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53051206: สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 

ค าส าคญั: การพฒันา / พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก / พืน้ท่ีวา่งสาธารณะ / ชุมชนเมือง 

หยก  ศกัณีย์: แนวทางการพฒันาพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกในเขตกรุงเทพมหานคร. 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.สพุกัตรา สทุธสภุา. 151 หน้า. 

    การศึกษาแนวทางการพัฒนาพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกท่ีหลากหลายรูปแบบท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบนั และรูปแบบท่ีมีความเป็นไปได้ส าหรับการพฒันาพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกซึ่งเป็นพืน้ท่ีว่าง

สาธารณะในชุมชนเมืองโดยใช้กรุงเทพมหานครเป็นพืน้ท่ีกรณีศกึษา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

รูปแบบการใช้ประโยชน์ปัจจุบนั เพื่อประเมินการใช้งานพืน้ท่ี ค้นหาองค์ประกอบของการพฒันา

พืน้ท่ี และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก โดยใช้วิธีการสงัเกตการณ์ 

สมัภาษณ์และแจกแบบสอบถาม กลุม่เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลรับผิดชอบพืน้ท่ีและผู้ เข้ามาใช้งานในพืน้ท่ี 

โดยการสุม่แบบไม่มีโครงสร้าง ซึง่จากการศกึษาพบวา่ ได้มีการใช้ประโยชน์ใต้สะพานข้ามแยกใน

ปัจจุบนัอยา่งหลากหลาย เช่น การใช้พืน้ท่ีเป็นลานจอดรถ ลานกีฬา ตลาด จดัภมิูทศัน์ หรือจัดเก็บ

พัสดุของหน่วยงานราชการ เป็นต้น ซึ่งการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ียังมีข้อจ ากัดในการพัฒนาใน

หลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านลกัษณะของพืน้ท่ีท่ีแคบยาว การมีร่มเงา การมีซอกมุมของพืน้ท่ี  และ

เป็นพืน้ท่ีซึ่งเต็มไปด้วยมลภาวะทางอากาศและเสียง การพฒันามีองค์ประกอบหลกั ได้แก่  ท่ีตัง้  

ชุมชนโดยรอบ  ขนาดของพืน้ท่ี การเข้าถึง และการมีร่มเงาท่ีดี นอกจากนีย้ังพบว่าบางพืน้ท่ียัง

ได้รับการมีสว่นร่วมจากชุมชนในการบริหารและจัดการเป็นลานกิจกรรมชุมชน หรือลานกีฬาอีก

ด้วย ซึ่งส่งผลให้มีการบ า รุงรักษาดูแลโดยชุมชนเป็นอย่างดี สามารถแบ่งเบาภาระจาก

กรุงเทพมหานครได้  ดังนัน้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้ความส าคัญส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น

รูปแบบหนึง่ในการพฒันา ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาเมืองอีกทางหนึง่ 
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YOK SAKKANEE: THE DEVELOPMENT OF THE AREAS UNDER THE OVER-

PASS WAY IN BANGKOK.THESIS ADVISOR:ASST.PROF.SUPAGTRA SUTHASUPHA, 

Ph.D. 151 pp. 

 

    This study aims to investigate and evaluate the uses of under the areas the 

overpasses in Bangkok, to find factors that influent the development of such space in 

and suggest guidelines for the development of the areas under the overpasses.  The 

data were collected from observation, interview and questionnaires. It is shown that, at 

present, the areas are used as sporting areas, car parks, markets, landscape areas and 

storages of government sectors. However, the uses of the spaces are still limited due to 

their long narrow shapes, shading, corners and niches , and air and noise pollutions. It 

is found that the main factors for the development of the areas under the overpasses are 

location, nearby community, size of the space, accessibility and good shading. 

Moreover, it is revealed that some areas used by nearby communities, as sporting areas 

or community spaces are well manage and maintained by those communities. 

Therefore, it is suggested that this kind of cooperation is needed to be supported and 

promoted by the related government sectors. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจากผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สพุกัตรา สทุธสภุา ซึง่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือ
และเค่ียวเข็ญให้ผู้วิจยัสามารถปฏิบติัภารกิจอนัใหญ่หลวงในการท าวิทยานิพนธ์นีจ้นส าเร็จแม้จะ
ฉิวเฉียดต่ืนเต้น ลุ้นระทกึไปกบัผู้วิจยัทกุวินาทีก็ตาม  รวมทัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปรียว
นิตย์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจาร ย์จามรี อาระยานิมิตสกุล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และเอือ้เฟื้อข้อมูลดีๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ วิจัย 
สง่ผลให้วิทยานิพนธ์เลม่นีถู้กต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึน้ ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณา
ของทกุทา่นเป็นอยา่งสงู 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาหลกัสตูรการออกแบบชุมชนเมืองทุกท่านท่ีให้
ความรู้ ให้ค าแนะน าและประสบการณ์ท่ีมีคุณค่ายิ่งแก่ผู้ วิจัย ขอขอบพระคุณเจ้าของหนังสือ 
วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทกุเลม่ ท่ีช่วยให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณเพื่อนๆ 
และน้องๆ ชาวหลกัสตูรการออกแบบชุมชนเมืองทกุคนท่ีให้ค าแนะน าและให้ก าลงัใจตลอดมา 

ขอขอบพระคุณกรมทางหลวงท่ีให้โอกาสในการลาศึกษาต่อและสนบัสนุนทางด้าน
การศกึษาเป็นอยา่งดีเร่ือยมาตลอดระยะเวลาท่ีศกึษา 

ขอขอบคุณ คุณนพดล แก่นจันทร์  ท่ีช่วยเก็บข้อมูลและแปลข้อมูลทางสถิติ และ
ขอขอบคุณ คุณสถาพร รณรงค์ ท่ีช่วยแจกแบบสอบถามในพืน้ท่ี ท าให้จัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน
สมบูรณ์รวดเร็วยิ่งขึน้ 

คณุคา่หรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์เลม่นี ้ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครูอาจารย์ท่ีอบรมสัง่สอน แนะน า ให้การสนบัสนนุและให้ก าลงัใจอยา่งดียิ่งเสมอมา 
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