื่อประโยชน์ทางด้ านสิง่ แวดล้ อม
6. เพื่อประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมและสังคม
7. เพื่อเพิ่มมูลค่าที่ดินบริ เวณที่ดินที่มีการพัฒนาและที่ดินโดยรอบ
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5. ทฤษฎีชีวิตสังคมเมือง (กาธร กุลชล, 2545: 223)
เจน เจคอบส์ (1961) เขียนหนังสือ The Death and Life of Great America Cities ให้
ความสาคัญกับวิถีชีวิตความเป็ นอยูแ่ บบธรรมดาสามัญ และการใช้ ชีวิตร่วมกันอย่างอบอุ่นข้ างๆบาท
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วิถีตามถนนสายต่างๆ ในเมืองใหญ่ ซึง่ ชาวเมืองทังหลายมี
้
ความคุ้นเคยมาหลายชัว่ อายุคน
เจน เจคอบส์ ได้ รวบรวมประสบการณ์ จ ากการใช้ ชีวิตในเมื อ งต่างๆ มาประมวลเป็ น
ข้ อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งอาจสรุ ปเป็ นทฤษฎีชีวิตสังคมเมืองที่ เน้ นเรื่ อง “ถนนและความหลากหลาย” ได้
ดังนี ้
5.1 ถนน
ถนนและทางเท้ าคือดัชนีชีว้ ัดคุณภาพของเมือง เมืองใดมีถนนและทางเท้ าที่มี
ชีวิตชีวา เมืองนันมี
้ ความน่าสนใจ แต่ในทางตรงกันข้ าม เมืองที่มีถนนที่เงียบเหงา จะรู้ สกึ น่าเบื่อและ
ไม่ปลอดภัย
การออกแบบถนนให้ มีชีวิตชี ว า ทาได้ โดยการดึงดูดให้ มีผ้ ูคนเดินผ่านไปมาอยู่
ตลอดเวลา เช่นมีร้านรวงที่หลากหลาย จาหน่ายสินค้ าพิเศษ หรื อให้ บริ การซึง่ ที่อื่นๆไม่มี ถนนและทาง
เท้ าที่มีผ้ ูคนเดินผ่านจานวนมากจะเกิดความน่าสนใจ เพราะผู้คนมักชอบดูผ้ ูคนด้ วยกัน ด้ วยเหตุผล
ดังกล่าว จึงไม่ควรออกแบบถนนสายต่างๆให้ มีลกั ษณะเหมือนๆกันไปหมด
การออกแบบถนนให้ มี ค วามปลอดภั ย จะต้ องสร้ าง แนวแสดงอาณาเขต
(Territory) ส่วนบุคคล-ส่วนสาธารณะ ให้ แตกต่างอย่างเห็นได้ ชดั อาคารชันบนที
้
่ชิดขอบทางเท้ า ก็ควร
ออกแบบให้ มีสว่ นที่ยื่นล ้าออกไปในลักษณะ bay window เพื่อให้ ผ้ ทู ี่อยู่อาศัยภายในอาคารสามารถ
กวาดสายตามองเห็นสิ่งที่เกิ ดขึ ้นบนถนนทังทางซ้
้
ายทางขวาได้ มากที่สดุ อนึ่งถนนที่ยาวเกินไป เช่น
ถนนบางสายในนิวยอร์ ค ซึ่งยาวถึง 300 เมตร ก็ควรตัดลงครึ่ งหนึ่งเพื่อ สร้ างเส้ นทางลัดให้ เดินสันลง
้
และเพิ่มร้ านหัวมุมถนนให้ มากขึ ้น ถนนซึ่งไม่ค่อยมีผ้ คู นเดินผ่านหรื อไม่มีสายตาคอยเฝ้าระวัง มักจะ
กลายเป็ นแหล่งอาชญากรรมของแก๊ งวัยรุ่นและพวกมิจฉาชีพ
5.2 ความหลากหลาย
ในย่ านใจกลางเมือง ควรใช้ ท่ ดี ินแบบผสมผเส ทังที
้ ่อยูอ่ าศัย ที่ทางาน ร้ านค้ า
และแม้ ก ระทั่งอุ ตสาหกรรมที่ ปราศจากมลภาวะ ทังนี
้ ้ เพื่อ ให้ มี ผ้ ูค นผ่านไปผ่านมาจ านวนมากๆ
ตลอดเวลา โดยได้ ใ ห้ เหตุผลว่า อุตสาหกรรมอิ เล็กทรอนิก ส์นนั ้ สามารถทาให้ ส ะอาด เงียบ และ
สวยงามได้ จึงไม่จาเป็ นต้ องแยกตัวออกห่างจากย่านอื่นๆ
ควรอนุรักษ์ อาคารเดิมๆไว้ ให้ มีสดั ส่วนมากกว่าอาคารใหม่เพื่อรักษาระดับ
เศรษฐกิจท้ องถิ่น
การสร้ างความหนาแน่ นของอาคารและผู้คน เพื่อความมีชีวิตชีวาและความ
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หลากหลายในย่านใจกลางเมือง โดยเฉพาะเมืองใหญ่ แต่ไม่ใช่การสร้ างความแออัด สร้ างบรรยากาศ
ของอาคารหลายๆรูปแบบ เกิดบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา ผู้คนก็จะได้ พบปะสังสรรค์และช่วยกันสอดส่อง
ดูแลความปลอดภัย
แนวความคิดที่เป็ นจุดเด่นของเจน เจคอบส์ได้ แก่
1. การคานึงถึงความต้ องการของผู้ใช้ งาน ไม่ใช่ของผู้ออกแบบ
2. การใช้ ที่ดินอย่างผสมผเส ไม่แบ่งแยกอย่างเด็ดขาด
3. การออกแบบให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมของสังคม
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6. การศึกษาจากกรณีตัวอย่ าง
6.1 กรณีตัวอย่ างพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สะพานข้ ามแยกหนองหอย เป็ นสะพานข้ ามแยกบนถนนเส้ นทางหลวงหมายเลข
1141 ถนนมหิดล ตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข 106 เชียงใหม่-ลาพูน (ถนนสายต้ นยาง) มีการ
ก่อ สร้ างสะพานข้ ามแยกขึน้ ในปี พ.ศ. 2544 เพื่อ บรรเทาปั ญหาการจราจรบริ เวณทางแยกแห่งนี ้
เนื่ อ งจากในช่ว งเวลาเช้ าและเย็น ซึ่ง เป็ นเวลาเลิกเรี ย นและเลิกงาน จะมี ก ารจราจรที่ คับคั่ง มาก
การจราจรบริ เ วณทางแยกจึ งติ ดขัดเป็ นเวลานาน ในขณะนัน้ นายช่า งพรธรรม แย้ ม พลอย ด ารง
ตาแหน่งนายช่างแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ได้ เสนอให้ มีการจัดทาสะพานข้ ามแยกหนองหอยเป็ น
โครงสร้ างสะพานคอนกรี ตขนาดใหญ่ 6 ช่อ งจราจร เพื่อ เป็ นการบรรเทาปั ญหาการจราจรที่ติดขัด
สะสมในเวลาเช้ าและเย็น ซึง่ ต่อมาหลังจากได้ ก่อสร้ างสะพานแล้ วเสร็ จ นายช่างธี รพงษ์ ขจรเดชากุล
ซึ่งดารงตาแหน่งหัวหน้ าฝ่ ายแผนงาน แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ในขณะนัน้ ได้ เล็งเห็นว่าพื ้นที่ใต้
สะพานข้ ามแยกหนองหอยเป็ นพื ้นที่ที่ควรส่งเสริ มให้ มีเอกลักษณ์ จึงได้ เสนอโครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกหนองหอย โดยการจัดทา ประติมากรรมหอยนานาชนิด และสระน ้าพุเพื่อ
ความสวยงามในพื ้นที่ รวมทังการทาสี
้
โครงสร้ างเสาสะพานเป็ นสีแดงและเขียนลวดลายไทยตกแต่ง
ด้ วยสีทอง เพื่ อให้ เ กิ ดความสะดุด ตาแก่ผ้ ูพ บเห็ น ซึ่ง ได้ รั บความเห็ นชอบจากท่านผู้ว่า สุวัฒ น์ ตัน
ติพฒ
ั น์ จึงได้ อนุมตั ิงบในการก่อสร้ างจากจังหวัดมาเป็ นจานวนเงินประมาณสองล้ านบาท
ข้ อดีของการจัดภูมิทัศน์ แยกหนองหอย เป็ นพื ้นที่ที่มีเอกลักษณ์ชดั เจน แสดงถึง
ความเป็ นไทย มีความสวยงาม ได้ รับความชื่นชมจากประชาชนทัว่ ไป
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ข้ อเสียของการจัดภูมิทัศน์ แยกหนองหอย การจัดวางชิ ้นงานประติมากรรมที่วาง
ระดับสายตาอาจบังมุมมองของการขับขี่จึงเกิ ดอุบตั ิเหตุบริ เวณทางแยกบ่อยครั ง้ และการมีน ้าเป็ น
องค์ประกอบของงานทาให้ ต้องมีการดูแลรักษาที่ยากลาบาก
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ภาพที่ 5 การจัดภูมิทศั น์ใต้ สะพานข้ ามแยกหนองหอยรูปที่ 1
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 28 มกราคม 2556)

ภาพที่ 6 การจัดภูมิทศั น์ใต้ สะพานข้ ามแยกหนองหอยรูปที่ 2
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 28 มกราคม 2556)
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ภาพที่ 7 การจัดภูมิทศั น์ใต้ สะพานข้ ามแยกหนองหอยรูปที่ 3
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 28 มกราคม 2556)

ภาพที่ 8 การจัดภูมิทศั น์ใต้ สะพานข้ ามแยกหนองหอยรูปที่ 4
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 28 มกราคม 2556)
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ภาพที่ 9 การจัดภูมิทศั น์ใต้ สะพานข้ ามแยกหนองหอยรูปที่ 5
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 28 มกราคม 2556)
6.2 กรณีศึกษาการทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553: 3-4)
โครงการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาพื ้นที่ในเขตทางพิเศษที่ทางคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทาเพื่อเสนอต่อ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ เสนอแนวทาง
ในการพัฒนาพื ้นที่ใต้ ทางยกระดับของการทางพิเศษโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการทาประโยชน์ไว้ ดังนี ้
1. Revenue Driven มุ่งเน้ นประโยชน์ในเชิงการสร้ า งรายได้ ให้ กับองค์กร ทาให้ เกิด
การพัฒนาการใช้ ประโยชน์ สินทรัพย์ ให้ เต็มศักยภาพ (utilization) เพื่อ สร้ างผลประกอบการให้ กับ
องค์กร ซึง่ การพัฒนาโครงการตามกลยุทธ์ ในลักษณะนี ้จะเน้ นการสร้ างรายได้ โดยเลือกรู ปแบบในการ
ลงทุ น ที่ ส ามารถปฏิ บั ติ แ ละบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ได้ ในระยะเวลาอั น สัน้ เช่ น การหาพั น ธมิ ต รที่ มี
ความสามารถเข้ ามาดาเนินการแทน ซึ่งจะทาให้ องค์กรได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนโดยที่ ไม่ต้องแบก
รับความเสีย่ งจากการดาเนินธุรกิจด้ วยตนเอง
2. Growth Driven มุ่งเน้ นเป้าหมายในการพัฒ นาธุ รกิ จ ใหม่ (new business
Portfolio) เพื่อขยายขอบเขตและการมุ่งสร้ างคุณค่า (value) ขององค์กรในระยะยาว จากการมีความ
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หลากหลายของแหล่งที่มารายได้ เพิ่มมากขึ ้น การพัฒนาตามกลยุทธ์ ดงั กล่าวมุ่งเน้ นประโยชน์ในระยะ
ยาวสาหรับองค์ กร เช่น ทาให้ องค์กรมีความยืดหยุ่นและรองรับความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์
ต่างๆ ได้ ดียิ่ง ขึน้ เป็ นต้ น เนื่องจากการมี ธุรกิ จ ที่ส ร้ างรายได้ ให้ หลายลัก ษณะ และทาให้ อ ง ค์ กรมี
ความสามารถในการแข่งขันดียิ่งขึ ้นเนื่องจากสามารถนาธุรกิจ ต่างๆ ที่มีอ ยู่ในมือมาทางานประสาน
ระหว่างกัน (synergy) ดังนันในระยะยาวกลยุ
้
ทธ์ ในลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้ องค์กรสามารถเติบโต
ขึ ้นจากเดิมได้ เป็ นอย่างมาก
3. CSR Driven มุ่งเน้ นการสร้ างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
(corporate Social Responsibility) เป็ นแนวทางการสร้ างคุณค่าขององค์กรในระยะยาวจากการสร้ าง
ภาพลักษณ์ ขององค์กรที่เกือ้ กูลต่อ สังคม โดยกลยุทธ์ การพัฒนาในลักษณะนี ้จะให้ ความสาคัญกับ
ประโยชน์ที่เกิดขึ ้นกับประชาชนผู้ใช้ บริ การ ชุมชน และสังคมส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ทางตรงของ
องค์กร ซึง่ ในระยะยาวจะทาให้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็ นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ ใน
เชิงบวกจากการดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
แนวคิดการพัฒนาการใช้ ประโยชน์ พื ้นที่เ ขตในเมื อ ง สามารถกาหนดแนวทางการ
้ ้ เนื่องจากเขต
พัฒนา เช่น เพื่อสาธารณะประโยชน์ เปอร์ เซ็นต์ 57 เพื่อหารายได้ เปอร์ เซ็นต์ 57 ทังนี
ในเมือง มีคนอยูอ่ าศัยและใช้ สอยเป็ นจานวนมาก มีความหนาแน่นของประชากรสูง มูลค่าที่ดินราคา
สูง ประชากรมีความต้ องการพื ้นที่เพื่อการพักผ่อน ออกกาลังกาย กิจกรรมการกีฬา และกิจกรรมทาง
สังคม เห็นได้ ว่า พื ้นที่เขตในเมืองยังมีความต้ องการพื ้นที่โล่ง พื ้นที่สีเขียวปลูกต้ นไม้ มีความต้ องการ
ส่วนบริ การหรื อสิ่งอานวยความสะดวกแก่ชุมชน ดังนัน้ การพัฒนาพื ้นที่เขตในเมื อ งเพื่อประโยชน์
ส่ว นรวมจึ ง เป็ นภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ข อง กทพ. และสอดคล้ อ งกับ นโยบายในการเพิ่ ม พื น้ ที่ โ ล่ง ให้ กับ
ประชาชนของกรุ ง เทพมหานครด้ ว ย ซึ่ง การใช้ เพื่ อ สาธารณะประโยชน์ ดัง กล่า ว สามารถท าได้
หลากหลายวิธี เช่น
ส่ งเสริ มความน่ าอยู่ข องเมือ ง ด้ ว ยการสร้ างกิ จ กรรมทางสัง คมของชุ มชน การ
บริ การหรื อสิ่งอานวยความสะดวก เช่น จุดบริ การประชาชน ห้ องสมุดชุมชน ห้ อ งอ่านหนังสือชุมชน
ตลาดร้ านค้ า จุดจอดรถบริ การ มอเตอร์ ไซค์รับจ้ าง เป็ นต้ น
ส่ งเสริมสุขภาพอนามัยให้ กับชุมชน เช่น ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬา สนามเด็ก
เล่น สวนสาธารณะขนาดต่างๆ เป็ นต้ น
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ส่ งเสริมการใช้ ทางเท้ า และทางจักรยานในเขตเมือง
แก้ ปัญหาบรรเทาการจราจร บริการจุดจอดรถ (Park and Ride) และจุดบริ การ
เช่น คิวรถตู้ คิวรถ จุดจอดมอเตอร์ ไซค์รับจ้ าง เป็ นต้ น
ปรับปรุงสภาพแวดล้ อมในเมืองให้ ดีขึน้ คานึงถึงคุณภาพอากาศ การเพิ่มพื ้นที่
ปลูกต้ นไม้ สร้ างทัศนียภาพที่นา่ มองให้ กบั เมือง เพื่อให้ เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและสวยงามขึ ้น
ในบางพืน้ ที่อาจสามารถเป็ นส่ วนในการช่ วยเหลือแก้ ปัญหาสังคมได้ เช่น การ
ใช้ เพื่อเป็ นลานกีฬาต้ านยาเสพติด ส่งเสริ มการรวมกลุม่ คนในชุมชน เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม แนวทางการพัฒนาพื ้นที่ที่ม่งุ เน้ นเพื่อสาธารณะประโยชน์ในสัดส่วนที่
มากกว่าเพื่อการหารายได้ ตามแนวทางที่เสนอข้ างต้ นนัน้ ยังถือเป็ นแนวทางที่สร้ างมูลค่าให้ กับที่ดิน
เพื่อการหารายได้ ในทางอ้ อมด้ วย เนื่องจากการที่ กทพ. จัดพื ้นที่สาหรับเป็ นส่วนสาธารณะประโยชน์
อยู่ภายในเขตเมื องตามที่กล่าวข้ างต้ นนัน้ ย่อ มเป็ น ตัวดึงดูดให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสนใจเข้ ามายังพื ้นที่ของ
โครงการได้ เป็ นอย่างดี ทาให้ โครงการมีลกั ษณะโดดเด่นและมีความแตกต่างจากพื ้นที่ของเอกชนทัว่ ไป
ที่ม่งุ เน้ นเรื่ องการพาณิชย์เป็ นหลัก
นอกจากนี ้ กทพ. ยังสามารถร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐเพื่อร่ วมกันพัฒนา
พื ้นที่ของโครงการให้ ตอบสนองต่อเป้าหมายในด้ านสาธารณะประโยชน์ได้ ด้วย เช่น กรุ งเทพมหานคร
(กทม.) ซึง่ เป็ นหน่วยงานที่มีนโยบายในการหาพื ้นที่หรื อที่ดินที่ได้ มีการใช้ ทาประโยชน์มาใช้ พฒ
ั นาเป็ น
สวนสาธารณะสาหรับคนกรุงเทพฯ เป็ นต้ น โดยแนวทางดังกล่าวนี ้นอกจาก กทพ. จะได้ ประโยชน์ใน
เชิงภาพลักษณ์การมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคมแล้ ว กทพ. ยังได้ ประโยชน์จากการประหยัดเงินลงทุน
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกรณีที่ กทพ. ต้ องพัฒนาพื ้นที่ดงั กล่าวขึ ้นมาเองด้ วย
6.2.1 กลยุทธ์ ด้านรูปแบบธุรกิจ
การได้ มาของที่ดิน เป็ นตัวกาหนดสาคัญในการพัฒนาพื ้นที่โดยมีการได้ มาของ
ที่ดินหลายลักษณะ คือ
1. ที่ดินจากการเวนคืนพื ้นที่เพื่อก่อสร้ างทางพิเศษ ทางขึ ้นลงทางพิเศษ ด่าน
เก็บเงินซึง่ เป็ นวิธีที่ กทพ. ดาเนินอยู่
2. ที่ดินที่ กทพ. ดาเนินการซื ้อเอง ทาให้ ข้อจากัดในการพิจารณาลดน้ อยลง
3. ที่ดินที่ กทพ. ลงทุนทาธุรกิจร่วมกับเอกชน และเอกชนเป็ นเจ้ าของที่ดิน
ดังตัวอย่างที่สามารถเสนอแนะเป็ นรูปแบบทางธุรกิจ ได้ ดังนี ้
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6.2.1.1 ธุรกิจการกีฬา
ปั จจุบนั นี ้ มีธุรกิจบริ การด้ านการพักผ่อนหย่อนใจ การกีฬา เกิดขึ ้นในเขต
เมืองที่มีความหนาแน่นประชากรสูงและมีความต้ อ งการพื ้นที่เพื่อการออกกาลังกาย เช่น สนามหรื อ
ลานฟุตซอล สนามหรื อลานฟุตบอลขนาดเล็ก ลานกีฬาเอ็กซ์ตรี ม เกมส์ (xtreme games) เป็ นต้ น
รวมทัง้ การออกก าลัง ด้ ว ยอุป กรณ์ ช นิ ดต่างๆ ทัง้ ในอาคารและกลางแจ้ ง ซึ่ ง อาจมี ก ารใช้ ง านทัง้
กลางวันและกลางคืน มีทงการฝึ
ั้
กสอน การซ้ อม การเล่นเพื่อออกกาลัง การพักผ่อนและการแข่งขันโดย
เก็บค่าบริ การเป็ นชัว่ โมง พร้ อมสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ
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ภาพที่ 10 กิจกรรมปี นหน้ าผาจาลอง

ภาพที่ 11 สนามกีฬา
ที่มา: Westway Housing Association,
ที่มา: Westway Housing Association,
Westway News, accessed October 15, 2009, Westway News accessed October 15, 2009,
available from
available from
http://www.westway.org/about_us/history/199 http://www.westway.org/sports/wsc/football/g
0 s/1079616677/img_3235.jpeg.
al lery/1056372962/img_6354.jpeg.
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6.2.1.2 ธุรกิจการเช่าพื ้นที่เพื่อจัดงานต่างๆ
ปั จจุบนั นี ้ มีความต้ องการการเช่าพื ้นที่เพื่อจัดงานต่างๆ โดยเฉพาะในเขต
เมืองในย่านการค้ า และริ มถนนสายหลัก ที่มีผ้ คู นสัญจรผ่านเป็ นจานวนมาก รวมทัง้ บริ เวณที่ใกล้ กับ
ระบบขนส่งมวลชน เช่น การเช่าใช้ พื ้นที่ในสวนสาธารณะ เพื่อจัดงานสอนศิลปะ เพื่องานแสดงสินค้ า
และเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น หรื อ การเช่าพื ้นที่บริ เวณสยามสแควร์ ซึ่งในวันปกติจะใช้ พื ้นที่
ดังกล่าวเป็ นถนนที่จอดรถ และในวันที่มีการขอใช้ พื ้นที่จดั งาน อาจจะปรับเปลีย่ นเป็ นงานเปิ ดตัวสินค้ า
การแสดงดนตรี การแข่งขันกีฬา การรณรงค์ทางสังคม และการรวมกลุม่ ทางการเมือง ซึง่ มีการก่อสร้ าง
ชัว่ คราวได้ เช่น เวที ติดตังไฟ
้ เต็นท์ การตกแต่งด้ วยป้าย เป็ นต้ น
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ภาพที่ 12 ลานกิ จกรรมสาหรั บจัดงานใช้ พื ้นที่ใน
เขตทางพิ เ ศษ ในการท าสวนสาธารณะจัด งาน
คอนเสิ ร์ ต ทางพิ เ ศษเมื อ ง Louisville รั ฐ
Kentucky ในสหรัฐอเมริ กา
ที่มา: Flickr, Louisville, accessed November
18, 2009, available from
http://www.flickr.com/photos/joelmann/35482
721/in/set-785086/

ภาพที่ 13 การใช้ พื น้ ที่ ในเขตทางพิ เ ศษ ใน
การทาสวนสาธารณะจัดงานคอนเสิร์ต ทาง
พิเ ศษเมื อ ง Louisville รั ฐ Kentucky ใน
สหรัฐอเมริ กา
ที่มา: Flickr, Louisville, accessed
November 18, 2009, available from
http://farm1.static.flickr.com/82/2339786
88_52 e4da283e.jpg
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ภาพที
่ 15
การใช้ ประโยชน์เป็ น Graffiti Gallery
ม
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ด
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ก
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ทางพิเศษเมืองง Zaanstadt ในเนเธอร์ แลนด์
สำ

ภาพที่ 14 การใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ นบ่อ น า้ ส าหรั บ
พ า ย เ รื อ ท า ง พิ เ ศ ษ เ มื อ ง Zaanstadt ใ น
เนเธอร์ แลนด์
ที่มา: ARCHITONIC, A8ernA, accessed
November 21, 2009, available from
http://www.architonic.com/aisht/a8erna-nlarchitects/5100103

ที่มา: ARCHITONIC, A8ernA, accessed
November 21, 2009, available from
http://www.architonic.com/aisht/a8erna-nlarchitects/5100109

6.2.1.3 ธุรกิจจุดจอดรถจร (park and ride) ซึง่ อาจร่วมมือกันระหว่าง กทพ.กรุงเทพ
มหานคร องค์การขนส่งมวลชน และเอกชนต่างๆ
6.2.1.4 ธุรกิจการบริ การรถรับส่ง (คิวรถ) และบริ เวณร้ านค้ าต่าง ซึง่ อาจร่วมมือกัน
ระหว่าง กทพ. กรุงเทพมหานคร องค์การขนส่งมวลชน และเอกชนต่างๆ
6.2.1.5 ธุรกิจย่านการค้ า เช่น ตลาด ตลาดนัด ไนท์ บาร์ ซาร์ (night bazaar) เป็ นต้ น
ที่เกิดขึ ้นตามสถานที่ราชการ สถาบัน อาคารสานักงาน ที่มีคนจานวนมาก โดยย่านธุรกิจการค้ านี ้อาจ
เป็ นตลาดนัดประจ ารายสัปดาห์ ประจารายเดือ น เพื่อ สามารถช่วยเหลือ พนักงานให้ ซื ้อสินค้ าที่ มี
คุณภาพดีได้ ในราคาถูก โดยใช้ พืน้ ที่ลานโล่ง ปรั บปรุ งตกแต่งด้ วยสิ่งก่อ สร้ างและอุปกรณ์ ชั่วคราว
ทังหมด
้
เช่น ร่มสนาม โต๊ ะเก้ าอี ้ ซึง่ อาจใช้ สลับกับการใช้ งานอื่นได้ ด้วย เช่น ถนน ลานจอดรถ เป็ นต้ น
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กล ง marché de Belleville
ห
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น
ภาพที่ 16 Marché sous le viaduc
du metro
ภาพที่ 17าLe
ำ
ส
ที่มา : Panoramio, Marche sous le viaduc du
metro, accessed November 27, 2009,
available from
http://www.panoramio.com/photo/15263805

ภาพที่ 18 ตลาดนัด Marché parisien ในฝรั่งเศส

ที่มา : LOISIRS, Le marche de Belleville,
accessed November 27, 2009, available from
http://www.linternaute.com/paris/magazine/di
aporama/06/marches/belleville/1.shtml

ภาพที่ 19 ตลาดไนท์บาร์ ซาร์ (Night Bazaar)Une
ballade au marché de nuit ในฝรั่งเศส
ที่มา : Flickr, Marché parisien, accessed
ที่มา : Lenomanbuzz, Une ballade au marché
October 27, 2009, available from
de nuit, accessed November 27, 2009,
http://www.flickr.com/photos/73491156@N00/ available from
298380978
http://lenormanbuzz.com/2009/07/31/norman
die-marches-de-nuit/

31

ม
ส
ด
ุ
อ
กล
ห
ก
ั
น
ภาพที่ 20 ทัศนียภาพภายนอกการปรั
บปรุงพื ้นที่ ภาพที่ 21าพืง้นที่ใช้ งานภายในการปรับปรุงพื ้นที่ใต้
ำ
ส
ใต้ สะพาน Queensborough ให้ เป็ น
Bridgemarket

สะพาน Queensborough ให้ เป็ น Bridgemarket

ที่มา: Flickr, Queensborough, accessed
November 18, 2009, available from
http://farm1.static.flickr.com/81/218805814_4
b 1c97d0e6.jpg

ที่มา: Flickr, Queensborough, accessed
November 18, 2009, available
fromhttp://farm4.static.flickr.com/3114/28567
1202 8_b54e1384b9.jpg

6.2.2 กลยุทธ์ ด้านการหาผลประโยชน์
ลักษณะการหาผลประโยชน์ในโครงการพัฒนาที่ดินแต่ละแห่ง สามารถ
ดาเนินการได้ หลายลักษณะด้ วยกัน โดยมีตวั อย่างดังต่อไปนี ้
1. การให้ เช่าพื ้นที่ ได้ แก่
การให้ เช่ ากิจกรรมเพื่อการใช้ งานระยะสัน้ เช่น ครึ่งวัน หนึง่ วัน สองวัน
หรื อหนึง่ สัปดาห์ เป็ นต้ น ในรูปแบบของลานกิจกรรมที่แตกต่างกันไป เช่น ลานแสดงสินค้ า เปิ ดตัวขาย
สินค้ า ลานแข่งขันกีฬา ตลาดนัด ตลาดอาหาร ตลาดงานศิลปะ ตลาดต้ นไม้ ตลาดดอกไม้ เปิ ดท้ ายรถ
ขายของ เป็ นต้ น
การให้ เช่ าระยะสัน้ 1-5 ปี สาหรับโครงการขนาดเล็ก ลงทุนไม่สงู
การให้ เช่ าระยะมากกว่ า 5 ปี เป็ นระยะ 10 ปี หรื อ 30 ปี สาหรับโครงการ
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ขนาดใหญ่(เพิ่มแรงจูงใจแก่ผ้ ลู งทุน) ผู้ลงทุนจะลงทุนในการก่อสร้ างที่ถาวรมั่นคง เงินลงทุนจ านวน
มากมีระยะคุ้มทุนยาวนาน
2. การให้ เช่าติดตังป
้ ้ าย ได้ แก่
การให้ เช่ าพืน้ ที่เพื่อติดตัง้ ป้าย เช่น กาแพงกันดิน กาแพงกันเสียง รัว้ เสา
โครงสร้ างบริ เวณด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง เป็ นต้ น หรื อเป็ นป้ายอิสระติดตังในเขตทาง
้
ที่ไม่กีดขวางและ
ไม่เกิดอันตรายกับการสัญจร ไม่สร้ างปั ญหามลทัศน์ และมีความแข็งแรงมัน่ คง
การให้ เช่ าโดยกาหนดเป็ นระบบตอบแทน แบบการแลกเปลีย่ นสินค้ า
หรื อ เจรจาต่อรอง (barter) เช่น การให้ ติดตังป
้ ้ ายเอกชนเพื่อ ตอบแทนในการประชาสัมพันธ์ การ
โฆษณาของเอกชน เป็ นต้ น
3. การให้ เช่าร้ านขนาดเล็ก ได้ แก่
การให้ เช่ าเพื่อเป็ นร้ านค้ า ร้ านอาหาร เครื่ องดื่ม เพื่อการประชาสัมพันธ์
ซุ้มหรื อคูหาในลักษณะแบบบูธ (booth / kiosk) นอกจากเพื่อเป็ นการให้ บริ การแล้ ว ยังอาจช่วยให้ มี
หน้ าที่ดแู ลรักษาความสะอาด และความปลอดภัยในบริ เวณนันให้
้ ด้วย
6.3 กรณีตัวอย่ าง Koog aan de Zaan ,The Neterlands
Koog aan de Zaan เป็ นหมู่บ้านเล็กๆ ตังอยู
้ ่ริมฝั่ ง แม่น ้า Zaan ใกล้ เมื อ ง
อัมสเตอร์ ดมั ในต้ นศตวรรษที่ 17 ได้ มีการสร้ างถนนยกระดับขึ ้นบนเสาสูง 7 เมตร เพื่อใช้ ข้ามแม่น ้า
Zaan แต่ในขณะเดียวกัน ถนนแห่งนี ้ ก็ได้ สร้ างแผลฉกรรจ์ให้ กับเมืองนี ้เช่นกัน (พื ้นที่ใต้ ทางยกระดับนี ้
แลดูเหมือนอนุสรณ์ อันแปลกประหลาดประหนึ่งโบสถ์ ที่ยืดยาวออก) โครงการนี ้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อ
เชื่อมทังสองฝั
้
่ งของเมือง และทาให้ พื ้นที่ใต้ ทางยกระดับกลับกลายเป็ นสถานที่ที่ มีชีวิตชีวาและพื ้นที่ที่
น่าจดจาหลังจากมีสภาพเหมือนเป็ นจุดบอดของเมืองมากว่า 30 ปี
แบบร่างถูกจัดทาขึ ้น โดยรวบรวมความต้ องการและความคิดเห็นจากคนในชุมชนทัง้
ชาวบ้ าน และผู้ประกอบการ โดยรวบรวมความคิดจากคนทุกเพศทุกวัยรวมทังเด็
้ กและคนแก่ และจะ
ถูกใช้ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของการปรับปรุ งในครัง้ นี ้ ซึ่งโดยหลักๆแล้ ว พื ้นที่จะประกอบไปด้ วย ร้ านดอกไม้
ร้ านขายปลา ลานจอดรถขนาด 120 คัน ส่วนเชื่อมเมืองกับแม่น ้าที่ดีขึ ้น สวนสาธารณะ และพื ้นที่ที่
เรี ยกว่ากราฟฟิ ตี ้แกเลอรี่ ซึ่งแผนงานนี ้ถูกจัดทาโดยความร่ วมมืออย่างใกล้ ชิดระหว่างรัฐบาลท้ องถิ่น
และชาวบ้ าน
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พื ้นที่ใต้ ทางยกระดับไล่จากตะวันออกสูต่ ะวันตกจะประกอบไปด้ วย ม้ านัง่ แห่งความ
รัก ลานสเก๊ ต สนามเด็กเล่น เวทีเบรกแดนซ์ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล ลานจอดรถ ทางข้ าม
ซุปเปอร์ มาร์ เกตในร่ ม หอจดหมายเหตุ ร้ านดอกไม้ ร้ านขายปลา น ้าพุแสงไฟ ทางข้ ามถนนอีกแห่ง
ป้ายรถประจ าทางแกะสลัก ท่าเรื อ เล็กๆ ดาดฟ้าชมวิว และแม่น ้า ถัดจากทางยกระดับเป็ น
สวนสาธารณะเล็กๆที่มีเนินน้ อยใหญ่ซงึ่ จะช่วยเพิ่มความรู้สกึ เขียวชอุ่มให้ กบั พื ้นที่ นอกจากนี ้ยังมี ลาน
บาร์ บีคิวและสนามฟุตบอล
ในส่วนของลานสเก๊ ต จะเป็ นการขุดพื ้นที่ใต้ ทางยกระดับลงไปเป็ นแอ่ง พื ้นที่ลาดเอียง
สร้ างจากบล็อคโพลีสไตรี น จากนันตั
้ ดด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ แล้ วพ่นทับด้ วยคอนกรี ต ด้ วยเทคโนโลยี
ใหม่นี ้ ทาให้ งา่ ยต่อการก่อสร้ างสาหรับทุกๆงานดีไซน์
พื ้นที่สเี ขียวที่มากเกินไปในส่วนของจตุรัสหน้ าโบสถ์ ถูกปรับให้ เป็ นลานสาหรับตลาด
หรื องานออกร้ าน ทาให้ พื ้นที่ดงึ ดูดความสนใจได้ มากกว่าเดิม ในจตุรัสส่วนที่เป็ นผังเมืองดังเดิ
้ มจะเป็ น
อิฐสีอ่อน ในส่วนที่เป็ นไม้ บ่งบอกถึงการเป็ นสถานที่อยูด่ งเดิ
ั้ ม
อาคารบ้ านเรื อนที่แออัดริ มฝั่ งแม่น ้าเป็ นอุปสรรคในการมี ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างพื ้นที่
สาธารณะของเมืองกับแม่น ้า จึงมีการขุดคลองและสร้ างท่าเทียบเรื อเล็กๆ เป็ นการเชื่อมต่อไปยังถนน
สายหลัก เน้ นให้ เห็นแสงสะท้ อนของพื ้นน ้าไปยังเพดานทางยกระดับ ท่าเรื อจะยื่นไปจนถึงเสาที่สองใน
แม่น้า ดาดฟ้าชมวิวเผยให้ เห็นทิวทัศน์อนั น่ามหัศจรรย์ของแม่น ้า ทางยกระดับนี ้ช่วยเพิ่มโอกาสในการ
เชื่อมโยงหมู่บ้านกับทรัพยากรที่มีอยูไ่ ด้ อย่างไม่น่าเชื่อ
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ภาพที่ 22 บริ เวณพื ้นที่ทา่ เรื อ
ที่มา: public space, A8ernA, accessed December 10,2012, available from
http://www.publicspace.org/en/projects/d046-a8erna/prize:2006
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ภาพที่ 23 แผนผังการใช้ ประโยชน์พื ้นที่โครงการ Koog aan de Zaan
ที่มา: public space, A8ernA, accessed December 10,2012, available from
http://www.publicspace.org/en/projects/d046-a8erna/prize:2006

ภาพที่ 24 ผังพื ้น, ผังบริ เวณ, รูปตัด พื ้นที่โครงการ Koog aan de Zaan
ที่มา: public space, A8ernA, accessed December 10,2012, available from
http://www.publicspace.org/en/projects/d046-a8erna/prize:2006
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ภาพที่ 25 บริ เวณพื ้นที่ ลานสเก๊ ต
ที่มา: public space, A8ernA, accessed December 10,2012, available from
http://www.publicspace.org/en/projects/d046-a8erna/prize:2006

ภาพที่ 26 บริ เวณลานหน้ าซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
ที่มา: accessed December 10,2012,
available
fromhttp://www.publicspace.org/en/projec
ts/d046-a8erna/prize:2006

ภาพที่ 27 บริ เวณลานจอดรถ
ที่มา: public space, A8ernA, accessed
December 10,2012, available
fromhttp://www.publicspace.org/en/projec
ts/d046-a8erna/prize:2006
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ภาพที่ 28 บริ เวณลานหน้ าซุปเปอร์ มาร์ เก็ตจัดทาเป็ นลานจอดจักรยาน
ที่มา: public space, A8ernA, accessed December 10,2012, available
fromhttp://www.publicspace.org/en/projects/d046-a8erna/prize:2006

ภาพที่ 29 บริ เวณลานด้ านข้ างซุปเปอร์ มาร์ เก็ตจัดทาเป็ นลานจอดรถยนต์
ที่มา: public space, A8ernA, accessed December 10,2012, available
fromhttp://www.publicspace.org/en/projects/d046-a8erna/prize:2006

ภาพที่ 30 ลานจอดรถข้ างซุปเปอร์ มาร์ เก๊ ต
ที่มา: public space, A8ernA, accessed
December 10,2012, available
fromhttp://www.publicspace.org/en/projec
ts/d046-a8erna/prize:2006

ภาพที่ 31 ลานจอดรถหน้ าซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
ที่มา: public space, A8ernA, accessed
December 10,2012, available
fromhttp://www.publicspace.org/en/projec
ts/d046-a8erna/prize:2006
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7. ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการศึกษากรณีตัวอย่ าง
จากกรณี ตวั อย่างจะเห็นได้ ว่ามีการพยายามพัฒนาพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกให้ มีการใช้
ประโยชน์ได้ อย่างเต็มศักยภาพมากที่สดุ เนื่องจากโดยส่วนใหญ่แล้ วพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกเหล่านี ้
มักจะอยูใ่ จกลางเมือง จึงมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง จากตัวอย่างการพัฒนาพื ้นที่โครงการ Koog aan
de Zaan จะเห็นได้ ว่าสามารถใช้ ประโยชน์พื ้นที่ใต้ สะพานได้ อย่างหลากหลายรู ปแบบ สามารถจัด
กิจกรรมให้ คนทุกเพศทุกวัย สามารถเข้ ามาใช้ พื ้นที่ร่วมกันได้ และเกิดประโยชน์ทางด้ านการค้ าของ
ชุมชนอีกทางหนึง่ ด้ วย และจากการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาพื ้นที่ในเขตทางพิเศษ ที่ทีมผู้วิจัยจาก
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ จดั ทาแผนการพัฒนาพื ้นที่ใต้ ทางยกระดับของ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แสดงให้ เห็นว่าพื ้นที่ว่างที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับพื ้นที่ใต้ สะพานข้ าม
แยก สามารถนามาจัด ทาประโยชน์ ได้ อ ย่างหลากหลายแบบ โดยมี รูปแบบที่ เป็ นพื ้นที่ สาธารณะ
สาหรับประชาชนทัว่ ไปและสามารถจัดให้ เป็ นพื ้นที่สร้ างผลประโยชน์ทางธุรกิจจัดหารายได้ ให้ แก่ รัฐได้
อีกทางหนึง่ ด้ วย ซึง่ เป็ นการส่งเสริ มให้ พื ้นที่ว่างใต้ โครงสร้ างงานวิศวกรรมที่ใช้ สญ
ั จรมีชีวิตชีวาดูดีขึ ้น
และเป็ นประโยชน์แก่ประชาชนและเมืองหลวงมากยิ่งขึ ้น
พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกในกรุงเทพมหานคร เมื่อวิเคราะห์ ตามลักษณะประเภทของพื ้นที่
กล่าวได้ วา่ เป็ นพื ้นที่วา่ งในเมืองประเภทหนึ่ง (urban space) ที่เกิดจากการเว้ นว่างสาหรับการสัญจร
(corridor open space) ซึง่ อยูใ่ นเขตทาง (right of way) ซึง่ บางพื ้นที่อาจมีการใช้ ประโยชน์ทากิจกรรม
ต่างๆของเมืองหรื อจัดตกแต่งสถานที่ให้ มีความสวยงาม เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยเป็ นบางส่วนแล้ ว แต่ใน
บางพื ้นที่ยงั ถูกละเลย จัดเป็ นพื ้นที่สญ
ู เปล่าประเภทหนึ่ง (lost space) ซึ่งเมื่อวิเคราะห์กับทฤษฎีภาพ
กับพื ้น (figure-ground theory) ทฤษฎีความเชื่ อ มโยง และทฤษฎีการสร้ างสถานที่ พบว่า พื ้นที่ใต้
สะพานข้ ามแยกในกรุงเทพมหานคร มาสามารถตังอยู
้ อ่ ย่างโดดเดี่ยวได้ มีความสัมพันธ์ กับพื ้นที่ต่างๆ
ของเมือง และบริ บทของเมืองอย่างแนบแน่น การจะพัฒนาพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกจาเป็ นต้ องศึกษา
องค์ประกอบของเมืองด้ านอื่นๆ ประกอบควบคูก่ นั ไปด้ วยจึงจะทาให้ การพัฒนาพื ้นที่ประสบผลสาเร็ จ
เป็ นอย่างดี
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บทที่ 3
กระบวนการวิจัยและการดาเนินงาน
การวิ จั ย เรื่ อง “การศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาพื น้ ที่ ใ ต้ สะพานข้ ามแยกในเขต
กรุงเทพมหานคร” เป็ นโครงการที่ต้องการเสนอแนะแนวทางสาหรับการพัฒนาพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
ของกรมทางหลวง และสาหรับพื ้นที่ชุมชนเมืองที่เกิดขึ ้นทัว่ ประเทศไทย โดยใช้ พื ้นที่กรุ งเทพมหานคร
เป็ นพื ้นที่ศกึ ษา โดยมีวิธีการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. ศึกษาพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกทังหมดในกรุ
้
งเทพมหานครซึง่ มีจานวน 88 แห่ง โดยใช้
โปรแกรม street view
2. ศึกษารูปแบบของการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกในปั จจุบนั ว่ามีการใช้ ประ
โยชน์ในรูปแบบใดบ้ างและตังอยู
้ ท่ ี่ใด
3. คัดเลือกพื ้นที่ศกึ ษาวิจยั ซึง่ จากการศึกษารูปแบบการใช้ ประโยชน์พบว่า มี 5 รูปแบบ
จึงได้ ทาการคัดเลือกพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกที่ก่อสร้ างหรื ออยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง ที่มีที่
ตังอยู
้ ใ่ นเขตเมือง โดยคัดเลือกรูปแบบละ 2 ที่ เพื่อให้ ข้อมูลที่ได้ มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ ้น รวมพื ้นที่ศึกษา
ที่คดั เลือกทังหมดเป็
้
น 10 แห่ง
4. ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี รวมทังกรณี
้ ตวั อย่างทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
5. ตรวจสอบสภาพพื ้นที่โครงการ
6. สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพื ้นที่โครงการจากผู้ใช้ งาน โดยแบบสอบถาม
7. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ข้อมูล
8. สรุปผลการศึกษา
การเลือกพื ้นที่กรุงเทพมหานครเป็ นพื ้นที่ศึกษา ด้ วยเหตุผลด้ านกายภาพความเหมาะสม
ของบริ บทความเป็ นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทย พรั่งพร้ อมไปด้ วยความสะดวกสบาย
ในทุกๆด้ าน ทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม และความพร้ อมเพรี ยงของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ต่างๆ มีความเป็ นชุมชนเมืองสูง และเป็ นที่ตงของสะพานข้
ั้
ามแยกหลากหลายรู ปแบบ โดยมีการใช้
ประโยชน์พื ้นที่ด้านล่างและบริ เวณใกล้ เคียงอย่างหลากหลาย ขึ ้นอยู่กับสภาพที่ตงและวั
ั้
ตถุประสงค์
ของการใช้ งานเป็ นหลัก
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ทั ง้ นี ใ้ นการเก็ บ ข้ อมู ล พื น้ ที่ โ ครงการศึ ก ษาวิ จั ย พื น้ ที่ ใ ต้ สะพานข้ ามแยกในเขต
กรุงเทพมหานครนัน้ เป็ นการสารวจสภาพปั จจุบนั และปั ญหา โดยการใช้ รูปแบบของการวิจัย ในการ
เก็บข้ อมูล โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
1. ศึกษารูปแบบการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกของกรุงเทพมหานครในปั จจุบนั
2. ศึกษาองค์ประกอบหลักซึ่งเป็ นตัวกาหนดรู ปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ใต้ สะพาน
ข้ ามแยกรูปแบบต่างๆ
3. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการจัดการเชิ งนโยบายสาหรับพื ้นที่ใต้ สะพานข้ าม
แยกในพื ้นที่ชุมชนเมือง
การวิจยั ในครัง้ นี ้มีความคาดหวังถึงผลที่จะเป็ นประโยชน์ซึ่งจะเป็ นแนวทางในการพัฒนา
พื ้นที่ที่มีรูปแบบใกล้ เคียงกัน โดยใช้ ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยในครัง้ นี ้เป็ นข้ อมูลที่ใช้ ประกอบในการ
เสนอรู ปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกต่างๆ ที่มีอ ยู่ อ ย่างกระจัดกระจาย
โดยทัว่ ไปในเมืองไทยอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
กระบวนการในการวิจยั มีหลายขันตอนและใช้
้
ระยะเวลานาน เพราะต้ องใช้ ความละเอียด
ถี่ถ้วนในการรวบรวมเอกสารและการลงพื ้นที่เพื่อจัดเก็บข้ อมูลจากพื ้นที่จริ ง โดยมีขนตอนในการวิ
ั้
จัย
ดังต่อไปนี ้
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1. ศึกษาพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกทัง้ หมดในกรุงเทพมหานคร
การศึกษาพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกทังหมด
้
โดยวิธีการรวบรวมข้ อมูลจากสานักการโยธา
กรุ งเทพมหานคร ถึงข้ อมูลสะพานข้ ามแยกทังหมดของกรุ
้
งเทพมหานคร จนได้ ข้อมูลของ พ.ศ.2554
พบว่ามีสะพานข้ ามแยกทังหมด
้
88 แห่ง จากนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ ศกึ ษาจากแผนที่และภาพถ่ายจากสถานที่
จริ งที่มีอยู่แล้ วในระบบอินเตอร์ เน็ตโดยใช้ โปรแกรม Google Earth และ street view ทาการสารวจ
จุด ตัด สี่แ ยก สะพานข้ า มแยกในกรุ ง เทพมหานครทัง้ หมด และค่อ ยๆจ ากัด พื น้ ที่ใ ห้ แ คบลงโดย
คัดเลือกพืน้ ที่ที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตเมืองและมี รู ปแบบการใช้ ประโยชน์ มี องค์ ประกอบที่บ่งบอกถึงการทา
กิ จ กรรมการใช้ ป ระโยชน์ ใ นพื น้ ที่ ที่ ชัด เจน และมี ก ารท ากิ จ กรรมเหล่า นันมาเป็
้
นระยะเวลานาน
พอสมควรแล้ ว หลังจากนันจึ
้ งนาข้ อมูลที่ได้ มาหาข้ อสรุปในการคัดเลือกพื ้นที่ตอ่ ไป

40

2. ศึกษารูปแบบการใช้ ประโยชน์ พนื ้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
ขันตอนในการศึ
้
กษาถึงรูปแบบที่มีการใช้ ประโยชน์อยู่ในปั จจุบนั ของพื ้นที่ใต้ สะพานข้ าม
แยก เป็ นการจัดหมวดหมู่ตามลักษณะของการใช้ พื ้นที่ จากการศึกษาพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกทังหมด
้
ทั่ว ทัง้ กรุ ง เทพมหานคร ได้ ใ ช้ ปั จ จั ย ด้ า นการใช้ ประโยชน์ ใ ช้ สอยและวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด
องค์ประกอบอื่นๆในพื ้นที่ เพื่อรองรับกิจกรรมนันๆ
้ เป็ นหลัก เช่น ใต้ สะพานข้ ามแยกหลักสี่ ได้ ติดตัง้
อุปกรณ์ สาหรับการออกกาลังกายไว้ บางส่วนของพื ้นที่ และ มีการกันรั
้ ว้ ตาข่ายเหล็กสาหรับการเตะ
ฟุตบอลสนามเล็ก จึงอนุมานได้ ว่า มีการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ในรู ปแบบของลานกีฬา หรื อในพื ้นที่ของ
สะพานข้ ามแยกจตุจักร ได้ มีการปูบล็อคทางเดินไว้ เต็มพื ้นที่จึงอนุมานได้ ว่า เป็ นรู ปแบบของการใช้
ประโยชน์แบบการจัดภูมิทศั น์ เป็ นต้ น
จากการศึกษารู ปแบบการใช้ ประโยชน์ใต้ สะพานข้ ามแยกของกรุ ง เทพมหานคร พบว่ามี
การใช้ ประโยชน์ใน 5 รูปแบบ ดังนี ้
1. การใช้ ประโยชน์เป็ นลานจอดรถ
2. การใช้ ประโยชน์เป็ นสถานที่เก็บพัสดุของหน่วยงานราชการ
3. การใช้ ประโยชน์เป็ นตลาด
4. การใช้ ประโยชน์เป็ นลานกีฬา
5. การใช้ ประโยชน์โดยการจัดภูมิทศั น์
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3. คัดเลือกพืน้ ที่ศึกษาวิจัย
ผู้วิจัยได้ ทาการคัดเลือกพื ้นที่ สาหรับการศึกษาวิจัย เป็ นพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกในเขต
กรุ งเทพมหานคร เป็ นจานวน 10 แห่ง ด้ วยกัน โดยแต่ละรู ปแบบของการใช้ ประโยชน์ ในพื ้นที่ใต้
สะพานข้ ามแยก คัดเลือกพื ้นที่มาเป็ นจานวน 2 แห่ง ซึ่งมีข้อจากัดว่าเป็ นสะพานข้ ามแยกที่ก่อสร้ าง
หรื อดูแลโดยกรมทางหลวงเท่านัน้
1. การใช้ ประโยชน์เป็ นลานจอดรถ ได้ แก่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกคลองตัน และพื ้นที่ใต้
สะพานข้ ามแยกอรุณอัมริ นทร์
2. การใช้ ประโยชน์เป็ นสถานที่เก็บพัสดุของหน่วยงานราชการ ได้ แก่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ าม
แยกถนนเชื ้อเพลิง และพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา
3. การใช้ ประโยชน์เป็ นตลาด ได้ แก่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู และพื ้นที่ใต้ สะ
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พานอรุณอมริ นทร์
4. การใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ นลานกี ฬ า ได้ แก่ พื น้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกหลักสี่ และพื ้นที่ใ ต้
สะพานข้ ามแยกเอกมัย
5. การใช้ ประโยชน์เป็ นพื ้นที่จดั ภูมิทศั น์ ได้ แก่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกจตุจกั ร และพื ้นที่
ใต้ สะพานข้ ามแยกพญาไท
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4. ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี รวมทัง้ กรณีตัวอย่ างทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศ
ผู้วิจยั ได้ ค้นคว้ าหลักการแนวความคิดและทฤษฎี เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบพื ้นที่
และสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์การใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ดงั นี ้
3.4.1 ค้ นคว้ าจากหลักการเรื่ องสภาพพื ้นที่โครงการ เนื่องจากพื ้นที่ศึกษามีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่
ว่างของเมื อง ที่อยู่กลางใจเมือง หลักการใช้ งานพื ้นที่สาธารณะ การฟื น้ ฟูพื ้นที่สูญเปล่า และการ
พัฒนาพื ้นที่รกร้ างของเมือง
3.4.2 กรณีศกึ ษาในประเทศ กล่าวถึง กรณีการพัฒนาพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกในประเทศไทย
รวมถึงข้ อดีและข้ อเสีย เป็ นตัวอย่างเพื่อให้ เกิดข้ อเสนอแนะที่ดีขึ ้นต่อไป
3.4.3 กรณีศึกษาต่างประเทศ เป็ นการยกตัวอย่างการพัฒนาพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกใน
ต่างประเทศที่มีการพัฒนาอย่างเต็มรู ปแบบ ทังร้้ านค้ า ลานจอดรถ ลานสเกตบอร์ ต และพลาซ่าที่
สวยงามของเมือง แสดงให้ เห็นถึงแนวทางการพัฒนาอีกรู ปแบบหนึ่งที่เป็ นไปได้ หากต้ องการใช้ พื ้นที่
ให้ มีศกั ยภาพมากที่สดุ
5. ตรวจสอบสภาพพืน้ ที่โครงการ (check list)
ผู้วิจยั ได้ ตรวจสอบสภาพพื ้นที่โครงการโดยอาศัยเครื่ องมือที่ช่วยในการตรวจสอบ โดยการ
ตังค
้ าถามสาหรั บการตรวจสอบสภาพพื ้นที่ การประกอบกิ จ กรรม และการใช้ วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆที่
เกิดขึ ้นในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก ซึง่ จะช่วยให้ ผ้ วู ิจยั สามารถเชื่อมโยงสภาพพื ้นที่กบั แนวความคิดและ
ทฤษฎีได้ และเพื่อที่จะนาไปพัฒนาเป็ นเครื่ องมือสาหรับการสารวจข้ อมูลสภาพโครงการต่อไป
5.1 รายการการตรวจสอบสภาพโครงการ (check list) มีขนตอนการจั
ั้
ดทาดังนี ้
5.1.1 ศึกษาและพัฒนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง โดยสร้ างแบบการตรวจสอบสภาพโครงการ
(check list) โดยการตังค
้ าถามจากเนื ้อหาทฤษฎี โดยใช้ ทฤษฎีเป็ นแนวทางตังค
้ าถามด้ านที่ตงั ้ สภาพ
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แวดล้ อมในพื ้นที่ บริ บทของพื ้นที่ ความสัมพันธ์ กบั พื ้นที่ใกล้ เคียงและชุมชน
5.1.2 สารวจลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่โครงการที่เกิดขึ ้นจริ ง ทังด้
้ านสถาปั ตยกรรม ภูมิสถาปั ตยกรรม และลักษณะการใช้ งานของพื ้นที่
5.2 ระยะเวลาในการสารวจพื ้นที่โครงการ มี การปฏิบตั ิงาน ในช่วงเดือนพฤษภาคม –
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
5.2.1 สังเกตลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ ทังด้
้ านสถาปั ตยกรรม ภูมิสถาปั ตยกรรม
และลักษณะการใช้ งานของพื ้นที่ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพัน ธ์ ระหว่างพื ้นที่และทาความเข้ าใจระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่กับแนวคิดและทฤษฎีเป็ นการเบื ้องต้ น ก่อ นทาการตรวจสอบสภาพ
โครงการ
5.2.2 มีการตังค
้ าถามจากหลักทฤษฎี เพื่อเป็ นแนวทางในการตรวจสอบและหา
ความสัมพันธ์ ของปั จจัยต่างๆในพื ้นที่ศกึ ษาต่อไป เช่น ด้ านความเชื่อมโยงกับสภาพพื ้นที่โดยรอบพื ้นที่
ศึกษา และบริ บทของพื ้นที่
5.2.3 ทาการตรวจสอบสภาพโครงการ โดยใช้ แบบการตรวจสอบสภาพโครงการ
(check list) เพื่ อ สร้ างความเข้ าใจ เชื่ อ มโยงความสัมพัน ธ์ ร ะหว่างพื น้ ที่ กับ แนวคิ ดทฤษฎี ต่า งๆ
เนื่องจากสภาพพื ้นที่เป็ นพื ้นที่สาธารณะ ที่มีข้อจากัดด้ านศักยภาพในการพัฒนา ดังนันจึ
้ งต้ องอาศัย
รายการตรวจสอบสภาพโครงการในการสารวจสภาพพื ้นที่ เพื่อให้ เป็ นการง่ายแก่การเก็บข้ อมูลของ
ผู้วิจยั
5.3 รายการตรวจสอบสภาพโครงการ (check list) มีดงั นี ้
1. รูปแบบงานโครงสร้ างสะพานข้ ามแยกเป็ นแบบใด
2. รูปแบบการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกมีการใช้ งานเป็ นแบบใด
3. องค์ประกอบใดบ้ างที่ช่วยส่งเสริ มการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
4. สภาพแวดล้ อมโดยรอบมีลกั ษณะเป็ นเช่นไร
5. ลักษณะการเข้ าถึงพื ้นที่เป็ นอย่างไร
6. ลักษณะโดยทัว่ ไปในพื ้นที่และพื ้นที่โดยรอบมีความสะอาด การถ่ายเทอากาศ
การระบายน ้า ลักษณะของร่มเงา มุมอับทึบ ความชื ้น เป็ นอย่างไร
7. รูปแบบของกิจกรรมแฝงที่ไม่ตรงกับการใช้ งานหลักในพื ้นที่มีรูปแบบใดบ้ าง
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8. การสัญจรโดยรอบพื ้นที่มีความหนาแน่นของปริ มาณการจราจรเป็ นอย่างไร
9. มลพิษในพื ้นที่มีรูปแบบใดบ้ าง
10. ลักษณะของผู้ใช้ พื ้นที่มีคณ
ุ ลักษณะเป็ นเช่นไร ปริ มาณมากน้ อยในช่วงเวลาใด
ซึง่ ผลที่ได้ จากรายการตรวจสอบสภาพโครงการได้ นาไปใช้ เป็ นข้ อมูลในการวิเคราะห์
พื ้นที่ของผู้วิจัยร่ วมกับข้ อมูลที่เก็ บรวบรวมได้ จากการลงพื ้นที่ศึกษาและเก็ บข้ อมูลด้ านอื่ นๆรวมทัง้
ข้ อมูลจากแบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างต่อไป
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6. สอบถามความคิดเห็นส
เกีำ
่ ยวกับพืน้ ที่โครงการจากผู้ใช้ งาานงโดยแบบสอบถาม

ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพื ้นที่ศกึ ษา เพื่อทดสอบหาความพึง
พอใจต่อลักษณะการใช้ พื ้นที่และสอบถามความคิดเห็นต่อรูปแบบแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต
จากผู้ใช้ งานจริ งในพื ้นที่ศกึ ษา และสามารถนาผลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ เพื่อหาความสัมพันธ์
ของข้ อมูลต่างๆได้ ตอ่ ไป
6.1 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกในเขตกรุงเทพมหานคร
มีการพัฒนาจากข้ อมูลดังนี ้
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง กับพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก พื ้นที่วา่ ง
สาธารณะและลักษณะการใช้ งานในพื ้นที่
2. ศึกษาวัตถุประสงค์ นโยบายของการจัดทาพื ้นที่ตา่ งๆ
3. ศึกษาวิธีเขียนจากแบบสอบถามอื่นๆ
4. สร้ างแบบสอบถามของพื ้นที่ศกึ ษาแนวทางการพัฒนาพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกเขต
กรุงเทพมหานคร
5. นาแบบสอบถามเสนอต่อ อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
โครงสร้ างประโยค และความถูกต้ องของภาษา
6.2 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร ในการวิจยั มีทงหมด
ั้
2 กลุม่ ได้ แก่
1. ผู้ใช้ งานโดยตรง คือ ผู้ที่เข้ ามาประกอบกิจกรรมในพื ้นที่โครงการ
2. ผู้ใช้ งานบริ เวณโดยรอบ คือผู้ที่อยูอ่ าศัยโดยรอบพื ้นที่โครงการ
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กลุ่มตัวอย่ าง ในการวิจยั ครัง้ นี ้มีกลุม่ ตัวอย่างพื ้นที่ละ 20 คน ซึง่ มีพื ้นที่ที่เข้ าเก็บ
แบบสอบถามได้ จานวน 7 แห่ง จึงมีจานวนกลุม่ ตัวอย่าง 140 คน ซึง่ ได้ จากการสุม่ ตัวอย่างแบบ
สะดวก โดยมีหลักการเลือกดังนี ้
1. ผู้ใช้ งานโดยตรงในพื ้นที่ศกึ ษา จานวน 65 คน
2. ผู้ใช้ งานบริ เวณโดยรอบพื ้นที่ศกึ ษา จานวน 65 คน
3. พนักงานและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ จานวน 10 คน
6.3 ตัวแปรที่ศกึ ษา
6.3.1 ตัวแปรต้ น ได้ แก่ กลุม่ ผู้ใช้ งานพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกในเขตกรุงเทพมหานคร
6.3.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่
1. ความคิดเห็นต่อ การใช้ งานด้ านกายภาพ ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. ความคิดเห็นต่อการใช้ งานสังคม-วัฒนธรรม ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกใน
เขตกรุงเทพมหานคร
3. ความคิดเห็นต่อการใช้ งานด้ านเศรษฐกิจ ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกในเขต
กรุงเทพมหานคร
6.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกในเขตกรุงเทพมหานคร มี
จานวน 6 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ว นที่ 2 แบบสอบถามความเห็ น ต่อ สภาพปั จจุ บัน ของพื น้ ที่ ใ ต้ ส ะพานข้ า มแยก
จานวน 14 ข้ อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ กับชุมชนของพื ้นที่ใต้ สะพาน
ข้ ามแยก จานวน 6 ข้ อ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความเห็นโดยทัว่ ไปที่มีตอ่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก จานวน 7
ข้ อ
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามความคาดหวังที่มีตอ่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก จานวน 3 ข้ อ
ส่วนที่ 6 แบบสอบถามให้ แสดงข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
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ประเด็นคาถามหลักสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพพื ้นที่ สภาพแวดล้ อม ความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของสถานที่ ความสะดวกในการใช้ งาน และความคาดหวังที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นใน
อนาคตซึ่งมี ความสาคัญมาก เพราะเป็ นข้ อ มูลพื ้นฐานในการนามาพัฒนา ปรั บปรุ งแก้ ไขให้ พื ้นที่
สามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตารางตามความต้ องการของผู้ใช้ งานจริ ง
ประเด็นคาถามรองสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อเสนอแนะส่วนที่ต้องการให้ มีการ
ปรับปรุงแก้ ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
6.4.1 การแปลความหมายของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 5 ระดับคะแนน ดังนี ้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการแปลความหมายของแบบสอบถาม
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
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พอใจมากที่สดุ

5

พอใจมาก

4

พอใจปานกลาง
พอใจน้ อย
พอใจน้ อยที่สดุ

3
2
1

6.4.2 เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นต่อการใช้ งานทางสถิติ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงเกณฑ์การแปลความหมายของแบบสอบถามทางสถิติ
ค่ าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
4.50 - 5.00
พอใจมากที่สดุ
3.50 - 4.49
พอใจมาก
2.50 - 3.49
พอใจปานกลาง
1.50 - 2.49
พอใจน้ อย
0.00 - 1.49
พอใจน้ อยที่สดุ
6.5 การสอบถามความคิ ดเห็นโดยแบบสอบถาม มี การเลือ กเก็ บ ข้ อ มูลในช่ วงเวลา
ดังต่อไปนี ้
ช่วงเวลาวันธรรมดา (วันทางาน) คือวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 6.00 – 18.00 น. เนื่องจาก
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เป็ นระยะเวลาที่ ประชาชนทั่วไปเข้ ามาใช้ งานในพื น้ ที่เป็ นจานวนมาก ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับประเภทของ
สถานที่ที่เก็บข้ อมูล เช่น สะพานข้ ามแยกที่จัดภูมิทศั น์หรื อเป็ นที่จอดรถ หรื อเป็ นตลาด การใช้ งานใน
แต่ละช่วงก็จะมีความหนาแน่นแตกต่างกันออกไป
ช่ ว งวัน หยุด คื อ วัน เสาร์ -อาทิ ต ย์ หรื อ วัน หยุ ด นัก ขัต ฤกษ์ เวลา 6.00-18.00 น.
เนื่องจากเป็ นวันหยุดของประชาชนทัว่ ไป ในพื ้นที่ศึกษาบางลักษณะจึงมีความหนาแน่นของกิจกรรม
การใช้ งานมากกว่าวันทางานมาก เช่น พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกที่เป็ นลานกีฬา หรื อตลาด เป็ นต้ น
ช่วงเวลาพิเศษ คือการประกอบกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาพิเศษ เช่น ตลาดสดใต้
สะพานข้ ามแยกอรุ ณอมริ นทร์ ที่ มีการซื ้อขายกันในเวลา 02.00-07.00 น. ของทุกวัน จึงต้ อ งมี การ
สังเกตเก็บข้ อมูลในช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นพิเศษ แตกต่างกับพื ้นที่ศกึ ษาอื่นๆ
ระยะเวลาเก็ บข้ อมูลแบบสอบถาม มี การลงพื ้นที่ในช่วงเดือ นกันยายน พ.ศ.2555เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เนื่องจากเป็ นการสุม่ ลงพื ้นที่ทงวั
ั ้ นธรรมดาและวันหยุด เพื่อให้ ได้ ข้อมูลจาก
กลุม่ ตัวอย่างแบบผสมกันหลายๆแบบ ทังผู
้ ้ ใช้ งานในวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์ อาทิตย์คละกันไป
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7. วิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั และเก็บรวบรวมข้ อมูล เพื่อนามาประมวลผลเป็ นข้ อมูลทางสถิติ
และน าข้ อมู ล มาใช้ อ้ างอิ ง อธิ บ ายความคิ ด เห็ น จากผู้ ใช้ พื น้ ที่ ส ะพานข้ ามแยกในพื น้ ที่ เ ขต
กรุงเทพมหานครต่อไป
7.1 ขันตอนการเก็
้
บรวบรวมข้ อมูล มีการดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถามทังหมด
้
2. นาแบบสอบถามที่ได้ มาบันทึกข้ อมูล และวิเคราะห์เป็ นข้ อมูลทางสถิติตอ่ ไป
7.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี ้
1. รวบรวมข้ อมูลเพื่อแปลงข้ อมูลแบบสอบถามเป็ นข้ อมูลตัวเลข
2. นาข้ อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ โปรแกรม Microsoft
Office Excel และ SPSS
8. สรุปผลการศึกษา
การศึกษาวิจยั ต้ องการหาข้ อสรุปผลทางการศึกษาเพื่อนามาใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิง
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8.1 การรวบรวมข้ อมูลเชิงสถิติเพื่อนามาหาข้ อมูลทางตัวเลข เพื่อหาค่าความคิดเห็นของ
ผู้ใช้ งานที่มีตอ่ พื ้นที่สะพานข้ ามแยกในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี ้
1. ใช้ คา่ เฉลีย่ ของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ใช้ ความถี่และร้ อยละ ของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
3. ใช้ ฐานนิยมของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
8.2 มีวิธีการสรุปผลการศึกษามีดงั นี ้
1. รวบรวมผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการสังเคราะห์ข้อมูล
2. สังเคราะห์ข้อมูลตัวเลขทางสถิติ แปรความหมายตัวเลขออกมาเป็ นข้ อความ ที่มี
ความสัมพันธ์ กบั วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ซึง่ เป็ นการสรุปผลแนวทางการพัฒนาพื ้นที่ใต้ สะพาน
ข้ ามแยกในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป
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บทที่ 4
ข้ อมูลทั่วไปของพืน้ ที่ศึกษา
สะพานข้ ามแยกที่เกิดขึ ้นในเมืองส่วนใหญ่ ในประเทศไทยเกิ ดจากการก่อ สร้ างของกรม
ทางหลวง ซึง่ เป็ นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลการก่อสร้ างเส้ นทางสัญจรหลักของประเทศ แต่เมื่อ
ได้ ทาการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จอาจมีการส่งมอบความรั บผิดชอบดูแลและการบารุ งรักษาให้ แก่อ งค์ กร
ท้ องถิ่นต่อไป สะพานข้ ามแยกเกือบทังหมดในพื
้
้นที่กรุงเทพมหานครจึงมีการออกแบบและก่อสร้ างโดย
กรมทางหลวง และสานักการโยธาของกรุงเทพมหานครเป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลให้ สะพานข้ าม
แยกมี ความเรี ย บร้ อยและได้ รั บการซ่อ มแซมในส่วนที่ ชารุ ดเสีย หาย ให้ สามารถใช้ งานได้ อ ย่างดี
สามารถรองรับการสัญจรที่หนาแน่นของกรุงเทพมหานครได้ อย่างเป็ นปกติในทุกๆวัน
ในบทนี ้จะกล่าวถึงข้ อมูลทัว่ ไปของพื ้นที่ศึกษาวิจัย อันได้ แก่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก 10
แห่ง ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งมี ที่ตงั ้ และบริ บทของพื ้นที่ที่แตกต่างกันออกไปในแต่และแห่ง เพื่อ ทา
ความเข้ าใจในสภาพพื ้นที่เกี่ยวกับพื ้นที่ศกึ ษาวิจยั ทังหมด
้
การคัดเลือกพืน้ ที่ศึกษาวิจัย ได้ กาหนดจากประเภทการใช้ ประโยชน์ หลักในพื ้นที่เป็ น
สาคัญ ซึง่ พื ้นที่ศกึ ษาทัง้ 10 แห่ง มีสภาพที่ตงและบริ
ั้
บทของพื ้นที่ที่แตกต่างกัน ข้ อมูลทัว่ ไปของพื ้นที่
ศึกษาทังหมด
้
จะช่วยให้ เข้ าใจถึงความพยายามในการพัฒนาของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื ้นที่มาก
ยิ่งขึ ้น
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1. การใช้ ประโยชน์ ในพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกเป็ นลานจอดรถ ได้ แก่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
คลองตันและพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกอรุณอัมริ นทร์
1.1 พืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกคลองตัน
1. ที่ตง:ั ้ แยกคลองตันเป็ นจุดตัดของถนนเพชรบุรี ถนนพัฒนาการ ถนนสุขุมวิท 71
และถนนรามคาแหง ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่เขตสวนหลวง

54
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ภาพที่ 32 แผนที่แสดงที่ตงพื
ั ้ ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกคลองตัน
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Map, เข้ าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2558, เข้ าถึงได้ จาก
https://www.google.co.th/maps/
2. ลักษณะโครงสร้ างสะพาน: โครงสร้ างเสาและคานคอนกรี ต โดยเป็ นเสากลมขนาด
ใหญ่ มีการเรี ยงตัวของสะพาน 3 สะพานอยูใ่ กล้ เคียงกัน เนื่องจากบริ เวณใกล้ เคียงเป็ นที่ตงของคลอง
ั้
แสนแสบ จึงมีสะพานข้ ามคลองขนานอยูด่ ้ วยกัน
3. สภาพทางกายภาพ: บริ เวณโดยรอบเป็ นชุมชนย่านการค้ าและพักอาศัยหนาแน่น
สภาพค่อนข้ างทรุดโทรม ขาดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย การเข้ าถึงพื ้นที่เข้ าถึงได้ หลายจุด เนื่องจาก
ไม่ได้ มีการกาหนดทางเข้ าออกที่ชัดเจน ประชาชนทัว่ ไปจึงสามารถข้ ามไป-มาได้ ทวั่ ไป สภาพพื ้นที่
ค่อนข้ างสะอาด การถ่ายเทอากาศบางจุดเป็ นจุดอับลมระบายอากาศได้ ไม่ดีจึงเหม็นอับ บางพื ้นที่เป็ น
จุดอับที่มืดเกินไป เนื่องจากโครงสร้ างสะพานที่มีพื ้นสะพานลาดเอียงลงหาโครงสร้ างพื ้น จึงเกิดพื ้นที่
ซอกมุมขนาดเล็กใต้ พื ้นสะพานที่ไม่สามารถเข้ าไปใช้ งานได้ บริ เวณปลายสุดของสะพานทังสองด้
้
าน
เป็ นพืน้ ที่ ที่ ได้ รั บ มลภาวะจากฝุ่ น ควัน และเสีย งดัง จากยวดยานพาหนะจานวนมาก เนื่ อ งจาก
การจราจรที่ติดขัดทังบริ
้ เวณทางแยกและบริ เวณใกล้ เคียง
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ภาพที่ 33 สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปใต้ สะพานข้ ามแยกคลองตันรูปที่ 1
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 23 สิงหาคม 2555)

ภาพที่ 34 สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปใต้ สะพานข้ ามแยกคลองตันรูปที่ 2
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 23 สิงหาคม 2555)

ภาพที่ 35 สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปใต้ สะพานข้ ามแยกคลองตันรูปที่ 3
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 23 สิงหาคม 2555)
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4. ลักษณะกิจกรรมการใช้ ประโยชน์พื ้นที่: ใช้ งานเป็ นลานจอดรถสาหรั บผู้ที่มา
จับจ่า ยซือ้ ของที่ต ลาดคลองตัน และสาหรั บจอดรถของประชาชนที่มี ที่พักอาศัยอยู่ในละแวก
ใกล้ เคียง ซึง่ จัดเตรี ยมพื ้นที่เป็ นลานจอดรถที่มีการใช้ งานได้ สะดวกในปลายด้ านฝั่ งคลองแสนแสบ
สามารถจอดรถยนต์ได้ ประมาณ 50 คัน ซึ่งบริ เวณใต้ สะพาน ส่วนที่ติดคลองเป็ นพื ้นที่ของคิว
รถสามล้ อเครื่ องขนาดกลาง(ซูบารุ) ประชาชนที่เข้ ามาใช้ พื ้นที่สว่ นใหญ่คือผู้ที่เดินเท้ ามาจากสี่แยก
เพื่อไปยังท่าเรื อใต้ สะพานส่วนอีกด้ านของพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกมีการปูบล็อกทางเดินเต็มพื ้นที่
ก็ได้ มีรถยนต์และรถจักรยานบางส่วนขึ ้นไปจอดรถด้ วยเช่นกัน มีการใช้ พื ้นที่เป็ นแปลงปลูกต้ นไม้
พุม่ เตี ้ยเป็ นบางส่วน
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ภาพที่ 36 การใช้ ประโยชน์พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกคลองตันเป็ นลานจอดรถ รูปที่ 1
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 23 สิงหาคม 2555)

ภาพที่ 37 การใช้ ประโยชน์พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกคลองตันเป็ นลานจอดรถ รูปที่ 2
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 23 สิงหาคม 2555)
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5. ลักษณะผู้ใช้ งาน: มีประชาชนเข้ ามาใช้ งานในพื ้นที่ทกุ ช่วงอายุ เนื่องจากเป็ น
เส้ นทางผ่านไปยังท่าเรื อคลองตัน ส่วนการใช้ งานพื ้นที่สาหรับจอดรถ ผู้ใช้ สว่ นใหญ่เป็ นเพศชาย
ช่วงอายุ 30-70 ปี โดยประมาณ รถยนต์ที่จอดเป็ นประจาทุกวันคือรถของผู้ที่มีที่พกั อยู่ในละแวก
ใกล้ เคียง มี ปริ มาณครึ่ งหนึ่งของจานวนที่จ อดรถที่จัดเตรี ยมไว้ อี กส่วนหนึ่งคื อ รถยนต์ ที่มีการ
หมุนเวียนเข้ ามาจอด เป็ นรถยนต์ของผู้มาติดต่อและจับจ่ายซื ้อของ โดยมีการเข้ า -ออกพื ้นที่ ตลอด
ทังวั
้ น
1.2 พืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกอรุณอัมรินทร์
1. ที่ตง:ั ้ แยกอรุณอัมริ นทร์ เป็ นจุดตัดของถนนอรุณอมริ นทร์ และถนนสมเด็จพระ
ปิ่ นเกล้ า ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่เขตบางกอกน้ อย
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ภาพที่ 38 แผนที่แสดงที่ตงพื
ั ้ ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกอรุณอัมริ นทร์
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Map, เข้ าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2558, เข้ าถึงได้ จาก
https://www.google.co.th/maps/

ภาพที่ 39 ลักษณะโครงสร้ างสะพานข้ ามแยกอรุณอัมริ นทร์
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 1 สิงหาคม 2555)
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2. ลักษณะโครงสร้ างสะพาน: โครงสร้ างเสาและคานคอนกรี ต โดยเป็ นตัว
ไอ (I) เสาเดียวมีขนาดใหญ่มาก
3. สภาพทางกายภาพ: บริ เวณโดยรอบเป็ นชุมชนย่านการค้ าและพักอาศัย
หนาแน่น สภาพค่อนข้ างดี มี ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อ ย การเข้ าถึงพื ้นที่ มีจุดเข้ าออกที่ชัดเจน
เนื่อ งจากเป็ นตาแหน่งของทางม้ าลายที่ประชาชนทั่วไปจาเป็ นต้ อ งใช้ เพราะถนนมี หลายช่อ ง
จราจร สภาพพื ้นที่ค่อนข้ างสะอาด แต่มีสิ่งของของเจ้ าหน้ าที่ที่ดูแลพื ้นที่วางระเกะกะทัว่ ไปตาม
ตาแหน่งโคนเสา การถ่ายเทอากาศบางจุดเป็ นจุดอับลมระบายอากาศได้ ไม่ดีจึงเหม็นอับ บางพื ้นที่
เป็ นจุดอับที่มืดเกินไป เนื่องจากโครงสร้ างสะพานที่มีพื ้นสะพานลาดเอียงลงหาโครงสร้ างพื ้น จึง
เกิดพื ้นที่ซอกมุมขนาดเล็กใต้ พื ้นสะพานที่ไม่สามารถเข้ าไปใช้ งานได้ บริ เวณปลายสุดของสะพาน
ทังสองด้
้
าน เป็ นพื ้นที่ที่ได้ รับมลภาวะจากฝุ่ น ควัน และเสียงดัง จากยวดยานพาหนะจานวนมาก
เนื่ อ งจากการจราจรที่ติ ด ขัด มากในเวลาเช้ า และเย็น จนถึ ง ค่า ทัง้ บริ เวณทางแยกและบริ เ วณ
ใกล้ เคียง

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ภาพที่ 40 สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปของพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกอรุณอัมริ นทร์ รูปที่ 1
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 1 สิงหาคม 2555)

ภาพที่ 41 สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปของพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกอรุณอัมริ นทร์ รูปที่ 2
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 1 สิงหาคม 2555)
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4. ลักษณะกิจกรรมการใช้ ประโยชน์พื ้นที่: ใช้ งานเป็ นลานจอดรถของตารวจจราจร
ที่มาปฏิบตั ิหน้ าที่ในพื ้นที่จุดตัดทางแยก และจอดรถอาสาสมัครกู้ชีพที่จอดรอเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เมื่อ
เกิดเหตุในบริ เวณใกล้ เคียงทัง้ 24 ชัว่ โมง
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ภาพที่ 42 ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกอรุณอัมริ นทร์
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 1 สิงหาคม 2555)
5. ลักษณะผู้ใช้ งาน: มีประชาชนเดินผ่านพื ้นที่ทกุ ช่วงอายุ เนื่องจากเป็ น
เส้ นทางผ่านไปยังสถานที่สาคัญที่อยู่บริ เวณใกล้ เคียง เช่น ห้ างสรรพสินค้ า ย่านการค้ า โรงเรี ยน
และท่าเรื อพระปิ่ นเกล้ า และย่านชุมชนพักอาศัยหลายชุมชนบริ เวณใกล้ เคียง ส่วนการใช้ งานพื ้นที่
สาหรับจอดรถมีเพียงรถยนต์ของเจ้ าหน้ าที่ที่มาปฏิบตั ิงานในพื ้นที่เท่านัน้ ทังเจ้
้ าหน้ าที่ตารวจและ
เจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครกู้ชีพ ซึง่ ปริ มาณรถมีจานวนมากจนดูเหมือนว่าการใช้ ประโยชน์หลักของพื ้นที่
มีการใช้ งานเป็ นลานจอดรถมากกว่าประโยชน์ด้านอื่น
2. การใช้ ประโยชน์ ในพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกเป็ นสถานที่เก็บพัสดุของหน่ วยงานราชการ
ได้ แก่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกถนนเชื ้อเพลิงและพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา
2.1 พืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกถนนเชือ้ เพลิง
1. ที่ตง:ั ้ สะพานที่พาดผ่านถนนเชื ้อเพลิงเป็ นสะพานบนเส้ นทางถนนพระ
ราม 3 ซึ่งวางตัวคู่ขนานไปกับทางพิเศษเฉลิมมหานครซึ่งขนาบสะพานไปทังสองข้
้
าง ตังอยู
้ ่ใน
พื ้นที่เขตยานนาวา
2. ลักษณะโครงสร้ างสะพาน: โครงสร้ างเสาและคานคอนกรี ต โดยมีคาน
คอนกรี ตตัวที (T) ขนาดใหญ่รองรับโครงสร้ างพื ้นสะพาน ลักษณะมีหลายเสาและมีเสาหลายขนาด
ซึง่ เสามีช่วงความถี่ระหว่างเสามาก
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ภาพที่ 43 แผนที่แสดงที่ตงพื
ั ้ ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกถนนเชื ้อเพลิง
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Map, เข้ าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2558, เข้ าถึงได้ จาก
https://www.google.co.th/maps/

ภาพที่ 44 ลักษณะโครงสร้ างสะพานข้ ามถนนเชื ้อเพลิง
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2555)
3. สภาพทางกายภาพ: บริ เวณโดยรอบเป็ นชุมชนพักอาศัยหนาแน่น และโรงงาน
สภาพโดยทัว่ ไปของชุมชนมีความทรุดโทรมมาก การเข้ าถึงพื ้นที่สามารถเข้ าถึงได้ ทวั่ ทังบริ
้ เวณ ไม่
มีจุดเข้ าออกที่ชดั เจน การถ่ายเทอากาศทาได้ น้อยมากเนื่องจากโครงสร้ างสะพานที่ทึบตัน และมี
เสาจานวนมาก ประกอบกับมีทางพิเศษคู่ขนานกันไปทังสองด้
้
าน จึงมีบางพื ้นที่เป็ นจุดอับที่มืด
เกินไป เนื่องจากโครงสร้ างสะพานที่มีพื ้นสะพานลาดเอียงลงหาโครงสร้ างพื ้น จึงเกิดพื ้นที่ซอกมุม
ขนาดเล็กใต้ พื ้นสะพานที่ไม่สามารถเข้ าไปใช้ งานได้ บริ เวณปลายสุดของสะพานทังสองด้
้
าน เป็ น
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พืน้ ที่ที่ ได้ รั บมลภาวะจากฝุ่ น ควัน และเสียงดัง จากยวดยานพาหนะจานวนมาก เนื่อ งจากมี
ยวดยานใช้ เส้ นทางสัญจรด้ านบนสะพานและทางพิเศษจานวนมาก ส่วนเส้ นทางถนนเชื ้อเพลิงมี
ปริ มาณยวดยานที่ใช้ เส้ นทางไม่มากนัก
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ภาพที่ 45 สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปใต้ สะพานข้ ามถนนเชื ้อเพลิง รูปที่ 1
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2555)

ภาพที่ 46 สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปใต้ สะพานข้ ามถนนเชื ้อเพลิง รูปที่ 2
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2555)
4. ลักษณะกิจกรรมการใช้ ประโยชน์พื ้นที่: ใช้ งานเป็ นสถานที่กองเก็บพัสดุของ
หน่วยงานราชการ ซึง่ ได้ แก่ หน่วยงานบารุ งรักษาของสานักงานเขตยานนาวา ซึ่งมีการกันแนวรั
้
ว้
ลวดตาข่ายใต้ สะพานเป็ นส่วนใหญ่ มีประตูเข้ า -ออก เป็ นบางจุด แต่ในบางพื ้นที่ได้ ถูกแบ่งเป็ น
พื ้นที่สาหรับชุมชน คือ ชมรมเพาะกายเขตยานนาวา บางพื ้นที่แบ่งเป็ นพื ้นที่ห้องสมุดและสนาม
เด็กเล่นเล็กๆ ของชุมชน แต่เนื่องจากพื ้นที่สว่ นใหญ่ มีการกองเก็ บพัสดุจึงทาให้ โรงงานบริ เวณ
ใกล้ เคียงมีการบุกรุ กพื ้นที่บางส่วนเพื่อวางวัสดุซึ่งเป็ นทรัพย์สินส่วนบุคคลด้ วย ซึ่งขาดความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อย และดูสกปรกรกรุงรัง
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ภาพที่ 47 การใช้ ประโยชน์พื ้นที่เป็ นลานเก็บพัสดุของเขตยานนาวา รูปที่ 1
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2555)
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ภาพที่ 48 การใช้ ประโยชน์พื ้นที่เป็ นลานเก็บพัสดุของเขตยานนาวา รูปที่ 2
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2555)

ภาพที่ 49 การใช้ ประโยชน์พื ้นที่สาหรับกิจกรรมชุมชน
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2555)
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5. ลักษณะผู้ใ ช้ งาน: มี ก ารเข้ ามาใช้ งานของประชาชนโดยทั่วไปน้ อ ย เว้ นแต่
ประชาชนที่มีวตั ถุประสงค์ที่ต้องการเข้ ามาใช้ งานพื ้นที่ชมรมเพาะกาย สนามเด็กเล่น และห้ องสมุด
ชุมชนที่แบ่งพื ้นที่เล็กๆสาหรับประกอบกิจกรรม ผู้ใช้ งานหลัก จึงได้ แก่สานักงานเขตยานนาวา ที่มี
การเก็บพัสดุไว้ ในพืน้ ที่โดยส่วนใหญ่ ซึ่งไม่มีเจ้ าหน้ าที่ควบคุมดูแลเนื่องจากมี การล็อคประตูรัว้
เหล็กอย่างแน่นหนา มีการเปิ ดใช้ งานเฉพาะเวลาที่ต้องการเท่านัน้
2.2 พืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา
1. ที่ตง:ั ้ สะพานที่ตงอยู
ั ้ บ่ นถนนรัชดาภิเษกพาดผ่านถนนวิภาวดี และเส้ นทาง
คูข่ นานวิภาวดี ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่เขตจตุจกั ร
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ภาพที่ 50 แผนที่แสดงที่ตงพื
ั ้ ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Map, เข้ าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2558, เข้ าถึงได้ จาก
https://www.google.co.th/maps/
2. ลักษณะโครงสร้ างสะพาน: โครงสร้ างเสาและคานคอนกรี ต โดยเป็ นสะ
พานคูข่ นานกัน 2 สะพาน (ขาเข้ าและขาออกเมือง) แต่ละสะพานมีโครงสร้ างเสาคอนกรี ตเสาเดียว
เป็ นเสาขนาดใหญ่เป็ นตัวรับโครงสร้ างพื ้น
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ภาพที่ 51 ลักษณะโครงสร้ างสะพานข้ ามแยกรัชวิภา
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 23 ตุลาคม 2555)

3. สภาพทางกายภาพ: บริ เวณโดยรอบเป็ นชุมชนพักอาศัยหนาแน่นน้ อย สถาน
ที่ราชการ และทางรถไฟสายเหนือและอีสาน สภาพโดยทัว่ ไปของสภาพแวดล้ อมโดยรอบค่อนข้ าง
มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยดี การเข้ าถึงพื ้นที่มีจุดเข้ าออกที่ชัดเจน เนื่องจากมีขอบคอนกรี ตกัน้
อย่างชัดเจน ไม่มีทางสัญจรสาหรั บคนเดินเท้ า มีเฉพาะเส้ นทางรถ การถ่ายเทอากาศทาได้ ดีใน
บางจุดเนื่องจากโครงสร้ างสะพานที่ยกสูง แต่บางจุ ดเป็ นมุมอับ เป็ นพื ้นที่ที่ได้ รับมลภาวะจากฝุ่ น
ควัน และเสียงดัง จากยวดยานพาหนะจานวนมาก เนื่องจากมียวดยานใช้ เส้ นทางสัญจรด้ านบน
สะพานและเส้ นทางถนนรัชวิภาจานวนมาก ซึ่งมีการติดขัดของการสัญจรบนสะพานในเวลาเช้ า
และเย็นจนถึงช่วงดึกในทุกๆวัน

ภาพที่ 52 สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา รูปที่ 1
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 23 ตุลาคม 2555)
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ภาพที่ 53 สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา รูปที่ 2
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 23 ตุลาคม 2555)

ภาพที่ 54 สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา รูปที่ 3
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 23 ตุลาคม 2555)
4. ลักษณะกิจกรรมการใช้ ประโยชน์พื ้นที่: ใช้ งานเป็ นสถานที่กองเก็บพัสดุของ
หน่วยงานราชการ ซึง่ ได้ แก่ หน่วยงานบารุงรักษาของสานักงานเขตจตุจักร แต่ไม่มีการกันแนวเขต
้
อย่า งชัด เจน ใช้ แ นวถนนเป็ นขอบ ซึ่ง พัส ดุที่ มี การจัด เก็ บ ในพื น้ ที่ คื อ เครื่ อ งจัก ร เครื่ อ งกล ที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดเก็บขยะและการรักษาสภาพสิ่งแวดล้ อมของเขต เช่น รถเก็บขยะ รถกระเช้ า
ตัดแต่งต้ นไม้ และรถบรรทุกขนาดใหญ่สาหรับขนและจัดเก็บกิ่งไม้ จากการตัดแต่งต้ นไม้ เป็ นต้ น
พื ้นที่บางส่วนเป็ นที่ตงของอาคารส
ั้
านักงานชั่วคราว สาหรับการเข้ าเวรยาม และการลงเวลาเข้ า ออก ของรถเก็บขยะ ตลอดทัง้ 24 ชัว่ โมง ซึง่ อาคารมีสภาพทรุดโทรมมาก
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ภาพที่ 55 ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา รูปที่ 1
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 23 ตุลาคม 2555)

ภาพที่ 56 ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา รูปที่ 2
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 23 ตุลาคม 2555)

ภาพที่ 57 ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา รูปที่ 3
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 23 ตุลาคม 2555)
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ภาพที่ 58 ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา รูปที่ 4
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 23 ตุลาคม 2555)
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ภาพที่ 59 ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา รูปที่ 5
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 23 ตุลาคม 2555)

ภาพที่ 60 ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา รูปที่ 6
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 23 ตุลาคม 2555)
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5. ลักษณะผู้ใช้ งาน: มีการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่เฉพาะเจ้ าหน้ าที่และรถที่ผ่านเข้ า ออก เพื่อใช้ พื ้นที่เป็ นทางสัญจรเท่านัน้ โดยปกติไม่มีการใช้ พื ้นที่จากประชาชนทัว่ ไป เนื่องจากไม่มี
ทางเข้ า-ออก ที่เป็ นการสัญจรทางเท้ า และพื ้นที่ตงอยู
ั ้ ่ห่างจากชุมชนพอสมควร ประชาชนทัว่ ไปมี
การใช้ งานหลักเฉพาะเส้ นทางถนนรัชดาภิเษกและถนนรัชวิภาเท่านัน้
3. การใช้ ประโยชน์ ในพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกเป็ นตลาด ได้ แก่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
ตลาดพลูและพื ้นที่ใต้ สะพานอรุณอมริ นทร์
3.1 พืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู
1. ที่ตง:ั ้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลูเป็ นสะพานของถนนรัชดาภิเษกที่พาดผ่าน
ถนนเทอดไท คลองบางกอกใหญ่ และทางรถไฟสายชานเมือง(ธนบุรี-สมุทรสงคราม)ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่
เขตธนบุรี
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ภาพที่ 61 แผนที่แสดงที่ตงพื
ั ้ ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Map, เข้ าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2558, เข้ าถึงได้ จาก
https://www.google.co.th/maps/
2. ลักษณะโครงสร้ างสะพาน: โครงสร้ างเสาและคานคอนกรี ต โดยเป็ นเสา
ขนาดเล็กหลายต้ นรองรับโครงสร้ างพื ้นสะพาน ซึง่ มีจานวน 2 สะพานที่วางชิดติดกัน เป็ นขาเข้ า
และขาออกจากเมือง
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ภาพที่ 62 ลักษณะโครงสร้ างสะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 1
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 22 ตุลาคม 2555)

ภาพที่ 63 ลักษณะโครงสร้ างสะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 2
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 22 ตุลาคม 2555)
3. สภาพทางกายภาพ: บริ เวณโดยรอบเป็ นชุมชนย่านการค้ าและพักอาศัยหนา
แน่น สภาพค่อนข้ างทรุดโทรม ขาดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย การเข้ าถึงพื ้นที่เข้ าถึงได้ ทวั่ ไปทัว่ ทัง้
บริ เวณ เนื่องจากไม่ได้ มีการกาหนดทางเข้ าออกที่ชดั เจน ประชาชนทัว่ ไปจึงสามารถข้ ามไป-มาได้
ทัว่ ไป สภาพพื ้นที่คอ่ นข้ างสกปรกรกรุงรัง การถ่ายเทอากาศบางจุดเป็ นจุดอับลมระบายอากาศได้
ไม่ดี มีความอับชื ้น เนื่องจากมีการวางสิง่ ของและต่อเติมพื ้นที่เป็ นอาคารชัว่ คราว บางพื ้นที่เป็ นจุด
อับที่มืดเกินไป เนื่องจากโครงสร้ างสะพานที่มีพื ้นสะพานลาดเอียงลงหาโครงสร้ างพื ้น จึงเกิดพื ้นที่
ซอกมุมขนาดเล็กใต้ พื ้นสะพานที่ไม่สามารถเข้ าไปใช้ งานได้ บริ เวณปลายสุดของสะพานทังสอง
้
ด้ า น เป็ นพื น้ ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มลภาวะจากฝุ่ น ควัน และเสี ย งดัง จากยวดยานพาหนะจ านวนมาก
เนื่องจากการจราจรที่ติดขัดทังบริ
้ เวณทางแยกและบนสะพาน
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ภาพที่ 64 สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 1
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 22 ตุลาคม 2555)

ภาพที่ 65 สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 2
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 22 ตุลาคม 2555)

ภาพที่ 66 สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 3
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 22 ตุลาคม 2555)
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ภาพที่ 67 สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 4
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 22 ตุลาคม 2555)
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ส จกรรมการใช้ประโยชน์พื ้นที่: มีการใช้งานหลักเป็ นตลาดสด
4. ลักษณะกิ

(ตลาดรัชดาภิเษก) มีการติดตังดวงโคมส่
้
องสว่างบริ เวณตลาดเป็ นจานวนมาก พื ้นที่ต่อเนื่องจาก
ตลาดเป็ นจุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมของคนในพื ้นที่ เนื่องจากมีท่าเรื อ และท่ารถสามล้ อ เครื่ อ ง
ขนาดกลาง(ซู บารุ )อยู่ในบริ เวณใกล้ เคียง จึงมีผ้ ูคนใช้ เป็ นสถานที่รอรถประจาทางและสามล้ อ
เครื่ อ งเป็ นจ านวนมาก เนื่ อ งจากสะพานมี ช่ ว งยาวมากการใช้ ป ระโยชน์ ใ นพื น้ ที่ จึ ง มี ค วาม
หลากหลาย ทังเป็
้ นลานจอดรถ สถานที่เก็บพัสดุของหน่วยงานราชการ สนามกี ฬาและเป็ นที่ตงั ้
ของอาคารศูนย์ชุมชนด้ านการฝึ กอาชีพ และอาคารของหน่วยงานราชการที่มีการต่อเติมโครงสร้ าง
เป็ นอาคารถาวรติดกับโครงสร้ างสะพาน ได้ แก่ สถานธนานุบาลของกรุ งเทพมหานคร ศูนย์ป้องกัน
ช่วยเหลือให้ คาปรึ กษาฯเขตธนบุรี ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ ายพลเรื อนฯ หน่วยควบคุมสัตว์
และแมลงนาโรคที่ 4.2 และที่ทาการศูนย์ก่อสร้ างและบูรณะถนนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ นการ
ต่อเติมเป็ นอาคารสานักงานโครงสร้ างคอนกรี ตผนังทึบที่มีการใช้ เครื่ องปรับอากาศภายใน พื ้นที่
บางส่วน(ในส่วนที่ติดกับทางรถไฟ)มีการต่อ เติมเป็ นอาคารชั่วคราวสาหรั บพักอาศัยมี สภาพรก
รุงรัง

ภาพที่ 68 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 1
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 22 ตุลาคม 2555)
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ภาพที่ 69 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 2
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 22 ตุลาคม 2555)

ภาพที่ 70 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 3
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 22 ตุลาคม 2555)

ภาพที่ 71 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 4
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 22 ตุลาคม 2555)
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ภาพที่ 72 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 5
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 22 ตุลาคม 2555)

ภาพที่ 73 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 6
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 22 ตุลาคม 2555)

ภาพที่ 74 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 7
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 22 ตุลาคม 2555)
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ภาพที่ 75 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู รูปที่ 8
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 22 ตุลาคม 2555)
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5. ลักษณะผู้ใช้ งาน: ผู้ใช้ งานมีความหลากหลายมาก เนื่องจากเป็ นย่านชุมชน
เมืองขนาดใหญ่ มีประชาชนเข้ ามาใช้ งานในพื ้นที่ ทุกช่วงอายุ เพราะเป็ นเส้ นทางผ่านไปยังท่าเรื อ
และเป็ นจุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมหลายรู ปแบบ ตลาดสดรัชดาภิเษกมี การใช้ งานในช่วงเวลา
กลางวัน โดยเริ่ มตังแต่
้ ประมาณเก้ าโมงเช้ า จนถึงเวลาเย็น และเนื่องจากได้ ชื่อ ว่าเป็ นตลาดที่มี
อาหารการกินที่อร่อยขึ ้นชื่อหลายอย่าง จึงมีผ้ คู นพลุกพล่านตลอดทังวั
้ น
3.2 พืน้ ที่ใต้ สะพานอรุณอมรินทร์
1. ที่ตง:ั ้ พื ้นที่ใต้ สะพานอรุณอมริ นทร์ ตงอยู
ั ้ ใ่ ต้ สะพานอรุณอมริ นทร์ ซงึ่ เป็ น
ถนนหลักที่ใช้ สญ
ั จรบริ เวณโรงพยาบาลศิริราช มีถนนซอยวัดวิเศษการซึ่งต่อเชื่อมไปยังพื ้นที่ท่าน ้า
รถไฟตัดผ่านลอดใต้ สะพาน ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่เขตบางกอกน้ อย

ภาพที่ 76 แผนที่แสดงที่ตงพื
ั ้ ้นที่ใต้ สะพานอรุณอมริ นทร์
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Map, เข้ าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2558, เข้ าถึงได้ จาก
https://www.google.co.th/maps/
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2. ลักษณะโครงสร้ างสะพาน: โครงสร้ างเสาและคานคอนกรี ต โดยเป็ นเสาคอน
กรี ตขนาดกลาง วางเรี ยงกันสามต้ นรองรับพื ้นสะพานไปตลอดแนว ซึ่งสะพานมีลกั ษณะเป็ นทาง
แยกด้ านบนโดยมีทางลงข้ างวัดอัมริ นทรารามวรวิหาร และบริ เวณด้ านหน้ าโรงพยาบาลศิริราชฝั่ ง
ตึกผู้ป่วยนอก โครงสร้ างพื ้นสะพานมีความลาดเอี ยงลงสูพ่ ื ้นล่างโดยไม่มีแนวผนังกันดิน จึงเกิ ด
พื ้นที่ซอกมุมที่คนไม่สามารถเข้ าไปใช้ งานได้ ภายในเป็ นช่วงบริ เวณหนึง่
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ภาพที่ 77 ลักษณะโครงสร้ างสะพานอรุณอมริ นทร์
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 1 สิงหาคม 2555)
3. สภาพทางกายภาพ: บริ เวณโดยรอบเป็ นชุมชนย่านการค้ า ชุมชนพักอาศัย
หนาแน่นปานกลาง วัด และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ สภาพชุมชนด้ านข้ างสะพานสภาพค่อนข้ าง
ทรุ ดโทรม ขาดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ส่วนพื ้นที่วัดและโรงพยาบาล มี ความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อยดี การเข้ าถึงพืน้ ที่เข้ าถึงได้ หลายจุด เนื่องจากไม่ได้ มีการกาหนดทางเข้ าออกที่ชัดเจน
ประชาชนทัว่ ไปจึงสามารถข้ ามไป-มาได้ ทวั่ ไป โดยพื ้นที่สองด้ านเป็ นตลาด ส่วนอีกฟากถนนของ
ตลาดจัด เป็ นพื น้ ที่จ อดรถของบุ ค คลทั่ว ไป การถ่ า ยเทอากาศบางจุ ด ทาได้ ไม่ ดี นัก เนื่ อ งจาก
โครงสร้ างสะพานที่ทบึ ตัน บางพื ้นที่เป็ นจุดอับที่เกิดจาก โครงสร้ างสะพานที่มีพื ้นสะพานลาดเอียง
ลงหาโครงสร้ างพื ้น จึงเกิดพื ้นที่ซอกมุมขนาดเล็กใต้ พื ้นสะพานที่ไม่สามารถเข้ าไปใช้ งานได้ บริ เวณ
ปลายสุดของสะพาน เป็ นพื ้นที่ที่ได้ รับมลภาวะจากฝุ่ น ควัน และเสียงดัง จากยวดยานพาหนะ
จานวนมาก เนื่องจากการจราจรที่ติดขัดทังบริ
้ เวณบนสะพานเกือบตลอดทังวั
้ น
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ภาพที่ 78 สภาพโดยทัว่ ไปของพื ้นที่ใต้ สะพานอรุณอมริ นทร์ รูปที่ 1
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 1 สิงหาคม 2555)

ภาพที่ 79 สภาพโดยทัว่ ไปของพื ้นที่ใต้ สะพานอรุณอมริ นทร์ รูปที่ 2
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 1 สิงหาคม 2555)
4. ลักษณะกิจกรรมการใช้ ประโยชน์พื ้นที่: มีการใช้ งานหลักเป็ นตลาดอรุณอมริ นทร์ ของสานักตลาด กรุ งเทพมหานคร เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ต่อ เนื่องจากตลาดสดฝั่ งบริ เวณข้ าง
โรงพยาบาลศิริราช และตลาดศาลาน ้าร้ อน-น ้าเย็นซึ่งตังอยู
้ ่บริ เวณสถานีรถไฟธนบุรี มีการใช้ งาน
เป็ นตลาดสดในช่วงเวลา 02.00-07.00 น.ของทุกวัน เป็ นสินค้ าขายส่งประเภทอาหารสด ผักสด
เป็ นส่วนมาก ในพื ้นที่สว่ นใต้ สะพานฝั่ งวัดอัมริ นทรารามวรวิหาร มีการต่อเติมเป็ นอาคารร้ านค้ า
ย่อยที่ค่อนข้ างถาวร เปิ ดขายสินค้ าในช่วงเวลากลางวัน พื ้นที่ใต้ สะพานส่วนที่ต่อเนื่องจากคลอง
บางกอกน้ อย มีการใช้ ประโยชน์เป็ นลานจอดรถสาหรับประชาชนที่มาจับจ่ายซื ้อของ และผู้ป่วย
ที่มาติดต่อที่โรงพยาบาลศิริราชเป็ นส่วนใหญ่
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ภาพที่ 80 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานอรุณอมริ นทร์ รูปที่ 1
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 1 สิงหาคม 2555)
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ภาพที่ 81 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานอรุณอมริ นทร์ รูปที่ 2
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 1 สิงหาคม 2555)

ภาพที่ 82 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานอรุณอมริ นทร์ รูปที่ 3
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 1 สิงหาคม 2555)
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ภาพที่ 83 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานอรุณอมริ นทร์ รูปที่ 4
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 1 สิงหาคม 2555)
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ภาพที่ 84 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานอรุณอมริ นทร์ รูปที่ 5
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 1 สิงหาคม 2555)

ภาพที่ 85 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานอรุณอมริ นทร์ รูปที่ 6
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 1 สิงหาคม 2555)
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ภาพที่ 86 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานอรุณอมริ นทร์ รูปที่ 7
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 1 สิงหาคม 2555)
5. ลักษณะผู้ใช้ งาน: มีกลุม่ ผู้ใช้ งานหลากหลายกลุม่ ซึง่ ในช่วงเวลากลางคืนที่มี
การขายส่งสินค้ า ผู้ใช้ เกือบทังหมดเป็
้
นผู้มาจับจ่ายซื ้อของที่ตลาด มีการใช้ งานอย่างหนาแน่น
ตลอดช่วงเวลาที่ตลาดเปิ ด ในช่วงเช้ าผู้สญ
ั จรผ่านไปมาในพื ้นที่เป็ นกลุ่มนักเรี ยนและบุคคลวัย
ทางาน ซึง่ อาจมีการซื ้อหาอาหารสาหรับรับประทานในพื ้นที่ ช่วงกลางวันเป็ นกลุม่ ผู้ป่วยที่มาจอด
รถบริ เวณใต้ สะพานและกลุม่ เจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลที่มีการใช้ พื ้นที่เพื่อ รั บประทานอาหารตาม
ร้ านค้ าย่อยในช่วงพักกลางวัน สาหรับเวลาเย็นมีผ้ สู ญ
ั จรผ่านพื ้นที่เป็ นจานวนมาก เนื่องจากพื ้นที่
อยูใ่ กล้ เคียงกับท่าเรื อและท่ารถโดยสารที่รับส่งผู้คนกระจายตัวไปเกือบทัว่ บริ เวณฝั่ งธนบุรี(รถสอง
แถวแดง) แต่ไม่มีการเข้ ามาใช้ พื ้นที่มากนักเป็ นเพียงผู้สญ
ั จรผ่านบนเส้ นทางถนนเท่านัน้
4. การใช้ ประโยชน์ ในพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกเป็ นลานกีฬา ได้ แก่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
หลักสีแ่ ละพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกเอกมัย(สวนสุขภาพห้ วยขวาง)
4.1 พืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกหลักสี่
1. ที่ตง:ั ้ แยกหลักสีเ่ ป็ นจุดตัดของถนนแจ้ งวัฒนะ และถนนวิภาวดีรังสิตตังอยู
้ ใ่ น
พื ้นที่เขตหลักสี่
2. ลักษณะโครงสร้ างสะพาน: โครงสร้ างเสาและคานคอนกรี ต โดยเป็ นเสาเดียว
ขนาดใหญ่ มีลกั ษณะเสาและคานเป็ นรูปตัวที(T)
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ภาพที่ 87 แผนที่แสดงที่ตงพื
ั ้ ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกหลักสี่
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Map, เข้ าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2558, เข้ าถึงได้ จาก
https://www.google.co.th/maps/

ภาพที่ 88 ลักษณะโครงสร้ างสะพานข้ ามแยกหลักสี่
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 26 สิงหาคม 2555)
3. สภาพทางกายภาพ: บริ เวณโดยรอบเป็ นห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่(ศูนย์การ
ค้ าไอทีสแควร์ ) และชุมชนย่านพักอาศัยมีความหนาแน่นปานกลาง การเข้ าถึงพื ้นที่ในแต่ละฝั่ งมี
ทางข้ ามที่ชดั เจน ซึง่ เป็ นทางม้ าลาย และเนื่องจากพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกถูกกันขอบคอนกรี
้
ตสูง
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และมี รัว้ ตาข่ายสาหรั บลานกี ฬาที่ สูงประมาณ 2.50 ม. จึง ข้ ามไป-มา ในพื ้นที่ได้ เฉพาะจุด ที่
กาหนดไว้ เท่านัน้ ลานกีฬามี ประตูเข้ า -ออก จากถนนทางเดียว สภาพพื ้นที่ค่อ นข้ างสกปรก อัน
เนื่อ งจากฝุ่ นและการทิ ้งขยะของผู้เข้ ามาใช้ พื ้นที่ การถ่ายเทอากาศบางจุดเป็ นจุดอับลมระบาย
อากาศได้ ไม่ดีจึงเหม็นอับ และมีกลิน่ ปั สสาวะ เป็ นพื ้นที่ที่ได้ รับมลภาวะจากฝุ่ น ควัน และเสียงดัง
จากยวดยานพาหนะจ านวนมาก เนื่ อ งจากการจราจรที่ ติดขัดทัง้ บริ เวณทางแยกและบริ เวณ
ใกล้ เคียงในเวลาช่วงเวลาเช้ าและเย็น และจากการที่รถหยุดรอสัญญาณไฟข้ ามทางรถไฟเป็ น
เวลานาน
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ภาพที่ 89 ลักษณะทัว่ ไปของพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกหลักสี่
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 26 สิงหาคม 2555)
4. ลักษณะกิจกรรมการใช้ ประโยชน์พื ้นที่: มีการใช้ งานหลักเป็ นลานกีฬา
ของชุมชน มีการติดตังอุ
้ ปกรณ์ ออกกาลังกายเป็ นสถานีย่อยๆ และมีการตีเส้ นพื ้นที่ลานคอนกรี ต
สาหรับการเล่นฟุตบอล(ขนาดไม่มาตรฐาน) ซึ่งมีการประกอบกิจ กรรมมากในช่วงเวลา หลังเลิก
เรี ยนจนถึงค่า

ภาพที่ 90 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกหลักสี่ รูปที่ 1
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 26 สิงหาคม 2555)
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ภาพที่ 91 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกหลักสี่ รูปที่ 2
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 26 สิงหาคม 2555)
5. ลักษณะผู้ใช้ งาน: มีประชาชนเข้ ามาใช้ งานในพื ้นที่ทกุ ช่วงอายุ เนื่องจากเป็ น
พื ้นที่สาธารณะที่อยูใ่ กล้ ชุมชนและห้ างสรรพสินค้ า โดยการใช้ งานในช่วงเช้ าและกลางวันโดยมาก
จะเป็ นผู้สูง อายุใ นชุ ม ชนประกอบกิ จ กรรมออกก าลัง กายโดยใช้ อุ ป กรณ์ ที่ ติ ด ตัง้ อยู่ใ นพื น้ ที่
ช่วงเวลาหลังเลิกเรี ยนผู้ใช้ จะเป็ นนักเรี ยนที่แวะมาเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆ ก่อนเดินทางกลับบ้ าน
ย่านชุมชน ช่วงเย็นถึงค่าผู้ใช้ ส่วนใหญ่ได้ แก่คนวัยทางาน ที่ผ่านไปมาใช้ อุปกรณ์ ออกกาลังกาย
และพนักงานของศูนย์การค้ าที่ออกกาลังกายโดยการเตะฟุตบอลก่อนกลับบ้ านเพื่อพักผ่อนต่อไป

ภาพที่ 92 ผู้ใช้ งานในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกหลักสี่
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 26 สิงหาคม 2555)
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4.2 พืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกเอกมัย(สวนสุขภาพห้ วยขวาง)
1. ที่ตง:ั ้ สวนสุขภาพห้ วยขวางตังอยู
้ ร่ ะหว่างถนนเพชรบุรี และสถานีรถไฟ
คลองตันโดยมีสะพานซึ่งเป็ นถนนประดิษฐ์ มนูธรรมพาดผ่านอยู่ด้านบน เป็ นพื ้นที่ ตรงกันข้ ามคน
ละฟากถนนกับสวนสมเด็จสราญราษฎร์ มณีรมย์ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่เขตห้ วยขวาง
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ภาพที่ 93 แผนที่แสดงที่ตงพื
ั ้ ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกเอกมัย (สวนสุขภาพห้ วยขวาง)
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Map, เข้ าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2558, เข้ าถึงได้ จาก
https://www.google.co.th/maps/
2. ลักษณะโครงสร้ างสะพาน: โครงสร้ างเสาและคานคอนกรี ต โดยเป็ นเสาคู่
ขนาดใหญ่ที่อยูห่ า่ งกันพอสมควร เนื่องจากเป็ นสะพานที่มีช่องจราจรเป็ นจานวนมาก จึงมีลกั ษณะ
เป็ นโครงสร้ างสะพานขนาดใหญ่

ภาพที่ 94 ลักษณะโครงสร้ างสะพานถนนประดิษฐ์ มนูธรรม
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 23 ตุลาคม 2555)
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3. สภาพทางกายภาพ: บริ เวณโดยรอบเป็ นอาคารพานิชย์สงู 2-3 ชัน้ และห้ าง
สรรพสินค้ าฟู้ดแลนด์ ฝั่ งตรงข้ ามบนถนนเพชรบุรีเป็ นที่ตงของสวนสาธารณะขนาดกลาง
ั้
การ
เข้ าถึงพื ้นที่เข้ าถึงได้ เฉพาะประตูทางเข้ า-ออกบริ เวณด้ านถนนเพชรบุรีและประตูทางออกด้ านติด
สถานีรถไฟคลองตัน การถ่ายเทอากาศทาได้ ดี เนื่องจากโครงสร้ างสะพานที่เป็ นโครงสร้ างสูงใหญ่
เป็ นพื น้ ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มลภาวะจากฝุ่ น ควัน และเสีย งดัง จากยวดยานพาหนะจ านวนไม่ ม ากนัก
เนื่องจากไม่ใช่ทางแยกโดยตรงแต่เป็ นพื ้นที่ใต้ สะพานที่อยู่ระหว่างถนน จึงได้ รับมลภาวะจากการ
สัญจรผ่านไปมาเท่านัน้

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ภาพที่ 95 ลักษณะสภาพโดยทัว่ ไปพื ้นที่ใกล้ เคียงโครงการ
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 23 ตุลาคม 2555)

ภาพที่ 96 ลักษณะสภาพโดยทัว่ ไปในพื ้นที่สวนสุขภาพห้ วยขวาง รูปที่ 1
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 23 ตุลาคม 2555)
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ภาพที่ 97 ลักษณะสภาพโดยทัว่ ไปในพื ้นที่สวนสุขภาพห้ วยขวาง รูปที่ 2
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 23 ตุลาคม 2555)
4. ลักษณะกิจกรรมการใช้ ประโยชน์พื ้นที่: มีการใช้ ประโยชน์พื ้นที่เป็ นลานกีฬา
สวนสุขภาพ ของคนในละแวกใกล้ เคียง ซึ่งพื ้นที่ภายในมีการออกแบบเป็ นสถานีออกกาลังกาย
สนามเด็กเล่น และมี ที่นั่ง พักผ่อนบ้ างเล็กน้ อ ย วัตถุประสงค์ หลัก เพื่อ เป็ นการพัฒนาพื ้นที่ให้ มี
กิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งกับ พื น้ ที่ ฝั่ ง ตรงข้ า มอัน ได้ แ ก่ สวนสมเด็ จ สราญราษฎร์ ม ณี ร มย์ ซึ่ง เป็ น
สวนสาธารณะที่มีการใช้ งานแบบออกกาลังโดยส่วนใหญ่ พื ้นที่สวนสุขภาพห้ วยขวางจึงรองรั บ
กิจกรรมของผู้สงู อายุและวัยเด็กได้ มากกว่า

ภาพที่ 98 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่สวนสุขภาพห้ วยขวาง รูปที่ 1
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 23 ตุลาคม 2555)
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ภาพที่ 99 ลักษณะการใช้สประโยชน์ในพื ้นที่สวนสุขภาพห้ วยขวาง
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 23 ตุลาคม 2555)

ภาพที่ 100 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่สวนสุขภาพห้ วยขวาง รูปที่ 3
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 23 ตุลาคม 2555)

ภาพที่ 101 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่สวนสุขภาพห้ วยขวาง รูปที่ 4
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 23 ตุลาคม 2555)
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ภาพที่ 102 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่สวนสุขภาพห้ วยขวาง รูปที่ 5
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 23 ตุลาคม 2555)
5. ลักษณะผู้ใช้ งาน: มีหลายกลุม่ ซึง่ ผู้ใช้ หลัก ได้ แก่ กลุม่ ผู้สงู อายุที่มีการเดินเท้ า
มาจากชุมชนใกล้ เคียง ซึ่งอาจมาพร้ อมเด็กเล็ก มีการใช้ งานตลอดทังวั
้ น แต่มีจานวนไม่มากนัก
ผู้ใช้ กลุม่ นี ้มีการทากิจกรรมออกกาลังกายตามสถานีออกกาลังกายที่จัดเตรี ยมไว้ ให้ และ เด็กเล็ก
เล่นอุปกรณ์เครื่ องเล่นของเด็ก และวิ่งเล่นในพื ้นที่ลานกีฬาที่มีพื ้นที่ค่อนข้ างกว้ างขวางและไม่มีสิ่ง
กีดขวาง เนื่องจากใช้ เป็ นทางสัญจรหลักสูส่ ถานีรถไฟคลองตันอีกประการหนึ่ง โดยผู้ใช้ อีกกลุ่ม
ได้ แก่ พนักงานของห้ างสรรพสินค้ าฟู้ ดแลนด์ ที่สญ
ั จรผ่านลานกี ฬ าเพื่อ ไปรั บประทานอาหาร
ในช่วงพักเที่ยง หรื อ ออกมาพักผ่อนนัง่ เล่นในช่วงพักระหว่างวัน แต่ผ้ ใู ช้ กลุม่ นี ไ้ ม่มีการออกกาลัง
กาย มีการใช้ สถานที่เพียงเพื่อพักผ่อน และผ่อนคลายจิตใจเท่านัน้
5. การใช้ ประโยชน์ ในพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกในการจัดภูมิทัศน์ ได้ แก่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ าม
แยกจตุจกั ร-กาแพงเพชรและพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกพญาไท
5.1 พืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกจตุจักร-กาแพงเพชร
1. ที่ตง:ั ้ เป็ นพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกที่ตงอยู
ั ้ ใ่ ต้ สะพานซึง่ เป็ นถนนกาแพงเพชร
บริ เวณทางแยกสวนจตุจักรและตัดกับถนนกาแพงเพชร 2 ด้ านหน้ าของตลาด อ.ต.ก. ตังอยู
้ ่ใน
พื ้นที่เขตจตุจกั ร
2. ลักษณะโครงสร้ างสะพาน: โครงสร้ างคอนกรี ตและเหล็ก โดยมีโครงสร้ างของ
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เสาและคานเป็ นเหล็กรองรับโครงสร้ างพื ้นสะพานคอนกรี ตด้ านบน มีลกั ษณะเป็ นเสากลมตังอยู
้ ่
กลางพื ้นที่
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ภาพที่ 103 แผนที่แสดงที่ตงพื
ั ้ ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกจตุจกั ร-กาแพงเพชร
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Map, เข้ าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2558, เข้ าถึงได้ จาก
https://www.google.co.th/maps/

ภาพที่ 104 ลักษณะโครงสร้ างสะพานข้ ามแยกจตุจกั ร-กาแพงเพชร
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 18 สิงหาคม 2555)
3. สภาพทางกายภาพ: บริ เวณโดยรอบเป็ นย่านการค้ าขนาดใหญ่ ที่มีความ
หลากหลายของสินค้ านานาชนิด ซึ่งสภาพทั่วไปของย่านการค้ ามี ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยดี
และบางอาคารมีความทันสมัยมาก การเข้ าถึงพื ้นที่เข้ าถึงได้ หลายจุด ถึงแม้ ว่าจะมีทางม้ าลายให้
คนข้ ามในบางจุดเท่านัน้ แต่มักมีการข้ ามไป-มา ทัว่ ทังบริ
้ เวณ สภาพพื ้นที่ค่อ นข้ างสะอาด การ
ถ่ายเทอากาศทาได้ ดีเพราะโครงสร้ างสะพานที่มีความกว้ างน้ อยจึงมีลกั ษณะโปร่ ง โล่ง ได้ รับแสง
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ธรรมชาติเกือบทัว่ ทังบริ
้ เวณ ยกเว้ นบางพื ้นที่เป็ นจุดอับที่คอ่ นข้ างมืด เนื่องจากโครงสร้ างสะพานที่
มีพื ้นสะพานลาดเอียงลงหาโครงสร้ างพื ้น จึงเกิดพื ้นที่ซอกมุมขนาดเล็กใต้ พื ้นสะพานที่ไ ม่สามารถ
เข้ าไปใช้ งานได้ บริ เวณปลายสุดของสะพานทังสองด้
้
าน เป็ นพื ้นที่ที่ได้ รับมลภาวะจากฝุ่ น ควัน และ
เสียงดัง จากยวดยานพาหนะจานวนมาก เนื่อ งจากการจราจรที่ติดขัดทังบริ
้ เวณทางแยกและ
บริ เวณใกล้ เคียง
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ภาพที่ 105 ลักษณะสภาพโดยทัว่ ไปของพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกจตุจกั ร-กาแพงเพชร
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 18 สิงหาคม 2555)
4. ลักษณะกิจกรรมการใช้ ประโยชน์พื ้นที่: ไม่ได้ มีการเข้ าใช้ ประโยชน์ที่แน่ชดั
เป็ นเพียงพื ้นที่โล่ง ที่ปบู ล็อกทางเดินไว้ อย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย จึงตีความได้ ว่าเป็ นพื ้นที่จัดภูมิ
ทัศน์ เพื่อให้ เกิ ดความสวยงามและเป็ นระเบียบเท่านัน้ แต่เกิ ดกิ จ กรรมแฝงในพื ้นที่ในวันเสาร์ อาทิตย์ มีการตังร้้ านค้ าหายเร่ แผงลอย เพื่อจาหน่ายสินค้ าแก่ผ้ คู นที่สญ
ั จรผ่านไป-มา ประปราย
ไปทัว่ ทังบริ
้ เวณ

ภาพที่ 106 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกจตุจกั ร-กาแพงเพชร รูปที่ 1
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 18 สิงหาคม 2555)
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ภาพที่ 107 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกจตุจกั ร-กาแพงเพชร รูปที่ 2
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 18 สิงหาคม 2555)
5. ลักษณะผู้ใช้ งาน: มีประชาชนเข้ ามาใช้ งานในพื ้นที่ทุกช่วงอายุ เนื่องจากเป็ น
ย่านการค้ าที่สาคัญแห่งใหญ่ในกรุ งเทพมหานคร โดยเฉพาะในวันเสาร์ และอาทิตย์ ซึ่งตลาดนัด
สวนจตุจกั รเปิ ดให้ บริ การ จะมีผ้ คู นหลัง่ ไหลเข้ ามาในพื ้นที่จานวนมากทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติ
มีการสัญจรผ่านพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกอย่างหนาแน่น
5.2 พืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกพญาไท
1. ที่ตง:ั ้ สะพานข้ ามแยกพญาไทตังอยู
้ บ่ นถนนศรี อยุธยา พาดผ่านข้ ามถนนพญา
ไท บริ เวณสีแ่ ยกพญาไท ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่เขตราชเทวี

ภาพที่ 108 แผนที่แสดงที่ตงพื
ั ้ ้นที่ใต้ สะพานข้ ามพญาไท
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Map, เข้ าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2558, เข้ าถึงได้ จาก
https://www.google.co.th/maps/
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2. ลักษณะโครงสร้ างสะพาน: โครงสร้ างของสะพานโดยส่วนใหญ่เป็ นเหล็ก โดยมี
เสาเหล็กกลมเตีย้ ขนาดใหญ่ และมี โ ครงสร้ างพื ้นรั บน ้าหนักและคานเหล็ก โดยมี ลกั ษณะเป็ น
สะพานเตี ้ยเนื่องจากตังอยู
้ ใ่ ต้ แนวรถไฟฟ้ าบีทีเอส
3. สภาพทางกายภาพ: บริ เวณโดยรอบเป็ น สถานที่ราชการ อาคารสานักงาน
อาคารสถาบันกวดวิชาขนาดใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย และย่านการค้ าศู นย์กลางเมือง การเข้ าถึง
พื ้นที่เข้ าถึงได้ หลายจุด แม้ ว่าจะมีทางม้ าลายบริ เวณทางแยก แต่เนื่องจากสภาพพื ้นที่ใต้ สะพาน
ข้ ามแยกที่ค่อนข้ างโล่ง สามารถเดินทะลุได้ ทงสองฝั
ั้
่ ง จึงมี การข้ ามไป-มา ผ่านพื ้นที่เต็มทั่ว ทัง้
บริ เวณ สภาพพืน้ ที่ค่อนข้ างสะอาด การถ่ายเทอากาศมีน้อยเนื่องจากพื ้นสะพานที่ค่อนข้ างเตี ้ย
บางพื น้ ที่ เ ป็ นจุ ด อับ ที่ มื ด เกิ น ไป เนื่ อ งจากโครงสร้ างสะพานที่ มี พื น้ สะพานลาดเอี ย งลงหา
โครงสร้ างพื ้น จึงเกิดพื ้นที่ซอกมุมขนาดเล็กใต้ พื ้นสะพานที่ไม่สามารถเข้ าไปใช้ งานได้ บริ เวณปลาย
สุดของสะพานทัง้ สองด้ าน เป็ นพื ้นที่ที่ไ ด้ รับ มลภาวะจากฝุ่ น ควัน และเสียงดัง จากยวดยาน
พาหนะจานวนมาก เนื่องจากการจราจรที่ติดขัดทังบริ
้ เวณทางแยกและบริ เวณใกล้ เคียง
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ภาพที่ 109 ลักษณะสภาพโดยทัว่ ไปของพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกพญาไท รูปที่ 1
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 22 ตุลาคม 2556)
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ภาพที่ 110 ลักษณะสภาพโดยทั
ว่ ไปของพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกพญาไท
ำ
ส
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 22 ตุลาคม 2556)

ภาพที่ 111 ลักษณะสภาพโดยทัว่ ไปของพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกพญาไท รูปที่ 3
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 22 ตุลาคม 2556)
4. ลักษณะกิจกรรมการใช้ ประโยชน์พื ้นที่: มีการใช้ งานเป็ นเส้ นทางสัญจร
เดินผ่านพืน้ ที่เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ในบริ เวณใกล้ เคียง ซึ่งพื ้นที่ได้ รับการดูแลจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยการปลูกต้ นไม้ พุ่มสูงเป็ นขอบทางเดินในบางพื ้นที่ เพื่อเป็ นการตกแต่ง
บริ เวณให้ มีความสวยงามและช่วยลดมลพิษที่เกิดขึ ้นบริ เวณทางแยก จึงอนุมานได้ ว่าเป็ นพื ้นที่ใต้
สะพานข้ ามแยกที่ มีก ารจัด ภูมิ ทัศน์ เ พื่อ ส่งเสริ มความสวยงามและลดความแข็ง กระด้ างของ
โครงสร้ างสะพานที่ดทู บึ ตันและเตี ้ยมาก
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ภาพที่ 112 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกพญาไท
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 22 ตุลาคม 2556)
5. ลักษณะผู้ใช้ งาน: มีผ้ สู ญ
ั จรผ่านพื ้นที่ตลอดทังวั
้ นเนื่องจากตังอยู
้ ใ่ กล้ เคียงกับ
สถานีรถไฟฟ้ าพญาไท โดยผู้ใช้ งานส่วนใหญ่เป็ นวัยนักเรี ยน และวัยทางาน เนื่องจากเข้ ามาศึกษา
และทางานในสถานที่ตา่ งๆ ในบริ เวณใกล้ เคียง โดยมีการใช้ งานหนาแน่นมากในช่วงเช้ า ช่วงเที่ยง
และช่วงเย็นหลังเลิกงาน

ภาพที่ 113 ลักษณะผู้ใช้ งานในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกพญาไท
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเมื่อ 22 ตุลาคม 2556)
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จากการสารวจสภาพพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกทัง้ 10 แห่งของผู้วิจัย พบว่าพื ้นที่ศึกษา
ทุกแห่งมีการใช้ ประโยชน์ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมโดยทังสิ
้ ้น ซึ่งประชาชนล้ วนได้ รับประโยชน์จาก
พื น้ ที่ ใ ต้ ส ะพานข้ า มแยกอัน เนื่ อ งจากการจัด เตรี ย มสิ่ง อ านวยความสะดวกไว้ ร องรั บ การใช้
ประโยชน์เป็ นพิเศษหรื ออาจใช้ เป็ นเส้ นทางสัญจรผ่านไปมาระหว่างการเดินทางเท่านัน้ แต่โดยรวม
นับ ว่า เป็ นพื น้ ที่ ที่ ไ ม่ค วรละเลยต่อ การดูแ ลและบ ารุ ง รั ก ษา เอาใจใส่ ให้ มีค วามเป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้ อยให้ ดูดีอยู่เสมอพื ้นที่หนึ่ง เพราะเป็ นพื ้นที่ที่ประชาชนทัว่ ไปต้ องผ่านไปมาและพบเห็นอยู่
บนท้ องถนนในทุกๆวัน จึงควรมีการพัฒนาในรู ปแบบที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน
ทัว่ ไปและมีความสวยงามส่งเสริ มทัศนียภาพของเมืองอีกทางหนึง่
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บทที่ 5
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลและอภิปรายผล
พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร นับว่าเป็ นพื ้นที่ที่มีความสาคัญที่อยู่
คูก่ บั สะพานข้ ามแยกต่างๆทัว่ กรุงเทพมหานครเป็ นอย่างมาก โดยมากแล้ วจะได้ รับการพัฒนาจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แต่เนื่องด้ วยข้ อจากัดของพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกซึ่งมีหลายประการ ทาให้
การพัฒนาหลายๆรู ปแบบ จึงยังไม่เหมาะสม หรื อมีการใช้ ประโยชน์ได้ อ ย่างไม่เต็มที่มากนัก ซึ่ง
ข้ อจากัดของพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกมี ดังนี ้
1. พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกมีพื ้นที่ขนาดไม่มากนักและมีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่แคบยาว
2. เป็ นพื ้นที่ที่มีร่มเงามาก ได้ รับแสงแดดน้ อยมาก บางพื ้นที่ที่โครงสร้ างสะพาน
ค่อนข้ างทึบตัน ทาให้ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกเป็ นพื ้นที่มืด
3. เป็ นพื ้นที่ได้ รับมลพิษจากยวดยานพาหนะที่สญ
ั จรบนถนนมากกว่าพื ้นที่สญ
ั จรอื่น
เนื่องจากการหยุดรถหรื อชะลอรถตามสัญญาณไฟจราจร
4. การระบายอากาศทาได้ ไม่ดี เนื่องจากโครงสร้ างพื ้นและคานสะพานที่รองรับช่อง
จราจรด้ านบน
5. โครงสร้ างสะพานบางลักษณะไม่สวยงามเนื่องจากการออกแบบทางวิศวกรรม มี
ลักษณะเป็ นพื ้นที่ทศั นอุจาดของเมือง
รู ป แบบการพัฒ นาพื น้ ที่ ใ ต้ ส ะพานข้ า มแยกที่ ส ามารถพบเห็ น ได้ โ ดยทั่ว ไปใน
กรุ ง เทพมหานคร มี ไม่ มากนัก โดยส่ว นใหญ่ จ ะเป็ นรู ปแบบการจัด ภูมิ ทัศ น์ เพื่อ ลดความแข็ ง
กระด้ างของโครงสร้ างสะพาน และเพื่อส่งเสริ มสิง่ แวดล้ อมที่ดี จากการศึกษาวิจัยการพัฒนาพื ้นที่
ใต้ สะพานข้ ามแยกในเขตกรุ งเทพมหานคร มีข้อคิดเห็นจากประชาชนผู้ใช้ พื ้นที่อย่างหลากหลาย
ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่ก ารสอบถามความคิด เห็น จากผู้ใช้ ในพื น้ ที่ต่างๆ ได้ จ ากลัก ษณะของ
รูปแบบการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ ซึ่งผลที่ได้ สามารถนามาวิเคราะห์เพื่อเป็ นข้ อมูลสาหรับการสรุ ปผล
การศึ ก ษาและจั ด ท าข้ อ เสนอแนะในการพัฒ นาพื น้ ที่ ใ ต้ ส ะพานข้ า มแยกได้ ต่ อ ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
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1. รูปแบบการใช้ ประโยชน์ พนื ้ ที่เป็ นลานจอดรถ
ได้ แก่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกคลองตันและพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกอรุณอัมริ นทร์
1.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกคลองตัน
1.1.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลสภาพพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกคลองตัน
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ภาพที่ 114 วิเคราะห์สภาพพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกคลองตัน (ดัดแปลงมา Google Earth )
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Google Earth เข้ าถึงเมื่อ 15 เม.ย. 2558

1. ข้ อดี: มีที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นย่านการค้ าและย่านพักอาศัยหนาแน่น มีพื ้นทีเชื่อมต่อ
กับการสัญจรทางน ้าและเป็ นที่ตงของจุ
ั้
ดเปลีย่ นถ่ายการคมนาคมหลายเส้ นทาง ทังรถเมล์
้
รถซูบา
รุ และเรื อ
2. ข้ อเสีย: การจราจรที่ติดขัดทังบริ
้ เวณแยกคลองตัน และบนสะพานข้ าม
แยก ทาให้ มีปริ มาณฝุ่ นควันพิษและเสียงดังปริ มาณมาก และการเข้ าถึงพื ้นที่ได้ หลายจุดซึ่งอาจ
เป็ นอันตรายต่อผู้ใช้ พื ้นที่ได้
3. ศักยภาพในการพัฒนา: โครงสร้ างของสะพานมีลกั ษณะเป็ นสะพานสูง
และเป็ นสะพานคูท่ าให้ มีพื ้นที่ใต้ สะพานค่อนข้ างกว้ างและช่วงของสะพานมีความยาวมาก ทาให้ มี
พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกปริ มาณมาก สามารถพัฒนาได้ อย่างหลากหลายรู ปแบบ โดยอาจพัฒนา
หลายรูปแบบรวมกันในพื ้นที่เดียวกันก็เป็ นได้
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4. ข้ อจ ากัดในการพัฒนา: พื ้นที่ มีซ อกมุมอับในบริ เวณปลายสุดของ
โครงสร้ างสะพานที่ลาดลงหาถนน จาเป็ นต้ องออกแบบให้ มีการพัฒนาในรู ปแบบที่เหมาะสม ไม่
ก่อให้ เกิดปั ญหาในภายหลัง
1.1.2 วิเคราะห์ แบบสอบถาม
1.1.2.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=20)
ตารางที่ 3 ตารางแสดงข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามแยกคลองตัน
ชนิดของข้ อมูล

จานวน (คน )
ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ำนกั ห

รายการข้ อมูล

ส

เปอร์ เซ็นต์ (%)

ชาย

15

75%

หญิง

5

25%

ต่ากว่า 25 ปี

2

10%

ช่วง 25-60 ปี

18

90%

มากกว่า 61 ปี

0

0%

ต่ากว่า มัธยมศึกษา

13

65%

ปริ ญญาตรี

5

25%

ปริ ญญาโท-มากกว่า

2

10%

ต่ากว่า 10,000บาท

9

45%

10,000-30,000บาท

7

35%

มากกว่า 30,000บาท

4

20%

ข้ อมูลเพศ

ข้ อมูลอายุ

ข้ อมูลการศึกษา

ข้ อมูลรายได้
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงรายการประเมินความเห็นต่อในรายประเด็นย่อยสภาพปั จจุบนั และ
ความสัมพันธ์ กบั ชุมชนในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกคลองตัน

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

หมายเหตุ:

คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมากที่สดุ
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมาก
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยปานกลาง
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อย
คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
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ตารางที่ 5 ตารางรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นย่อยต่อสภาพโดยทัว่ ไปและความ
คาดหวังที่มีตอ่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกคลองตัน

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

หมายเหตุ:

คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมากที่สดุ
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมาก
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยปานกลาง
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อย
คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
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1.1.2.2 ข้ อมูลความเห็นด้ านความพึงพอใจต่ อสภาพปั จจุบัน
ตารางที่ 6 ตารางแสดงความเห็นด้ านความพึงพอใจต่อสภาพปั จจุบนั
พอใจมากที่สดุ
5.00%
1.00 คน
พอใจมาก
12.86% 2.57 คน
พอใจปานกลาง
37.50% 7.50 คน
พอใจน้ อย
29.64% 5.92 คน
พอใจน้ อยที่สดุ
15.00% 3.00 คน

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

1.1.2.3 ข้ อมูลความเห็นต่ อความสัมพันธ์ กับชุนชนโดยรอบพืน้ ที่
ตารางที่ 7 ตารางแสดงความเห็นต่อความสัมพันธ์ กบั ชุนชนโดยรอบพื ้นที่
เห็นด้ วยมากที่สดุ
15.00%
3.00 คน
เห็นด้ วยมาก
21.67% 4.33 คน
เห็นด้ วยปานกลาง 33.33% 6.66 คน
เห็นด้ วยน้ อย
19.17% 3.83 คน
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
10.83% 2.16 คน
1.1.2.4 ข้ อมูลความเห็นโดยทั่วไปที่มตี ่ อพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
ตารางที่ 8 ตารางแสดงความเห็นโดยทัว่ ไปที่มีต่อพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
เห็นด้ วยมากที่สดุ
1.43%
0.28 คน
เห็นด้ วยมาก
17.14%
3.42 คน
เห็นด้ วยปานกลาง 43.57%
8.71 คน
เห็นด้ วยน้ อย
28.57%
5.71 คน
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
9.29%
1.85 คน
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1.1.2.5 ข้ อมูลความคาดหวังที่มตี ่ อพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
ตารางที่ 9 ตารางแสดงความคาดหวังที่มีตอ่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
คาดหวังมากที่สดุ
18.89%
3.77 คน
คาดหวังมาก
40.56% 8.11 คน
คาดหวังปานกลาง 26.67% 5.33 คน
คาดหวังน้ อย
6.67%
1.33 คน
คาดหวังน้ อยที่สดุ
7.22%
1.44 คน

แยกคลองตัน

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
1.1.3. สรุ
สปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้ใช้พนื ้ ที่สะพานข้าม

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซึง่ คิดเป็ น 3 เท่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับไม่เกินระดับมัธยมศึกษา อายุโดยมาก
อยู่ในช่วง 25-60 ปี และมี รายได้ ต่อ เดือนส่วนมากไม่เกิน 10,000 บาท แต่มีสดั ส่วนของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายได้ ตอ่ เดือนอยูใ่ นช่วง 10,000-30,000 บาท น้ อยกว่าไม่มากนัก
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพอใจต่อสภาพปั จจุบนั ของพื ้นที่ใต้
สะพานข้ าม แยกคลองตัน เฉลี่ยอยู่ในช่วงปานกลาง คิดว่าพื ้นที่มีความสัมพันธ์ กับพื ้นที่ชุมชน
โดยรอบระดับปานกลาง มีความเห็นโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับพื ้นที่ระดับปานกลาง และมีความคาดหวัง
ต่อ การพัฒนาพื ้นที่ มาก โดยต้ องการให้ พื ้นที่เป็ นพื ้นที่สง่ เสริ มทัศนียภาพของเมื องและสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนมากที่สุด รองลงมาได้ แก่ ลานกี ฬาและพื ้นที่จัดกิ จ กรรมชุมชน
ตามลาดับ
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1.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกอรุณอัมรินทร์
1.2.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลสภาพพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกอรุณอัมรินทร์

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส
ภาพที่ 115 วิเคราะห์สภาพพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกอรุณอัมริ นทร์
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Google Earth เข้ าถึงเมื่อ 15 เม.ย. 2558

1. ข้ อดี: มีที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นย่านการค้ าและย่านพักอาศัยหนาแน่น มีผ้ คู นสัญจรผ่านไป
มาตลอดทังวั
้ น และมีที่ตงเป็
ั ้ นจุดศูนย์กลางที่เชื่อมต่อได้ งา่ ยทังฝั
้ ่ งพระนครและฝั่ งธนบุรี
2. ข้ อเสีย: การจราจรที่ติดขัดทังบริ
้ เวณทางแยกอรุ ณอัมริ นทร์ และบนสะพาน
ข้ ามแยก ทาให้ มีปริ มาณฝุ่ นควันพิษและเสียงดังปริ มาณมาก
3. ศักยภาพในการพัฒนา: พื ้นที่เป็ นที่ตงของป
ั้
้ อมตารวจ ทาให้ มีความปลอดภัย
และผู้ใช้ มีความมัน่ ใจในการเข้ าใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่
4. ข้ อจากัดในการพัฒนา: โครงสร้ างสะพานที่ค่อนข้ างเตี ้ย มีพื ้นที่ใต้ สะพานข้ าม
แยกน้ อ ย และพื น้ ที่ มี ซ อกมุ ม อั บ ในบริ เ วณปลายสุด ของโครงสร้ างสะพานที่ ล าดลงหาถนน
จาเป็ นต้ องออกแบบให้ มีการพัฒนาในรูปแบบที่เหมาะสม ไม่ก่อให้ เกิดปั ญหาในภายหลัง

98

1.1.2 วิเคราะห์ แบบสอบถาม
1.1.2.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=20)
ตารางที่ 10 ตารางแสดงข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชนิดของข้ อมูล

ข้ อมูลเพศ

ข้ อมูลอายุ

ข้ อมูลการศึกษา

ข้ อมูลรายได้

รายการข้ อมูล

จานวน (คน )

เปอร์ เซ็นต์ (%)

ชาย

12

60%

ม
ส
ด
ุ
อ
กล8 าง
ห
ก
ั
หญิ
ง
น
ำ
ส

40%

ต่ากว่า 25 ปี

10

50%

ช่วง 25-60 ปี

8

40%

มากกว่า 61 ปี

2

10%

ต่ากว่า มัธยมศึกษา

13

65%

ปริ ญญาตรี

5

25%

ปริ ญญาโท-มากกว่า

2

10%

ต่ากว่า 10,000บาท

11

55%

10,000-30,000บาท

8

40%

มากกว่า 30,000บาท

1

5%
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงรายการประเมินความเห็นต่อในรายประเด็นย่อยต่อสภาพปั จจุบนั และ
ความสัมพันธ์ กบั ชุมชนในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกอรุณอัมริ นทร์

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

หมายเหตุ:

คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมากที่สดุ
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมาก
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยปานกลาง
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อย
คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
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ตารางที่ 12 ตารางรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นย่อยต่อสภาพโดยทัว่ ไปและความ
คาดหวังที่มีตอ่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกอรุณอัมริ นทร์

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

หมายเหตุ:

คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมากที่สดุ
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมาก
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยปานกลาง
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อย
คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
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1.1.2.2 ข้ อมูลความเห็นด้ านความพึงพอใจต่ อสภาพปั จจุบัน
ตารางที่ 13 ตารางแสดงความเห็นด้ านความพึงพอใจต่อสภาพปั จจุบนั
พอใจมากที่สดุ
4.64%
0.92 คน
พอใจมาก
9.64%
1.92 คน
พอใจปานกลาง
37.14% 7.42 คน
พอใจน้ อย
40.36% 8.07 คน
พอใจน้ อยที่สดุ
8.21%
1.64 คน

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส
1.1.2.3 ข้ อมูลความเห็นต่ อความสัมพันธ์ กับชุนชนโดยรอบพืน้ ที่

ตารางที่ 14 ความเห็นต่อความสัมพันธ์ กบั ชุนชนโดยรอบพื ้นที่
เห็นด้ วยมากที่สดุ
3.33%
เห็นด้ วยมาก
6.67%
เห็นด้ วยปานกลาง 48.33%
เห็นด้ วยน้ อย
25%
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
16.67%

0.66 คน
1.33 คน
9.66 คน
5.00 คน
3.33 คน

1.1.2.4 ข้ อมูลความเห็นโดยทั่วไปที่มตี ่ อพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
ตารางที่ 15 ตารางความเห็นโดยทัว่ ไปที่มีต่อพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก

เห็นด้ วยมากที่สดุ
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยปานกลาง
เห็นด้ วยน้ อย
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ

2.14%
6.43%
37.86%
40.00%
13.57%

0.42 คน
1.28 คน
7.57 คน
8.00 คน
2.71 คน
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1.1.2.5 ข้ อมูลความคาดหวังที่มีต่อพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
ตารางที่ 16 ตารางแสดงความคาดหวังที่มีตอ่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
คาดหวังมากที่สดุ
13.33%
2.66 คน
คาดหวังมาก
23.33% 4.66 คน
คาดหวังปานกลาง 33.89% 6.77 คน
คาดหวังน้ อย
18.89% 3.78 คน
คาดหวังน้ อยที่สดุ
10.56% 2.11 คน
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1.2.3 สรุ
สปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ใช้พนื ้ ที่ใต้สะพาน

ข้ ามแยกอรุณอัมรินทร์
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง เพียงเล็กน้ อย ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินระดับมัธยมศึกษา อายุโดยมากอยู่
ในช่วงไม่เกิน 25 ปี และมีรายได้ ตอ่ เดือนส่วนมากไม่เกิน 10,000 บาท
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพอใจต่อสภาพปั จจุบนั ของพื ้นที่ใต้ สะพาน
ข้ าม แยกอรุ ณอัมริ นทร์ เฉลี่ยปานกลาง คิดว่าพื ้นที่มีความสัมพันธ์ กับพื ้นที่ชุมชนโดยรอบระดับ
ปานกลาง มีความเห็นโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับพื ้นที่ระดับ น้ อย และมีความคาดหวังต่อการพัฒนาพื ้นที่
ปานกลาง โดยต้ องการให้ พืน้ ที่เป็ นพื ้นที่ส่งเสริ มทัศนียภาพของเมื อ งมากที่สุด รองลงมาได้ แก่
สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของประชาชน และลานกีฬาตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ มีการดูแลด้ านความสะอาด และ
เพิ่มจานวนดวงโคมส่องสว่างให้ มากขึ ้นกว่าเดิมเพื่อความปลอดภัย
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2. รู ปแบบการใช้ ประโยชน์ เป็ นสถานที่เก็บพัส ดุของหน่ วยงานราชการ ได้ แก่ พื ้นที่ใต้
สะพานข้ ามแยกถนนเชื ้อเพลิง และพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา แต่เนื่องจากผู้ใช้ งานหลักเป็ น
หน่ว ยงานราชการ จึง ไม่ ได้ ทาแบบสอบถามความคิ ดเห็น ข้ อ มูล ที่น ามาวิ เคราะห์ ไ ด้ จ ากการ
สัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่ที่มีหน้ าที่หลักในการดูแลพื ้นที่
2.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกถนนเชือ้ เพลิง
2.1.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลสภาพพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกถนนเชือ้ เพลิง
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ภาพที่ 116 วิเคราะห์สภาพพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกถนนเชื ้อเพลิง
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Google Earth เข้ าถึงเมื่อ 15 เม.ย. 2558

1. ข้ อดี: มีพื ้นที่ขนาดใหญ่ สามารถจัดเก็บพัสดุได้ จานวนมาก มีการกันรั
้ ว้
รอบขอบชิด มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยดี
2. ข้ อเสีย: มีฝนละอองจ
ุ่
านวนมาก ทาให้ ต้องมีการทาความสะอาดพัสดุที่
จัดเก็บก่อนนามาใช้ งานทุกครัง้ และพัสดุที่จัดเก็บเกิดความเก่าทุดโทรมเร็ วกว่าที่ควรจะเป็ น และ
เป็ นพื ้นที่เสีย่ งต่อการเกิดเพลิงไหม้ ได้ งา่ ย
3. ศักยภาพในการพัฒนา: พื ้นที่มีขนาดใหญ่ โครงสร้ างแข็งแรง และมีที่
ตังอยู
้ ใ่ กล้ เคียงชุมชนย่านที่พกั อาศัยหนาแน่นมาก สามารถพัฒนาพื ้นที่ได้ หลากหลายรูปแบบ
4. ข้ อจากัดในการพัฒนา: โครงสร้ างบริ เวณปลายสุดของพื ้นที่ใต้ สะพาน
ข้ ามแยกที่ลาดลงสูถ่ นนเป็ นซอกอับ จาเป็ นต้ องมีการออกแบบแก้ ปัญหาในการพัฒนาเป็ นพิเศษ
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2.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา
2.2.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลสภาพพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา
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ภาพที่ 117 วิเคราะห์สภาพพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกรัชวิภา
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Google Earth เข้ าถึงเมื่อ 15 เม.ย. 2558

1. ข้ อดี: มีพื ้นที่ขนาดใหญ่ สามารถจัดเก็บพัสดุได้ จานวนมาก ตังอยู
้ ไ่ ม่ไกล
สานักงานเขตจตุจกั รมากนัก จึงง่ายแก่การควบคุมดูแลพื ้นที่จากหน่วยงานใหญ่ของสานักงานเขต
จตุจกั ร
2. ข้ อเสีย: มีมลภาวะจานวนมาก ทังฝุ่้ นละออง ควันพิษ และเสียงดังจาก
การสัญจร
3. ศักยภาพในการพัฒนา: พื ้นที่มีขนาดใหญ่ โครงสร้ างแข็งแรง ห่างไกล
ชุมชนจึงเหมาะสมที่จะเป็ นที่ตงของหน่
ั้
วยงานที่จดั เก็บพัสดุของหน่วยงานราชการ
4. ข้ อจากัดในการพัฒนา: เนื่องจากพื ้นที่ใหญ่มาก จึงไม่อาจกันรั
้ ว้ ได้ ต้ อง
อาศัยการรักษาเวรยามในการเฝ้าดูแลทรัพย์สนิ ที่จดั เก็บอยูภ่ ายใน ซึ่งจาเป็ นต้ องมีเวรยามจานวน
หลายคนผลัดเปลี่ยนกันตลอดทังวั
้ นเพื่อให้ ดูแลทัว่ ถึงในบริ เวณทังหมด
้
ทาให้ สิ ้นเปลืองบุคลากร
เป็ นจานวนมาก และเจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบตั ิงานภายในพื ้นที่ยงั ได้ รับมลภาวะจานวนมากอย่างต่อเนื่อง
เป็ นระยะเวลานานอีกด้ วย อาจก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านสุขภาพตามมาในภายหลังได้
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3. รู ปแบบการใช้ ประโยชน์ เป็ นตลาด ได้ แก่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู และพื ้นที่ใต้
สะพานอรุณอมริ นทร์
3.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู
3.1.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลสภาพพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู
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ภาพที่ 118 วิเคราะห์สภาพพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Google Earth เข้ าถึงเมื่อ 15 เม.ย. 2558

1. ข้ อดี: พื ้นที่มีขนาดใหญ่และยาว ทาให้ มีพื ้นที่มาก สามารถใช้ ประโยชน์
ได้ อย่างหลากหลายทังลานกี
้
ฬา ลานจอดรถ พื ้นที่เก็บพัสดุ ที่ตงของส
ั้
านักงานต่างๆ และที่สาคัญ
คือตลาดสดขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมานาน ได้ แก่ตลาดพลู ที่มีอีกชื่อหนึง่ ว่าตลาดรัชดาภิเษก
2. ข้ อเสีย: พื ้นที่มีซอกมุมอับจานวนมาก ขาดความปลอดภัยในการใช้ พื ้นที่
ยามค่าคืน
3. ศักยภาพในการพัฒนา: พื ้นที่มีขนาดใหญ่ โครงสร้ างแข็งแรง ตังอยู
้ ่ใน
ย่านการค้ าและชุมชนสามารถทาให้ เกิดการพัฒนาได้ งา่ ย และหลากหลายรูปแบบ
4. ข้ อจากัดในการพัฒนา: โครงสร้ างสะพานบางส่วนที่มีเสาจานวนมากทา
ให้ เกิดซอกมุมที่เป็ นอันตรายต่อการเข้ าใช้ พื ้นที่ และการสัญจร บางพื ้นที่เป็ นร่ มเงาที่มืดจนเกินไป
จนเป็ นแหล่งมัว่ สุมของกลุม่ คนบางกลุม่ ได้ และอาจเป็ นแหล่งบ่มเพาะเชื ้อโรคได้ หากขาดการดูแล
รักษาพื ้นที่ให้ มีความสะอาดอยูเ่ สมอ
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3.1.2 วิเคราะห์ แบบสอบถาม
3.1.2.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=20)
ตารางที่ 17 ตารางแสดงข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตลาดพลู
ชนิดของข้ อมูล

ข้ อมูลเพศ

ข้ อมูลอายุ

ข้ อมูลการศึกษา

ข้ อมูลรายได้

รายการข้ อมูล

จานวน (คน )

เปอร์ เซ็นต์ (%)

ชาย

10

50%

ม
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ส

50%

ต่ากว่า 25 ปี

1

5%

ช่วง 25-60 ปี

16

80%

มากกว่า 61 ปี

3

15%

ต่ากว่า มัธยมศึกษา

13

65%

ปริ ญญาตรี

7

35%

ปริ ญญาโท-มากกว่า

0

0%

ต่ากว่า 10,000บาท

3

15%

10,000-30,000บาท

12

60%

มากกว่า 30,000บาท

5

25%
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ตารางที่ 18 ตารางแสดงรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นย่อยต่อสภาพปั จจุบนั และ
ความสัมพันธ์ กบั ชุมชนในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู
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หมายเหตุ:

คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมากที่สดุ
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมาก
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยปานกลาง
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อย
คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
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ตารางที่ 19 ตารางรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นย่อยต่อสภาพโดยทัว่ ไปและความ
คาดหวังที่มีตอ่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู
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หมายเหตุ:

คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมากที่สดุ
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมาก
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยปานกลาง
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อย
คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
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3.1.2.2 ข้ อมูลความเห็นด้ านความพึงพอใจต่ อสภาพปั จจุบัน
ตารางที่ 20 ตารางแสดงความเห็นต่อสภาพปั จจุบนั
พอใจมากที่สดุ
3.21%
0.64 คน
พอใจมาก
18.21% 3.64 คน
พอใจปานกลาง
45.36% 9.07 คน
พอใจน้ อย
27.14% 5.42 คน
พอใจน้ อยที่สดุ
6.07%
1.21 คน
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3.1.2.3 ข้ อมูลความเห็นต่ อความสัมพันธ์ กับชุนชนโดยรอบพืน้ ที่

ตารางที่ 21 ตารางแสดงความเห็นต่อความสัมพันธ์ กบั ชุนชนโดยรอบแยกตลาดพลู
เห็นด้ วยมากที่สดุ
10.83%
2.16 คน
เห็นด้ วยมาก
35.83% 7.16 คน
เห็นด้ วยปานกลาง 35.00% 7.00 คน
เห็นด้ วยน้ อย
15.83% 3.16 คน
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
2.50%
0.50 คน
3.1.2.4 ข้ อมูลความเห็นโดยทั่วไปที่มีต่อพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
ตารางที่ 22 ตารางแสดงความเห็นโดยทัว่ ไปที่มีตอ่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
เห็นด้ วยมากที่สดุ
0.17%
0.14 คน
เห็นด้ วยมาก
10.00% 2.00 คน
เห็นด้ วยปานกลาง 42.14% 8.42 คน
เห็นด้ วยน้ อย
34.29% 6.85 คน
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
12.86% 2.57 คน
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3.1.2.5 ข้ อมูลความคาดหวังที่มตี ่ อพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
ตารางที่ 23 ตารางแสดงความคาดหวังที่มีตอ่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
คาดหวังมากที่สดุ
10.56%
2.11 คน
คาดหวังมาก
52.78% 10.55 คน
คาดหวังปานกลาง 26.67% 5.33 คน
คาดหวังน้ อย
8.33%
1.66 คน
คาดหวังน้ อยที่สดุ
1.67%
0.33 คน
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3.1.3 สรุ
สปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ใช้ พืน้ ที่ใต้ สะพาน

ข้ ามแยกตลาดพลู

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชายและเพศหญิงจานวนเท่ากัน ผู้ตอบแบบ
สอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับไม่เกินระดับมัธยมศึกษา อายุโดยมากอยูใ่ นช่วงไม่
เกิน 25 ปี และมีรายได้ ตอ่ เดือนส่วนมากอยูใ่ นช่วง 10,000-30,000 บาท
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพอใจต่อสภาพปั จจุบนั ของพื ้นที่ใต้ สะพาน
ข้ าม แยกตลาดพลู เฉลี่ยอยู่ในช่วงปานกลาง คิดว่าพื ้นที่มีความสัมพันธ์ กับพื ้นที่ชุมชนโดยรอบ
ระดับปานกลาง มีความเห็นโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับพื ้นที่ปานกลาง และมีความคาดหวังต่อการพัฒนา
พืน้ ที่มาก โดยต้ องการให้ พืน้ ที่เ ป็ นพื ้นที่ส่งเสริ มทัศนียภาพของเมื อ งมากที่สุด รองลงมาได้ แ ก่
สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของประชาชน และพื ้นที่จดั กิจกรรมชุมชน ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ มีการดูแลด้ านความสะอาด และ
เพิ่มจานวนดวงโคมส่องสว่างให้ มากขึ ้นกว่าเดิมเพื่อความปลอดภัย
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3.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ที่ใต้ สะพานอรุณอมรินทร์
3.2.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลสภาพพืน้ ที่ใต้ สะพานอรุณอมรินทร์
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ภาพที่ 119 วิเคราะห์สภาพพื ้นที่ใต้ สะพานอรุ ณอมริ นทร์
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Google Earth เข้ าถึงเมื่อ 15 เม.ย. 2558

1. ข้ อดี: มีที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ เคียงกับตลาดอื่นๆ อันได้ แก่ ศาลาน ้าร้ อน ศาลาน ้า
เย็น และขายสินค้ าที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากตลาดอื่นใกล้ เคียงกันจึงยังคงสภาพอยู่ได้ มาจนทุก
วันนี ้
2. ข้ อเสีย: พื ้นที่ตลาดมี ขนาดเล็กมาก พื ้นที่สว่ นที่เหลือเป็ นลานจอดรถ
และทางสัญจรแทบทังสิ
้ ้น
3. ศัก ยภาพในการพัฒ นา: ที่ ตัง้ ใกล้ ชุ ม ชน วัด สถานศึ ก ษา และ
โรงพยาบาล มีศกั ยภาพในการพัฒนามาก สามารถพัฒนาพื ้นที่ได้ หลากหลายรู ปแบบ เนื่องจาก
ผู้ใช้ งานมีจานวนมาก
4. ข้ อจากัดในการพัฒนา: โครงสร้ างสะพานด้ านที่เป็ นตลาดเป็ นส่วนที่เตี ้ย
แต่เนื่องจากมีการใช้ งานในยามค่าคืนจึงได้ มีการติดตังดวงโคมให้
้
แสงสว่างจึงมิได้ เป็ นปั ญหาแต่
อย่างใด จะเกิดปั ญหาบ้ างในส่วนที่โครงสร้ างของสะพานลาดลงสูถ่ นนเกิดซอกมุมที่เก็บฝุ่ นละออง
และขยะ หมักหมมไว้ ภายใน
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2.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลการใช้ พนื ้ ที่ใต้ สะพานอรุณอมรินทร์
ไม่ได้ จัดทาแบบสอบถามในพื ้นที่ใต้ สะพานอรุ ณอมริ นทร์ เนื่องจาก จากการสารวจ
เบื อ้ งต้ น พบว่ า ผู้ใ ช้ งานหลัก ซึ่ ง ได้ แ ก่ ผู้ ค้ า และลูก ค้ า ในตลาดไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการท า
แบบสอบถาม ด้ วยเหตุว่า ด้ วยวิถีชีวิตที่รีบเร่ งของผู้ใช้ งานเกือบทุกคน ที่ต้องทางานแข่งกับเวลา
เนื่องด้ วยเป็ นการค้ าส่งของสดในเวลาเช้ ามืด จึงต้ องรี บเร่งในการค้ าขายเพื่อที่จะได้ นาสินค้ าไปส่ง
ต่อหรื อจัดเตรี ยมสาหรับการเปิ ดร้ านต่อในยามเช้ าที่ตลาดอื่น ทังผู
้ ้ ค้าและลูกค้ าหลักผู้ใช้ งานตลาด
อรุ ณอมริ นทร์ จึงไม่มีเวลาสาหรับการทาแบบสอบถามได้ ผู้วิจัยจึงได้ ใช้ อ นุมานว่าข้ อมูลน่าจะ
ใกล้ เคียงกับข้ อมูลที่เก็บได้ จากการใช้ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู จึงขอใช้ ข้อมูลเดียวกันกับ
ข้ อมูลที่เก็บได้ จากผู้ตอบแบบสอบถามจากพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลูเป็ นเกณฑ์เดียวกัน
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4. รู ปแบบการใช้ ประโยชน์ เป็ นลานกีฬา ได้ แก่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกหลักสี่และพื ้นที่ใต้
สะพานข้ ามแยกเอกมัย(สวนสุขภาพห้ วยขวาง)
4.1. การวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกหลักสี่
4.1.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลสภาพพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกหลักสี่
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ภาพที่ 120 วิเคราะห์สภาพพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกหลักสี่
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Google Earth เข้ าถึงเมื่อ 15 เม.ย. 2558

1. ข้ อดี: มีที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ ชุมชนและย่านการค้ าที่มีประชาชนพลุกพล่าน และ
ชุมชนให้ ความสาคัญกับการออกกาลังกาย
2. ข้ อเสีย: พื ้นที่มีขนาดเล็ก และการจราจรติดขัดทาให้ มีมลภาวะจากฝุ่ น
ละออง ควันพิษ และเสียงดัง จากการสัญจร
3. ศักยภาพในการพัฒนา: แม้ พื ้นที่จะมีขนาดเล็กแต่ได้ รับการดูแลเอาใจ
ใส่เป็ นอย่างดี ประชาชนในชุมชนร่วมมือกันจัดพื ้นที่ให้ เป็ นลานกีฬาของชุมชน แสดงให้ เห็นว่าชาว
ชุมชนให้ ความสาคัญกับการออกกาลังกายมาก มีการติดตังอุ
้ ปกรณ์ สาหรับออกกาลังกายและรัว้
ตาข่า ยกัน้ ฟุ ต บอลออกนอกแนวเขต ควรได้ รั บการส่ ง เสริ ม ให้ เป็ นลานกี ฬ าส าหรั บ ชุ ม ชนที่ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นกว่าเดิม โดยการติดตังอุ
้ ปกรณ์ เสริ ม เช่น ก๊ อกน ้าดื่ม ม้ านัง่ ดวงโคมส่องสว่าง
และการดูแลเรื่ องความสะอาดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
4. ข้ อจากัดในการพัฒนา: บริ เวณที่ติดคลองเป็ นที่ตงของแนวท่
ั้
อ ขนาด
ใหญ่จานวนหลายท่อ มีซอกมุมที่เป็ นที่หมักหมมของขยะมูลฝอยและฝุ่ นละออง
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4.1.2 วิเคราะห์ แบบสอบถาม
4.1.2.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=20)
ตารางที่ 24 ตารางแสดงข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามแยกหลักสี่
ชนิดของข้ อมูล

ข้ อมูลเพศ

ข้ อมูลอายุ

ข้ อมูลการศึกษา

ข้ อมูลรายได้

รายการข้ อมูล

จานวน (คน )

เปอร์ เซ็นต์ (%)

ชาย

17

85%
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15%

ต่ากว่า 25 ปี

7

35%

ช่วง 25-60 ปี

12

60%

มากกว่า 61 ปี

1

5%

ต่ากว่า มัธยมศึกษา

12

60%

ปริ ญญาตรี

8

40%

ปริ ญญาโท-มากกว่า

0

0%

ต่ากว่า 10,000บาท

13

65%

10,000-30,000บาท

5

25%

มากกว่า 30,000บาท

2

10%
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ตารางที่ 25 ตารางแสดงรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นย่อยต่อสภาพปั จจุบนั และ
ความสัมพันธ์ กบั ชุมชนในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกหลักสี่
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หมายเหตุ:

คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมากที่สดุ
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมาก
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยปานกลาง
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อย
คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
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ตารางที่ 26 ตารางรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นย่อยต่อสภาพโดยทัว่ ไปและความ
คาดหวังที่มีตอ่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกหลักสี่
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หมายเหตุ:

คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมากที่สดุ
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมาก
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยปานกลาง
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อย
คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
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4.1.2.2 ข้ อมูลความเห็นด้ านความพึงพอในต่ อสภาพปั จจุบัน
ตารางที่ 27 ตารางแสดงความเห็นด้ านความพึงพอใจต่อสภาพปั จจุบนั
พอใจมากที่สดุ
2.86%
0.57 คน
พอใจมาก
17.14% 3.42 คน
พอใจปานกลาง
36.43% 7.28 คน
พอใจน้ อย
26.43% 5.28 คน
พอใจน้ อยที่สดุ
17.14% 3.42 คน
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4.1.2.3 ข้ อมูลความเห็นต่ อความสัมพันธ์ กับชุนชนโดยรอบพืน้ ที่

ตารางที่ 28 ตารางแสดงความเห็นต่อความสัมพันธ์ กบั ชุนชนโดยรอบพื ้นที่
เห็นด้ วยมากที่สดุ
7.50%
1.50 คน
เห็นด้ วยมาก
26.67% 5.33 คน
เห็นด้ วยปานกลาง 46.67% 9.33 คน
เห็นด้ วยน้ อย
15.00% 3.00 คน
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
4.17%
0.83 คน
4.1.2.4 ข้ อมูลความเห็นโดยทั่วไปที่มตี ่ อพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
ตารางที่ 29 ตารางแสดงความเห็นโดยทัว่ ไปที่มีตอ่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
เห็นด้ วยมากที่สดุ
1.43%
0.28 คน
เห็นด้ วยมาก
14.29% 2.85 คน
เห็นด้ วยปานกลาง 53.57% 10.71คน
เห็นด้ วยน้ อย
19.29% 3.85 คน
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
11.43% 2.28 คน
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4.1.2.5 ข้ อมูลความคาดหวังที่มีต่อพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
ตารางที่ 30 ตารางแสดงความคาดหวังที่มีตอ่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
คาดหวังมากที่สดุ
15.56%
3.11 คน
คาดหวังมาก
30.56% 6.11 คน
คาดหวังปานกลาง 27.22% 5.44 คน
คาดหวังน้ อย
17.78% 3.55 คน
คาดหวังน้ อยที่สดุ
8.89%
1.77 คน
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4.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ใช้ พนื ้ ที่ใต้ สะพาน
ข้ ามแยกหลักสี่
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิงมาก ผู้ตอบแบบสอบ
ถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับไม่เกินระดับมัธยมศึกษา อายุโดยมากอยู่ในช่วงไม่เกิน
25 ปี และมีรายได้ ตอ่ เดือนส่วนมากอยูใ่ นช่วงต่ากว่า 10,000 บาท
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพอใจต่อสภาพปั จจุบนั ของพื ้นที่ใต้ สะพานข้ าม แยกหลักสี่ เฉลีย่ ปานกลาง คิดว่าพื ้นที่มีความสัมพันธ์ กับพื ้นที่ชุมชนโดยรอบระดับปาน
กลาง มี ความเห็นโดยทั่วไปเกี่ ยวกับพื ้นที่ระดับน้ อ ยถึงปานกลาง และมี ความคาดหวังต่อ การ
พัฒ นาพื น้ ที่ ป านกลาง โดยต้ อ งการให้ พื น้ ที่ เ ป็ นสนามกี ฬ าหรื อ ลานออกก าลัง กายมากที่ สุด
รองลงมาได้ แก่ พื ้นที่สง่ เสริ มทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง และพื ้นที่จดั กิจกรรมชุมชน ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ มีการติดตังก๊
้ อกน ้าดื่มสาธารณะ
รัว้ ตาข่ายที่สงู กว่าเดิม เนื่องจากของเดิมซึง่ สูง 2.50 ม. ยังไม่สามารถกันปลูกบอลออกนอกพื ้นที่ได้
และเพิ่มจานวนดวงโคมส่องสว่างให้ มากขึ ้นกว่าเดิมเพื่อความสะดวกในการเล่นกีฬาและออกาลัง
กายในช่วงค่ามากกว่านี ้
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4.2 การวิเคราะห์ พนื ้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกเอกมัย (สวนสุขภาพห้ วยขวาง)
4.2.2 การวิเคราะห์ สภาพพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกเอกมัย
(สวนสุขภาพห้ วยขวาง)

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ภาพที่ 121 วิเคราะห์สภาพพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกเอกมัย (สวนสุขภาพห้ วยขวาง)
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Google Earth เข้ าถึงเมื่อ 15 เม.ย. 2558

1. ข้ อดี: ตังอยู
้ ใ่ นย่านการค้ าและย่านอาคารสานักงานที่หนาแน่น และติด
กับสถานีรถไฟคลองตัน ทาให้ มีผ้ คู นสัญจรผ่านไปมาตลอดทังวั
้ น
2. ข้ อเสีย: พื ้นที่มีขนาดเล็ก และการจราจรติดขัดทาให้ มีมลภาวะจากฝุ่ น
ละออง ควันพิษ และเสียงดัง จากการสัญจร
3. ศักยภาพในการพัฒนา: พื ้นที่สามารถพัฒนาได้ อย่างหลากหลาย ไม่
จาเป็ นจะต้ องเป็ นลานกีฬา เนื่องจากทาเลที่ตงที
ั ้ ่มีมูลค่าที่ดินสูงสามารถพัฒนาให้ เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้ มาก
4. ข้ อจากัดในการพัฒนา: พื ้นที่สวนสุขภาพห้ วยขวางมีที่ตงอยู
ั ้ ่ฝั่งตรงกัน
ข้ ามกับสวนสมเด็จสราญราษฎร์ มณีรมย์ซงึ่ เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีประชาชนใช้ งานเป็ น
จานวนมาก และจากถนนที่มีช่องจราจรจานวนมากจึงแทบจะไม่มีการข้ ามมาใช้ งานในพื ้นที่สวน
สุขภาพห้ วยขวาง ผู้ใช้ งานหลักในสวนสุขภาพห้ วยขวางเป็ นเพียงคนชราและเด็กเล็กเพียงไม่กี่คน
เท่านัน้ ส่วนที่ผ้ ใู ช้ งานรองได้ แก่พนักงานบริ ษัทที่เข้ ามานัง่ พักผ่อน สูบบุหรี่ ยามว่างจากงาน จึง
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นับว่าการใช้ งานในสวนสุขภาพห้ วยขวางค่อนข้ างเงียบเหงามาก เมื่อเทียบกับสวนสมเด็จสราญ
ราษฎร์ มณีรมย์ในฝั่ งตรงกันข้ าม
4.2.2 วิเคราะห์ แบบสอบถาม
4.2.2.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=20)
ตารางที่ 31 ตารางแสดงข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามแยกเอกมัย
ชนิดของข้ อมูล

ข้ อมูลเพศ

ข้ อมูลอายุ

ข้ อมูลการศึกษา

ข้ อมูลรายได้

รายการข้ อมูล

จานวน (คน )

ม
ส
ด
ุ
อ
ก16ลาง
ชาย
ห
ก
ั
น
ำ
ส

เปอร์ เซ็นต์ (%)
80%

หญิง

4

20%

ต่ากว่า 25 ปี

2

10%

ช่วง 25-60 ปี

14

70%

มากกว่า 61 ปี

4

20%

ต่ากว่า มัธยมศึกษา

12

60%

ปริ ญญาตรี

8

40%

ปริ ญญาโท-มากกว่า

0

0%

ต่ากว่า 10,000บาท

5

25%

10,000-30,000บาท

10

50%

มากกว่า 30,000บาท

5

25%
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ตารางที่ 32 ตารางแสดงรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นย่อยต่อสภาพปั จจุบนั และ
ความสัมพันธ์ กบั ชุมชนในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกเอกมัย(สวนสุขภาพห้ วยขวาง)

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

หมายเหตุ:

คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมากที่สดุ
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมาก
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยปานกลาง
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อย
คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
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ตารางที่ 33 ตารางรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นย่อยต่อสภาพโดยทัว่ ไปและความ
คาดหวังที่มีตอ่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกเอกมัย (สวนสุขภาพห้ วยขวาง)

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

หมายเหตุ:

คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมากที่สดุ
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมาก
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยปานกลาง
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อย
คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
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4.2.2.2 ข้ อมูลความเห็นด้ านความพึงพอใจต่ อสภาพปั จจุบัน
ตารางที่ 34 ตารางแสดงความเห็นด้ านความพึงพอใจต่อสภาพปั จจุบนั
พอใจมากที่สดุ
3.21%
0.64 คน
พอใจมาก
20.36% 4.07 คน
พอใจปานกลาง
45.00% 9.00 คน
พอใจน้ อย
25.36% 5.07 คน
พอใจน้ อยที่สดุ
6.07%
1.21คน

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส
4.2.2.3 ข้ อมูลความเห็นต่ อความสัมพันธ์ กับชุนชนโดยรอบพืน้ ที่

ตารางที่ 35 ตารางแสดงความเห็นต่อความสัมพันธ์ กบั ชุนชนโดยรอบพื ้นที่
เห็นด้ วยมากที่สดุ
10.00%
2.00 คน
เห็นด้ วยมาก
34.17% 6.83 คน
เห็นด้ วยปานกลาง 35.00% 7.00 คน
เห็นด้ วยน้ อย
18.00% 3.50 คน
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
3.33%
0.67 คน
4.2.2.4 ข้ อมูลความเห็นโดยทั่วไปที่มตี ่ อพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
ตารางที่ 36 ตารางแสดงความเห็นโดยทัว่ ไปที่มีตอ่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
เห็นด้ วยมากที่สดุ
1.43%
0.29 คน
เห็นด้ วยมาก
11.43% 2.29 คน
เห็นด้ วยปานกลาง 42.14% 8.43 คน
เห็นด้ วยน้ อย
32.86% 6.57 คน
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
12.14% 2.43 คน
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4.2.2.5 ข้ อมูลความคาดหวังที่มีต่อพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
ตารางที่ 37 ตารางแสดงความคาดหวังที่มีตอ่ พื ้นใต้ ที่สะพานข้ ามแยก
คาดหวังมากที่สดุ
13.89%
2.78 คน
คาดหวังมาก
47.78% 9.56 คน
คาดหวังปานกลาง 30.00% 6.00 คน
คาดหวังน้ อย
7.78%
1.56 คน
คาดหวังน้ อยที่สดุ
0.56%
0.11 คน

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
4.2.3 สรุ
สปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ใช้พนื ้ ที่ใต้สะพาน

ข้ ามแยกเอกมัย (สวนสุภาพห้ วยขวาง)
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชายมีจานวนเท่ากับเพศหญิง ผู้ตอบแบบสอบ
ถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินระดับมัธยมศึกษา อายุโดยมากอยู่ในช่วง 25 60 ปี และมีรายได้ ตอ่ เดือนส่วนมากอยูใ่ นช่วง 10,000-30,000 บาท
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพอใจต่อสภาพปั จจุบนั ของพื ้นที่ใต้ สะ
พานข้ าม แยกเอกมัย(สวนสุขภาพห้ วยขวาง) เฉลีย่ อยูใ่ นช่วงปานกลาง คิดว่าพื ้นที่มีความสัมพันธ์
กับพื ้นที่ชุมชนโดยรอบระดับปานกลาง มีความเห็นโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับพื ้นที่ระดับปานกลาง และมี
ความคาดหวังต่อการพัฒนาพื ้นที่มาก โดยต้ องการให้ พื ้นที่ สง่ เสริ มทัศนียภาพของเมืองมากที่สดุ
รองลงมาได้ แก่ พื ้นที่จดั กิจกรรมชุมชนและลานจอดรถของประชาชน ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ มีการติดตังดวงโคมส่
้
องสว่างเพือ่
ความปลอดภัยให้ มากกว่าที่มีอยูเ่ ดิม
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5. รู ปแบบการใช้ ประโยชน์ เป็ นพืน้ ที่จัดภูมิทัศน์ ได้ แก่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกจตุจักรกาแพงเพชร และพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกพญาไท
5.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกจตุจักร-กาแพงเพชร
5.1.1 การวิเคราะห์ สภาพพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกจตุจักร-กาแพงเพชร

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ภาพที่ 122 วิเคราะห์สภาพพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกจตุจกั ร-กาแพงเพชร
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Google Earth เข้ าถึงเมื่อ 15 เม.ย. 2558

1. ข้ อดี: มีที่ตงอยู
ั ้ ่ในย่านการค้ า ที่มีชื่อ เสียง และมี พื ้นที่กว้ างขวางเป็ น
แหล่งใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของประเทศไทย
2. ข้ อเสีย: การจราจรที่ติดขัดทังบริ
้ เวณถนนพหลโยธิ นและบริ เวณหน้ า
ตลาด อ.ต.ก. และบนสะพานข้ ามแยก ทาให้ มีปริ มาณฝุ่ นควันพิษและเสียงดังปริ มาณมาก และ
การเข้ าถึงพื ้นที่ได้ หลายจุดอาจเป็ นอันตรายต่อผู้ใช้ พื ้นที่ได้
3. ศักยภาพในการพัฒนา: โครงสร้ างของสะพานมีลกั ษณะเป็ นสะพานสูง
และช่วงของสะพานมีความยาวมาก และการมีตาแหน่งที่ตงในท
ั ้ าเลที่ใกล้ เคีย งตลาดที่สาคัญของ
ประเทศ ทาให้ พฒ
ั นาได้ หลายรูปแบบ
4. ข้ อจ ากัดในการพัฒนา: พื ้นที่ มีซ อกมุมอับในบริ เวณปลายสุดของ
โครงสร้ างสะพานที่ลาดลงหาถนน จาเป็ นต้ องออกแบบให้ มีการพัฒนาในรู ปแบบที่เหมาะสม ไม่
ก่อให้ เกิดปั ญหาในภายหลัง
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5.1.2 วิเคราะห์ แบบสอบถาม
5.1.2.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=20)
ตารางที่ 38 ตารางแสดงข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามแยกจตุจกั ร-กาแพงเพชร
ชนิดของข้ อมูล

ข้ อมูลเพศ

ข้ อมูลอายุ

ข้ อมูลการศึกษา

ข้ อมูลรายได้

รายการข้ อมูล

จานวน (คน )

เปอร์ เซ็นต์ (%)

ชาย

12

60%

ม
ส
ด
ุ
อ
กล8 าง
ห
ก
ั
หญิ
ง
น
ำ
ส

40%

ต่ากว่า 25 ปี

10

50%

ช่วง 25-60 ปี

8

40%

มากกว่า 61 ปี

2

10%

ต่ากว่า มัธยมศึกษา

13

65%

ปริ ญญาตรี

5

25%

ปริ ญญาโท-มากกว่า

2

10%

ต่ากว่า 10,000บาท

11

55%

10,000-30,000บาท

8

40%

มากกว่า 30,000บาท

1

5%
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ตารางที่ 39 ตารางแสดงรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นย่อยต่อสภาพปั จจุบนั และ
ความสัมพันธ์ กบั ชุมชนในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกจตุจกั ร-กาแพงเพชร

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

หมายเหตุ:

คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมากที่สดุ
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมาก
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยปานกลาง
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อย
คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
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ตารางที่ 40 ตารางรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นย่อยต่อสภาพโดยทัว่ ไปและความ
คาดหวังที่มีตอ่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกจตุจกั ร-กาแพงเพชร

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

หมายเหตุ:

คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมากที่สดุ
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมาก
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยปานกลาง
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อย
คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
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5.1.2.2 ข้ อมูลความเห็นด้ านความพึงพอใจต่ อสภาพปั จจุบัน
ตารางที่ 41 ตารางแสดงความเห็นด้ านความพึงพอใจต่อสภาพปั จจุบนั
พอใจมากที่สดุ
5.00%
1.00 คน
พอใจมาก
16.43% 3.29 คน
พอใจปานกลาง
33.57% 6.71 คน
พอใจน้ อย
26.79% 5.36 คน
พอใจน้ อยที่สดุ
18.21% 3.64 คน

ม
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ส
5.1.2.3 ข้ อมูลความเห็นต่ อความสัมพันธ์ กับชุนชนโดยรอบพืน้ ที่

ตารางที่ 42 ตารางแสดงความเห็นต่อความสัมพันธ์ กบั ชุนชนโดยรอบพื ้นที่
เห็นด้ วยมากที่สดุ
0.00%
0.00 คน
เห็นด้ วยมาก
15.00% 3.00 คน
เห็นด้ วยปานกลาง 34.17% 6.83 คน
เห็นด้ วยน้ อย
29.17% 5.83 คน
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
21.67% 4.33 คน
5.1.2.4 ข้ อมูลความเห็นโดยทั่วไปที่มตี ่ อพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
ตารางที่ 43 ตารางแสดงความเห็นโดยทัว่ ไปที่มีตอ่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
เห็นด้ วยมากที่สดุ
0%
0.00 คน
เห็นด้ วยมาก
12.86% 2.57 คน
เห็นด้ วยปานกลาง 30.00% 6.00 คน
เห็นด้ วยน้ อย
33.57% 6.71 คน
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
23.57% 4.71 คน
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5.1.2.5 ข้ อมูลความคาดหวังที่มีต่อพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
ตารางที่ 44 ตารางแสดงความคาดหวังที่มีตอ่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
คาดหวังมากที่สดุ
17.78%
3.56 คน
คาดหวังมาก
33.89% 6.78 คน
คาดหวังปานกลาง 22.22% 4.44 คน
คาดหวังน้ อย
10.56% 2.11 คน
คาดหวังน้ อยที่สดุ
15.56% 3.11 คน
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5.1.3 สรุ
สปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ใช้พนื ้ ที่ใต้สะพาน

ข้ ามจตุจักร-กาแพงเพชร
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับไม่เกินระดับมัธยมศึกษา อายุโดยมากอยู่ในช่วงต่ากว่า 25
ปี และมี รายได้ ต่อเดือนส่วนมากต่ากว่า 10,000 บาท ซึ่งมี สดั ส่วนมากกว่าผู้มีรายได้ อ ยู่ในช่วง
10,000-30,000 บาท เพียงเล็กน้ อย
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพอใจต่อสภาพปั จจุบนั ของพื ้นที่ใต้
สะพานข้ าม แยกจตุจักร-กาแพงเพชรเฉลี่ยปานกลาง คิดว่าพื ้นที่มีความสัมพันธ์ กับพื ้นที่ชุมชน
โดยรอบระดับปานกลาง มีความเห็นโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับพื ้นที่ระดับน้ อย และมีความคาดหวังต่อการ
พัฒนาพื ้นที่ปานกลาง โดยต้ องการให้ พื ้นที่สง่ เสริ มทัศนียภาพของเมืองมากที่ สดุ รองลงมาได้ แก่
การเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของประชาชน และพื ้นที่จดั กิจกรรมชุมชนตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ มีการใช้ ประโยชน์เพิ่มเติมในพื ้นที่
เป็ นศูนย์บริ การข้ อมูลแก่นกั ท่องเที่ยวทังชาวไทยและต่
้
างชาติอีกประการหนึง่
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5.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกพญาไท
5.2.1 การวิเคราะห์ สภาพพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกพญาไท
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ภาพที่ 123 วิเคราะห์สภาพพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกพญาไท
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Google Earth เข้ าถึงเมื่อ 15 เม.ย. 2558

1. ข้ อดี: มีที่ตงอยู
ั ้ ่ในย่านศูนย์กลางเมือง ต่อเนื่องจากพื ้นที่อนุสาวรี ย์ชัย
สมรภูมิซงึ่ ถือว่าเป็ นกลางเมืองกรุงเทพมหานคร และอยู่ในย่านอาคารสานักงานและแหล่งการค้ า
ย่านธุรกิจที่สาคัญของกรุงเทพมหานคร
2. ข้ อเสีย: การจราจรที่ติดขัดทัว่ ทังบริ
้ เวณทางแยกและบนสะพานข้ ามแยก
ทาให้ มีปริ มาณมลภาวะจานวนมาก
3. ศักยภาพในการพัฒนา: พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกมีร่มเงาที่ดี และเป็ น
พื ้นที่ตอ่ เนื่องจากพื ้นที่ย่านการค้ า แหล่งเรี ยนพิเศษที่มีขนาดใหญ่ สามารถพัฒนาให้ มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ หรื อมีรูปแบบที่เหมาะสมได้ อย่างหลากหลายรูปแบบ
4. ข้ อจากัดในการพัฒนา: โครงสร้ างสะพานที่มีโครงสร้ างพื ้นค่อนข้ างเตี ้ย
ทาให้ พื ้นที่ด้านล่างค่อนข้ างมืดและอับลม
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5.2.2 วิเคราะห์ แบบสอบถาม
5.2.2.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=20)
ตารางที่ 45 ตารางแสดงข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามแยกพญาไท
ชนิดของข้ อมูล

ข้ อมูลเพศ

ข้ อมูลอายุ

ข้ อมูลการศึกษา

ข้ อมูลรายได้

รายการข้ อมูล

จานวน (คน )

เปอร์ เซ็นต์ (%)

ชาย

10

50%

ม
ส
ด
ุ
อ
ก10ลาง
ห
ก
ั
หญิ
ง
น
ำ
ส

50%

ต่ากว่า 25 ปี

15

75%

ช่วง 25-60 ปี

4

20%

มากกว่า 61 ปี

1

5%

ต่ากว่า มัธยมศึกษา

13

65%

ปริ ญญาตรี

6

30%

ปริ ญญาโท-มากกว่า

21

5%

ต่ากว่า 10,000บาท

14

70%

10,000-30,000บาท

4

20%

มากกว่า 30,000บาท

2

10%
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ตารางที่ 46 ตารางแสดงรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นย่อยต่อสภาพปั จจุบนั และ
ความสัมพันธ์ กบั ชุมชนในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกพญาไท

ม
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อ
กลาง
ห
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ั
น
ำ
ส

หมายเหตุ:

คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมากที่สดุ
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมาก
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยปานกลาง
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อย
คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
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ตารางที่ 47 ตารางรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นย่อยต่อสภาพโดยทัว่ ไปและความ
คาดหวังที่มีตอ่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกพญาไท

ม
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ด
ุ
อ
กลาง
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น
ำ
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หมายเหต:

คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมากที่สดุ
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมาก
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยปานกลาง
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อย
คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
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5.2.2.2 ข้ อมูลความเห็นด้ านความพึงพอใจต่ อสภาพปั จจุบัน
ตารางที่ 48 ตารางความเห็นด้ านความพึงพอใจต่อสภาพปั จจุบนั
พอใจมากที่สดุ
8.57%
1.71 คน
พอใจมาก
28.93% 5.78 คน
พอใจปานกลาง
41.79% 8.35 คน
พอใจน้ อย
18.57% 3.71 คน
พอใจน้ อยที่สดุ
2.14%
0.42 คน
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5.2.2.3 ข้ อมูลความเห็นต่ อความสัมพันธ์ กับชุนชนโดยรอบพืน้ ที่
ตารางที่ 49 ตารางความเห็นต่อความสัมพันธ์ กบั ชุนชนโดยรอบพื ้นที่
เห็นด้ วยมากที่สดุ
3.33%
0.66 คน
เห็นด้ วยมาก
23.33% 4.66 คน
เห็นด้ วยปานกลาง 43.33% 8.66 คน
เห็นด้ วยน้ อย
23.00% 4.50 คน
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
7.50%
1.50 คน
5.2.2.4 ข้ อมูลความเห็นโดยทั่วไปที่มตี ่ อพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
ตารางที่ 50 ตารางความเห็นโดยทัว่ ไปที่มีตอ่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
เห็นด้ วยมากที่สดุ
0%
0.00 คน
เห็นด้ วยมาก
2.61%
0.52 คน
เห็นด้ วยปานกลาง 52.17% 10.43 คน
เห็นด้ วยน้ อย
36.52% 7.30 คน
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
8.07%
1.73 คน
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5.2.2.5 ข้ อมูลความคาดหวังที่มีต่อพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
ตารางที่ 51 ตารางความคาดหวังที่มีตอ่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
คาดหวังมากที่สดุ
8.89%
1.77 คน
คาดหวังมาก
32.22% 6.44 คน
คาดหวังปานกลาง 36.67% 7.33 คน
คาดหวังน้ อย
15.00% 3.00 คน
คาดหวังน้ อยที่สดุ
7.22%
2.11 คน
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5.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ใช้ พนื ้ ที่ใต้ สะพาน
ข้ ามแยกพญาไท
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชายมีสดั ส่วนเท่ากับเพศหญิง ผู้ตอบแบบสอบ
ถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินระดับมัธยมศึกษา ส่วนมากมี อายุโดยมากอยู่
ในช่วงต่ากว่า 25 ปี และมีรายได้ ต่อเดือนส่วนมากต่ากว่า 10,000 บาท ซึ่งมีสดั ส่วนมากกว่าผู้มี
รายได้ อยูใ่ นช่วง 10,000-30,000 บาท เพียงเล็กน้ อย
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพอใจต่อสภาพปั จจุบนั ของพื ้นที่ใต้
สะพานข้ าม แยกจตุจกั ร-กาแพงเพชร เฉลีย่ อยูใ่ นช่วงปานกลาง คิดว่าพื ้นที่มีความสัมพันธ์ กบั พื ้นที่
ชุมชนโดยรอบระดับปานกลาง มีความเห็นโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับพื ้นที่ระดับน้ อย และมีความคาดหวัง
ต่อการพัฒนาพื ้นที่ปานกลาง โดยต้ องการให้ พื ้นที่สง่ เสริ มทัศนียภาพของเมืองมากที่สดุ รองลงมา
ได้ แก่ สนามกีฬาหรื อลานออกกาลังกาย และพื ้นที่จดั กิจกรรมชุมชนตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ มีการติดตังดวงโคมส่
้
องสว่างให้
มากขึ ้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้ งานยามค่าคืน
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6. การวิเคราะห์ ข้อมูลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด
6.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=140)
ตารางที่ 52 ตารางแสดงข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
ชนิดของข้ อมูล

ข้ อมูลเพศ

ข้ อมูลอายุ

ข้ อมูลการศึกษา

ข้ อมูลรายได้

รายการข้ อมูล

จานวน (คน )

เปอร์ เซ็นต์ (%)

ชาย

86

61%

ม
ส
ด
ุ
อ
ก54ลาง
ห
ก
ั
หญิ
ง
น
ำ
ส

39%

ต่ากว่า 25 ปี

46

33%

ช่วง 25-60 ปี

82

59%

มากกว่า 61 ปี

12

9%

ต่ากว่า มัธยมศึกษา

90

64%

ปริ ญญาตรี

43

31%

ปริ ญญาโท-มากกว่า

27

5%

ต่ากว่า 10,000บาท

64

46%

10,000-30,000บาท

56

40%

มากกว่า 30,000บาท

20

14%
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ตารางที่ 53 ตารางแสดงรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นย่อยต่อสภาพปั จจุบนั และ
ความสัมพันธ์ กบั ชุมชนในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกรวมทุกพื ้นที่

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

หมายเหตุ:

คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมากที่สดุ
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมาก
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยปานกลาง
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อย
คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
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ตารางที่ 54 ตารางรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นย่อยต่อสภาพโดยทัว่ ไปและความ
คาดหวังที่มีตอ่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกรวมทุกพื ้นที่

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

หมายเหตุ:

คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมากที่สดุ
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยมาก
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยปานกลาง
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อย
คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
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6.2 ข้ อมูลความเห็นต่ อสภาพปั จจุบนั ผู้ตอบแบบสอบถามพืน้ ที่
ตารางที่ 55 ตารางความเห็นต่อสภาพปั จจุบนั ผู้ตอบแบบสอบถามพื ้นที่
พอใจมากที่สดุ
4.69%
6.57 คน
พอใจมาก
18.93% 26.50 คน
พอใจปานกลาง
39.59% 55.43 คน
พอใจน้ อย
26.43% 37.00 คน
พอใจน้ อยที่สดุ
10.36% 14.50 คน
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6.3 ข้ อมูลความเห็นต่ อความสัมพันธ์ กับชุนชนโดยรอบพืน้ ที่

ตารางที่ 56 ตารางความเห็นต่อความสัมพันธ์ กบั ชุนชนโดยรอบพื ้นที่
เห็นด้ วยมากที่สดุ
7.26% 10.17 คน
เห็นด้ วยมาก
23.57% 33.00 คน
เห็นด้ วยปานกลาง 39.40% 55.17 คน
เห็นด้ วยน้ อย
20.00% 28.50 คน
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
9.40% 13.17 คน
6.4 ข้ อมูลความเห็นโดยทั่วไปที่มีต่อพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
ตารางที่ 57 ตารางความเห็นโดยทัว่ ไปที่มีตอ่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
เห็นด้ วยมากที่สดุ
0.92%
1.29 คน
เห็นด้ วยมาก
12.96% 18.14 คน
เห็นด้ วยปานกลาง 41.73% 58.43 คน
เห็นด้ วยน้ อย
31.43% 44.00 คน
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
12.96% 18.14 คน
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6.5 ข้ อมูลความคาดหวังที่มีต่อพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
ตารางที่ 58 ตารางความคาดหวังที่มีตอ่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
คาดหวังมากที่สดุ
14.49% 20.29 คน
คาดหวังมาก
40.35% 56.50 คน
คาดหวังปานกลาง 30.33% 42.46 คน
คาดหวังน้ อย
12.97% 18.16 คน
คาดหวังน้ อยที่สดุ
1.85%
2.59 คน

ทุกพืน้ ที่
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6.6 สรุปผลการวิ
ส เคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ใช้พนื ้ ที่ใต้สะพานข้ามแยก

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชายมีสดั ส่วนมากกว่าเพศหญิง ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินระดับมัธยมศึกษา อายุโดยมากอยู่ในช่วง 25-60 ปี
และมี รายได้ ต่อเดื อนส่ว นมากต่า กว่า 10,000 บาท ซึ่ง มี ส ัด ส่ว นมากกว่าผู้มี รายได้ อ ยู่ใ นช่ ว ง
10,000-30,000 บาท เพียงเล็กน้ อย
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพอใจต่อสภาพปั จจุบนั ของพื ้นที่ใต้ สะพานข้ าม
แยกในเขตกรุ งเทพมหานคร เฉลี่ยอยู่ในช่วงปานกลาง คิดว่าพื ้นที่มีความสัมพันธ์ กับพื ้นที่ชุมชน
โดยรอบระดับปานกลาง มีความเห็นโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับพื ้นที่ระดับน้ อยถึงปานกลาง และมีความ
คาดหวังต่อการพัฒนาพื ้นที่ปานกลาง โดยต้ องการให้ พื ้นที่สง่ เสริ มทัศนียภาพของเมืองมากที่สดุ
รองลงมาได้ แก่ การเป็ นพื ้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจของประชาชน และพื ้นที่จดั กิจกรรมชุมชนตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความกังวลมลภาวะของพื ้นที่ที่มีปริ มาณมาก ทัง้
ฝุ่ นละออง ควันพิษ และเสียงดัง จากเครื่ องยนต์ และความสว่างของพื ้นที่ยงั ไม่เพียงพอ
พื น้ ที่ ใ ต้ ส ะพานข้ า มแยกในหลายพื น้ ที่ ไ ด้ รั บ การพัฒ นาในรู ป แบบที่ มี ค วาม
เหมาะสมตามสภาพพืน้ ที่ ที่ตงั ้ และบริ บทของพื ้นที่อ ย่างมี ประสิทธิ ภาพแล้ ว จะสังเกตได้ จ าก
ประชาชนที่เข้ ามาใช้ งานในพืน้ ที่ได้ รับความสะดวกสบาย และมี จานวนมาก ทังนี
้ ้ในบางพื ้นที่
ชุมชนอาจจะเข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดการพื ้นที่ เพื่อให้ การใช้ ประโยชน์เป็ นไปตามความต้ องการ
ของประชาชนในพื ้นที่อย่างแท้ จริ ง ตัวอย่างเช่น ลานกีฬาบริ เวณพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกหลักสี่ ซึ่ง
เกิดจากความร่ วมมือร่ วมใจของประชาชนในละแวกใกล้ เคียงที่ช่วยกันก่อ ตังและจั
้
ดหาอุปกรณ์
สาหรับลานกีฬาแห่งนี ้ขึ ้นมา ให้ ลกู หลานของตน และประชาชนทัว่ ไป ได้ มาออกกาลังกายยามว่าง
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สาหรับพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาดพลู ได้ จัดเตรี ยมไว้ สาหรับทาประโยชน์หลากหลายประการ
ซึง่ นับว่าเป็ นประโยชน์ทงแก่
ั ้ ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานราชการอย่างครบถ้ วน
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บทที่ 6
สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
จา กการศึ ก ษา วิ จั ย แนว ทา งการพั ฒ นาพื น้ ที่ ใ ต้ สะ พา นข้ าม แยกในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ง ใช้ วิ ธี ก ารศึก ษาวิ จัย คื อ การศึก ษาข้ อ มูลพื น้ ที่ ใ ต้ ส ะพานข้ า มแยกในเขต
กรุงเทพมหานครทังหมดเพื
้
่อที่จะคัดเลือกพื ้นที่ที่จะทาการศึกษาจานวน 10 แห่ง ซึง่ กาหนดให้ เป็ น
พืน้ ที่ ที่อยู่ในความดูแลหรื อ ก่อสร้ างโดยกรมทางหลวง และเป็ นพื ้นที่ใช้ ประโยชน์ ในรู ปแบบที่
กาหนดตามรู ปแบบที่ได้ ศึกษามา 5 รู ปแบบ โดยคัดเลือกรู ปแบบละ 2 แห่ง หลังจากนันจึ
้ งได้
ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง และลงพื ้นที่เพื่อเก็บข้ อมูลสภาพพื ้นที่ สังเกตการณ์ และ
แจกแบบสอบถาม โดยการวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อ
1.ศึกษารูปแบบการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ของสะพานข้ ามแยกของกรุงเทพมหานครใน
ปั จจุบนั
2.ศึกษาองค์ประกอบหลักซึง่ เป็ นตัวกาหนดรูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ใต้
สะพานข้ ามแยกรูปแบบต่างๆ
3.เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการจัดการเชิงนโยบายสาหรับพื ้นที่ใต้ สะพาน
ข้ ามแยกในพื ้นที่ชุมชนเมือง
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามและจากการสังเกตสภาพพื ้นที่และพฤติกรรม
การใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ของผู้ใช้ ทาให้ ได้ ผลสรุปและข้ อเสนอแนะหลายประการ
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1. สรุปรูปแบบการใช้ ประโยชน์ พนื ้ ที่ใต้ สะพานข้ ามแยกของกรุงเทพมหานครในปั จจุบนั
จากการศึกษาพบว่า มีการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก มี 5 รูปแบบคือ
1. การจัดภูมิทศั น์ ได้ แก่ การปูบล็อกทางเดินและจัดวางแปลงปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่
2. การจัดพื ้นที่เป็ นลานกีฬา โดยในพื ้นที่ที่มีขนาดใหญ่จะจัดทาเป็ นสนามกีฬา แต่
พื ้นที่ขนาดเล็กอาจเป็ นเพียงการวางอุปกรณ์เครื่ องออกกาลังกายเท่านัน้
3. การใช้ ประโยชน์พื ้นที่เป็ นลานจอดรถ โดยอาจเป็ นการใช้ เป็ นลานจอดรถของ
ประชาชนทัว่ ไป หรื อมีการใช้ งานเฉพาะกลุม่ บุคคลใดบุคคลหนึง่ เท่านัน้
4. การใช้ ประโยชน์พื ้นที่เป็ นตลาด โดยรูปแบบการพัฒนามีทงการต่
ั้
อเติมจากโครง
สร้ างสะพานเป็ นร้ านค้ ากึ่งถาวรและรูปแบบตลาดที่เป็ นแผงลอยตัวไม่มีการยุง่ เกี่ยวกับ โครงสร้ าง
สะพาน
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5. การใช้ งานเป็ นสถานเก็บพัสดุของหน่วยงานราชการ
2. สรุปองค์ ประกอบหลักซึ่งเป็ นตัวกาหนดรูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ใต้ สะพาน
ข้ ามแยกรูปแบบต่ างๆ
เมื่ อศึกษาแนวทางการพัฒนาพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกประกอบกับแนวคิด ทฤษฎี
ต่างๆ สามารถสรุปได้ วา่ พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกจัดเป็ นพื ้นที่ว่างของเมืองประเภทหนึ่ง บางพื ้นที่
อาจเป็ น lost space คือพื ้นที่ที่เหลืออยูถ่ กู ปล่อยทิ ้งร้ าง มีรูปแบบเป็ น public space คือพื ้นที่ทาง
สัง คมที่ เ ปิ ดให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง ได้ ทั่ว ไป มี ล ักษณะเป็ น linear corridors ซึ่ง บางพื น้ ที่ เ ป็ น
underutilized space คือพื ้นที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์หรื อพื ้นที่ที่ถูกละเลยนัน่ เอง ซึ่งพื ้นที่ที่ตงอยู
ั ้ ่ใน
เขตเมื องนับว่าเป็ น urban space ที่สามารถจัดให้ เป็ นพื ้นที่ใช้ สอยสาหรับชุมชนเมือ งได้ เช่น
สวนสาธารณะ ลานกี ฬา ลานจอดรถ เป็ นต้ น และจัดเป็ นที่เว้ นว่างสาหรั บการสัญจร (corridor
open space)มี ลกั ษณะส่วนใหญ่เป็ นที่ว่างที่มีการปูปิด-ดาด (paved) โดยพื ้นที่ใต้ สะพานข้ าม
แยกมีลกั ษณะจัดอยู่ในประเภทเขตทาง(right of way) ซึ่งนับว่าเป็ นพื ้นที่มีศกั ยภาพสมควรได้ รับ
การพัฒนาเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่เมืองได้ จะสามารถรองรับกิจกรรมของเมืองได้ อย่างหลากหลาย
โดยรูปแบบการพัฒนาขึ ้นอยูก่ บั องค์ประกอบหลายด้ าน แต่ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนารู ปแบบใดสิ่งที่
ควรคานึงถึงเป็ นอย่างมากคือ ควรเป็ นพื ้นที่ช่วยส่งเสริ มทัศนียภาพที่ดีให้ แก่เมือง ไม่สร้ างความรก
รุงรังเกิดเป็ นทัศนอุจาดแก่เมืองในภายหลัง
พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกเมื่ อ ได้ รับการพัฒนาแล้ วไม่ว่ารู ปแบบใดก็ ตามควรจะเป็ น
พื ้นที่สร้ างความสุนทรี ย์ด้านการมองเห็นเพราะมีบทบาทเป็ นพื ้นที่องค์ประกอบหลักของเมือง และ
ควรมีเอกลักษณ์ สร้ างสภาพแวดล้ อมที่นา่ อยูท่ ี่รับรู้ได้ ทางด้ านกายภาพและจิตใจ ควรเป็ นพื ้นที่ใน
การสร้ างความประทับใจแก่ผ้ พู บเห็นด้ วยองค์ ประกอบ ทางด้ าน
1. ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และสะอาด ซึง่ จะก่อให้ เกิดความสวยงามน่ามอง
2. ความสะดวกในการทากิจกรรม มีรูปแบบของกิจกรรมที่ไม่กีดขวางการจราจร
3. ความสบาย ได้ แก่ การปรับปรุงสภาพพื ้นที่ให้ เหมาะสม ไม่อึดอัด ไม่มืดทึบ
เนื่องด้ วยพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกมีบทบาทสาคัญด้ านการเป็ นพื ้นที่วา่ งที่สาคัญซึง่
เป็ นองค์ประกอบหลักของเมืองจึงควรจะทาหน้ าที่หลักในด้ านการเป็ นพื ้นที่สาหรับเมืองดังต่อไปนี ้
1. นันทนาการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
2. การค้ า การแลกเปลีย่ นสินค้ า ส่งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน
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3. การสือ่ สาร สังสรรค์ สร้ างสายสัมพันธ์ ที่ดีตอ่ กันของคนในชุมชน
จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบที่เป็ นตัวกาหนดรูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ใต้
สะพานข้ ามแยกในเขตกรุงเทพมหานครมีดงั นี ้
1. ที่ตงั ้ : พื ้นที่สะพานข้ ามแยกที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ เคียงย่านต่างๆ ที่มีผ้ คู นอาศัยหรื อประกอบ
กิจกรรมอยูอ่ ย่างหนาแน่น จะเป็ นพื ้นที่ต้องการพัฒนาสูง เนื่องจากความต้ องการพื ้นที่สาธารณะ
สาหรับประชาชนทั่วไปจะเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย เช่น ย่านชุมชนพักอาศัย ย่านการค้ าธุ รกิจ ควรมี
รูปแบบของการพัฒนาพื ้นที่สาหรับการใช้ งานร่วมกันของประชาชนทัว่ ไปได้ อย่างทัว่ ถึง สาหรับคน
ทุกเพศ ทุกวัย และทุกการศึกษา ตัวอย่างเช่น ย่านคลองตันซึง่ เป็ นย่านการค้ าและชุมชนพักอาศัย
หนาแน่น ต้ องการพืน้ ที่สาหรับการจอดรถมากเป็ นพิเศษ แต่ในพื ้นที่ห่างไกลจากผู้คน พื ้นที่ใต้
สะพานข้ ามแยกจะใช้ เป็ นสถานที่สาหรับหน่วยงานของราชการจะเหมาะสมกว่า เช่น ใต้ สะพาน
ข้ ามแยกรัชวิภา เป็ นต้ น
2. ลักษณะชุมชนในบริเวณพืน้ ที่ใกล้ เคียง: พื ้นที่ยา่ นชุมชนต่างๆ มีความต้ องการ
ใช้ งานในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกแตกต่างกันออกไป เช่น ย่านชุมชนที่พกั อาศัยหนาแน่นต้ องการ
ให้ พฒ
ั นาพื ้นที่เป็ นสถานที่สาหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ลานกีฬา และจัดกิจกรรมของชุมชน เช่น
ชุมชนย่านหลักสี่ ซึง่ แตกต่างจากย่านการค้ าที่ต้องใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่ เป็ นลานจอดรถสาหรับผู้
มาติดต่อซื ้อขายสินค้ าในพื ้นที่มากกว่า เช่น ตลาดพลู และใต้ สะพานอรุ ณอมริ นทร์ ซึ่งมีตลาดอยู่
ในพื ้นที่ยอ่ มต้ องการที่จอดรถเพื่อขนส่งสินค้ า และสาหรับอานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มา
จับจ่ายซื ้อสินค้ าตามมาด้ วยอีกประการหนึง่
3. การเข้ า ถึง : พื น้ ที่ใ ต้ ส ะพานข้ ามแยกที่ส ามารถเข้ า ถึง ได้ ง่าย และมี ความ
สะดวกสบายจากการสัญจรเข้ าสูพ่ ื ้นที่สง่ ผลให้ เกิดการพัฒนาได้ มากกว่าพื ้นที่เข้ าถึงยาก โดยพื ้นที่
ที่มีผ้ คู นพลุกพล่านจะมีความปลอดภัยสูงกว่าพื ้นที่ที่เข้ าถึงได้ ยาก มีผ้ คู นเข้ าไปใช้ งานน้ อย เช่น ใต้
สะพานข้ ามแยกคลองตัน และตลาดพลู ที่สามารถเข้ าถึงได้ หลายจุด ทาให้ พื ้นที่มีการพัฒนาอย่าง
ทัว่ ถึงทังพื
้ ้นที่
4. ขนาดของพืน้ ที่ พอเหมาะ: เป็ นตัวกาหนดรู ปแบบของกิจ กรรมที่จะเกิดขึ ้นใน
พื ้นที่ และส่งผลต่อความยาก-ง่ายในการพัฒนาพื ้นที่ โดยพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกที่มีขนาดใหญ่
สามารถพัฒนาได้ หลายรู ปแบบ เช่น สวนสาธารณะสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ ลานกีฬา หรื อพื ้นที่
สาหรั บจัดกิ จกรรมชุมชน หรื ออาจรวมหลายๆรู ปแบบเข้ าไว้ ด้วยกัน สามารถรองรั บกิ จ กรรมที่
หลากหลายและกลุม่ ผู้ใช้ ได้ หลายประเภทมากยิ่งขึ ้น ตัวอย่างเช่น พื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกตลาด
พลู ที่มีพื ้นที่ขนาดใหญ่ ทาให้ มีการใช้ ประโยชน์ หลายด้ าน อันได้ แก่ พื ้นที่ตลาดสด ลานจอดรถ
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ลานกีฬา และพื ้นที่จัดเก็บพัสดุของหน่วยงานราชการ อีกทังยั
้ งเป็ นที่ตงของหน่
ั้
วยงานต่างๆ ของ
ชุมชนอีกด้ วย
5. การมีร่มเงาและแสงสว่ างที่ดี: จะสามารถใช้ งานได้ ในตอนกลางวัน ทังนี
้ ้หมาย
รวมถึง การไม่ มีซ อกมุม พื น้ ที่มุม อับ ซึ่ง จะเป็ นพื น้ ที่อัน ตราย ทาให้ เ กิ ด ความเสี่ย งต่อ ชี วิต และ
ทรัพย์สนิ ในการเข้ าใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ รวมทังการติ
้
ดตังดวงโคมให้
้
แสงสว่างอย่างเพียงพอในยาม
ค่าคืน ซึ่งพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกโดยส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่มีร่มเงาตลอดทังวั
้ น สามารถใช้ งานใน
ช่วงเวลากลางวันได้ เป็ นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น พื ้นที่ใ ต้ สะพานข้ ามแยกรั ช วิภาใช้ ร่ มเงาจาก
โครงสร้ างสะพานส าหรั บกาบังแดด ฝน เพื่อ เก็ บอุป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจักร ของหน่ว ยงาน
ราชการ รวมทังเป็
้ นที่อยู่ของเจ้ าหน้ าที่ที่ดูแลพื ้นที่ และพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกหลักสี่ใช้ ร่มเงาใน
เวลากลางวันในการประกอบกิจกรรมออกกาลังกายได้ ตลอดทังวั
้ น ส่วนในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยก
ตลาดพลูมีการติดตังดวงโคมส่
้
องสว่างสาหรับกิจกรรมการค้ าขายในตลาดสด เพื่อให้ พื ้นที่ใช้ งาน
ได้ สะดวกสบายยิ่งขึ ้น
6. สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม: ไม่มีมลภาวะทังฝุ่้ นละออง ควันพิษ เสียงดังรบกวน
ที่มากจนเกินไป หลีกเลีย่ งจากสิง่ แวดล้ อมเป็ นพิษทางสายตา เช่น ไม่ที่ไม่นา่ ดู สกปรกรกรุงรัง กอง
ขยะมูลฝอย เป็ นต้ น
7. สภาพภูมิอากาศในพืน้ ที่เหมาะสม อยู่ในภาวะสบาย: มีอุณหภูมิที่พอเหมาะ
อากาศมีการถ่ายเทสะดวก ไม่อึดอัด
8. มีเอกลักษณ์ โดดเด่ นกว่ าพืน้ ที่อ่ ืน : สามารถสร้ างเอกลักษณ์ ที่ทาให้ จดจาได้ มี
ความความแตกต่างจากสถานที่อื่นๆ สร้ างความประทับใจแก่ผ้ พู บเห็น ทาให้ อยากมาเยือนอีกครัง้
ซึง่ โดยมากมักจะใช้ ความสวยงามสร้ างความประทับใจให้ ติดตาตรึงใจผู้พบเห็นโดยทัว่ ไป
9. มีส่ ิงอานวยความสะดวกที่เหมาะสม: การใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใดพื ้นที่หนึ่งจะ
ประสบผลสาเร็ จได้ มักจะมีตวั ชี ้วัดจากสิง่ อานวยความสะดวกที่เพียงพอ ประชาชนจะได้ รับความ
สะดวกสบายจากสิง่ อานวยความสะดวกที่เหมาะสม
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3. ข้ อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการจัดการเชิงนโยบายสาหรับพืน้ ที่ใต้ สะพานข้ าม
แยกในพืน้ ที่ชุมชนเมือง
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร มีความต้ องการเข้ ามาใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพาน
ข้ ามแยกเป็ นอย่างมาก เนื่องจากยังขาดพื ้นที่นนั ทนาการใกล้ บ้านอยู่อีกมาก แต่ยงั มีปัจจัยที่ต้อง
ได้ รับการปรับปรุงพื ้นที่ก่อนที่จะมีการพัฒนาไม่ว่ารู ปแบบใดๆก็ตามคือ เรื่ องมลภาวะในพื ้นที่ อัน
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ได้ แก่ ฝุ่ นละออง ควันพิษ และเสียงดัง จาเป็ นต้ องได้ รับการแก้ ไขเป็ นอันดับแรกๆ ส่วนด้ านการ
ปรับปรุ งสภาพพื ้นที่ให้ เหมาะสมแก่การใช้ งาน ประชาชนทัว่ ไปยังต้ องการแสงสว่างจากดวงโคม
มากกว่ า ปั จจุ บัน เพื่ อ ให้ ร้ ู สึก ปลอดภัย และสามารถเข้ า ใช้ พื น้ ที่ ย ามค่ า คื น ได้ อ ย่ า งสะดวก
นอกจากนี ย้ ัง ต้ อ งการให้ เ พิ่ ม เติ ม อุ ป กรณ์ บ างอย่า งเพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านง่ า ยขึ น้ อัน ได้ แ ก่
สัญญาณไฟคนข้ ามแบบให้ กดเอง ห้ องสุขา ม้ านัง่ ก๊ อกน ้าดื่มสาธารณะ และการกัน้ อาณาเขต
อย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของเด็กในการประกอบกิจกรรมในพื ้นที่
รูปแบบการพัฒนาพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกเพื่อส่งเสริ มทัศนียภาพที่ดีของเมืองทา
ได้ หลายแนวทาง ซึง่ อาจเป็ นเพียงการใช้ ประโยชน์ทางอ้ อม ไม่จาเป็ นต้ องมีการเข้ าไปใช้ ประโยชน์
ภายในก็เป็ นได้ เช่น การประดับตกแต่งพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกให้ มีความสวยงาม โดยการใช้ งาน
ศิลปะเข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ของพื ้นที่ ดังตัวอย่างการตกแต่งพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกในต่างประเทศ
ในหลายประเทศ มีการตกแต่งประดับประดาพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกให้ มีความสวยงามหรื อเป็ น
จุดหมายตาแก่ประชาชนทัว่ ไปด้ วยงานศิลปะ ประติมากรรม ที่อาจมีการก่อ สร้ างถาวรหรื อาจมี
การหมุนเปลีย่ นไปตามโอกาสต่างๆ ตามเทศกาลก็เป็ นได้

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ภาพที่ 124 Tall troll
ที่มา: ATLAS OBSCURA, FREMONT-TROLL, accessed July 27, 2014, available from
http://www.atlasobscura.com/places/fremont-troll
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การพัฒนาเชิ งโยบายส าหรั บหน่วยงานที่มีหน้ า ที่รับผิดชอบในการพัฒนาพื ้นที่ใ ต้
สะพานข้ ามแยกจ าเป็ นจะต้ องศึกษาหลักการพื ้นฐานองค์ ประกอบที่เป็ นตัวกาหนดรู ปแบบการ
พัฒนาทัง้ 9 ปั จจัย อันได้ แก่ ที่ตงั ้ ลักษณะชุมชนบริ เวณใกล้ เคียง การเข้ าถึง ขนาดพื ้นที่พอเหมาะ
การมีร่มเงาและแสงสว่างที่ดี สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม อยู่ในภาวะ
สบาย มีเอกลักษณ์ โดดเด่นกว่าพื ้นที่อื่น และมีสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสม อย่างละเอียด
จึงจะสามารถกาหนดแนวทางในการพัฒนาพื ้นที่ได้ ตอ่ ไป
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4. ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาการใช้ ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ การให้ เช่าพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกเพื่อการค้ า
การลงทุน ส าหรั บ การพานิ ช ยกรรม เพราะพื น้ ที่ ใ ต้ ส ะพานข้ า มแยกมี โ ครงสร้ างของร่ ม เงาที่
เหมาะสม และมีโครงสร้ างเสาที่สามารถติดตังบิ
้ ลบอร์ ดเพื่อการพานิชย์ได้ อย่างเหมาะสม
2. ควรมีการศึกษาในเชิงด้ านการออกแบบตกแต่งให้ มีความสวยงาม ประกอบกับการศึกษาด้ าน
ภูมิทศั น์เมือง (landscape) จะช่วยให้ เกิดความเข้ าใจและเห็นภาพในการพัฒนาพื ้นที่ใต้ สะพาน
ข้ ามแยกมากยิ่งขึ ้น
3. ควรมี การศึกษาทางด้ านเทคโนโลยีหรื อ นวัตกรรมสมัยใหม่ที่ช่วยลดมลพิษบริ เวณพื ้นที่ใต้
สะพานข้ ามแยก เพื่อให้ การใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ใต้ สะพานข้ ามแยกทาได้ อย่างปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของคนเมืองมากขึ ้น
4. ควรมีการศึกษาในเชิงวิศวกรรมโครงสร้ างสะพานที่มีลกั ษณะรูปทรงที่สง่ เสริ มความงามแก่พื ้นที่
และโครงสร้ างเมืองที่ดี และก่อให้ เกิดพื ้นที่ใต้ สะพานที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ อย่างหลากหลาย

149

รายการอ้ างอิง
กาธร กุลชล. (2545). การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร-การติดตามหาคาตอบในรอบ 40
ปี . กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ไขศรี ภักดิ์สขุ เจริ ญ.(2552). แนวความคิดพืน้ ที่ว่างสาธารณะขนาดเล็ก-พืน้ ที่ทางสังคม
ชุมชนไทย. เข้ าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2554. เข้ าถึงได้ จาก
http://www.cuurp.org/B_resource/B_data/articles/KP_ESC_251108[1].pdf
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.(2553) “รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ
จัดทาแผนแม่ บทการพัฒนาพืน้ ที่ในเขตทางพิเศษ เสนอต่ อการทางพิเศษแห่ ง
ประเทศไทย.” มิถนุ ายน 2553.
ปาจรี ย์ ประเสริ ฐ. (2546) “แนวทางการพัฒนาพื ้นที่ใต้ ทางด่วนในเขตกรุงเทพมหานคร.”
วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาการวางผังเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อริ ยา อรุณินท์. (2553). จากทฤษฎีส่ ูปฏิบัต:ิ สาหรับนักบริหารเมือง. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั
สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ARCHITONIC. A8ernA. accessed November 21 2009. available from
http://www.architonic.com/aisht/a8erna-nl-architects/5100103
ARCHITONIC. A8ernA. accessed November 21 2009. available from
http://www.architonic.com/aisht/a8erna-nl-architects/5100109

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

Benedikt. (1979). To Take Hold of Space: Isovists and Isovists Fields.Envirnment and Planning B,6.
n.p.

Flickr. Louisville. accessed November 18 2009. available from
http://farm1.static.flickr.com/82/233978688_52 e4da283e.jpg
Flickr. Louisville. accessed November 18 2009. available from
http://www.flickr.com/photos/joelmann/35482 721/in/set-785086/
Flickr. Queensborough. accessed November 18 2009. available from
http://farm1.static.flickr.com/81/218805814_4b 1c97d0e6.jpg
Flickr. Queensborough. accessed November 18 2009. available
fromhttp://farm4.static.flickr.com/3114/285671202 8_b54e1384b9.jpg
LOISIRS. Le marche de Belleville. accessed November 27 2009. available from
http://www.linternaute.com/paris/magazine/diaporama/06/marches/belleville/

150

1.shtml
Flickr. Marché parisien. accessed October 27 2009. available from
http://www.flickr.com/photos/73491156@N00/298380978
Lenomanbuzz. Une ballade au marché de nuit. accessed November 27 2009. available
from http://lenormanbuzz.com/2009/07/31/normandie-marches-de-nuit/
J.M.Wiener and G Franz. (2005). Isovists as a Means ti Predict Spatail Experience and Behavior.
Germany: n.p.

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

Kavin lynch. (1960). The image of the city. U.S.A.: The M.I.T.Press.
Panoramio. Marche sous le viaduc du metro. accessed November 22 2002. available
from http://www.panoramio.com/photo/11233201
public space. A8ernA. accessed December 10 2012. available from
http://www.publicspace.org/en/projects/d046-a8erna/prize:2006
Van Nostrand Reinhold. (1986). Finding Lost Space. United Kingdom: Better World Books.

Westway Housing Association. Westway News. accessed October 15 2009. available
from http://www.westway.org/about_us/history/1990
s/1079616677/img_3235.jpeg.
Westway Housing Association, Westway News accessed October 15, 2009, available
from http://www.westway.org/sports/wsc/football/gal
lery/1056372962/img_6354.jpeg.

151

ประวัติผ้ วู ิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
ที่ทางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546

นางสาวหยก ศักณีย์
395/201 รี เจ้ นท์โฮม 6/1 ซ.พงษ์ เพชรนิเวศน์ ถ.เลียบคลองประปา
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
สานักงานภูมิสถาปั ตย์งานทาง กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกตร์ ถ.พระรามที่ 6
แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส สาเร็จการการศึกษาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

พ.ศ. 2553

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2546 – 2548

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิขาการออกแบบชุมชนเมือง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภูมิสถาปนิก ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ สานักอุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่า และพันธุ์พืช
พ.ศ. 2548 – 2549 ภูมิสถาปนิก สานักงาน ดี.เอส.บี.เอสโซซิเอท จากัด
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2550 – 2551 ภูมิสถาปนิก สานักงาน เจ.พี.แลนสเคปด์ จากัด กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2552 – ปั จจุบนั ภูมิสถาปนิก สานักงานภูมิสถาปั ตย์งานทาง กรมทางหลวง
กรุงเทพมหานคร

