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    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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                                              บทที่ 1 
บทน า  

 
1. ความส าคัญและความเป็นมาของการวิจยั 

ปัจจุบนัจะพบว่าการพฒันาเมืองของกรุงเทพมหานครเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว โดยรูปแบบ
การพัฒนาด้านการจราจรและการขนส่ง เป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดความสะดวกสบายแก่
ประชาชน ผู้ อยู่อาศัยในมหานครแห่งนี ้ในอดีตสะพานข้ามแยกจ านวนมากถูกสร้างขึน้มาเพื่อเป็น
ทางออกในการแก้ปัญหาการจราจรติดขดัให้แก่คนกรุงเทพมหานครบริเวณทางแยกซึ่งมีจ านวนรถ
หนาแน่นและติดขัดมากในเวลาเร่งด่วน  ซึ่งสะพานข้ามแยกขนาดต่างๆท่ีถูกสร้างขึน้ในพืน้ท่ีทั่ว
กรุงเทพฯ นัน้ได้ช่วยให้การจราจรและขนส่งเป็นไปอย่างราบร่ืนยิ่งขึน้ แต่กลบัสร้างพืน้ท่ีเล็กๆท่ีถูก
ละเลยกลางเมืองขึน้มาแทนท่ี ภายใต้พืน้ท่ีงานโครงสร้างขนาดใหญ่ของสะพานข้ามแยก เกิดเศษท่ีดิน
ลักษณะเล็ก แคบ ยาว และค่อนข้างมืด อยู่ด้านล่าง ซึ่งคนส่วนมากอาจหลงลืมไปจนไม่เห็น
ความส าคญัของพืน้ท่ีเหลา่นี ้แม้นวา่มนัจะตัง้อยูก่ลางเมืองท่ีมีมลูคา่ท่ีดินสงูมหาศาลก็ตาม 

จากการส ารวจเบือ้งต้นสามารถสงัเกตเห็นความพยายามของหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ
ในการพฒันาพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก โดยสว่นมากเป็นการปูบล็อกและปลกูไม้พุ่มเป็นแปลงประดบั
ตามขอบเพื่อให้เกิดความสวยงามแก่พืน้ท่ีเป็นรูปแบบการพัฒนาท่ีสามารถพบเห็นได้ทัว่ไปในเขต
กรุงเทพมหานคร หรือมีการใช้ประโยชน์ของหนว่ยงานราชการเองเป็นการภายในจัดเก็บพสัดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกบางแห่งมีการใช้ประโยชน์จากชุมชนใกล้เคียงเป็นสถานท่ีจอดรถ 
ลานกีฬา และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างของตวัสะพานเพื่อประกอบกิจกรรมการค้าเป็นตลาดสดท่ี
ได้รับความนิยม 

พืน้ท่ีศกึษา คดัเลอืกมา 10  แหง่ โดยคดัเลอืกสะพานท่ีอยูใ่นความดแูลและก่อสร้างโดย 
กรมทางหลวง โดยคดัเลือกรูปแบบให้มีความหลากหลายทางด้านรูปแบบการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้
สะพานข้ามแยกโดยคดัเลือกจากพืน้ท่ีสะพานข้ามแยกท่ีตัง้อยู่กลางชุมชนเมืองเป็นส าคญั ในขณะท่ี
อีกสว่นหนึง่ยงัคงถกูปลอ่ยปละละเลย ขาดการดูแล มืดทึบ และถูกจับจองด้วยคนไร้บ้าน ซึ่งทางออก
หนึง่ท่ีช่วยเสนอแนะแนวทางในการพฒันาพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกได้อยา่งเหมาะสมยิ่งขึน้ เป็นการใช้
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ประโยชน์ในพืน้ท่ีได้อยา่งเต็มศกัยภาพ เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและอยู่บนพืน้ฐานในการบริหารจัดการ
ท่ีเป็นไปได้อยา่งแท้จริง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

2.1 ศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีของสะพานข้ามแยกของกรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบนั 

2.2 ศกึษาองค์ประกอบหลกัซึง่เป็นตวัก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีใต้สะพาน
ข้ามแยกรูปแบบตา่งๆ 

2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาและการจัดการเชิงนโยบายส าหรับพืน้ท่ีใต้สะพาน
ข้ามแยกในพืน้ท่ีชุมชนเมือง 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ขอบเขตของพืน้ท่ีทางด้านกายภาพ ซึง่หมายถึงพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกในเขตกรุง  
เทพมหานครท่ีมีการก่อสร้างหรืออยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง ท่ีมีการใช้ประโยชน์ในลกัษณะ
ตา่งๆ อยูใ่นปัจจุบนั โดยคดัเลอืกจากการใช้ประโยชน์ในรูปแบบดงัตอ่ไปนี  ้

 3.1.1 การใช้ประโยชน์เป็นลานจอดรถ  
3.1.2 การใช้ประโยชน์เป็นสถานท่ีเก็บพสัดขุองหนว่ยงานราชการ  
3.1.3 การใช้ประโยชน์เป็นตลาด  
3.1.4 การใช้ประโยชน์เป็นลานกีฬา  
3.1.5 การใช้ประโยชน์เป็นพืน้ท่ีจดัภมิูทศัน์ 

3.2 ขอบเขตด้านเนือ้หาในการวิจยั เป็นข้อมลูส าคญัด้านตา่งๆท่ีน ามาประกอบอ้างอิง    
ร่วมกบัการศกึษาพืน้ท่ีจริง ซึง่ประกอบด้วย 

3.2.1 การศกึษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง และกรณีตวัอยา่ง 
3.2.2 การศกึษาข้อมลูพืน้ฐานระดบัเมืองท่ีมีผลตอ่พืน้ท่ีวิจยั  ซึง่ได้แก่  ท่ีตัง้และ 

อาณาเขต การใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
3.2.3 การศกึษาข้อจ ากดัขององค์ประกอบในการพฒันาพืน้ท่ี รวมทัง้ข้อดีข้อเสยี 

และศกัยภาพของพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกในเขตกรุงเทพมหานคร
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4. วิธีด าเนินการวจิัย  
การวิจยัใช้วธีิการศกึษาข้อมลูปฐมภมิู (primary data) จากการออกภาคสนามและใช้

ข้อมลูทติุยภมิู (secondary data) จากเอกสารและงานวิจยัมาประกอบเพือ่สนบัสนนุ โดยมีขัน้ตอน
ด าเนินงาน ดงันี ้

4.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารของหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ รวมทัง้  
แนวความคิด ทฤษฎี งานวิจยั ท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการศกึษา 

4.2 ศกึษาส ารวจข้อเท็จจริงตา่งๆในพืน้ท่ีศกึษา และบนัทกึข้อมลูท่ีได้จากการส ารวจ 
ภาคสนาม โดยการสงัเกตสภาพปัจจุบนั พดูคยุสอบถามประชาชนในพืน้ท่ีศึกษาในเร่ืองความคิดเห็น
ด้านตา่งๆ รวมทัง้การหาข้อจ ากดัของพืน้ท่ีในสถานท่ีจริง 

4.3 น าข้อมลูมาท าการวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาท่ีน่าจะเป็นไปได้ของ 
การใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีเหมาะสม
ตอ่ไปในอนาคต 

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลการวิจยัท่ีได้ในครัง้นีค้าดวา่จะได้ทราบถึง ปัจจยัหลกัท่ีท าให้เกิดการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี
ลกัษณะตา่งๆของพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั และข้อดี ข้อเสีย ของการ
ใช้งานแต่ละรูปแบบมีผลกระทบต่อชุมชนมากน้อยอย่างไร ซึ่งจะได้หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขใ ห้
เหมาะสมมากยิ่งขึน้ เพื่อเข้าใจในศกัยภาพและข้อจ ากดัของพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกซึ่งจะน าไปสูแ่นว
ทางการพฒันาพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกได้อยา่งเหมาะสม สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้กับพืน้ท่ีอ่ืนท่ี
มีลกัษณะเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนัได้ในอนาคต อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

 
6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

6.1 สะพานข้ามแยก หมายถึง โครงสร้างถนนท่ีถกูยกข้ามถนนด้านลา่งซึง่เป็นจุดตดัของ
ถนนสองสาย โดยถนนสายหนึง่เลยีบไปกบัโครงสร้างสะพาน สว่นถนนอีกสายลอดขวางกบัตวัสะพาน
ในสว่นท่ีโครงสร้างสะพานถกูยกสงูท่ีสดุเพื่อให้รถชนิดตา่งๆสามารถแลน่ผา่นไปได้ 

6.2 พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก หมายถึง พืน้ท่ีใต้โครงสร้างสะพานข้ามแยก รวมไปถึง
บริเวณแยกจุดตดัของถนน 
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บทที่ 2 
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
พืน้ท่ีสาธารณะจ านวนไม่น้อยในชุมชนเมืองท่ีถูกจับจองท ากิจกรรมต่างๆจากชาวเมือง

ตัง้แต่เช้าจรดค ่า เกิดจากความต้องการพืน้ท่ีเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรือผ่อนคลายอารมณ์ จาก
กิจกรรมต่างๆท่ีรีบเร่งตลอดทัง้วัน ประชาชนทุกช่วงวยั ทุกเพศ และทุกระดบัชัน้การศึกษาท่ีมีความ
ต้องการประกอบกิจกรรมด้านนนัทนาการท่ีหลากหลายแตกต่างกันออกไป การมีพืน้ท่ีว่างสาธารณะ
ในชุมชนเมืองท่ีเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก ถือเป็นปัจจัยพืน้ฐาน
ท่ีช่วยสง่เสริมคณุภาพชีวิตของชาวเมืองอีกปัจจยัหนึง่ 

เม่ือกลา่วถึงพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกแล้วนัน้ หลายคนอาจจะให้ค าจ ากัดความเก่ียวกับ
พืน้ท่ีว่างสว่นนีแ้ตกต่างกันออกไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ผู้วิจัยขอจะกล่าวถึงแนวความคิด
เร่ืองท่ีว่างโดยอ้างถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกรณีศึกษาการพฒันาพืน้ท่ีใต้สะพานข้าม
แยก เพื่อให้เกิดความกระจ่างเก่ียวกับพืน้ท่ีว่างประเภทต่างๆ เพื่อน าไปสู่กรอบของแนวคิดของ
การศึกษาและกรอบของการพัฒนาพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้เป็นล าดับ
ตอ่ไป  

 
1. แนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับพืน้ที่ว่างและความส าคัญของที่ว่างในชุมชนเมือง 

เม่ือกลา่วถึงพืน้ท่ีวา่งในชุมชนเมืองสามารถแยกประเภทได้หลากหลายรูปแบบมาก จึงขอ
กล่าวถึงท่ีว่างรูปแบบต่างๆท่ีเกิดขึน้ และจ าแนกถึงการใช้ประโยชน์จากท่ีว่างเหล่านัน้ซึ่งมีความ
แตกตา่งกนัอยา่งหลากหลาย และมีความส าคญัตอ่เมืองในหลายบทบาท ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ความหมายของพืน้ที่ว่าง (space) รูปแบบต่างๆ (ปาจรีย์ ประเสริฐ, 2546: 7) 
     open space หมายถึง พืน้ท่ีวา่งท่ีเกิดขึน้ในบรรยากาศซึง่เป็นธรรมชาติ หรือสิง่ปลกู 

สร้างภายในเมือง (urban mass) มีน้อยกว่าในเขตเมืองชัน้ใน ในบางครัง้มีพืน้ท่ีว่างท่ีถูกสร้างขึน้เพื่อ
ประโยชน์ในการใช้สอยของเมือง เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา ซึ่งพืน้ท่ีลกัษณะนีเ้ป็นการใช้งานท่ี
ซ้อนทบักนัระหวา่ง open space และ urban space 
           Lost space หมายถึง พืน้ท่ีท่ีเหลอือยู ่หรือพืน้ท่ีท่ีถกูปลอ่ยทิง้ร้างตามตกึสงูตา่งๆ  
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ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือพืน้ท่ีตามตลาดเก่าๆ ตัวอย่างเช่น พืน้ท่ีตามขอบทางด่วนท่ีไม่ ได้รับการ
บ ารุงรักษา อาจหมายรวมถึงพืน้ท่ีซึ่งถูกละทิง้ริมน า้ ริมทางรถไฟ เขตทหาร และนิคมอุตสาหกรรม
ตา่งๆอีกด้วย 

     public space หมายถึง พืน้ท่ีทางสงัคมซึ่งเปิดให้ประชาชนทัว่ไปสามารถเข้าถึงได้
โดยทัว่ไป ตวัอยา่งเช่น ถนน (รวมถึงทางเท้า) พลาซา่ สวนสาธารณะ ชายหาด 

     urban space หมายถึง พืน้ท่ีวา่งท่ีเกิดจากการปิดล้อมของสิง่ก่อสร้างต่างๆ นบัตัง้แต่ 
ถนน อาคาร และสิง่อ่ืนๆ ท่ีมนษุย์สร้างขึน้ และหมายรวมถึงท่ีเว้นวา่งของเมืองรูปแบบสามญัท่ีเกิดจาก
การจัดวางอาคาร ซึ่งโดยทั่วไปเกิดจากรูปด้านของอาคารและพืน้ผิวดิน ( floor) ของเมือง ซึ่งอาจมี
ลกัษณะช่องทางตามแนวยาว (linear corridors)  

     green space หมายถึง พืน้ท่ีเว้นว่างสีเขียว หรือไม่จ าเป็นต้องเป็นพืน้ท่ีสีเขียวก็ได้ 
แต่เป็นท่ีเว้นว่างขนาดใหญ่พอสมควร ได้แก่ สวนสาธารณะ สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ พลาซ่า แนวสี
เขียวของเมือง สนามเด็กเลน่ สนามกีฬา 

     underutilized space หมายถึง พืน้ท่ีท่ียังไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือพืน้ท่ีท่ีถูกละเลย 
(under-utilize space หรือ urban voids หรือ vacant land) โดยมีเกณฑ์พิจารณาจาก ซากของเมือง 
(urban ruins) หน้าท่ี(function) คน(people)  ความสวยงาม(city beautiful)  ความมีเอกลกัษณ์
(identity) และสาธารณะ(publicity) 

1.2 การจ าแนกรูปแบบประเภทที่ว่างในชุมชนเมือง (ปาจรีย์ ประเสริฐ, 2546:13) 
      1.2.1 จ าแนกตามลักษณะของต าแหน่งที่ตัง้ของที่ว่าง ได้แก่ 

        1. ที่ว่างในชุมชนเมือง (urban space) เป็นพืน้ท่ีวา่งเพื่อประโยชน์ของการ 
ใช้สอยในชุมชนเมือง อนัได้แก่ สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน่ เป็นต้น 
                             2. ที่ ว่างนอกเขตเมือง (rural space) เป็นพืน้ท่ีว่างท่ีกว้างขวาง ต้องการ
พืน้ท่ีมากๆ อยูห่า่งจากพืน้ท่ีพกัอาศยั และเป็นพืน้ท่ีเพื่อประโยชน์ใช้สอยโดยสว่นรวม อนัได้แก่ บริเวณ
พืน้ท่ีเกษตรกรรม บริเวณควบคมุการระบายน า้และควบคมุระดบัน า้ท่วมถึง 

3. ที่ว่างตามธรรมชาติ (natural space) เป็นพืน้ท่ีวา่งท่ีเกิดขึน้ในธรรมชาติ มี
การสงวนรักษาไว้ให้คงสภาพเดิม เช่น แม่น า้ ล าคลอง พืน้ท่ีป่า พืน้ท่ีคุ้มครองสตัว์ป่า เป็นต้น 

1.2.2 จ าแนกตามลักษณะของประโยชน์ใช้สอยของที่ว่าง ได้แก่ 
        1. ที่เว้นว่างส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภค (open  
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utility) เช่น แนวสายไฟฟ้า ระบบระบายน า้ ระบบการป้องกนัน า้ทว่ม เป็นต้น 
                             2. ที่เว้นว่างที่เป็นสีเขียวหรือไม่จ าเป็นต้องเป็นสีเขียว แต่เป็นที่เว้นว่าง
ที่มีขนาดใหญ่พอสมควร (open green) เช่น สนามกีฬา สวนสาธารณะ สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ 
พลาซา่ แนวสเีขียวของเมือง (green belt) เป็นต้น 

        3. ที่เว้นว่างส าหรับการสัญจร (corridor space) เช่น ถนน ทางเดิน คลอง  
เป็นต้น 
                        1.2.3 จ าแนกตามลักษณะโครงสร้างของที่ว่าง ได้แก่ 
                                  1. ที่ว่างที่เป็นสีเขียว (green) ได้แก่ สวนสาธารณะ สนามหญ้า สนามกีฬา 
สนามม้า เป็นต้น 

        2. ที่ว่างที่มีวัสดุปูปิด-ดาด (paved) มีการก่อสร้าง ได้แก่ จตัรัุส ลานอเนก 
ประสงค์ตา่งๆ 

ซึ่งจากการจ าแนกท่ีว่างในลกัษณะต่างๆดังท่ีกล่าวมานัน้ จะเห็นได้ว่า พืน้ท่ีใต้สะพาน
ข้ามแยกในเขตกรุงเทพมหานครนัน้มีลกัษณะเป็นท่ีว่างในชุมชนเมือง (urban space) และท่ีว่าง
ส าหรับการสญัจร (corridor space) ท่ีมีความส าคัญอีกพืน้ท่ีหนึ่ง ซึ่งสมควรจะได้รับการดูแลและ
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้เหมาะสมแก่ชุมชนเมืองยา่นตา่งๆของกรุงเทพมหานครตอ่ไป 

1.3 ความส าคัญของที่ว่างในชุมชนเมือง 
      Stanley B Tankel (1961) กลา่วถึง ความส าคญัของท่ีวา่งในชุมชนเมืองมี 3 ประการ

คือ 
     1. เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง ทัง้ในรูปแบบท่ีไม่ต้องออกแรงก าลงั 

(passive recreation) หรือในรูปแบบท่ีต้องการออกแรง (active recreation) 
     2. เป็นจุดหมายตา เป็นองค์ประกอบของทิวทศัน์ของเมือง ท าให้เกิดมมุมองท่ี 

สวยงาม ส าหรับผู้พบเห็น 
     3. ท าให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนตัว หลดุพ้นจากเมืองท่ีสบัสนวุน่วาย เกิด 

ความรู้สกึสบาย ท าให้เมืองดกูว้างขวางและเป็นสดัสว่น 
      ท่ีวา่งในชุมชนเมืองท่ีเกิดขึน้นัน้มีบทบาทท่ีส าคญัตอ่การพฒันาเมืองเป็นอยา่งมาก 

เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของเมือง สามารถแบง่บทบาทได้เป็น 2 ประการ ได้แก่ 
 1.3.1 บทบาทของที่ว่างต่อประชากรเมือง ท าหน้าท่ีเป็นพืน้ท่ีรองรับการท า 
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กิจกรรมตา่งๆของชาวเมือง อนัได้แก่ 
         1. เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึง่สถานท่ีส าหรับการสนัทนาการ พกัผอ่น 

หย่อนใจในเขตพืน้ท่ีชุมชนเมืองนัน้นับว่ามีความส าคญัมาก เน่ืองจากชีวิตท่ีรีบเร่งแข่งกับเวลาของ
ชาวเมืองนัน้ ต้องการพืน้ท่ีพกัผอ่นท่ีอยูใ่กล้บ้าน และมีรูปแบบของกิจกรรมที่ไม่ซบัซ้อน ซึง่ทัง้นีรู้ปแบบ
ของกิจกรรมการพกัผอ่นหยอ่นใจในแตล่ะสงัคมอาจแตกต่างกันขึน้อยู่กับหลายปัจจัย เช่น การศึกษา 
วยั รายได้ คา่นิยม เป็นต้น 
                             การพักผ่อนที่ต้องออกแรง  (active recreation)  เช่น การออกก าลงักาย 
ได้แก่ การเดิน การขี่จกัรยาน การเลน่กีฬา เป็นต้น 

         การพักผ่อนที่ไม่ต้องออกแรง  (passive recreation)    เป็นการพกัผอ่นท่ี 
เป็นไปในลกัษณะของความสงบเพื่อผอ่นคลายความเหน็ดเหน่ือย เช่น การช่ืนชมธรรมชาติ การนัง่เลน่
ในสวน เป็นต้น 

         2. เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ เป็นพืน้ท่ีมีบทบาทในการรวมกลุม่ทางสงัคม  
เพื่อร่วมกนัท ากิจกรรมตา่งๆ 

         3. เพื่อความสุนทรีย์ด้านการมองเห็น   เป็นพืน้ท่ีท่ีสามารถจดัตกแตง่ให้มี 
ความสวยงาม สร้างเอกลกัษณ์ มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ มีการรับรู้ด้านความงามทัง้ในด้านสายตา
และจิตใจไปพร้อมๆกนั 

 1.3.2 บทบาทของที่ว่างในการเป็นองค์ประกอบหลักของเมือง องค์ประกอบ 
หลกัของเมืองท่ีเป็นสว่นส าคญัตอ่การมองเห็น และท าให้เมืองมีความสวยงามเกิดความน่าประทบัใจ
ตอ่ผู้อยูอ่าศยัและผู้พบเห็น มีองค์ประกอบดงันี ้

        1. ธรรมชาติ  คือ  สิง่ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติและยงัคงมีอยูใ่นเมือง  เช่น  
แม่น า้ คลอง บึง ภูเขา ป่าละเมาะ เป็นต้น ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าทัง้ด้านความงามและประโยชน์ใช้
สอย สามารถใช้เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นสวนสาธารณะของชาวเมือง ให้คนทัว่ไปได้มีโอกาส
ช่ืนชมธรรมชาติ มีความผอ่นคลายจากชีวิตเมืองท่ีรีบเร่งมาตลอดทัง้วนั 

2. อาคารและส่วนประกอบอาคาร ได้แก่ อาคาร บ้านเรือน ตกึแถว รวมถึง
สว่นประกอบของอาคารตา่งๆ เช่น ลานทางเข้า กนัสาด ป้าย เป็นต้น 
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3. ที่เว้นว่าง ได้แก่ สนามกีฬา สนามเด็กเลน่ ลานอเนกประสงค์ ลานเช่ือม
ระหวา่งอาคาร สวนสาธารณะ เป็นต้น 

4. ทางสัญจร ถนน ทางเดิน ได้แก่ ถนน ทางเท้า ทางจักรยาน ทางรถไฟ 
รวมถึงแม่น า้ ล าคลองท่ีใช้ในการสญัจร ซึง่เป็นสว่นประกอบของเมืองท่ีเช่ือมโยงสว่นต่างๆเข้าด้วยกัน 
โดยองค์ประกอบของเมืองจะเรียงรายและเข้าถึงได้ด้วยเส้นทางสญัจร ถนน และทางเดิน เหลา่นี  ้

5. มนุษย์และการประกอบกิจกรรม ได้แก่ สว่นประกอบของเมืองท่ีมีชีวิต 
มีการเคลื่อนไหว ท ากิจกรรมในส่วนต่างๆของเมือง บางกิจกรรมท าเป็นประจ าวนั บางกิจกรรมท า
เฉพาะเทศกาลพิเศษ และบางกิจกรรมมีความน่าสนใจ ชักจูงให้ผู้มาเยี่ยมเยือนเข้าร่วมกิจกรรมไป
ด้วยกนั เช่น กิจกรรมค้าขาย การพกัผอ่น  การพดูคยุ เป็นต้น 

6. ส่ิงน่าประทับใจ / ส่ิงน่าร าคาญใจ  เป็นลักษณะของเมืองท่ีเห็นได้
โดยทัว่ไป เป็นคุณภาพหรือสนุทรียภาพของเมือง จะมีสนุทรียภาพท่ีดีย่อมเกิดจากสว่นประกอบทาง
กายภาพท่ีดีของเมือง ท่ีเรียกว่า ภูมิทศัน์ชุมชนเมือง ซึ่งองค์ประกอบต่างๆรวมตวักันภายในหลกัการ 
ดงัตอ่ไปนี ้

            ความเป็นระเบียบเป็นองค์ประกอบแรกๆท่ีท าให้เมืองมีความสวยงาม 
งาม ซึง่ความเป็นระเบียบ หมายถึง ความสะดวกในการท ากิจกรรมและคณุภาพของการมองเห็นท่ี 
เรียบร้อย การจดัวางสว่นประกอบตา่งๆ ของเมืองอยา่งกลมกลนื และสว่นประกอบเหลา่นัน้ ได้รับการ
เอาใจใสใ่ห้อยูใ่นสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ ไม่ช ารุดเสยีหาย หรือสกปรกรกรุงรัง ยากแก่การใช้งาน 

            ความสะดวกในการท ากิจกรรม ได้แก่ การประกอบกิจกรรมทกุอยา่เป็น 
ไปได้อยา่งสะดวก ทัง้ผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองเองและผู้ ท่ีมาเยี่ยมเยือน เช่น การเดินทางท่ีราบร่ืน การหาสิง่
ท่ีต้องการพบได้อยา่งสะดวก 

            ความสบาย   คือ   ความสบายตามอตัภาพ   ได้แก่   อุณหภมิูท่ีพอเหมาะ  
พืน้ท่ีไม่ใหญ่หรือแคบจนเกินไป หรือไม่มีฝุ่ นมากจนเกินไป ทัง้นีส้ภาพแวดล้อมบางอย่างท่ีไม่สามารถ
เปลีย่นแปลงได้ เช่น สภาพอากาศ แตเ่ราสามารถจดัเตรียมบริเวณให้สภาพอากาศนัน้ๆ บรรเทาลงได้ 
เช่น จดัเตรียมร่มเงา การไม่มีลานรับแดดขนาดใหญ่ซึง่เป็นการเพิ่มความร้อนให้กบับริเวณ หรือเตรียม
พืน้ท่ีหลบฝนไว้ให้ส าหรับพืน้ท่ีมีฝนตกบอ่ยๆ เป็นต้น 

            การมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน หมายถึง การสร้างภาพจ าของเมืองให้ปรากฏ  
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ให้แก่บุคคลท่ีพบเห็นแล้วจ าได้ หลงัจากท่ีได้ไปเยี่ยมเยือนเมืองนัน้มาแล้ว 
 1.3.3 บทบาทความส าคัญและประโยชน์ของที่ว่างสาธารณะในชุมชนเมือง 
         1. เพื่อการนันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจ ทัง้แบบท่ีต้องออกแรงและ 

ไม่ต้องออกแรง (active & passive recreation)  โดยบริเวณพืน้ท่ีว่างสาธารณะจะถูกใช้เป็น
สวนสาธารณะของเมือง 

         2. เพื่อการค้า เป็นสถานท่ีเพื่อการซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิค้า ผลติสนิค้า  
เจรจาธุรกิจ  โดยอาจใช้พืน้ท่ีวา่งมากกวา่หนึง่แหง่เป็นตลาดเพื่อการแลกเปลีย่นสนิค้า และอาจใช้ถนน
สว่นท่ีมีความกว้างมากพอเป็นตลาดขนาดเลก็ๆของเมืองได้อีกด้วย 

         3. เพื่อการส่ือสาร เป็นสถานท่ีเพื่อประกอบกิจกรรมทางสงัคม มีการสือ่สาร 
กระจายขา่ว มีการพบปะพดูคยุกนั หรือสงัสรรค์กัน เป็นการสร้างสายสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างคนใน
สงัคมเดียวกนั 

 1.3.4 ปัจจัยที่มีผลในการก าหนดสภาพการใช้ประโยชน์พืน้ที่ว่างประเภท 
ต่างๆ มี 2 ปัจจยั ได้แก่ 
                             1. ปัจจัยพืน้ฐาน คือ ปัจจยัท่ีมีความจ าเป็นตอ่การเกิดขึน้ของกิจกรรมทกุ 
ประเภท อนัได้แก่ 

     สภาพที่ตัง้ จะต้องมีท่ีตัง้ท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัโครงขา่ยกิจกรรม 
หลกัภายในยา่นนัน้ๆ 

            ความต่อเน่ืองที่ดี  จะต้องมีความตอ่เน่ืองท่ีดีกบัพืน้ท่ีโดยรอบ มีความตอ่ 
เน่ืองทางสายตา(visual connection) และสามารถเข้าถึงได้(accessibility) 

            องค์ประกอบดึงดูดหลัก (major attractions) เป็นองค์ประกอบท่ีมีความ  
ส าคัญในด้านท่ีเป็นพืน้ฐานท่ีชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมประกอบกิจกรรมโดยตรง ซึ่งหากขาดแรง
ดงึดดูท่ีมีประสทิธิภาพพอก็จะไม่สามารถสมัฤทธ์ิผลได้ องค์ประกอบในพืน้ท่ีว่างท่ีสามารถดึงดูดให้มี
การใช้ประโยชน์ได้อยา่งดี ยกตวัอยา่งเช่น ร้านค้าหาบเร่แผงลอย การแสดงตา่งๆ เป็นต้น 

            ขนาดพืน้ที่ขัน้ต ่า  (minimum space)   ขนาดพืน้ท่ีท่ีพอเหมาะกบักาประ 
กอบกิจกรรมต่างๆ แต่ละประเภทท่ีมีความต้องการท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งกิจกรรมประเภทพกัผ่อน
หยอ่นใจ ต้องการความหนาแนน่ต ่า จึงควรมีขนาดพืน้ท่ีใหญ่กว่ากิจกรรมทางสงัคมท่ีใช้ความใกล้ชิด
กนัและใช้เวลาอนัสัน้ในการประกอบกิจกรรม 
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            ร่มเงาและแสงสว่าง การใช้ประโยชน์ในตอนกลางวนัจ าเป็นต้องใช้พืน้ท่ี 
ว่างท่ีมีร่มเงา โดยมีการควบคุมอุณหภูมิความร้อนและระดับความจ้าของแสงให้อยู่ในระดับ ท่ี
เหมาะสมกบัการใช้ประโยชน์ แตร่่มเงาท่ีมากเกินไปจนเกิดความมืดทบึก็สง่ผลเสียต่อการใช้ประโยชน์
เช่นเดียวกัน ส าหรับการใช้งานเวลากลางคืนนัน้องค์ประกอบของแสงสว่างมีความจ าเป็นมาก 
เน่ืองจากจะท าให้ประกอบกิจกรรมตา่งๆได้ดีแล้ว ยงัท าให้รู้สกึปลอดภยัอีกด้วย 
                              2. ปัจจัยเสริม คือ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การประกอบกิจกรรมในแตล่ะครัง้ให้นาน
ขึน้หรือ มีความส าคญัตอ่กิจกรรมการพกัผอ่นหยอ่นใจ เอือ้ประโยชน์ต่อกันในการเกิดปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมระหวา่งกนั ประกอบด้วยปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้

            สภาพแวดล้อม (environment) สิง่แวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีของพืน้ท่ีมี 
ผลต่อการใช้ประโยชน์ประเภทการพักผ่อนหย่อนใจ และการยืดระยะเวลาในการประกอบกิจกรรม
ต่างๆ เป็นส าคญั แต่หากสิ่งแวดล้อมมีมลภาวะหรือเป็นพิษ ก็จะส่งผลลบ ต่อการใช้ประโยชน์เป็น
เวลานาน โดยอาจเป็นได้ทัง้มลภาวะทางสายตา ทางอากาศ และทางเสียง ยกตวัอย่างเช่น กองขยะ 
ฝุ่ นละออง ควนัพิษ เสยีงเคร่ืองยนต์ เป็นต้น 

            สภาพภมูิอากาศในพืน้ที่ (micro climate)  สภาวะท่ีสบายจ าเป็นตอ่การ 
ประกอบกิจกรรมต่างๆในพืน้ท่ี ซึ่งองค์ประกอบท่ีส าคญัในการเกิดภาวะสบายได้แก่ อุณหภูมิและ
ความชืน้ท่ีเหมาะสม ทัง้นีร่้มเงาและลมนบัว่าเป็นองค์ประกอบส าคญัในการก าหนดปัจจัยดงักลา่ว
ข้างต้น 

            คุณภาพทางนามธรรม  (abstract quality)    คณุสมบติัในเชิงนามธรรม 
มกัจะพฒันาขึน้จากการใช้ประโยชน์อยา่งสม ่าเสมอ ตอ่เน่ืองมาเป็นเวลานาน หรือมีความโดดเด่นกว่า
พืน้ท่ีอ่ืนๆ ท าให้สามารถพฒันาเป็นปัจจยัในการดึงดูดให้คนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีเป็นประจ าจน
เกิดเป็นความคุ้นเคย  

            การจัดแบ่งพืน้ที่ย่อย (subspace) และส่ิงอ านวยความสะดวกใพืน้ที่  
(facility) การจัดแบ่งพืน้ท่ีย่อยอย่างเหมาะสม จะช่วยให้การประกอบกิจกรรมแต่ละประเภทประสบ
ความส าเร็จ และยงัมีผลตอ่การรับรู้ท่ีแตกตา่งกนัออกไปซึง่ขึน้อยูก่บัขนาดของพืน้ท่ีวา่งอีกด้วย ในด้าน
ของสิ่งอ านวยความสะดวก จะช่วยให้เกิดความสะดวกเพิ่มเติมแก่ผู้ เข้ามาใช้ประโยชน์ในพืน้ ท่ี ซึ่ง
องค์ประกอบต่างๆเหล่านี ้จะช่วยดึงดูดให้เกิดกิจกรรมและยืดระยะเวลาของการใช้งานในพืน้ท่ีใน
ช่วงเวลาตา่งๆกนั 
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2. แนวความคิดเร่ืองพืน้ที่สูญเปล่า (lost space) 
2.1 ทฤษฎีฟ้ืนฟูพืน้ที่สูญเปล่า (ก าธร กลุชล, 2545: 299) 
      ในปี ค.ศ.1986 โรเจอร์ ทรานซิก แห่งมหาวิทยาลัยคอร์แนล ผู้ สอนสาขาวิชาภูมิ

สถาปัตยกรรม ได้เผยแพร่ทฤษฎีเก่ียวกับ การค้นหาพืน้ท่ีสญูเปลา่ (finding lost space) หรือพืน้ท่ี
สาธารณะในเขตชุมชนเมืองซึง่มีสภาพไม่พงึปรารถนา ทรานซิก ให้ค านิยามส าหรับ พืน้ท่ีสญูเปลา่ว่า 
หมายถึง พืน้ท่ีซึง่เว้นไว้รอบๆ ฐานอาคารสงู ลานตา่งระดบัท่ีเข้าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ลานจอดรถท่ีเวิง้
ว้าง พืน้ท่ีข้างๆและใต้ทางดว่น พืน้ท่ีริมน า้ซึง่เข้าถึงได้ยาก พืน้ท่ีบริเวณชุมทางรถไฟ คา่ยทหารท่ีปลอ่ย
ให้รกร้าง โรงงานและโกดงัท่ีเลกิใช้งานแล้ว สวนสาธารณะท่ีถกูทอดทิง้ พืน้ท่ีต้องรือ้สร้างใหม่เพราะไม่
คุ้มคา่ทางเศรษฐกิจ ฯลฯ สรุปได้วา่ พืน้ท่ีสญูเปลา่ คือบรรดาพืน้ท่ีซึง่ไม่สมควรปรากฏสภาพให้เห็นอีก
ต่อไป เขาจึงเสนอทฤษฎีเพื่อฟืน้ฟูแก้ไขพืน้ท่ีเหลา่นัน้ซึ่งแทรกซึมอยู่ทัว่ไปในเมืองต่างๆ ให้มีสภาพท่ี
นา่ดขูึน้และกลมกลนืกบัพืน้ท่ีอ่ืนๆ 

      โรเจอร์ ทรานซิก เป็นภูมิสถาปนิกผู้ มีแนวคิดต่อต้านลทัธิโมเดิร์น  เขาไม่เห็นด้วยกับ
การแบ่งแยกพืน้ท่ีในเมืองออกเป็นย่านต่างๆอย่างเด็ดขาดจากกัน โดยเห็นว่าเมืองสมัยใหม่ไม่มี
คุณภาพชีวิต โครงสร้างของเมืองไม่กระชับ และพืน้ท่ีสาธารณะขาดรูปทรง ทัง้นีก็้เพราะตึกรามสว่น
ใหญ่ถกูออกแบบให้ซ้อนขึน้ทางสงูและตา่งลอยตวัเป็นอิสระจากกนัตามแบบฉบับของยุคโมเดิร์น โดย
ไม่ใสใ่จในรูปทรงของท่ีวา่งรอบๆ อาคาร ปลอ่ยให้เป็นเศษเสีย้ว ขาด วิ่น และไม่รวมกันเป็นกลุม่ก้อน
เหมือนท่ีวา่งสาธารณะในเมืองสมยัก่อนๆ 

     ทฤษฎีท่ีเขาเห็นวา่เป็นประโยชน์ส าหรับการฟืน้ฟูพืน้ท่ีสญูเปลา่ ประกอบด้วย  
ทฤษฎีภาพกับพืน้(figure-ground theory)  ทฤษฎีความเช่ือมโยง(linkage theory) และทฤษฎีการ
สร้างสถานท่ี(place theory) ทัง้สามทฤษฎีจะแยกกนัไม่ได้ ต้องใช้พร้อมกนัเป็นชุดจึงจะได้ผล 

2.1.1 ทฤษฎีภาพกับพืน้ 
   แม้วา่ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ภาพ กบั พืน้ จะเกิดจาก จิตวิทยาเกสตลัท์ และ 

เป็นเทคนิคท่ีใช้กันมาก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น แผนผังกรุงโรมซึ่งวาดโดย เจียมบัต
ติสตา นอลลี(Giambattista Nolli) ในปี ค.ศ.1748 แต่ทรานซิกได้ชีใ้ห้เห็นว่า ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ส่วนทึบ ซึ่งแทนอาคารและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ กับส่วนโปร่ง ซึ่งแทนท่ีว่าง นัน้ มีความส าคัญยิ่งกว่า 
องค์ประกอบท่ีส าคญัของทฤษฎีนี ้ได้แก่  
สว่นทบึ 3 ประเภท คือ         1. อาคารสถาบนัหลกัของเมือง  
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                                          2. อาคารท่ีแสดงลกัษณะความเป็นกลุม่ก้อน  
                                          3. อาคารท่ีเน้นขอบและทิศทาง  
สว่นโปร่ง 5 ประเภท คือ       1. พืน้ท่ีบริเวณปากประตเูมือง  

                              2. พืน้ท่ีกึ่งสาธารณะในบริเวณกลุม่อาคาร  
                                          3. ถนนและลานโลง่  
                                          4. สวนสาธารณะ  
                                          5. พืน้ท่ีโลง่แนวยาวซึง่เช่ือมตอ่ออกไปนอกเมือง  

 
ภาพท่ี 1 แผนผงักรุงโรม ของนอลล ีตวัอยา่งท่ีดีตามทฤษฎีภาพกบัพืน้ 
ท่ีมา: Van Nostrand Reinhold, Finding Lost Space (United Kingdom: Better World Books, 1986), 99. 

                                  สว่นทบึกบัสว่นโปร่ง หากไม่สมัพนัธ์กันแล้วก็จะเกิดพืน้ท่ีสญูเปลา่ ดงันัน้ต้อง
ค านงึถึงรูปทรงของท่ีวา่งท่ีเหลอืรอบๆ อาคารพร้อมไปกบัการออกแบบมวลอาคาร 

2.1.2 ทฤษฎีความเช่ือมโยง 
                                   ทรานซิก ได้อ้างอิงผลการศกึษารูปแบบเมืองท่ีมีความเช่ือมโยง 3 แบบของ ฟู
มิฮิโกะ มากิ (Fumihiko Maki) แห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัวอชิงตัน เม่ือปี ค.ศ. 
1964 ซึง่สรุปไว้ดงันี ้ 
                              แบบที่ 1 เมืองที่มีรูปทรงแบบองค์ประกอบ(compositional form)เช่น 
เมืองบราซิเลยี และเมืองจนัดิการ์ ซึง่ไม่ค านงึถึงความเช่ือมโยงของท่ีวา่งในเมือง 
                              แบบที่  2 เมืองที่ มีรูปทรงแบบอภิมหาสถาปัตยกรรม (megaform) 
ได้แก่ เมืองในแนวนิยายวิทยาศาสตร์ ซึง่ขาดความเช่ือมโยงกบัโลกภายนอก 
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                               แบบที่ 3 เมืองที่มีรูปทรงแบบเกาะกลุ่ม (group form) ได้แก่ เมืองใน
สมยัก่อนท่ีคอ่ยๆเติบโตอยา่งเหมาะสม โดยเกาะไปตามแนวแกนของท่ีเปิดโลง่ธรรมชาติ มีล าดบัการ
เช่ือมโยงตัง้แต่ปากประตูเมืองไปจนถึงหอคอยใจกลางเมือง ท าให้เกิดความสมัพันธ์ระหว่างภูมิ
ประเทศกบัสดัสว่นมนษุย์ ท าให้เห็นความส าคญัของระบบความเช่ือมโยงในภาพรวมของชุมชนเมือง
ทัง้หมดก่อนท่ีจะออกแบบสว่นปลกียอ่ย นครฟิลาเดเฟียเป็นผลงานของ เอ็ดมัน เบคอน ก็ได้เช่ือมโยง
จุดส าคญัๆของเมืองให้เป็นโครงสร้างรวม เพื่อควบคุมการพฒันารูปทรงของเมืองให้กระชับเกาะกลุม่
กนั 

2.1.3 ทฤษฎีการสร้างสถานที่ 
               ทรานซิก ได้อ้างอิงนกัทฤษฎีภมิูสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมก่อนหน้า 

เขาหลายคน เช่น เอียน แมคฮาร์ค(Ian McHarg) ผู้แต่ง Design With Nature เม่ือปี ค.ศ.1969 ซึ่ง
ชีใ้ห้เห็นความส าคัญของระบบนิเวศน์ในการสร้างสรรค์สถานท่ีอย่างมีคุณภาพ และคริสเตียน นอร์
เบิร์ก ชูลส์ (Christian Norberg-Schulz) ผู้แต่ง Genius Loci หรือ Spirit of Place เม่ือปี ค.ศ. 1979 
ซึ่งสอนให้สถาปนิกสร้างสรรค์อาคารสถานท่ีซึ่งให้ความรู้สกึเป็นพิเศษ ในความเห็นของ ทรานซิก 
สถานท่ีลักษณะดังกล่าวจะต้องมีจิตวิญญาณซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมของท้องถ่ิน เขาเห็นว่าเมือง
สมัยใหม่ด้อยคุณสมบัติในเร่ืองนีม้ากเม่ือเทียบกับเมืองในสมัยก่อนเพราะให้ความส าคัญแก่แผน
แม่บทและการออกมาตรการควบคุมมากจนเกินไป ไม่เหลือช่องว่างส าหรับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ความเป็นอยูข่องผู้คนท่ีเคยมีมาก่อน และสรุปวา่การออกแบบชุมชนเมืองควรตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ ด ารงบริบททางประวัติศาสตร์และสร้างอาคารสถานท่ีอย่างมีคุณภาพ ทฤษฎีการสร้าง
สถานท่ี คอ่นข้างโน้มเอียงไปในแนวพวกประจักษ์นิยมซึ่งให้ความส าคญัต่อวิถีของมนุษย์ ผลงานท่ีท
รานซิก น ามาอ้างอิงได้แก่ผลงานของ เควิน ลินช์   กอร์ดอน คลัเลน โดนลัด์ แอปเปิลยาร์ด   เลออง 
ครีย์   และ ออสการ์ นิวแมน บุคคลกลุม่นีเ้ป็นผู้ ท่ีเข้าใจในเร่ืองความรู้สกึถึงความเป็นสถานท่ีพิเศษ 
และเป็นผู้ ท่ีมีส านกึในบริบทของการออกแบบ ซึง่เป็นแนวตรงกนัข้ามกบักลุม่ท่ีฝักใฝ่ในลทัธิโมเดิร์น 
                                  ทรานซิก สรุปว่า ในการพัฒนารูปทรงของเมืองนัน้ ควรด าเนินการแบบค่อย
เป็นคอ่ยไป อย่าออกแบบให้เสร็จสมบูรณ์ในคราวเดียว เพราะสิ่งท่ีเกิดขึน้ทีละเล็กน้อยต้องการเวลา
เพื่อสร้างความคุ้นเคย และท้ายท่ีสดุ เขาได้ให้ค าแนะน า 5 ประการ ส าหรับการฟืน้ฟูพืน้ท่ีสญูเปล่า 
ดงันี ้

              1. น าทฤษฎีข้างต้นมาใช้พร้อมๆกนัทัง้ 3 ทฤษฎ ี
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               2. คอ่ยๆแทรกเสริมสิง่ใหม่ลงไปในพืน้ท่ีเดิมอยา่งระมดัระวงั เพื่อสร้างความ 
กลมกลนืกบัสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

               3. รวมพืน้ท่ีพกัอาศยัเข้ากบัพืน้ท่ีท างานเพื่อลดความสญูเปลา่  ซึง่เกิดจากการ 
ใช้งานเฉพาะช่วงกลางวนัหรือกลางคืนเทา่นัน้ และเพื่อสร้างบรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวาในพืน้ท่ีเหลา่นัน้ 

               4. น าสภาพธรรมชาติเข้าไปช่วยลดความแข็งกระด้าง ทัง้การจดัองค์ประกอบ 
ของภมิูทศัน์และการปลกูพืชพนัธ์ุไม้ตา่งๆ 

               5. พยายามใช้กระบวนการทางการเมืองการปกครอง เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ ท่ีมี 
อ านาจตดัสนิใจเห็นวา่ การสร้างสรรค์ด้านสนุทรียภาพให้กับชุมชนเมืองนัน้ มีความส าคญัไม่น้อยไป
กวา่ประโยชน์ใช้สอยด้านเศรษฐกิจ 

  

ภาพท่ี 2 การใช้ทฤษฎี Three Theories of Urban Spatial Design 
ท่ีมา: Van Nostrand Reinhold, Finding Lost Space (United Kingdom: Better World Books, 1986), 98. 

3. แนวความคิดพืน้ที่ว่างสาธารณะขนาดเล็ก-พืน้ที่ทางสังคมชุมชนไทย (ไขศรี ภกัด์ิสขุเจริญ,  

   2552) 
บทความเร่ืองซอยลดัประหยัดพลงังาน:พืน้ท่ีว่างสาธารณะขนาดเล็ก-พืน้ท่ีทางสงัคม

ชุมชนไทย กลา่วไว้โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี ภกัด์ิสขุเจริญได้อธิบายถึงพืน้ท่ีว่างท่ีมี “สนาม
ทศัน์”ท่ีดี หมายถึงพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพในการมองเห็นและสามารถเข้าถึงได้สงู พืน้ท่ีว่างสาธารณะเป็น
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องค์ประกอบท่ีส าคญัของชุมชน ควรมีการสง่เสริมให้มีการใช้พืน้ท่ีว่างสาธารณะของชุมชนเมืองเป็น
แบบอเนกประสงค์ (multi uses) และสง่เสริมให้พืน้ท่ีวา่งสาธารณะเป็น “พืน้ท่ีทางสงัคม” อย่างแท้จริง
ของเมือง ซึ่งสามารถท าให้เกิดขึน้ได้โดยการจัดวางพืน้ท่ีให้สื่อความหมาย ความผูกพัน ความ
ประทบัใจ และเป็น “สถานท่ี” (place) มากกวา่ “พืน้ท่ี”(space) ธรรมดา (Norberg Schulz, 1976) 

พืน้ท่ี “สนามทศัน์”(visits field) คือพืน้ท่ีในการถูกมองเห็นทัง้หมดจากจุดใดจุดหนึ่ง สิ่ง
ปิดล้อมในพืน้ท่ีชุมชนหรือเมือง ตลอดจนการวางตวัของพืน้ท่ีท่ีสมัพนัธ์กับพืน้ท่ีอ่ืนๆ มีผลท าให้ขนาด
ของสนามทศัน์แต่ละต าแหน่งเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะสง่ผลโดยตรงท าให้ประสบการณ์และพฤติกรรม
ของคนในพืน้ท่ีนัน้ๆ เช่น การเลือกเส้นทางการเข้าถึง เดินผ่าน หยุดพบปะ พูด คุย เดิน นั่ง ฯลฯ
แตกต่างกันออกไปด้วย พืน้ท่ีท่ีมีศักยภาพสงูในการมองเห็นหรือมีสนามทศัน์ท่ีกว้างไกลและชัดเจน
กวา่ มีแนวโน้มท่ีจะเอือ้ให้เกิดการเข้าใช้พืน้ท่ีอย่างหลากหลายวตัถุประสงค์ ในหลากหลายเวลา โดย
กลุม่หลากหลายประเภทอีกด้วย 

 
ภาพท่ี 3 พืน้ท่ี “สนามทศัน์” คือพืน้ท่ีถกูมองเห็นจากจุดใดจุดหนึง่  
ท่ีมา: Benedikt, To Take Hold of Space: Isovists and Isovists Fields.Envirnment and Planning B,6  
(n.p.,1979), 50. 

 
ภาพท่ี 4 พืน้ท่ีสนามทศัน์เปลีย่นแปลงไปตามสิง่ปิดล้อม  
ท่ีมา: 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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ดงันัน้ การจดัวางพืน้ท่ีวา่งสาธารณะให้มีการใช้งานอเนกประโยชน์และมีคณุภาพท่ีดี ควร
ค านึงถึงสนามทศัน์ของพืน้ท่ีควรจะมีมากตามไปด้วย เน่ืองจากสนามทศัน์เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสามารถ
ดงึดดูผู้ใช้งานให้เลอืกท่ีจะเข้าหรือไม่เข้ามาใช้งานในพืน้ท่ีโครงการ 

 
4. แนวความคิดการจัดการที่ดินรกร้างของเมือง (อริยา อรุณินท์, 2553: 29) 

ในตา่งประเทศใช้ค าเรียกวา่ “ท่ีดินรกร้าง” กบัการใช้พืน้ท่ีไม่เหมาะสมกบัประโยชน์ของ 
พืน้ท่ีอย่างแท้จริง และมีค าศพัท์ท่ีใช้เรียกพืน้ท่ีเหลา่นีไ้ด้หลายค า 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 เป็นต้น ซึ่งชีน้ าไปในทางลบของ
การใช้พืน้ท่ีอย่างไม่เหมาะสมทัง้สิน้ เน่ืองจากพืน้ท่ีเหล่านีจ้ะเป็นแหล่งเสื่อมโทรมของเมือง ไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย เป็นแหลง่ซอ่งสมุอาชญากรรม เป็นแหลง่ปนเปื้อนสารพิษ สง่ผลต่อความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชนโดยทัว่ไป 

4.1 ประเภทของที่ดินรกร้าง สามารถแบง่ออกได้เป็นกลุม่ๆ ดงันี ้
4.1.1 vacant land เป็นการระบุวา่ท่ีดินนีไ้ม่มีการใช้สอย ซึง่เก่ียวพนัถึงเร่ืองสทิธิ 

ตามกฎหมาย การใช้สอย การยดึครอง และการฟืน้ฟูทางด้านสิง่แวดล้อม ได้แก่ 
        1. ท่ีดินไม่เคยมีกรรมสทิธ์ิถือครองตามกฎหมาย  
        2. ในประเทศแคนาดากลา่วถึงการยดึครองพืน้ท่ี (occupancy) วา่ หมายถึง 

ท่ีดินไม่มีอาคาร สิง่ก่อสร้าง หรือกิจกรรมอ่ืนใด ยกเว้นการเกษตร ป่า หรือการสงวนรักษาไว้เพื่อการใด
การหนึง่ เป็นท่ีดินท่ีไม่มีสิง่ก่อสร้างถาวรตัง้อยู ่และ/หรือไม่มีการพฒันา 

        3. Pagano & Bowman (2000) ให้ค านิยามไว้ในแบบสอบถามเร่ือง vacant  
land ใน 70 เมืองในสหรัฐอเมริกาว่า หมายถึง ท่ีดินทัง้ของรัฐและเอกชนท่ีไม่ได้ใช้หรือทิง้ไว้ให้รกร้าง
หากเคยมีอาคารอยูก็่ไม่ได้ใช้แล้ว หรือไม่อยูใ่นสภาพท่ีใช้สอยได้ 

        4. พระราชบญัญัติการป้องกนัสิง่แวดล้อมและการป้องกนัและการควบคมุ 
มลพิษของสหราชอาณาจักร ปี คศ.1990 ได้ให้ค าจ ากัดความของ vacant land และ brownfield 
derelict land 
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เอาไว้วา่ เป็นท่ีดินท่ีเคยมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินแตไ่ด้มีการใช้สอยลดลงเป็นเวลานานอยา่งมีนยัยะ หรือ
ท่ีดินซึง่สามารถน ามาใช้สอยได้หากพฒันาหรือปรับปรุงสภาพ 

4.1.2 voids ค าศพัท์นี ้มีการกลา่วถึงในหลายๆท่ี ได้แก่ 
         1. โครงการ Parole-A Project of gruppo a 12 กลา่วไว้วา่ void หมายถึง พืน้ 

ท่ีวา่ในเมืองท่ีมีคณุภาพต ่า บางครัง้อาจเรียกวา่ urban ruins  
         2. บทความของ Bo Gronlund (1994) เร่ือง Filing the voids of urbanity ได้ 

ให้ความหมายของ voids ในแง่ของความขาดแคลน (lacking) คือการขาดการใช้สอย ขาดผู้คน ขาด
ความงาม ขาดความแตกตา่ง พร้อมกนันีย้งัสง่ผลกระทบตอ่การขยายตวัของเมือง เศรษฐกิจ การเมือง 
และวฒันธรรมอีกด้วย 

         3. Perera (1994) กลา่วถึงศกัยภาพในการพฒันาพืน้ท่ี void วา่สามารถเป็น 
แหลง่พกัพิงแรงงานนอกระบบได้ และ void หมายถึงท่ีดินท่ีไม่มีการใช้สอย ใช้สอยไม่เต็มท่ี หรือทิง้ร้าง
ในพืน้ท่ีเมือง 

4.1.3 lost/dead space เป็นสว่นของท่ีดินท่ีไม่มีสิง่ก่อสร้าง และถกูทิง้ไว้ เป็นท่ีท่ีไม่มี 
ใครจบัจอง ถกูทอดทิง้(Trancik ,1986) 

4.1.4 terra incognita ในหนงัสอื “Terra Incognita : Vacant Land and Urban 
Strategies” ผู้ เขียนคือ Bowman & Pagona (2004) ได้ให้ความหมายของ terra หมายถึง แผ่นดิน 
และ incognita หมายถึง ปกปิดไม่รู้จกั โดยรวมของหนงัสอืพดูถึงด้านบวกและลบของท่ีดินรกร้าง 

4.1.5 in rem (foreclosure) property / In rem status ท่ีดินท่ีไม่ได้เสยีภาษีในสหรัฐ 
อเมริกา เน่ืองจากประสบปัญหาด้านการลงทุน ในช่วงปี ค.ศ.1960-1970 จึงถูกโอนกรรมสิทธ์ิมาเป็น
ของเมือง 

4.1.6 abandoned / absentee property เป็นสิง่ก่อสร้างและท่ีดินท่ีถกูทิง้ร้าง 
4.1.7 derelict land หมายถึงท่ีดินท่ีถกูทอดทิง้เพราะเสยีหายจากอุตสาหกรรม หรือ 

การพัฒนาท่ีท าให้ไม่สามารถน าพืน้ท่ีมาใช้ได้โดยไม่ได้มีการบ าบัดเสียก่อน มักเป็นท่ีดินท่ีเคย
เก่ียวข้องกับการท าเหมืองและทางรถไฟ ในช่วงปี ค.ศ.1988-1993 หน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อม
ของสหราชอาณาจกัรใช้ท่ีดินประเภทนีเ้ป็นดชันีชีว้ดัทางด้านสิง่แวดล้อม 

4.1.8 TOADs มาจาก Temporarily Obsolete Abandoned Derelict Site ถกู 
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บญัญัติโดย Greenburg at el (1990,1996,2000) ครอบคลมุความหมายท่ีดินเก่าท่ีถกูทอดทิง้ชัว่ 
คราว หรือจากการเสยีหายจากอุตสาหกรรม 

         4.1.9 brownfield ใช้เรียกท่ีดินท่ีเคยท ากิจกรรมท่ีเกิดการปนเปื้อน ท าให้ท่ีดินถูก
ทอดทิง้เพื่อรอวนัน ากลบัมาฟืน้ฟูหรือใช้ใหม่เพื่อกิจกรรมที่เหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

      ในประเทศไทยเคยมีการให้ค าจ ากดัความของท่ีดินรกร้าง เช่น รายงานของบริษัท
ท่ีปรึกษาจาก M.I.T.(1994)ได้ยกตวัอย่างท่ีดินรกร้างท่ีสามารถน ามาปรับเปลี่ยนเป็นพืน้ท่ีสีเขียวได้
ขึน้อยู่กับสภาพท่ีตัง้และความเหมาะสมกับการใช้สอยต่างๆ โดยน าเสนอประเภทของท่ีดินรกร้างท่ี
สามารถปรับเปลีย่นเป็นสวนสาธารณะได้  ได้แก่ 

     1. กลุม่บ้านหรือโรงงานท่ีไม่ได้ใช้ 
     2. ท่ีทิง้ขยะหรือบริเวณโกดงัเก็บของ 
     3. ช่องวา่งระหวา่งพืน้ท่ีอุตสาหกรรมหรือพืน้ท่ีพฒันาใหม่ท่ีไม่เหมาะกบัการท า 

เป็นท่ีพกัอาศยั 
     4. ท่ีดินท่ีถกูทอดทิง้ 
     5. สระน า้ ท่ีรับน า้ 
     6. ท่ีดินริมคลอง หรือแม่น า้ 
     7. ท่ีดินข้างทางรถไฟ ถนน หรือทางดว่น 
     โดยแผนพฒันาท่ีรกร้างทัง้หลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีมามุ่งเน้นไปในทิศ 

ทางด้านสร้างพืน้ท่ีสีเขียวซึ่งเป็นแนวนโยบายท่ีถูกก าหนดโดยผู้ บริหาร ไม่มีการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ท้ายท่ีสดุแผนตา่งๆจึงไม่เกิดขึน้จริง 

4.2 ทิศทางการพัฒนาพืน้ที่รกร้างของเมืองฟิลาเดเฟีย (1995) มีแนวทางการพฒันา 
พืน้ท่ีเพื่อปรับสภาพแวดล้อมของชุมชน ดงันี ้

      1. รักษาสภาพพืน้ท่ีเพื่อสง่เสริมให้มีกายภาพท่ีดี 
      2. กระตุ้นให้เกิดการพฒันาพืน้ท่ีท่ีสง่เสริมการยดึเหน่ียวความสมัพนัธ์ของชุมชน 
      3. ให้มีแผนพฒันาระยะตา่งๆ หากยงัไม่มีศกัยภาพในระยะอนัใกล้ แผนนัน้จะต้องใช้ 

งบประมาณการบ ารุงรักษาท่ีสงู ขณะท่ีรอเวลาท่ีพร้อมท่ีจะพฒันา 
      4. เพิ่มพืน้ท่ีวา่งของชุมชน 
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      5. เน้นความส าคญัของภูมิทศัน์ถนน เพื่อเป็นองค์ประกอบของการออกแบบละแวก
บ้าน 

      6. ปรับกฎเกณฑ์กฎหมายท่ีเก่ียวกับโซนให้ทนัสมัย สอดคล้องกับหลกัการออกแบบ
ละแวกบ้านนัน้ 

      7. น าธรรมชาติกลบัมาสูชุ่มชน 
      8. เปลีย่นทศันคติและความคาดหวงัเก่ียวกบัความเป็นไปได้ในการพฒันาพืน้ท่ีรกร้าง

ใหม่ทัง้ในภาครัฐและชุมชนเอง 
      9. สร้างให้เกิดเคร่ืองมือในการบริหารจดัการและดแูลพืน้ท่ีรกร้าง 
      จากความร่วมมือของหลายฝ่ายอนัได้แก่ รัฐ เมือง ชุมชน สถาปนิก วิศวกร และศิลปิน 

ท าให้ท่ีดินรกร้างหลายๆ โครงการ ในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงจากพืน้ท่ีเสื่อมโทรมเป็นพืน้ท่ีท่ีมี
ช่ือเสียง เช่น โครงการ Viaduc des Arts / La Promenade Plantee ในนครปารีส ประเทศฝร่ังเศส  
โครงการ Walla Mulla Parks ในนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลยี โครงการ Overtown Pedestrian Mall 
ย่านคนแอฟริกันอเมริกันเมืองไมอาม่ี  และโครงการ Highline ในมหานครนิวยอร์ค ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น  

4.3 สรุปทิศทางการพัฒนาที่ดินรกร้าง มีดงันี ้ 
       1. เพื่อความสวยงาม 
       2. เพื่อประโยชน์ด้านการเดินทางสญัจร 
       3. เพื่อกิจกรรมสนัทนาการ 
       4. เพื่อการค้า 
       5. เพื่อประโยชน์ทางด้านสิง่แวดล้อม 
       6. เพื่อประโยชน์ตอ่สว่นรวมและสงัคม 
       7. เพื่อเพิ่มมลูคา่ท่ีดินบริเวณท่ีดินท่ีมีการพฒันาและท่ีดินโดยรอบ 

 
5. ทฤษฎีชีวิตสังคมเมือง (ก าธร  กลุชล, 2545: 223) 

เจน เจคอบส์ (1961) เขียนหนงัสือ The Death and Life of Great America Cities ให้
ความส าคญักบัวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่บบธรรมดาสามญั และการใช้ชีวิตร่วมกนัอยา่งอบอุ่นข้างๆบาท 
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วิถีตามถนนสายตา่งๆ ในเมืองใหญ่ ซึง่ชาวเมืองทัง้หลายมีความคุ้นเคยมาหลายชัว่อายคุน 
เจน เจคอบส์ ได้รวบรวมประสบการณ์จากการใช้ชีวิตในเมืองต่างๆ มาประมวลเป็น

ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งอาจสรุปเป็นทฤษฎีชีวิตสงัคมเมืองท่ีเน้นเร่ือง “ถนนและความหลากหลาย” ได้
ดงันี ้

5.1 ถนน 
     ถนนและทางเท้าคือดัชนีชีว้ัดคุณภาพของเมือง เมืองใดมีถนนและทางเท้าท่ีมี 

ชีวิตชีวา เมืองนัน้มีความนา่สนใจ แต่ในทางตรงกันข้าม เมืองท่ีมีถนนท่ีเงียบเหงา จะรู้สกึน่าเบื่อและ
ไม่ปลอดภยั 
                        การออกแบบถนนให้มีชีวิตชีวา ท าได้โดยการดึงดูดให้มีผู้คนเดินผ่านไปมาอยู่
ตลอดเวลา เช่นมีร้านรวงที่หลากหลาย จ าหนา่ยสนิค้าพิเศษ หรือให้บริการซึง่ท่ีอ่ืนๆไม่มี ถนนและทาง
เท้าท่ีมีผู้คนเดินผ่านจ านวนมากจะเกิดความน่าสนใจ เพราะผู้คนมักชอบดูผู้คนด้วยกัน ด้วยเหตุผล
ดงักลา่ว จึงไม่ควรออกแบบถนนสายตา่งๆให้มีลกัษณะเหมือนๆกนัไปหมด 

    การออกแบบถนนให้มีความปลอดภัย  จะต้องสร้าง แนวแสดงอาณาเขต 
(Territory) สว่นบุคคล-สว่นสาธารณะ ให้แตกตา่งอยา่งเห็นได้ชดั อาคารชัน้บนท่ีชิดขอบทางเท้า ก็ควร
ออกแบบให้มีสว่นท่ียื่นล า้ออกไปในลกัษณะ bay window เพื่อให้ผู้ ท่ีอยู่อาศยัภายในอาคารสามารถ
กวาดสายตามองเห็นสิ่งท่ีเกิดขึน้บนถนนทัง้ทางซ้ายทางขวาได้มากท่ีสดุ อนึ่งถนนท่ียาวเกินไป เช่น 
ถนนบางสายในนิวยอร์ค ซึ่งยาวถึง 300 เมตร ก็ควรตดัลงคร่ึงหนึ่งเพื่อสร้างเส้นทางลดัให้เดินสัน้ลง
และเพิ่มร้านหวัมมุถนนให้มากขึน้ ถนนซึ่งไม่ค่อยมีผู้คนเดินผ่านหรือไม่มีสายตาคอยเฝ้าระวงั มักจะ
กลายเป็นแหลง่อาชญากรรมของแก๊งวยัรุ่นและพวกมิจฉาชีพ 

5.2 ความหลากหลาย 
     ในย่านใจกลางเมือง ควรใช้ที่ดินแบบผสมผเส ทัง้ท่ีอยูอ่าศยั ท่ีท างาน ร้านค้า  

และแม้กระทั่งอุตสาหกรรมท่ีปราศจากมลภาวะ ทัง้นี ้เพื่อให้มีผู้คนผ่านไปผ่านมาจ านวนมากๆ 
ตลอดเวลา โดยได้ให้เหตุผลว่า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นัน้ สามารถท าให้สะอาด เงียบ และ
สวยงามได้ จึงไม่จ าเป็นต้องแยกตวัออกหา่งจากยา่นอ่ืนๆ 

     ควรอนุรักษ์อาคารเดิมๆไว้ ให้มีสดัสว่นมากกวา่อาคารใหม่เพื่อรักษาระดบั 
เศรษฐกิจท้องถ่ิน  

     การสร้างความหนาแน่นของอาคารและผู้คน เพื่อความมีชีวิตชีวาและความ 
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หลากหลายในยา่นใจกลางเมือง โดยเฉพาะเมืองใหญ่ แต่ไม่ใช่การสร้างความแออัด สร้างบรรยากาศ
ของอาคารหลายๆรูปแบบ เกิดบรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวา ผู้คนก็จะได้พบปะสงัสรรค์และช่วยกันสอดสอ่ง
ดแูลความปลอดภยั 

แนวความคิดท่ีเป็นจุดเดน่ของเจน เจคอบส์ได้แก่ 
1. การค านงึถึงความต้องการของผู้ใช้งาน ไม่ใช่ของผู้ออกแบบ 
2. การใช้ท่ีดินอยา่งผสมผเส ไม่แบง่แยกอยา่งเด็ดขาด 
3. การออกแบบให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของสงัคม 

 
6. การศึกษาจากกรณีตัวอย่าง 

6.1 กรณีตัวอย่างพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
      สะพานข้ามแยกหนองหอย เป็นสะพานข้ามแยกบนถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 

1141 ถนนมหิดล ตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข 106 เชียงใหม่-ล าพูน (ถนนสายต้นยาง) มีการ
ก่อสร้างสะพานข้ามแยกขึน้ในปี พ.ศ. 2544 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณทางแยกแห่งนี ้
เน่ืองจากในช่วงเวลาเช้าและเย็นซึ่งเป็นเวลาเลิกเรียนและเลิกงาน จะมีการจราจรท่ีคับคั่งมาก 
การจราจรบริเวณทางแยกจึงติดขัดเป็นเวลานาน ในขณะนัน้นายช่างพรธรรม แย้มพลอย ด ารง
ต าแหน่งนายช่างแขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 2  ได้เสนอให้มีการจัดท าสะพานข้ามแยกหนองหอยเป็น
โครงสร้างสะพานคอนกรีตขนาดใหญ่ 6 ช่องจราจร เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรท่ีติดขัด
สะสมในเวลาเช้าและเย็น ซึง่ตอ่มาหลงัจากได้ก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ นายช่างธีรพงษ์ ขจรเดชากุล 
ซึ่งด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงาน แขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 2 ในขณะนัน้ ได้เล็งเห็นว่าพืน้ท่ีใต้
สะพานข้ามแยกหนองหอยเป็นพืน้ท่ีท่ีควรสง่เสริมให้มีเอกลกัษณ์ จึงได้เสนอโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกหนองหอย โดยการจัดท า ประติมากรรมหอยนานาชนิด และสระน า้พุเพื่อ
ความสวยงามในพืน้ท่ี รวมทัง้การทาสีโครงสร้างเสาสะพานเป็นสีแดงและเขียนลวดลายไทยตกแต่ง
ด้วยสีทอง เพื่อให้เกิดความสะดุดตาแก่ผู้พบเห็น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่านผู้ ว่าสุวัฒน์ ตัน
ติพฒัน์ จึงได้อนมุติังบในการก่อสร้างจากจงัหวดัมาเป็นจ านวนเงินประมาณสองล้านบาท 

    ข้อดีของการจัดภมูิทัศน์แยกหนองหอย เป็นพืน้ท่ีท่ีมีเอกลกัษณ์ชดัเจน แสดงถึง 
ความเป็นไทย มีความสวยงาม ได้รับความช่ืนชมจากประชาชนทัว่ไป 
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    ข้อเสียของการจัดภมูิทัศน์แยกหนองหอย การจดัวางชิน้งานประติมากรรมที่วาง 
ระดับสายตาอาจบงัมุมมองของการขบัขี่จึงเกิดอุบติัเหตุบริเวณทางแยกบ่อยครัง้ และการมีน า้เป็น
องค์ประกอบของงานท าให้ต้องมีการดแูลรักษาท่ียากล าบาก 

 
ภาพท่ี 5 การจดัภมิูทศัน์ใต้สะพานข้ามแยกหนองหอยรูปท่ี 1 

             (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 28 มกราคม 2556) 
 

 
ภาพท่ี 6 การจดัภมิูทศัน์ใต้สะพานข้ามแยกหนองหอยรูปท่ี  2 
             (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 28 มกราคม 2556) 
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ภาพท่ี 7 การจดัภมิูทศัน์ใต้สะพานข้ามแยกหนองหอยรูปท่ี 3 
             (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 28 มกราคม 2556) 
 

 
ภาพท่ี 8 การจดัภมิูทศัน์ใต้สะพานข้ามแยกหนองหอยรูปท่ี  4 
             (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 28 มกราคม 2556) 
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ภาพท่ี 9 การจดัภมิูทศัน์ใต้สะพานข้ามแยกหนองหอยรูปท่ี 5 
             (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 28 มกราคม 2556) 
 

6.2 กรณีศึกษาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2553: 3-4) 

      โครงการจดัท าแผนแม่บทการพฒันาพืน้ท่ีในเขตทางพิเศษท่ีทางคณะสถาปัตยกรรม- 
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจดัท าเพื่อเสนอต่อ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้เสนอแนวทาง
ในการพฒันาพืน้ท่ีใต้ทางยกระดบัของการทางพิเศษโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการท าประโยชน์ไว้ ดงันี ้

     1. Revenue Driven มุ่งเน้นประโยชน์ในเชิงการสร้างรายได้ให้กับองค์กร ท าให้เกิด
การพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ให้เต็มศกัยภาพ (utilization) เพื่อสร้างผลประกอบการให้กับ
องค์กร ซึง่การพฒันาโครงการตามกลยทุธ์ในลกัษณะนีจ้ะเน้นการสร้างรายได้ โดยเลือกรูปแบบในการ
ลงทุนท่ีสามารถปฏิบัติและบรรลุผลส าเ ร็จได้ในระยะเวลาอันสัน้  เช่น การหาพันธมิตรท่ีมี
ความสามารถเข้ามาด าเนินการแทน ซึ่งจะท าให้องค์กรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนโดยท่ีไม่ต้องแบก
รับความเสีย่งจากการด าเนินธุรกิจด้วยตนเอง 

     2. Growth Driven มุ่งเน้นเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจใหม่ (new business 
Portfolio) เพื่อขยายขอบเขตและการมุ่งสร้างคุณค่า (value) ขององค์กรในระยะยาว จากการมีความ
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หลากหลายของแหลง่ท่ีมารายได้เพิ่มมากขึน้ การพฒันาตามกลยทุธ์ดงักลา่วมุ่งเน้นประโยชน์ในระยะ
ยาวส าหรับองค์กร เช่น ท าให้องค์กรมีความยืดหยุ่นและรองรับความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์
ต่างๆ ได้ดียิ่งขึน้ เป็นต้น เน่ืองจากการมีธุรกิจท่ีสร้างรายได้ให้หลายลกัษณะ และท าให้อง ค์กรมี
ความสามารถในการแข่งขนัดียิ่งขึน้เน่ืองจากสามารถน าธุรกิจต่างๆ ท่ีมีอยู่ในมือมาท างานประสาน
ระหวา่งกนั (synergy) ดงันัน้ในระยะยาวกลยุทธ์ในลกัษณะดงักลา่วจะช่วยให้องค์กรสามารถเติบโต
ขึน้จากเดิมได้เป็นอยา่งมาก 

     3. CSR Driven มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ต่อสงัคมสว่นรวม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
(corporate Social Responsibility) เป็นแนวทางการสร้างคณุคา่ขององค์กรในระยะยาวจากการสร้าง
ภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีเกือ้กูลต่อสงัคม โดยกลยุทธ์การพัฒนาในลกัษณะนีจ้ะให้ความส าคญักับ
ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กับประชาชนผู้ ใช้บริการ ชุมชน และสงัคมสว่นรวมมากกว่าประโยชน์ทางตรงของ
องค์กร ซึง่ในระยะยาวจะท าให้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นองค์กรท่ีมีภาพลกัษณ์ใน
เชิงบวกจากการด าเนินโครงการท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

    แนวคิดการพัฒนาการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีเขตในเมือง สามารถก าหนดแนวทางการ
พฒันา เช่น เพื่อสาธารณะประโยชน์ 57 เปอร์เซ็นต์   เพื่อหารายได้  57  เปอร์เซ็นต์  ทัง้นี ้เน่ืองจากเขต
ในเมือง มีคนอยูอ่าศยัและใช้สอยเป็นจ านวนมาก มีความหนาแน่นของประชากรสงู มูลค่าท่ีดินราคา
สงู ประชากรมีความต้องการพืน้ท่ีเพื่อการพกัผ่อน ออกก าลงักาย กิจกรรมการกีฬา และกิจกรรมทาง
สงัคม เห็นได้ว่า พืน้ท่ีเขตในเมืองยงัมีความต้องการพืน้ท่ีโลง่ พืน้ท่ีสีเขียวปลกูต้นไม้ มีความต้องการ
สว่นบริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ชุมชน ดังนัน้ การพัฒนาพืน้ท่ีเขตในเมืองเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมจึงเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีของ กทพ. และสอดคล้องกับนโยบายในการเ พ่ิมพืน้ท่ีโล่งให้กับ
ประชาชนของกรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ดังกล่าว สามารถท าได้
หลากหลายวิธี เช่น 

    ส่งเสริมความน่าอยู่ของเมือง ด้วยการสร้างกิจกรรมทางสงัคมของชุมชน การ
บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น จุดบริการประชาชน ห้องสมุดชุมชน ห้องอ่านหนังสือชุมชน 
ตลาดร้านค้า จุดจอดรถบริการ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นต้น 

    ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับชุมชน เช่น ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬา สนามเด็ก
เลน่ สวนสาธารณะขนาดตา่งๆ เป็นต้น 
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    ส่งเสริมการใช้ทางเท้า และทางจกัรยานในเขตเมือง 
    แก้ปัญหาบรรเทาการจราจร บริการจุดจอดรถ (Park and Ride) และจุดบริการ  

เช่น คิวรถตู้  คิวรถ จุดจอดมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นต้น 
    ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเมืองให้ดีขึน้ ค านงึถึงคณุภาพอากาศ การเพิ่มพืน้ท่ี 

ปลกูต้นไม้สร้างทศันียภาพท่ีนา่มองให้กบัเมือง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามขึน้ 
    ในบางพืน้ที่อาจสามารถเป็นส่วนในการช่วยเหลือแก้ปัญหาสังคมได้ เช่น การ 

ใช้เพื่อเป็นลานกีฬาต้านยาเสพติด สง่เสริมการรวมกลุม่คนในชุมชน เป็นต้น 
     อย่างไรก็ตาม แนวทางการพฒันาพืน้ท่ีท่ีมุ่งเน้นเพื่อสาธารณะประโยชน์ในสดัสว่นท่ี

มากกว่าเพื่อการหารายได้ตามแนวทางท่ีเสนอข้างต้นนัน้ ยงัถือเป็นแนวทางท่ีสร้างมูลค่าให้กับท่ีดิน
เพื่อการหารายได้ในทางอ้อมด้วย เน่ืองจากการท่ี กทพ. จัดพืน้ท่ีส าหรับเป็นสว่นสาธารณะประโยชน์
อยู่ภายในเขตเมืองตามท่ีกลา่วข้างต้นนัน้ ย่อมเป็น ตัวดึงดูดให้ผู้ ใช้บริการสนใจเข้ามายังพืน้ท่ีของ
โครงการได้เป็นอยา่งดี ท าให้โครงการมีลกัษณะโดดเดน่และมีความแตกตา่งจากพืน้ท่ีของเอกชนทัว่ไป
ท่ีมุ่งเน้นเร่ืองการพาณิชย์เป็นหลกั  

     นอกจากนี ้กทพ. ยงัสามารถร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ของภาครัฐเพื่อร่วมกันพฒันา
พืน้ท่ีของโครงการให้ตอบสนองตอ่เป้าหมายในด้านสาธารณะประโยชน์ได้ด้วย เช่น กรุงเทพมหานคร 
(กทม.) ซึง่เป็นหนว่ยงานท่ีมีนโยบายในการหาพืน้ท่ีหรือท่ีดินท่ีได้มีการใช้ท าประโยชน์มาใช้พฒันาเป็น
สวนสาธารณะส าหรับคนกรุงเทพฯ  เป็นต้น โดยแนวทางดงักลา่วนีน้อกจาก กทพ. จะได้ประโยชน์ใน
เชิงภาพลกัษณ์การมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคมแล้ว กทพ. ยงัได้ประโยชน์จากการประหยดัเงินลงทุน
เม่ือเปรียบเทียบกบักรณีท่ี กทพ. ต้องพฒันาพืน้ท่ีดงักลา่วขึน้มาเองด้วย  

6.2.1 กลยุทธ์ด้านรูปแบบธุรกิจ 
         การได้มาของท่ีดิน เป็นตวัก าหนดส าคญัในการพฒันาพืน้ท่ีโดยมีการได้มาของ 

ท่ีดินหลายลกัษณะ คือ 
        1. ท่ีดินจากการเวนคืนพืน้ท่ีเพื่อก่อสร้างทางพิเศษ ทางขึน้ลงทางพิเศษ ดา่น 

เก็บเงินซึง่เป็นวิธีท่ี กทพ. ด าเนินอยู ่  
       2. ท่ีดินท่ี กทพ. ด าเนินการซือ้เอง ท าให้ข้อจ ากดัในการพิจารณาลดน้อยลง 
       3. ท่ีดินท่ี กทพ. ลงทนุท าธุรกิจร่วมกบัเอกชน และเอกชนเป็นเจ้าของท่ีดิน 

ดงัตวัอยา่งท่ีสามารถเสนอแนะเป็นรูปแบบทางธุรกิจ ได้ ดงันี ้
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 6.2.1.1 ธุรกิจการกีฬา 
             ปัจจุบนันี ้มีธุรกิจบริการด้านการพกัผอ่นหยอ่นใจ การกีฬา เกิดขึน้ในเขต 

เมืองท่ีมีความหนาแน่นประชากรสงูและมีความต้องการพืน้ท่ีเพื่อการออกก าลงักาย เช่น สนามหรือ
ลานฟุตซอล สนามหรือลานฟุตบอลขนาดเล็ก ลานกีฬาเอ็กซ์ตรีม เกมส์ (xtreme games) เป็นต้น 
รวมทัง้ การออกก าลงัด้วยอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ทัง้ในอาคารและกลางแจ้ง ซึ่ งอาจมีการใช้งานทัง้
กลางวนัและกลางคืน มีทัง้การฝึกสอน การซ้อม การเลน่เพื่อออกก าลงั การพกัผอ่นและการแขง่ขนัโดย
เก็บคา่บริการเป็นชัว่โมง พร้อมสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ 

 

  
ภาพที่ 10 กิจกรรมปีนหน้าผาจ าลอง 

ท่ีมา: Westway Housing Association, 
Westway News, accessed October 15, 2009, 
available from 
http://www.westway.org/about_us/history/199
0 s/1079616677/img_3235.jpeg. 

ภาพท่ี 11 สนามกีฬา 
ท่ีมา: Westway Housing Association, 
Westway News accessed October 15, 2009, 
available from 
http://www.westway.org/sports/wsc/football/g
al lery/1056372962/img_6354.jpeg. 
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 6.2.1.2 ธุรกิจการเช่าพืน้ท่ีเพื่อจดังานตา่งๆ  
            ปัจจุบนันี ้มีความต้องการการเช่าพืน้ท่ีเพื่อจดังานตา่งๆ โดยเฉพาะในเขต 

เมืองในยา่นการค้า และริมถนนสายหลกั ท่ีมีผู้คนสญัจรผ่านเป็นจ านวนมาก รวมทัง้ บริเวณท่ีใกล้กับ
ระบบขนสง่มวลชน เช่น การเช่าใช้พืน้ท่ีในสวนสาธารณะ เพื่อจัดงานสอนศิลปะ เพื่องานแสดงสินค้า 
และเพื่อการประชาสมัพันธ์ เป็นต้น หรือการเช่าพืน้ท่ีบริเวณสยามสแควร์ ซึ่งในวันปกติจะใช้พืน้ท่ี
ดงักลา่วเป็นถนนท่ีจอดรถ และในวนัท่ีมีการขอใช้พืน้ท่ีจดังาน อาจจะปรับเปลีย่นเป็นงานเปิดตวัสินค้า 
การแสดงดนตรี การแขง่ขนักีฬา การรณรงค์ทางสงัคม และการรวมกลุม่ทางการเมือง ซึง่มีการก่อสร้าง
ชัว่คราวได้ เช่น เวที ติดตัง้ไฟ เต็นท์ การตกแตง่ด้วยป้าย เป็นต้น 

 
ภาพท่ี  12 ลานกิจกรรมส าหรับจัดงานใช้พืน้ท่ีใน
เขตทางพิเศษ ในการท าสวนสาธารณะจัดงาน
คอนเสิ ร์ต  ทางพิ เศษเ มือง Louisville รั ฐ 
Kentucky ในสหรัฐอเมริกา 

 
ภาพท่ี  13 การใช้พืน้ท่ีในเขตทางพิเศษ ใน
การท าสวนสาธารณะจัดงานคอนเสิร์ต ทาง
พิเศษเมือง Louisville รัฐ Kentucky ใน
สหรัฐอเมริกา 

ท่ีมา: Flickr, Louisville, accessed November 
18, 2009, available from 
http://www.flickr.com/photos/joelmann/35482 
721/in/set-785086/ 

ท่ีมา: Flickr, Louisville, accessed 
November 18, 2009, available from 
http://farm1.static.flickr.com/82/2339786
88_52 e4da283e.jpg 
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ภาพท่ี 14 การใช้ประโยชน์เป็นบ่อน า้ส าหรับ
พาย เ รื อ  ท า งพิ เ ศษ เ มื อ ง  Zaanstadt ใ น
เนเธอร์แลนด์ 

ท่ีมา: ARCHITONIC, A8ernA, accessed 
November 21, 2009, available from 
http://www.architonic.com/aisht/a8erna-nl-
architects/5100103 

 

ภาพท่ี 15 การใช้ประโยชน์เป็น Graffiti Gallery 
ทางพิเศษเมือง Zaanstadt ในเนเธอร์แลนด์ 

 
 

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

6.2.1.3 ธุรกิจจุดจอดรถจร (park and ride) ซึง่อาจร่วมมือกนัระหวา่ง กทพ.กรุงเทพ 
มหานคร องค์การขนสง่มวลชน และเอกชนตา่งๆ  

6.2.1.4 ธุรกิจการบริการรถรับสง่ (คิวรถ) และบริเวณร้านค้าตา่ง ซึง่อาจร่วมมือกนั 
ระหวา่ง กทพ. กรุงเทพมหานคร องค์การขนสง่มวลชน และเอกชนตา่งๆ  
                 6.2.1.5 ธุรกิจยา่นการค้า เช่น ตลาด ตลาดนดั ไนท์ บาร์ซาร์ (night bazaar) เป็นต้น 
ท่ีเกิดขึน้ตามสถานท่ีราชการ สถาบนั อาคารส านกังาน ท่ีมีคนจ านวนมาก โดยย่านธุรกิจการค้านีอ้าจ
เป็นตลาดนัดประจ ารายสปัดาห์ ประจ ารายเดือน เพื่อสามารถช่วยเหลือพนักงานให้ซือ้สินค้าท่ีมี
คุณภาพดีได้ในราคาถูก โดยใช้พืน้ท่ีลานโล่ง ปรับปรุงตกแต่งด้วยสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ชั่วคราว
ทัง้หมด เช่น ร่มสนาม โต๊ะเก้าอี ้ซึง่อาจใช้สลบักบัการใช้งานอ่ืนได้ด้วย เช่น ถนน ลานจอดรถ เป็นต้น
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ภาพท่ี 16 Marché sous le viaduc du metro 
ท่ีมา :  Panoramio, Marche sous le viaduc du 

metro, accessed November 27, 2009, 
available from 
http://www.panoramio.com/photo/15263805 

ภาพท่ี 17 Le marché de Belleville 
ท่ีมา : LOISIRS, Le marche de Belleville, 
accessed November 27, 2009, available from 
http://www.linternaute.com/paris/magazine/di
aporama/06/marches/belleville/1.shtml 
 

 
ภาพท่ี 18 ตลาดนดั Marché parisien ในฝร่ังเศส ภาพท่ี 19 ตลาดไนท์บาร์ซาร์ (Night Bazaar)Une 

ballade au marché de nuit ในฝร่ังเศส 

ท่ีมา : Flickr, Marché parisien, accessed 
October 27, 2009, available from 
http://www.flickr.com/photos/73491156@N00/
298380978 

ท่ีมา : Lenomanbuzz, Une ballade au marché 

de nuit, accessed November 27, 2009, 
available from 
http://lenormanbuzz.com/2009/07/31/norman
die-marches-de-nuit/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.linternaute.com/paris/magazine/diaporama/06/marches/belleville/1.shtml
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ภาพท่ี 20 ทศันียภาพภายนอกการปรับปรุงพืน้ท่ี
ใต้สะพาน Queensborough ให้เป็น 
Bridgemarket   

 

ภาพท่ี 21 พืน้ท่ีใช้งานภายในการปรับปรุงพืน้ท่ีใต้
สะพาน Queensborough ให้เป็น Bridgemarket   

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

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

       
6.2.2 กลยุทธ์ด้านการหาผลประโยชน์ 
         ลกัษณะการหาผลประโยชน์ในโครงการพฒันาท่ีดินแตล่ะแหง่ สามารถ 

ด าเนินการได้หลายลกัษณะด้วยกนั โดยมีตวัอยา่งดงัตอ่ไปนี ้
         1. การให้เช่าพืน้ท่ี ได้แก่ 
           การให้เช่ากิจกรรมเพื่อการใช้งานระยะสัน้ เช่น คร่ึงวนั หนึง่วนั สองวนั  

หรือหนึง่สปัดาห์ เป็นต้น ในรูปแบบของลานกิจกรรมที่แตกตา่งกนัไป เช่น ลานแสดงสินค้า เปิดตวัขาย
สนิค้า ลานแขง่ขนักีฬา ตลาดนดั ตลาดอาหาร ตลาดงานศิลปะ ตลาดต้นไม้ ตลาดดอกไม้ เปิดท้ายรถ
ขายของ เป็นต้น 

            การให้เช่าระยะสัน้ 1-5 ปี ส าหรับโครงการขนาดเลก็ ลงทนุไม่สงู  
         การให้เช่าระยะมากกว่า 5 ปีเป็นระยะ 10 ปี หรือ 30 ปี ส าหรับโครงการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขนาดใหญ่(เพิ่มแรงจูงใจแก่ผู้ลงทุน) ผู้ ลงทุนจะลงทุนในการก่อสร้างท่ีถาวรมั่นคง เงินลงทุนจ านวน
มากมีระยะคุ้มทนุยาวนาน 

         2. การให้เช่าติดตัง้ป้าย ได้แก่ 
           การให้เช่าพืน้ที่เพื่อติดตัง้ป้าย เช่น ก าแพงกนัดิน ก าแพงกนัเสยีง รัว้ เสา 

โครงสร้างบริเวณดา่นเก็บเงินคา่ผา่นทาง เป็นต้น หรือเป็นป้ายอิสระติดตัง้ในเขตทาง ท่ีไม่กีดขวางและ
ไม่เกิดอนัตรายกบัการสญัจร ไม่สร้างปัญหามลทศัน์ และมีความแข็งแรงมัน่คง  

           การให้เช่าโดยก าหนดเป็นระบบตอบแทน แบบการแลกเปลีย่นสนิค้า  
หรือเจรจาต่อรอง (barter) เช่น การให้ติดตัง้ป้ายเอกชนเพื่อตอบแทนในการประชาสมัพันธ์ การ
โฆษณาของเอกชน เป็นต้น 

        3. การให้เช่าร้านขนาดเลก็ ได้แก่ 
          การให้เช่าเพื่อเป็นร้านค้า ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม เพื่อการประชาสมัพนัธ์ 

ซุ้มหรือคูหาในลกัษณะแบบบูธ (booth / kiosk) นอกจากเพื่อเป็นการให้บริการแล้ว ยงัอาจช่วยให้มี
หน้าท่ีดแูลรักษาความสะอาด และความปลอดภยัในบริเวณนัน้ให้ด้วย 

6.3 กรณีตัวอย่าง Koog aan de Zaan ,The Neterlands 
      Koog aan de Zaan เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ Zaan ใกล้เมือง 

อัมสเตอร์ดมั ในต้นศตวรรษท่ี 17 ได้มีการสร้างถนนยกระดบัขึน้บนเสาสงู 7 เมตร เพื่อใช้ข้ามแม่น า้ 
Zaan แตใ่นขณะเดียวกนั ถนนแหง่นี ้ก็ได้สร้างแผลฉกรรจ์ให้กับเมืองนีเ้ช่นกัน (พืน้ท่ีใต้ทางยกระดบันี ้
แลดูเหมือนอนุสรณ์อันแปลกประหลาดประหนึ่งโบสถ์ท่ียืดยาวออก) โครงการนี ้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อ
เช่ือมทัง้สองฝ่ังของเมือง และท าให้พืน้ท่ีใต้ทางยกระดบักลบักลายเป็นสถานท่ีท่ีมีชีวิตชีวาและพืน้ท่ีท่ี
นา่จดจ าหลงัจากมีสภาพเหมือนเป็นจุดบอดของเมืองมากวา่ 30 ปี  

      แบบร่างถกูจดัท าขึน้ โดยรวบรวมความต้องการและความคิดเห็นจากคนในชุมชนทัง้
ชาวบ้าน และผู้ประกอบการ โดยรวบรวมความคิดจากคนทุกเพศทุกวยัรวมทัง้เด็กและคนแก่ และจะ
ถูกใช้เป็นจุดเร่ิมต้นของการปรับปรุงในครัง้นี  ้ซึ่งโดยหลกัๆแล้ว พืน้ท่ีจะประกอบไปด้วย ร้านดอกไม้ 
ร้านขายปลา ลานจอดรถขนาด 120 คนั สว่นเช่ือมเมืองกับแม่น า้ท่ีดีขึน้ สวนสาธารณะ และพืน้ท่ีท่ี
เรียกวา่กราฟฟิตีแ้กเลอร่ี ซึ่งแผนงานนีถู้กจัดท าโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลท้องถ่ิน
และชาวบ้าน  

   ส
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     พืน้ท่ีใต้ทางยกระดบัไลจ่ากตะวนัออกสูต่ะวนัตกจะประกอบไปด้วย ม้านัง่แห่งความ
รัก ลานสเก๊ต สนามเด็กเลน่ เวทีเบรกแดนซ์  สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล ลานจอดรถ ทางข้าม 
ซุปเปอร์มาร์เกตในร่ม หอจดหมายเหตุ ร้านดอกไม้ ร้านขายปลา น า้พุแสงไฟ ทางข้ามถนนอีกแห่ง 
ป้ายรถประจ าทางแกะสลัก ท่าเรือเล็กๆ ดาดฟ้าชมวิว และแม่น า้ ถัดจากทางยกระดับเป็น
สวนสาธารณะเลก็ๆท่ีมีเนินน้อยใหญ่ซึง่จะช่วยเพิ่มความรู้สกึเขียวชอุ่มให้กบัพืน้ท่ี นอกจากนีย้งัมี ลาน
บาร์บีคิวและสนามฟุตบอล  

     ในสว่นของลานสเก๊ต จะเป็นการขดุพืน้ท่ีใต้ทางยกระดบัลงไปเป็นแอ่ง พืน้ท่ีลาดเอียง
สร้างจากบลอ็คโพลสีไตรีน จากนัน้ตดัด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้วพ่นทบัด้วยคอนกรีต ด้วยเทคโนโลยี
ใหม่นี ้ท าให้งา่ยตอ่การก่อสร้างส าหรับทกุๆงานดีไซน์  

     พืน้ท่ีสเีขียวท่ีมากเกินไปในสว่นของจตุรัสหน้าโบสถ์ ถูกปรับให้เป็นลานส าหรับตลาด
หรืองานออกร้าน ท าให้พืน้ท่ีดงึดดูความสนใจได้มากกวา่เดิม ในจตรัุสสว่นท่ีเป็นผงัเมืองดัง้เดิมจะเป็น
อิฐสอี่อน  ในสว่นท่ีเป็นไม้ บง่บอกถึงการเป็นสถานท่ีอยูด่ัง้เดิม  

     อาคารบ้านเรือนท่ีแออัดริมฝ่ังแม่น า้เป็นอุปสรรคในการมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างพืน้ท่ี
สาธารณะของเมืองกบัแม่น า้ จึงมีการขดุคลองและสร้างท่าเทียบเรือเล็กๆ เป็นการเช่ือมต่อไปยงัถนน
สายหลกั เน้นให้เห็นแสงสะท้อนของพืน้น า้ไปยงัเพดานทางยกระดบั ทา่เรือจะยื่นไปจนถึงเสาท่ีสองใน
แม่น้า ดาดฟ้าชมวิวเผยให้เห็นทิวทศัน์อนันา่มหศัจรรย์ของแม่น า้ ทางยกระดบันีช้่วยเพิ่มโอกาสในการ
เช่ือมโยงหมู่บ้านกบัทรัพยากรที่มีอยูไ่ด้อยา่งไม่น่าเช่ือ 

 

 
ภาพท่ี 22 บริเวณพืน้ท่ีทา่เรือ 
ท่ีมา: public space, A8ernA, accessed December 10,2012, available from 
http://www.publicspace.org/en/projects/d046-a8erna/prize:2006 
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ภาพท่ี 23 แผนผงัการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีโครงการ Koog aan de Zaan 
ท่ีมา: public space, A8ernA, accessed December 10,2012, available from 
http://www.publicspace.org/en/projects/d046-a8erna/prize:2006 
 

 
ภาพท่ี 24  ผงัพืน้, ผงับริเวณ, รูปตดั พืน้ท่ีโครงการ  Koog aan de Zaan 
ท่ีมา: public space, A8ernA, accessed December 10,2012, available from 
http://www.publicspace.org/en/projects/d046-a8erna/prize:2006 
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ภาพท่ี 25 บริเวณพืน้ท่ี ลานสเก๊ต 
ท่ีมา: public space, A8ernA, accessed December 10,2012, available from 
http://www.publicspace.org/en/projects/d046-a8erna/prize:2006 
 

                      
ภาพท่ี 26 บริเวณลานหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ท่ีมา: accessed December 10,2012, 
available 
fromhttp://www.publicspace.org/en/projec
ts/d046-a8erna/prize:2006 

ภาพท่ี 27 บริเวณลานจอดรถ 
ท่ีมา: public space, A8ernA, accessed 
December 10,2012, available 
fromhttp://www.publicspace.org/en/projec
ts/d046-a8erna/prize:2006 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.publicspace.org/en/projects/d046-a8erna/prize:2006
http://www.publicspace.org/en/projects/d046-a8erna/prize:2006
http://www.publicspace.org/en/projects/d046-a8erna/prize:2006
http://www.publicspace.org/en/projects/d046-a8erna/prize:2006
http://www.publicspace.org/en/projects/d046-a8erna/prize:2006


36 

 

 

 
ภาพท่ี 28  บริเวณลานหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตจดัท าเป็นลานจอดจกัรยาน 
ท่ีมา: public space, A8ernA, accessed December 10,2012, available 
fromhttp://www.publicspace.org/en/projects/d046-a8erna/prize:2006  
 

 
ภาพท่ี 29  บริเวณลานด้านข้างซุปเปอร์มาร์เก็ตจดัท าเป็นลานจอดรถยนต์  
ท่ีมา: public space, A8ernA, accessed December 10,2012, available 
fromhttp://www.publicspace.org/en/projects/d046-a8erna/prize:2006 
 

                        
ภาพท่ี 30 ลานจอดรถข้างซุปเปอร์มาร์เก๊ต 
ท่ีมา: public space, A8ernA, accessed 
December 10,2012, available 
fromhttp://www.publicspace.org/en/projec
ts/d046-a8erna/prize:2006 

ภาพท่ี 31 ลานจอดรถหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ท่ีมา: public space, A8ernA, accessed 
December 10,2012, available 
fromhttp://www.publicspace.org/en/projec
ts/d046-a8erna/prize:2006 
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7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษากรณีตัวอย่าง 
จากกรณีตวัอย่างจะเห็นได้ว่ามีการพยายามพฒันาพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกให้มีการใช้

ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพมากท่ีสดุ เน่ืองจากโดยสว่นใหญ่แล้วพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกเหลา่นี ้
มกัจะอยูใ่จกลางเมือง จึงมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสงู จากตวัอย่างการพฒันาพืน้ท่ีโครงการ  Koog aan 
de Zaan จะเห็นได้ว่าสามารถใช้ประโยชน์พืน้ท่ีใต้สะพานได้อย่างหลากหลายรูปแบบ สามารถจัด
กิจกรรมให้คนทุกเพศทุกวยั สามารถเข้ามาใช้พืน้ท่ีร่วมกันได้ และเกิดประโยชน์ทางด้านการค้าของ
ชุมชนอีกทางหนึง่ด้วย และจากการศกึษาแผนแม่บทการพฒันาพืน้ท่ีในเขตทางพิเศษ ท่ีทีมผู้วิจัยจาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัได้จดัท าแผนการพฒันาพืน้ท่ีใต้ทางยกระดบัของ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าพืน้ท่ีว่างท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกับพืน้ท่ีใต้สะพานข้าม
แยก สามารถน ามาจัดท าประโยชน์ได้อย่างหลากหลายแบบ โดยมีรูปแบบท่ีเป็นพืน้ท่ีสาธารณะ
ส าหรับประชาชนทัว่ไปและสามารถจดัให้เป็นพืน้ท่ีสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจจัดหารายได้ให้แก่ รัฐได้
อีกทางหนึง่ด้วย ซึง่เป็นการสง่เสริมให้พืน้ท่ีว่างใต้โครงสร้างงานวิศวกรรมท่ีใช้สญัจรมีชีวิตชีวาดูดีขึน้ 
และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและเมืองหลวงมากยิ่งขึน้ 

พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกในกรุงเทพมหานคร เม่ือวิเคราะห์ตามลกัษณะประเภทของพืน้ท่ี 
กลา่วได้วา่เป็นพืน้ท่ีวา่งในเมืองประเภทหนึ่ง (urban space) ท่ีเกิดจากการเว้นว่างส าหรับการสญัจร 
(corridor open space) ซึง่อยูใ่นเขตทาง (right of way) ซึง่บางพืน้ท่ีอาจมีการใช้ประโยชน์ท ากิจกรรม
ตา่งๆของเมืองหรือจดัตกแตง่สถานท่ีให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นบางสว่นแล้ว แต่ใน
บางพืน้ท่ียงัถกูละเลย จดัเป็นพืน้ท่ีสญูเปลา่ประเภทหนึ่ง (lost space) ซึ่งเม่ือวิเคราะห์กับทฤษฎีภาพ
กับพืน้ (figure-ground theory) ทฤษฎีความเช่ือมโยง และทฤษฎีการสร้างสถานท่ี พบว่า พืน้ท่ีใต้
สะพานข้ามแยกในกรุงเทพมหานคร มาสามารถตัง้อยูอ่ยา่งโดดเด่ียวได้ มีความสมัพนัธ์กับพืน้ท่ีต่างๆ
ของเมือง และบริบทของเมืองอยา่งแนบแนน่ การจะพฒันาพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกจ าเป็นต้องศึกษา
องค์ประกอบของเมืองด้านอ่ืนๆ ประกอบควบคูก่นัไปด้วยจึงจะท าให้การพฒันาพืน้ท่ีประสบผลส าเร็จ
เป็นอยา่งดี 
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บทที่ 3 
กระบวนการวิจัยและการด าเนินงาน 

 
การวิจัย เ ร่ือง  “การศึกษาแนวทางการพัฒนาพื น้ ท่ี ใ ต้สะพานข้ามแยกในเขต

กรุงเทพมหานคร” เป็นโครงการที่ต้องการเสนอแนะแนวทางส าหรับการพฒันาพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก
ของกรมทางหลวง และส าหรับพืน้ท่ีชุมชนเมืองท่ีเกิดขึน้ทัว่ประเทศไทย โดยใช้พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร
เป็นพืน้ท่ีศกึษา โดยมีวิธีการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

1. ศกึษาพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกทัง้หมดในกรุงเทพมหานครซึง่มีจ านวน 88 แหง่ โดยใช้ 
 โปรแกรม street view 

2. ศกึษารูปแบบของการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกในปัจจุบนัวา่มีการใช้ประ    
โยชน์ในรูปแบบใดบ้างและตัง้อยูท่ี่ใด 

3. คดัเลอืกพืน้ท่ีศกึษาวิจยั ซึง่จากการศกึษารูปแบบการใช้ประโยชน์พบวา่มี 5 รูปแบบ  
จึงได้ท าการคดัเลือกพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกท่ีก่อสร้างหรืออยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง ท่ีมีท่ี
ตัง้อยูใ่นเขตเมือง โดยคดัเลอืกรูปแบบละ 2 ท่ี เพื่อให้ข้อมลูท่ีได้มีความนา่เช่ือถือยิ่งขึน้ รวมพืน้ท่ีศึกษา
ท่ีคดัเลอืกทัง้หมดเป็น 10 แหง่ 

4. ศกึษาแนวความคิดและทฤษฎี รวมทัง้กรณีตวัอยา่งทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
5. ตรวจสอบสภาพพืน้ท่ีโครงการ 
6. สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัพืน้ท่ีโครงการจากผู้ใช้งาน โดยแบบสอบถาม 
7. วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ข้อมลู 
8. สรุปผลการศกึษา 
การเลอืกพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครเป็นพืน้ท่ีศึกษา ด้วยเหตุผลด้านกายภาพความเหมาะสม

ของบริบทความเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ท่ีสดุของประเทศไทย พร่ังพร้อมไปด้วยความสะดวกสบาย
ในทกุๆด้าน ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และความพร้อมเพรียงของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ต่างๆ มีความเป็นชุมชนเมืองสงู และเป็นท่ีตัง้ของสะพานข้ามแยกหลากหลายรูปแบบ โดยมีการใช้
ประโยชน์พืน้ท่ีด้านลา่งและบริเวณใกล้เคียงอย่างหลากหลาย ขึน้อยู่กับสภาพท่ีตัง้และวตัถุประสงค์
ของการใช้งานเป็นหลกั  
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ทัง้ นี ใ้นการเ ก็บข้อมูลพื น้ ท่ี โครงการศึกษาวิจัยพื น้ ท่ี ใต้สะพานข้ามแยกในเขต
กรุงเทพมหานครนัน้ เป็นการส ารวจสภาพปัจจุบนัและปัญหา โดยการใช้รูปแบบของการวิจัย ในการ
เก็บข้อมลู โดยมีวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

1. ศกึษารูปแบบการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกของกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั 
2. ศึกษาองค์ประกอบหลกัซึ่งเป็นตวัก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีใต้สะพาน

ข้ามแยกรูปแบบตา่งๆ 
3. เสนอแนะแนวทางการพฒันาและการจัดการเชิงนโยบายส าหรับพืน้ท่ีใต้สะพานข้าม

แยกในพืน้ท่ีชุมชนเมือง 
การวิจยัในครัง้นีมี้ความคาดหวงัถึงผลท่ีจะเป็นประโยชน์ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพฒันา

พืน้ท่ีท่ีมีรูปแบบใกล้เคียงกัน โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยในครัง้นีเ้ป็นข้อมูลท่ีใช้ประกอบในการ
เสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการพัฒนาพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกต่างๆ ท่ีมีอยู่อย่างกระจัดกระจาย
โดยทัว่ไปในเมืองไทยอยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

กระบวนการในการวิจยัมีหลายขัน้ตอนและใช้ระยะเวลานาน เพราะต้องใช้ความละเอียด
ถ่ีถ้วนในการรวบรวมเอกสารและการลงพืน้ท่ีเพื่อจัดเก็บข้อมูลจากพืน้ท่ีจริง โดยมีขัน้ตอนในการวิจัย
ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ศึกษาพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกทัง้หมดในกรุงเทพมหานคร  

การศกึษาพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกทัง้หมด โดยวิธีการรวบรวมข้อมูลจากส านกัการโยธา 
กรุงเทพมหานคร ถึงข้อมูลสะพานข้ามแยกทัง้หมดของกรุงเทพมหานคร จนได้ข้อมูลของ พ.ศ.2554 
พบวา่มีสะพานข้ามแยกทัง้หมด 88 แหง่ จากนัน้ผู้วิจยัจึงได้ศกึษาจากแผนท่ีและภาพถ่ายจากสถานท่ี
จริงท่ีมีอยู่แล้วในระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรม Google Earth และ street view ท าการส ารวจ
จุดตัด สี่แยก สะพานข้ามแยกในกรุงเทพมหานครทัง้หมด  และค่อยๆจ ากัดพืน้ท่ีให้แคบลงโดย
คดัเลือกพืน้ท่ีท่ีตัง้อยู่ในเขตเมืองและมีรูปแบบการใช้ประโยชน์ มีองค์ประกอบท่ีบ่งบอกถึงการท า
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีท่ีชัดเจน และมีการท ากิจกรรมเหล่านัน้มาเป็นระยะเวลานาน
พอสมควรแล้ว หลงัจากนัน้จึงน าข้อมลูท่ีได้มาหาข้อสรุปในการคดัเลอืกพืน้ท่ีตอ่ไป 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



40 

 

 

2. ศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์พืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยก  
ขัน้ตอนในการศกึษาถึงรูปแบบท่ีมีการใช้ประโยชน์อยู่ในปัจจุบนัของพืน้ท่ีใต้สะพานข้าม

แยก เป็นการจดัหมวดหมู่ตามลกัษณะของการใช้พืน้ท่ี จากการศกึษาพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกทัง้หมด
ทั่วทัง้กรุงเทพมหานคร ได้ใช้ปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์ใช้สอยและวัตถุประสงค์ของการจัด
องค์ประกอบอ่ืนๆในพืน้ท่ี เพื่อรองรับกิจกรรมนัน้ๆ เป็นหลกั เช่น ใต้สะพานข้ามแยกหลกัสี่  ได้ติดตัง้
อุปกรณ์ส าหรับการออกก าลงักายไว้บางส่วนของพืน้ท่ี และ มีการกัน้รัว้ตาข่ายเหล็กส าหรับการเตะ
ฟุตบอลสนามเล็ก จึงอนุมานได้ว่า มีการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีในรูปแบบของลานกีฬา หรือในพืน้ท่ีของ
สะพานข้ามแยกจตุจักร ได้มีการปูบล็อคทางเดินไว้เต็มพืน้ท่ีจึงอนุมานได้ว่า เป็นรูปแบบของการใช้
ประโยชน์แบบการจดัภมิูทศัน์ เป็นต้น 

จากการศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ใต้สะพานข้ามแยกของกรุงเทพมหานคร พบว่ามี
การใช้ประโยชน์ใน  5 รูปแบบ ดงันี ้

1. การใช้ประโยชน์เป็นลานจอดรถ 
2. การใช้ประโยชน์เป็นสถานท่ีเก็บพสัดขุองหนว่ยงานราชการ 
3. การใช้ประโยชน์เป็นตลาด 
4. การใช้ประโยชน์เป็นลานกีฬา 
5. การใช้ประโยชน์โดยการจดัภมิูทศัน์ 
  

3. คัดเลือกพืน้ที่ศึกษาวิจัย  
ผู้วิจัยได้ท าการคดัเลือกพืน้ท่ี ส าหรับการศึกษาวิจัย เป็นพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นจ านวน  10 แห่ง ด้วยกัน โดยแต่ละรูปแบบของการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้
สะพานข้ามแยก คดัเลอืกพืน้ท่ีมาเป็นจ านวน  2 แห่ง  ซึ่งมีข้อจ ากัดว่าเป็นสะพานข้ามแยกท่ีก่อสร้าง
หรือดแูลโดยกรมทางหลวงเทา่นัน้ 

1. การใช้ประโยชน์เป็นลานจอดรถ ได้แก่ พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกคลองตนั และพืน้ท่ีใต้ 
สะพานข้ามแยกอรุณอมัรินทร์ 

2. การใช้ประโยชน์เป็นสถานท่ีเก็บพสัดขุองหนว่ยงานราชการ ได้แก่ พืน้ท่ีใต้สะพานข้าม 
แยกถนนเชือ้เพลงิ และพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกรัชวิภา 

3. การใช้ประโยชน์เป็นตลาด ได้แก่ พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกตลาดพล ูและพืน้ท่ีใต้สะ 
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พานอรุณอมรินทร์ 
4. การใช้ประโยชน์เป็นลานกีฬา ได้แก่ พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกหลกัสี่ และพืน้ท่ีใต้

สะพานข้ามแยกเอกมยั 
5. การใช้ประโยชน์เป็นพืน้ท่ีจดัภมิูทศัน์ ได้แก่ พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกจตจุกัร และพืน้ท่ี 

ใต้สะพานข้ามแยกพญาไท 
 

4. ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี รวมทัง้กรณีตัวอย่างทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ผู้วิจยัได้ค้นคว้าหลกัการแนวความคิดและทฤษฎี เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบพืน้ท่ี 

และสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีดงันี ้
3.4.1 ค้นคว้าจากหลกัการเร่ืองสภาพพืน้ท่ีโครงการ เน่ืองจากพืน้ท่ีศึกษามีลกัษณะเป็นพืน้ท่ี

ว่างของเมือง ท่ีอยู่กลางใจเมือง  หลกัการใช้งานพืน้ท่ีสาธารณะ การฟืน้ฟูพืน้ท่ีสูญเปล่า และการ
พฒันาพืน้ท่ีรกร้างของเมือง 

3.4.2 กรณีศกึษาในประเทศ กลา่วถึง กรณีการพฒันาพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกในประเทศไทย 
รวมถึงข้อดีและข้อเสยี เป็นตวัอยา่งเพื่อให้เกิดข้อเสนอแนะท่ีดีขึน้ตอ่ไป 

3.4.3 กรณีศึกษาต่างประเทศ เป็นการยกตัวอย่างการพัฒนาพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกใน
ต่างประเทศท่ีมีการพฒันาอย่างเต็มรูปแบบ ทัง้ร้านค้า ลานจอดรถ ลานสเกตบอร์ต และพลาซ่าท่ี
สวยงามของเมือง แสดงให้เห็นถึงแนวทางการพฒันาอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเป็นไปได้ หากต้องการใช้พืน้ท่ี
ให้มีศกัยภาพมากท่ีสดุ 

5. ตรวจสอบสภาพพืน้ที่โครงการ (check list) 
ผู้วิจยัได้ตรวจสอบสภาพพืน้ท่ีโครงการโดยอาศยัเคร่ืองมือท่ีช่วยในการตรวจสอบ โดยการ

ตัง้ค าถามส าหรับการตรวจสอบสภาพพืน้ท่ี การประกอบกิจกรรม และการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆท่ี
เกิดขึน้ในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก ซึง่จะช่วยให้ผู้วิจยัสามารถเช่ือมโยงสภาพพืน้ท่ีกบัแนวความคิดและ
ทฤษฎีได้ และเพื่อท่ีจะน าไปพฒันาเป็นเคร่ืองมือส าหรับการส ารวจข้อมลูสภาพโครงการตอ่ไป 

5.1 รายการการตรวจสอบสภาพโครงการ (check list) มีขัน้ตอนการจดัท าดงันี ้
5.1.1 ศกึษาและพฒันาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง โดยสร้างแบบการตรวจสอบสภาพโครงการ 

(check list) โดยการตัง้ค าถามจากเนือ้หาทฤษฎี โดยใช้ทฤษฎีเป็นแนวทางตัง้ค าถามด้านท่ีตัง้ สภาพ  
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แวดล้อมในพืน้ท่ี บริบทของพืน้ท่ี ความสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีใกล้เคียงและชุมชน 
5.1.2 ส ารวจลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีโครงการท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้ด้านสถาปัตย- 

กรรม ภมิูสถาปัตยกรรม และลกัษณะการใช้งานของพืน้ท่ี 
5.2 ระยะเวลาในการส ารวจพืน้ท่ีโครงการ มีการปฏิบติังาน ในช่วงเดือนพฤษภาคม – 

เดือนสงิหาคม พ.ศ.2555 โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
5.2.1 สงัเกตลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี ทัง้ด้านสถาปัตยกรรม ภมิูสถาปัตยกรรม  

และลกัษณะการใช้งานของพืน้ท่ี เพื่อเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหว่างพืน้ท่ีและท าความเข้าใจระหว่าง
ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีกับแนวคิดและทฤษฎีเป็นการเบือ้งต้นก่อนท าการตรวจสอบสภาพ
โครงการ 

5.2.2 มีการตัง้ค าถามจากหลกัทฤษฎี เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและหา 
ความสมัพนัธ์ของปัจจยัตา่งๆในพืน้ท่ีศกึษาตอ่ไป เช่น ด้านความเช่ือมโยงกบัสภาพพืน้ท่ีโดยรอบพืน้ท่ี
ศกึษา และบริบทของพืน้ท่ี 

5.2.3 ท าการตรวจสอบสภาพโครงการ โดยใช้แบบการตรวจสอบสภาพโครงการ  
(check list) เพื่อสร้างความเข้าใจ เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างพืน้ท่ีกับแนวคิดทฤษฎีต่างๆ 
เน่ืองจากสภาพพืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีสาธารณะ ท่ีมีข้อจ ากัดด้านศกัยภาพในการพฒันา ดงันัน้จึงต้องอาศยั
รายการตรวจสอบสภาพโครงการในการส ารวจสภาพพืน้ท่ี เพื่อให้เป็นการง่ายแก่การเก็บข้อมูลของ
ผู้วิจยั 

5.3 รายการตรวจสอบสภาพโครงการ (check list) มีดงันี ้
  1. รูปแบบงานโครงสร้างสะพานข้ามแยกเป็นแบบใด 
  2. รูปแบบการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกมีการใช้งานเป็นแบบใด  
  3. องค์ประกอบใดบ้างท่ีช่วยสง่เสริมการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก 
  4. สภาพแวดล้อมโดยรอบมีลกัษณะเป็นเช่นไร 
  5. ลกัษณะการเข้าถึงพืน้ท่ีเป็นอยา่งไร 
  6. ลกัษณะโดยทัว่ไปในพืน้ท่ีและพืน้ท่ีโดยรอบมีความสะอาด การถ่ายเทอากาศ  
การระบายน า้ ลกัษณะของร่มเงา มมุอบัทบึ ความชืน้ เป็นอยา่งไร 

 7. รูปแบบของกิจกรรมแฝงท่ีไม่ตรงกบัการใช้งานหลกัในพืน้ท่ีมีรูปแบบใดบ้าง 
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 8. การสญัจรโดยรอบพืน้ท่ีมีความหนาแนน่ของปริมาณการจราจรเป็นอยา่งไร  
 9. มลพิษในพืน้ท่ีมีรูปแบบใดบ้าง 
 10. ลกัษณะของผู้ใช้พืน้ท่ีมีคณุลกัษณะเป็นเช่นไร ปริมาณมากน้อยในช่วงเวลาใด 
 ซึง่ผลท่ีได้จากรายการตรวจสอบสภาพโครงการได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์

พืน้ท่ีของผู้ วิจัยร่วมกับข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากการลงพืน้ท่ีศึกษาและเก็บข้อมูลด้านอ่ืนๆรวมทัง้ 
ข้อมลูจากแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 

 
6. สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับพืน้ที่โครงการจากผู้ใช้งาน โดยแบบสอบถาม 

ผู้วิจยัได้สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับพืน้ท่ีศกึษา เพื่อทดสอบหาความพงึ
พอใจตอ่ลกัษณะการใช้พืน้ท่ีและสอบถามความคิดเห็นตอ่รูปแบบแนวทางการพฒันาตอ่ไปในอนาคต
จากผู้ใช้งานจริงในพืน้ท่ีศกึษา และสามารถน าผลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ เพื่อหาความสมัพนัธ์
ของข้อมลูตา่งๆได้ตอ่ไป 

6.1 แบบสอบถามความคิดเห็นตอ่การใช้พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีการพฒันาจากข้อมลูดงันี ้
                        1. ศกึษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง กบัพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก พืน้ท่ีวา่ง
สาธารณะและลกัษณะการใช้งานในพืน้ท่ี 

           2. ศกึษาวตัถปุระสงค์ นโยบายของการจดัท าพืน้ท่ีตา่งๆ 
           3. ศกึษาวิธีเขียนจากแบบสอบถามอ่ืนๆ 

                       4. สร้างแบบสอบถามของพืน้ท่ีศกึษาแนวทางการพฒันาพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกเขต 
กรุงเทพมหานคร 

    5. น าแบบสอบถามเสนอตอ่ อาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา  
โครงสร้างประโยค และความถกูต้องของภาษา 

6.2 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
                 ประชากร ในการวิจยัมีทัง้หมด  2  กลุม่ ได้แก่ 
             1. ผู้ใช้งานโดยตรง คือ ผู้ ท่ีเข้ามาประกอบกิจกรรมในพืน้ท่ีโครงการ 
             2. ผู้ใช้งานบริเวณโดยรอบ คือผู้ ท่ีอยูอ่าศยัโดยรอบพืน้ท่ีโครงการ 
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                    กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยัครัง้นีมี้กลุม่ตวัอยา่งพืน้ท่ีละ 20 คน ซึง่มีพืน้ท่ีท่ีเข้าเก็บ
แบบสอบถามได้จ านวน 7 แหง่ จึงมีจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 140 คน ซึง่ได้จากการสุม่ตวัอยา่งแบบ
สะดวก โดยมีหลกัการเลอืกดงันี ้
                   1. ผู้ใช้งานโดยตรงในพืน้ท่ีศกึษา จ านวน 65 คน 
                       2. ผู้ใช้งานบริเวณโดยรอบพืน้ท่ีศกึษา จ านวน 65 คน 
                       3. พนกังานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จ านวน 10 คน 

6.3 ตวัแปรท่ีศกึษา 
                         6.3.1 ตวัแปรต้น ได้แก่ กลุม่ผู้ใช้งานพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกในเขตกรุงเทพมหานคร 
                       6.3.2 ตวัแปรตาม ได้แก่  
                                1. ความคิดเห็นต่อการใช้งานด้านกายภาพ ในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกในเขต
กรุงเทพมหานคร 
                                2. ความคิดเห็นต่อการใช้งานสงัคม-วัฒนธรรม ในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
                                 3. ความคิดเห็นตอ่การใช้งานด้านเศรษฐกิจ ในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกในเขต
กรุงเทพมหานคร 

6.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกในเขตกรุงเทพมหานคร มี
จ านวน 6 สว่น ดงันี ้

     สว่นท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความเห็นต่อสภาพปัจจุบันของพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก          

จ านวน 14 ข้อ  
     สว่นท่ี 3 แบบสอบถามความเห็นเก่ียวกับความสมัพนัธ์กับชุมชนของพืน้ท่ีใต้สะพาน

ข้ามแยก จ านวน 6 ข้อ 
     สว่นท่ี 4 แบบสอบถามความเห็นโดยทัว่ไปท่ีมีตอ่พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก จ านวน 7  

ข้อ 
     สว่นท่ี 5 แบบสอบถามความคาดหวงัท่ีมีตอ่พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก จ านวน 3 ข้อ 
     สว่นท่ี 6 แบบสอบถามให้แสดงข้อคิดเห็นเก่ียวกบัพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก 
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       ประเด็นค าถามหลกัสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพพืน้ท่ี สภาพแวดล้อม ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ี ความสะดวกในการใช้งาน และความคาดหวงัท่ีต้องการให้เกิดขึน้ใน
อนาคตซึ่งมีความส าคัญมาก เพราะเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขให้พืน้ท่ี
สามารถใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ตารางตามความต้องการของผู้ใช้งานจริง 

      ประเด็นค าถามรองสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัข้อเสนอแนะสว่นท่ีต้องการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

6.4.1 การแปลความหมายของแบบสอบถาม แบง่ออกเป็น  5 ระดบัคะแนน ดงันี ้
ตารางที่  1 ตารางแสดงการแปลความหมายของแบบสอบถาม 

ระดับความคิดเห็น คะแนน 

   พอใจมากท่ีสดุ 5 

   พอใจมาก 4 

   พอใจปานกลาง 3 

   พอใจน้อย 2 

   พอใจน้อยท่ีสดุ 1 

6.4.2 เกณฑ์การแปลความหมายคา่เฉลีย่ความคิดเห็นตอ่การใช้งานทางสถิติ  
ตารางที่  2 ตารางแสดงเกณฑ์การแปลความหมายของแบบสอบถามทางสถิติ 

ค่าเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น 
4.50 - 5.00      พอใจมากท่ีสดุ 
3.50 - 4.49      พอใจมาก 
2.50 - 3.49      พอใจปานกลาง 
1.50 - 2.49      พอใจน้อย 
0.00 - 1.49      พอใจน้อยท่ีสดุ 

6.5 การสอบถามความคิดเห็นโดยแบบสอบถาม มีการเลือกเก็บข้อมูลในช่วงเวลา
ดงัตอ่ไปนี ้

      ช่วงเวลาวนัธรรมดา (วนัท างาน) คือวนัจนัทร์-ศกุร์  เวลา 6.00 – 18.00 น. เน่ืองจาก 
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เป็นระยะเวลาท่ีประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้งานในพืน้ท่ีเป็นจ านวนมาก ทัง้นีข้ึน้อยู่กับประเภทของ
สถานท่ีท่ีเก็บข้อมลู เช่น สะพานข้ามแยกท่ีจัดภูมิทศัน์หรือเป็นท่ีจอดรถ หรือเป็นตลาด การใช้งานใน
แตล่ะช่วงก็จะมีความหนาแนน่แตกตา่งกนัออกไป  

ช่วงวันหยุด คือวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 6.00-18.00 น. 
เน่ืองจากเป็นวนัหยดุของประชาชนทัว่ไป ในพืน้ท่ีศึกษาบางลกัษณะจึงมีความหนาแน่นของกิจกรรม
การใช้งานมากกวา่วนัท างานมาก เช่น พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกท่ีเป็นลานกีฬา หรือตลาด เป็นต้น 

ช่วงเวลาพิเศษ คือการประกอบกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาพิเศษ เช่น ตลาดสดใต้
สะพานข้ามแยกอรุณอมรินทร์ ท่ีมีการซือ้ขายกันในเวลา 02.00-07.00 น. ของทุกวัน จึงต้องมีการ
สงัเกตเก็บข้อมลูในช่วงเวลาดงักลา่วเป็นพิเศษ แตกตา่งกบัพืน้ท่ีศกึษาอ่ืนๆ 

ระยะเวลาเก็บข้อมูลแบบสอบถาม มีการลงพืน้ท่ีในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2555-
เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เน่ืองจากเป็นการสุม่ลงพืน้ท่ีทัง้วนัธรรมดาและวนัหยุด เพื่อให้ได้ข้อมูลจาก
กลุม่ตวัอยา่งแบบผสมกนัหลายๆแบบ ทัง้ผู้ใช้งานในวนัธรรมดาและวนัหยดุเสาร์อาทิตย์คละกนัไป 
 
7. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ข้อมูล 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อน ามาประมวลผลเป็นข้อมูลทางสถิติ
และน า ข้อมูลมาใช้อ้างอิงอ ธิบายความคิดเห็นจากผู้ ใ ช้พื น้ ท่ีสะพานข้ามแยกในพื น้ ท่ี เขต
กรุงเทพมหานครตอ่ไป  

7.1 ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมลู มีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
  1. การเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามทัง้หมด 

              2. น าแบบสอบถามท่ีได้มาบนัทกึข้อมลู และวิเคราะห์เป็นข้อมลูทางสถิติตอ่ไป 
       7.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

              1. รวบรวมข้อมลูเพื่อแปลงข้อมลูแบบสอบถามเป็นข้อมลูตวัเลข 
             2. น าข้อมลูจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ โปรแกรม Microsoft  

Office Excel  และ SPSS 
 

8. สรุปผลการศึกษา 
การศกึษาวิจยัต้องการหาข้อสรุปผลทางการศกึษาเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมลูอ้างอิง 
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8.1 การรวบรวมข้อมลูเชิงสถิติเพื่อน ามาหาข้อมูลทางตวัเลข เพื่อหาค่าความคิดเห็นของ
ผู้ใช้งานท่ีมีตอ่พืน้ท่ีสะพานข้ามแยกในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันี ้
  1. ใช้คา่เฉลีย่ของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  2. ใช้ความถ่ีและร้อยละ ของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  3. ใช้ฐานนิยมของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

8.2 มีวิธีการสรุปผลการศกึษามีดงันี ้
  1. รวบรวมผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อการสงัเคราะห์ข้อมลู 
  2. สงัเคราะห์ข้อมูลตวัเลขทางสถิติ แปรความหมายตวัเลขออกมาเป็นข้อความ ท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัวตัถปุระสงค์ของการศกึษาวิจยั ซึง่เป็นการสรุปผลแนวทางการพฒันาพืน้ท่ีใต้สะพาน
ข้ามแยกในเขตกรุงเทพมหานครตอ่ไป 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

54 

 

บทที่ 4 
ข้อมูลทั่วไปของพืน้ที่ศึกษา 

 
สะพานข้ามแยกท่ีเกิดขึน้ในเมืองสว่นใหญ่ในประเทศไทยเกิดจากการก่อสร้างของกรม

ทางหลวง ซึง่เป็นหนว่ยงานหลกัท่ีรับผิดชอบดูแลการก่อสร้างเส้นทางสญัจรหลกัของประเทศ แต่เม่ือ
ได้ท าการก่อสร้างแล้วเสร็จอาจมีการส่งมอบความรับผิดชอบดูแลและการบ ารุงรักษาให้แก่องค์กร
ท้องถ่ินตอ่ไป สะพานข้ามแยกเกือบทัง้หมดในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครจึงมีการออกแบบและก่อสร้างโดย
กรมทางหลวง และส านกัการโยธาของกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลให้สะพานข้าม
แยกมีความเรียบร้อยและได้รับการซ่อมแซมในส่วนท่ีช ารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้อย่างดี 
สามารถรองรับการสญัจรท่ีหนาแนน่ของกรุงเทพมหานครได้อยา่งเป็นปกติในทกุๆวนั  

ในบทนีจ้ะกลา่วถึงข้อมลูทัว่ไปของพืน้ท่ีศึกษาวิจัย อันได้แก่ พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก 10 
แห่ง ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีท่ีตัง้ และบริบทของพืน้ท่ีท่ีแตกต่างกันออกไปในแต่และแห่ง  เพื่อท า
ความเข้าใจในสภาพพืน้ท่ีเก่ียวกบัพืน้ท่ีศกึษาวิจยัทัง้หมด 

การคัดเลือกพืน้ท่ีศึกษาวิจัย ได้ก าหนดจากประเภทการใช้ประโยชน์หลกัในพืน้ท่ีเป็น
ส าคญั ซึง่พืน้ท่ีศกึษาทัง้  10 แหง่ มีสภาพท่ีตัง้และบริบทของพืน้ท่ีท่ีแตกต่างกัน ข้อมูลทัว่ไปของพืน้ท่ี
ศกึษาทัง้หมด จะช่วยให้เข้าใจถึงความพยายามในการพฒันาของหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบดแูลพืน้ท่ีมาก
ยิ่งขึน้ 

 
1. การใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกเป็นลานจอดรถ ได้แก่ พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก
คลองตนัและพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกอรุณอมัรินทร์ 

1.1 พืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกคลองตนั 
                       1. ท่ีตัง้: แยกคลองตนัเป็นจุดตดัของถนนเพชรบุรี ถนนพฒันาการ ถนนสขุุมวิท 71 
และถนนรามค าแหง ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีเขตสวนหลวง  
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ภาพท่ี 32 แผนท่ีแสดงท่ีตัง้พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกคลองตนั  
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Google Map, เข้าถึงเม่ือ 8 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
https://www.google.co.th/maps/  
 

                      2. ลกัษณะโครงสร้างสะพาน: โครงสร้างเสาและคานคอนกรีต โดยเป็นเสากลมขนาด
ใหญ่ มีการเรียงตวัของสะพาน 3 สะพานอยูใ่กล้เคียงกนั เน่ืองจากบริเวณใกล้เคียงเป็นท่ีตัง้ของคลอง
แสนแสบ จึงมีสะพานข้ามคลองขนานอยูด้่วยกนั 
                     3. สภาพทางกายภาพ:  บริเวณโดยรอบเป็นชุมชนย่านการค้าและพกัอาศยัหนาแน่น 
สภาพคอ่นข้างทรุดโทรม ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย การเข้าถึงพืน้ท่ีเข้าถึงได้หลายจุด เน่ืองจาก
ไม่ได้มีการก าหนดทางเข้าออกท่ีชัดเจน ประชาชนทัว่ไปจึงสามารถข้ามไป -มาได้ทัว่ไป สภาพพืน้ท่ี
คอ่นข้างสะอาด การถ่ายเทอากาศบางจุดเป็นจุดอบัลมระบายอากาศได้ไม่ดีจึงเหม็นอบั บางพืน้ท่ีเป็น
จุดอบัท่ีมืดเกินไป  เน่ืองจากโครงสร้างสะพานท่ีมีพืน้สะพานลาดเอียงลงหาโครงสร้างพืน้ จึงเกิดพืน้ท่ี
ซอกมุมขนาดเล็กใต้พืน้สะพานท่ีไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้บริเวณปลายสดุของสะพานทัง้สองด้าน 
เป็นพืน้ท่ีท่ีได้รับมลภาวะจากฝุ่ น ควัน และเสียงดัง จากยวดยานพาหนะจ านวนมาก เน่ืองจาก
การจราจรท่ีติดขดัทัง้บริเวณทางแยกและบริเวณใกล้เคียง 
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ภาพท่ี 33 สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปใต้สะพานข้ามแยกคลองตนัรูปท่ี 1 
               (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 23 สงิหาคม 2555) 
 

 
ภาพท่ี 34 สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปใต้สะพานข้ามแยกคลองตนัรูปท่ี 2 
               (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 23 สงิหาคม 2555) 
 

 
ภาพท่ี 35 สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปใต้สะพานข้ามแยกคลองตนัรูปท่ี 3 
               (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 23 สงิหาคม 2555) 
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                      4. ลกัษณะกิจกรรมการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี: ใช้งานเป็นลานจอดรถส าหรับผู้ ท่ีมา
จับจ่ายซือ้ของท่ีตลาดคลองตัน และส าหรับจอดรถของประชาชนท่ีมีท่ีพักอาศัยอยู่ในละแวก
ใกล้เคียง ซึง่จดัเตรียมพืน้ท่ีเป็นลานจอดรถท่ีมีการใช้งานได้สะดวกในปลายด้านฝ่ังคลองแสนแสบ 
สามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ  50  คนั ซึ่งบริเวณใต้สะพาน สว่นท่ีติดคลองเป็นพืน้ท่ีของคิว
รถสามล้อเคร่ืองขนาดกลาง(ซูบารุ) ประชาชนท่ีเข้ามาใช้พืน้ท่ีสว่นใหญ่คือผู้ ท่ีเดินเท้ามาจากสี่แยก
เพื่อไปยงัทา่เรือใต้สะพานสว่นอีกด้านของพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกมีการปูบล็อกทางเดินเต็มพืน้ท่ี 
ก็ได้มีรถยนต์และรถจักรยานบางสว่นขึน้ไปจอดรถด้วยเช่นกัน มีการใช้พืน้ท่ีเป็นแปลงปลกูต้นไม้
พุม่เตีย้เป็นบางสว่น  

 

ภาพท่ี 36 การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกคลองตนัเป็นลานจอดรถ รูปท่ี 1 
               (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 23 สงิหาคม 2555) 
 

 

ภาพท่ี 37 การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกคลองตนัเป็นลานจอดรถ รูปท่ี 2 
  (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 23 สงิหาคม 2555) 
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                      5. ลกัษณะผู้ใช้งาน: มีประชาชนเข้ามาใช้งานในพืน้ท่ีทกุช่วงอาย ุเน่ืองจากเป็น 
เส้นทางผ่านไปยงัท่าเรือคลองตนั สว่นการใช้งานพืน้ท่ีส าหรับจอดรถ ผู้ ใช้สว่นใหญ่เป็นเพศชาย 
ช่วงอาย ุ30-70 ปี โดยประมาณ รถยนต์ท่ีจอดเป็นประจ าทุกวนัคือรถของผู้ ท่ีมีท่ีพกัอยู่ในละแวก
ใกล้เคียง มีปริมาณคร่ึงหนึ่งของจ านวนท่ีจอดรถท่ีจัดเตรียมไว้ อีกส่วนหนึ่งคือรถยนต์ท่ีมีการ
หมนุเวียนเข้ามาจอด เป็นรถยนต์ของผู้มาติดตอ่และจบัจ่ายซือ้ของ โดยมีการเข้า-ออกพืน้ท่ี ตลอด
ทัง้วนั 

1.2 พืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกอรุณอัมรินทร์ 
           1. ท่ีตัง้: แยกอรุณอมัรินทร์เป็นจุดตดัของถนนอรุณอมรินทร์ และถนนสมเด็จพระ 

ป่ินเกล้า ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีเขตบางกอกน้อย 

 
ภาพท่ี 38 แผนท่ีแสดงท่ีตัง้พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกอรุณอมัรินทร์  
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Google Map, เข้าถึงเม่ือ 8 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
https://www.google.co.th/maps/  

 
ภาพท่ี 39 ลกัษณะโครงสร้างสะพานข้ามแยกอรุณอมัรินทร์ 
              (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 1 สงิหาคม 2555) 
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                      2. ลกัษณะโครงสร้างสะพาน: โครงสร้างเสาและคานคอนกรีต โดยเป็นตวั 
ไอ (I) เสาเดียวมีขนาดใหญ่มาก 
                      3. สภาพทางกายภาพ:  บริเวณโดยรอบเป็นชุมชนยา่นการค้าและพกัอาศยั 
หนาแน่น สภาพค่อนข้างดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การเข้าถึงพืน้ท่ีมีจุดเข้าออกท่ีชัดเจน 
เน่ืองจากเป็นต าแหน่งของทางม้าลายท่ีประชาชนทั่วไปจ าเป็นต้องใช้ เพราะถนนมีหลายช่อง
จราจร สภาพพืน้ท่ีค่อนข้างสะอาด แต่มีสิ่งของของเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลพืน้ท่ีวางระเกะกะทัว่ไปตาม
ต าแหนง่โคนเสา การถ่ายเทอากาศบางจุดเป็นจุดอบัลมระบายอากาศได้ไม่ดีจึงเหม็นอบั บางพืน้ท่ี
เป็นจุดอบัท่ีมืดเกินไป  เน่ืองจากโครงสร้างสะพานท่ีมีพืน้สะพานลาดเอียงลงหาโครงสร้างพืน้ จึง
เกิดพืน้ท่ีซอกมมุขนาดเลก็ใต้พืน้สะพานท่ีไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้บริเวณปลายสดุของสะพาน
ทัง้สองด้าน เป็นพืน้ท่ีท่ีได้รับมลภาวะจากฝุ่ น ควนั และเสียงดงั จากยวดยานพาหนะจ านวนมาก 
เน่ืองจากการจราจรท่ีติดขัดมากในเวลาเช้าและเย็นจนถึงค ่าทัง้บริเวณทางแยกและบริเวณ
ใกล้เคียง 

 

ภาพท่ี 40 สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปของพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกอรุณอมัรินทร์ รูปท่ี 1 
               (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 1 สงิหาคม 2555) 

 

ภาพท่ี 41 สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปของพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกอรุณอมัรินทร์ รูปท่ี 2 
              (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 1 สงิหาคม 2555) 

   ส
ำนกัหอ
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                       4. ลกัษณะกิจกรรมการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี: ใช้งานเป็นลานจอดรถของต ารวจจราจร
ท่ีมาปฏิบติัหน้าท่ีในพืน้ท่ีจุดตดัทางแยก และจอดรถอาสาสมคัรกู้ ชีพท่ีจอดรอเพื่อปฏิบติัหน้าท่ีเม่ือ
เกิดเหตใุนบริเวณใกล้เคียงทัง้ 24 ชัว่โมง   

 

ภาพท่ี 42 ลกัษณะการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกอรุณอมัรินทร์ 
              (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 1 สงิหาคม 2555) 
 

                           5. ลกัษณะผู้ใช้งาน: มีประชาชนเดินผา่นพืน้ท่ีทกุช่วงอาย ุเน่ืองจากเป็น 

เส้นทางผ่านไปยงัสถานท่ีส าคญัท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง เช่น ห้างสรรพสินค้า ย่านการค้า โรงเรียน 
และทา่เรือพระป่ินเกล้า และยา่นชุมชนพกัอาศยัหลายชุมชนบริเวณใกล้เคียง สว่นการใช้งานพืน้ท่ี
ส าหรับจอดรถมีเพียงรถยนต์ของเจ้าหน้าท่ีท่ีมาปฏิบติังานในพืน้ท่ีเท่านัน้ ทัง้เจ้าหน้าท่ีต ารวจและ
เจ้าหน้าท่ีอาสาสมคัรกู้ ชีพ ซึง่ปริมาณรถมีจ านวนมากจนดเูหมือนวา่การใช้ประโยชน์หลกัของพืน้ท่ี
มีการใช้งานเป็นลานจอดรถมากกวา่ประโยชน์ด้านอ่ืน 
 
2. การใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกเป็นสถานที่เก็บพัสดุของหน่วยงานราชการ 
ได้แก่ พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกถนนเชือ้เพลงิและพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกรัชวิภา 

2.1 พืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกถนนเชือ้เพลิง 
           1. ท่ีตัง้: สะพานท่ีพาดผา่นถนนเชือ้เพลงิเป็นสะพานบนเส้นทางถนนพระ 

ราม 3  ซึ่งวางตวัคู่ขนานไปกับทางพิเศษเฉลิมมหานครซึ่งขนาบสะพานไปทัง้สองข้าง ตัง้อยู่ใน
พืน้ท่ีเขตยานนาวา  
                      2. ลกัษณะโครงสร้างสะพาน: โครงสร้างเสาและคานคอนกรีต โดยมีคาน 
คอนกรีตตวัที (T) ขนาดใหญ่รองรับโครงสร้างพืน้สะพาน ลกัษณะมีหลายเสาและมีเสาหลายขนาด 
ซึง่เสามีช่วงความถ่ีระหวา่งเสามาก 
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ภาพท่ี 43 แผนท่ีแสดงท่ีตัง้พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกถนนเชือ้เพลงิ 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Google Map, เข้าถึงเม่ือ 8 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
https://www.google.co.th/maps/  
 

 
ภาพท่ี 44 ลกัษณะโครงสร้างสะพานข้ามถนนเชือ้เพลงิ 
              (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2555) 
 
                      3. สภาพทางกายภาพ:  บริเวณโดยรอบเป็นชุมชนพกัอาศยัหนาแน่น และโรงงาน 
สภาพโดยทัว่ไปของชุมชนมีความทรุดโทรมมาก  การเข้าถึงพืน้ท่ีสามารถเข้าถึงได้ทัว่ทัง้บริเวณ ไม่
มีจุดเข้าออกท่ีชดัเจน  การถ่ายเทอากาศท าได้น้อยมากเน่ืองจากโครงสร้างสะพานท่ีทึบตนั และมี
เสาจ านวนมาก ประกอบกับมีทางพิเศษคู่ขนานกันไปทัง้สองด้าน จึงมีบางพืน้ท่ีเป็นจุดอับท่ีมืด
เกินไป  เน่ืองจากโครงสร้างสะพานท่ีมีพืน้สะพานลาดเอียงลงหาโครงสร้างพืน้ จึงเกิดพืน้ท่ีซอกมุม
ขนาดเลก็ใต้พืน้สะพานท่ีไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้บริเวณปลายสดุของสะพานทัง้สองด้าน เป็น
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พืน้ท่ีท่ีได้รับมลภาวะจากฝุ่ น ควัน และเสียงดัง จากยวดยานพาหนะจ านวนมาก เน่ืองจากมี
ยวดยานใช้เส้นทางสญัจรด้านบนสะพานและทางพิเศษจ านวนมาก สว่นเส้นทางถนนเชือ้เพลิงมี
ปริมาณยวดยานท่ีใช้เส้นทางไม่มากนกั 

 
ภาพท่ี 45 สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปใต้สะพานข้ามถนนเชือ้เพลงิ รูปท่ี 1 
              (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2555) 

 

 
ภาพท่ี 46 สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปใต้สะพานข้ามถนนเชือ้เพลงิ รูปท่ี 2 
              (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2555) 
 
                     4. ลกัษณะกิจกรรมการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี: ใช้งานเป็นสถานท่ีกองเก็บพสัดขุอง 
หนว่ยงานราชการ ซึง่ได้แก่ หน่วยงานบ ารุงรักษาของส านกังานเขตยานนาวา ซึ่งมีการกัน้แนวรัว้
ลวดตาข่ายใต้สะพานเป็นส่วนใหญ่ มีประตูเข้า-ออก เป็นบางจุด แต่ในบางพืน้ท่ีได้ถูกแบ่งเป็น
พืน้ท่ีส าหรับชุมชน คือ ชมรมเพาะกายเขตยานนาวา บางพืน้ท่ีแบ่งเป็นพืน้ท่ีห้องสมุดและสนาม
เด็กเล่นเล็กๆ ของชุมชน แต่เน่ืองจากพืน้ท่ีสว่นใหญ่มีการกองเก็บพัสดุจึงท าให้โรงงานบริเวณ
ใกล้เคียงมีการบุกรุกพืน้ท่ีบางสว่นเพื่อวางวสัดุซึ่งเป็นทรัพย์สินสว่นบุคคลด้วย ซึ่งขาดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และดสูกปรกรกรุงรัง 
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ภาพท่ี 47 การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีเป็นลานเก็บพสัดขุองเขตยานนาวา รูปท่ี 1 
              (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2555) 
 

 

ภาพท่ี 48 การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีเป็นลานเก็บพสัดขุองเขตยานนาวา รูปท่ี 2 
              (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2555) 

 

 

ภาพท่ี 49 การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีส าหรับกิจกรรมชุมชน 
              (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2555) 
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                      5. ลักษณะผู้ ใช้งาน: มีการเข้ามาใช้งานของประชาชนโดยทั่วไปน้อย เว้นแต่
ประชาชนท่ีมีวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการเข้ามาใช้งานพืน้ท่ีชมรมเพาะกาย สนามเด็กเลน่ และห้องสมุด
ชุมชนท่ีแบง่พืน้ท่ีเลก็ๆส าหรับประกอบกิจกรรม ผู้ ใช้งานหลกัจึงได้แก่ส านกังานเขตยานนาวา ท่ีมี
การเก็บพสัดุไว้ในพืน้ท่ีโดยส่วนใหญ่ ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าท่ีควบคุมดูแลเน่ืองจากมีการล็อคประตูรัว้
เหลก็อยา่งแนน่หนา มีการเปิดใช้งานเฉพาะเวลาท่ีต้องการเทา่นัน้ 

2.2 พืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกรัชวิภา 
           1. ท่ีตัง้: สะพานท่ีตัง้อยูบ่นถนนรัชดาภิเษกพาดผา่นถนนวิภาวดี และเส้นทาง 

คูข่นานวิภาวดี ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีเขตจตจุกัร  

 
ภาพท่ี 50 แผนท่ีแสดงท่ีตัง้พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกรัชวิภา 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Google Map, เข้าถึงเม่ือ 8 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
https://www.google.co.th/maps/  
 
                      2. ลกัษณะโครงสร้างสะพาน: โครงสร้างเสาและคานคอนกรีต โดยเป็นสะ 
พานคูข่นานกนั 2 สะพาน (ขาเข้าและขาออกเมือง) แตล่ะสะพานมีโครงสร้างเสาคอนกรีตเสาเดียว 
เป็นเสาขนาดใหญ่เป็นตวัรับโครงสร้างพืน้ 

   ส
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ภาพท่ี 51 ลกัษณะโครงสร้างสะพานข้ามแยกรัชวิภา 
               (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 23 ตลุาคม 2555) 
 

3. สภาพทางกายภาพ:  บริเวณโดยรอบเป็นชุมชนพกัอาศยัหนาแนน่น้อย สถาน 
ท่ีราชการ และทางรถไฟสายเหนือและอีสาน สภาพโดยทัว่ไปของสภาพแวดล้อมโดยรอบค่อนข้าง
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดี  การเข้าถึงพืน้ท่ีมีจุดเข้าออกท่ีชัดเจน เน่ืองจากมีขอบคอนกรีตกัน้
อย่างชัดเจน ไม่มีทางสญัจรส าหรับคนเดินเท้า มีเฉพาะเส้นทางรถ การถ่ายเทอากาศท าได้ดีใน
บางจุดเน่ืองจากโครงสร้างสะพานท่ียกสงู แต่บางจุดเป็นมุมอับ เป็นพืน้ท่ีท่ีได้รับมลภาวะจากฝุ่ น 
ควนั และเสยีงดงั จากยวดยานพาหนะจ านวนมาก เน่ืองจากมียวดยานใช้เส้นทางสญัจรด้านบน
สะพานและเส้นทางถนนรัชวิภาจ านวนมาก ซึ่งมีการติดขดัของการสญัจรบนสะพานในเวลาเช้า
และเย็นจนถึงช่วงดกึในทกุๆวนั 

 
ภาพท่ี 52 สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปใต้สะพานข้ามแยกรัชวิภา รูปท่ี 1 
               (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 23 ตลุาคม 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 53 สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปใต้สะพานข้ามแยกรัชวิภา รูปท่ี 2 
              (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 23 ตลุาคม 2555) 
 

 
ภาพท่ี 54 สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปใต้สะพานข้ามแยกรัชวิภา รูปท่ี 3 
              (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 23 ตลุาคม 2555) 
 

4. ลกัษณะกิจกรรมการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี: ใช้งานเป็นสถานท่ีกองเก็บพสัดขุอง 
หนว่ยงานราชการ ซึง่ได้แก่ หนว่ยงานบ ารุงรักษาของส านกังานเขตจตุจักร แต่ไม่มีการกัน้แนวเขต
อย่างชัดเจน ใช้แนวถนนเป็นขอบ ซึ่งพัสดุท่ีมีการจัดเก็บในพืน้ท่ีคือ เคร่ืองจักร เคร่ืองกล ท่ี
เก่ียวข้องกบัการจัดเก็บขยะและการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของเขต เช่น รถเก็บขยะ  รถกระเช้า
ตดัแตง่ต้นไม้ และรถบรรทุกขนาดใหญ่ส าหรับขนและจัดเก็บก่ิงไม้ จากการตดัแต่งต้นไม้ เป็นต้น
พืน้ท่ีบางสว่นเป็นท่ีตัง้ของอาคารส านกังานชั่วคราว ส าหรับการเข้าเวรยาม และการลงเวลาเข้า -
ออก ของรถเก็บขยะ ตลอดทัง้ 24 ชัว่โมง ซึง่อาคารมีสภาพทรุดโทรมมาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 55 ลกัษณะการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกรัชวิภา รูปท่ี 1 
              (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 23 ตลุาคม 2555) 

 

 
ภาพท่ี 56 ลกัษณะการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกรัชวิภา รูปท่ี 2 
               (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 23 ตลุาคม 2555) 

 

 
ภาพท่ี 57 ลกัษณะการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกรัชวิภา รูปท่ี 3 
               (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 23 ตลุาคม 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 58 ลกัษณะการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกรัชวิภา รูปท่ี 4 
              (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 23 ตลุาคม 2555) 
 

 
ภาพท่ี 59 ลกัษณะการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกรัชวิภา รูปท่ี 5 
              (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 23 ตลุาคม 2555) 

 

 
ภาพท่ี 60 ลกัษณะการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกรัชวิภา รูปท่ี 6 
              (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 23 ตลุาคม 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. ลกัษณะผู้ใช้งาน: มีการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีเฉพาะเจ้าหน้าท่ีและรถท่ีผ่านเข้า-
ออก เพื่อใช้พืน้ท่ีเป็นทางสญัจรเทา่นัน้ โดยปกติไม่มีการใช้พืน้ท่ีจากประชาชนทัว่ไป เน่ืองจากไม่มี
ทางเข้า-ออก ท่ีเป็นการสญัจรทางเท้า และพืน้ท่ีตัง้อยู่ห่างจากชุมชนพอสมควร ประชาชนทัว่ไปมี
การใช้งานหลกัเฉพาะเส้นทางถนนรัชดาภิเษกและถนนรัชวิภาเทา่นัน้ 

 
3. การใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกเป็นตลาด ได้แก่ พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก
ตลาดพลแูละพืน้ท่ีใต้สะพานอรุณอมรินทร์ 

3.1 พืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกตลาดพลู 
            1. ท่ีตัง้: สะพานข้ามแยกตลาดพลเูป็นสะพานของถนนรัชดาภิเษกท่ีพาดผา่น 

ถนนเทอดไท คลองบางกอกใหญ่ และทางรถไฟสายชานเมือง(ธนบุรี-สมทุรสงคราม)ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ี
เขตธนบุรี  

 
ภาพท่ี 61 แผนท่ีแสดงท่ีตัง้พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกตลาดพล ู
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Google Map, เข้าถึงเม่ือ 8 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
https://www.google.co.th/maps/  
 

                     2. ลกัษณะโครงสร้างสะพาน: โครงสร้างเสาและคานคอนกรีต โดยเป็นเสา 
ขนาดเลก็หลายต้นรองรับโครงสร้างพืน้สะพาน ซึง่มีจ านวน 2 สะพานท่ีวางชิดติดกนั เป็นขาเข้า
และขาออกจากเมือง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

https://www.google.co.th/maps/
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ภาพท่ี 62 ลกัษณะโครงสร้างสะพานข้ามแยกตลาดพล ูรูปท่ี 1 
              (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 22 ตลุาคม 2555) 
 

 

ภาพท่ี 63 ลกัษณะโครงสร้างสะพานข้ามแยกตลาดพล ูรูปท่ี 2 
  (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 22 ตลุาคม 2555) 
 
          3. สภาพทางกายภาพ:  บริเวณโดยรอบเป็นชุมชนยา่นการค้าและพกัอาศยัหนา 

แนน่ สภาพคอ่นข้างทรุดโทรม ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย การเข้าถึงพืน้ท่ีเข้าถึงได้ทัว่ไปทัว่ทัง้
บริเวณ เน่ืองจากไม่ได้มีการก าหนดทางเข้าออกท่ีชดัเจน ประชาชนทัว่ไปจึงสามารถข้ามไป-มาได้
ทัว่ไป สภาพพืน้ท่ีคอ่นข้างสกปรกรกรุงรัง การถ่ายเทอากาศบางจุดเป็นจุดอับลมระบายอากาศได้
ไม่ดี มีความอบัชืน้ เน่ืองจากมีการวางสิง่ของและตอ่เติมพืน้ท่ีเป็นอาคารชัว่คราว บางพืน้ท่ีเป็นจุด
อบัท่ีมืดเกินไป  เน่ืองจากโครงสร้างสะพานท่ีมีพืน้สะพานลาดเอียงลงหาโครงสร้างพืน้ จึงเกิดพืน้ท่ี
ซอกมุมขนาดเล็กใต้พืน้สะพานท่ีไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้บริเวณปลายสดุของสะพานทัง้สอง
ด้าน เป็นพืน้ท่ีท่ีได้รับมลภาวะจากฝุ่ น ควัน และเสียงดัง จากยวดยานพาหนะจ านวนมาก 
เน่ืองจากการจราจรท่ีติดขดัทัง้บริเวณทางแยกและบนสะพาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 64 สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปใต้สะพานข้ามแยกตลาดพล ูรูปท่ี 1 
               (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 22 ตลุาคม 2555) 
 

 

ภาพท่ี 65 สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปใต้สะพานข้ามแยกตลาดพล ูรูปท่ี 2 
               (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 22 ตลุาคม 2555) 
 

 

ภาพท่ี 66 สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปใต้สะพานข้ามแยกตลาดพล ูรูปท่ี 3 
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 22 ตลุาคม 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 67 สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปใต้สะพานข้ามแยกตลาดพล ูรูปท่ี 4 
  (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 22 ตลุาคม 2555) 
 

4. ลกัษณะกิจกรรมการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี: มีการใช้งานหลกัเป็นตลาดสด  
(ตลาดรัชดาภิเษก) มีการติดตัง้ดวงโคมสอ่งสว่างบริเวณตลาดเป็นจ านวนมาก พืน้ท่ีต่อเน่ืองจาก
ตลาดเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมของคนในพืน้ท่ี เน่ืองจากมีท่าเรือและท่ารถสามล้อเคร่ือง
ขนาดกลาง(ซูบารุ)อยู่ในบริเวณใกล้เคียง จึงมีผู้คนใช้เป็นสถานท่ีรอรถประจ าทางและสามล้อ
เคร่ืองเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากสะพานมีช่วงยาวมากการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีจึงมีความ
หลากหลาย ทัง้เป็นลานจอดรถ สถานท่ีเก็บพสัดุของหน่วยงานราชการ สนามกีฬาและเป็นท่ีตัง้
ของอาคารศนูย์ชุมชนด้านการฝึกอาชีพ และอาคารของหนว่ยงานราชการท่ีมีการตอ่เติมโครงสร้าง
เป็นอาคารถาวรติดกบัโครงสร้างสะพาน ได้แก่ สถานธนานบุาลของกรุงเทพมหานคร ศูนย์ป้องกัน
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาฯเขตธนบุรี ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภยั ฝ่ายพลเรือนฯ หน่วยควบคุมสตัว์
และแมลงน าโรคท่ี 4.2  และท่ีท าการศนูย์ก่อสร้างและบูรณะถนนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการ
ต่อเติมเป็นอาคารส านกังานโครงสร้างคอนกรีตผนงัทึบท่ีมีการใช้เคร่ืองปรับอากาศภายใน พืน้ท่ี
บางส่วน(ในส่วนท่ีติดกับทางรถไฟ)มีการต่อเติมเป็นอาคารชั่วคราวส าหรับพักอาศัยมีสภาพรก
รุงรัง  

 

ภาพท่ี 68 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกตลาดพล ู รูปท่ี 1 
(โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 22 ตลุาคม 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 69 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกตลาดพล ู รูปท่ี 2 
               (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 22 ตลุาคม 2555) 
 

 

ภาพท่ี 70 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกตลาดพล ู รูปท่ี 3 
               (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 22 ตลุาคม 2555) 
 

             

ภาพท่ี 71 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกตลาดพล ู รูปท่ี 4 
               (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 22 ตลุาคม 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 72 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกตลาดพล ู รูปท่ี 5 
               (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 22 ตลุาคม 2555) 
 

 

ภาพท่ี 73 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกตลาดพล ู รูปท่ี 6 
               (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 22 ตลุาคม 2555) 
 

 

ภาพท่ี 74 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกตลาดพล ู รูปท่ี 7 
               (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 22 ตลุาคม 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 75 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกตลาดพล ู รูปท่ี 8 
   (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 22 ตลุาคม 2555) 
 

5. ลกัษณะผู้ใช้งาน: ผู้ใช้งานมีความหลากหลายมาก เน่ืองจากเป็นยา่นชุมชน 
เมืองขนาดใหญ่ มีประชาชนเข้ามาใช้งานในพืน้ท่ีทุกช่วงอายุ เพราะเป็นเส้นทางผ่านไปยงัท่าเรือ 
และเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมหลายรูปแบบ ตลาดสดรัชดาภิเษกมีการใช้งานในช่วงเวลา
กลางวนั โดยเร่ิมตัง้แต่ประมาณเก้าโมงเช้าจนถึงเวลาเย็น และเน่ืองจากได้ช่ือว่าเป็นตลาดท่ีมี
อาหารการกินท่ีอร่อยขึน้ช่ือหลายอยา่ง จึงมีผู้คนพลกุพลา่นตลอดทัง้วนั  

3.2 พืน้ที่ใต้สะพานอรุณอมรินทร์ 
           1. ท่ีตัง้: พืน้ท่ีใต้สะพานอรุณอมรินทร์ตัง้อยูใ่ต้สะพานอรุณอมรินทร์ซึง่เป็น 

ถนนหลกัท่ีใช้สญัจรบริเวณโรงพยาบาลศิริราช มีถนนซอยวดัวิเศษการซึ่งต่อเช่ือมไปยงัพืน้ท่ีท่าน า้
รถไฟตดัผา่นลอดใต้สะพาน ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีเขตบางกอกน้อย  

 
ภาพท่ี 76 แผนท่ีแสดงท่ีตัง้พืน้ท่ีใต้สะพานอรุณอมรินทร์ 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Google Map, เข้าถึงเม่ือ 8 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
https://www.google.co.th/maps/  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

https://www.google.co.th/maps/
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2. ลกัษณะโครงสร้างสะพาน: โครงสร้างเสาและคานคอนกรีต โดยเป็นเสาคอน 
กรีตขนาดกลาง วางเรียงกันสามต้นรองรับพืน้สะพานไปตลอดแนว ซึ่งสะพานมีลกัษณะเป็นทาง
แยกด้านบนโดยมีทางลงข้างวดัอมัรินทรารามวรวิหาร และบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลศิริราชฝ่ัง
ตึกผู้ ป่วยนอก โครงสร้างพืน้สะพานมีความลาดเอียงลงสูพ่ืน้ลา่งโดยไม่มีแนวผนังกันดิน จึงเกิด
พืน้ท่ีซอกมมุท่ีคนไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ภายในเป็นช่วงบริเวณหนึง่ 

 

ภาพท่ี 77 ลกัษณะโครงสร้างสะพานอรุณอมรินทร์ 
  (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 1 สงิหาคม 2555) 
 

3. สภาพทางกายภาพ:  บริเวณโดยรอบเป็นชุมชนยา่นการค้า ชุมชนพกัอาศยั 
หนาแน่นปานกลาง วดั และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ สภาพชุมชนด้านข้างสะพานสภาพค่อนข้าง
ทรุดโทรม ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนพืน้ท่ีวัดและโรงพยาบาล มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดี การเข้าถึงพืน้ท่ีเข้าถึงได้หลายจุด เน่ืองจากไม่ได้มีการก าหนดทางเข้าออกท่ีชัดเจน 
ประชาชนทัว่ไปจึงสามารถข้ามไป-มาได้ทัว่ไป โดยพืน้ท่ีสองด้านเป็นตลาด สว่นอีกฟากถนนของ
ตลาดจัดเป็นพืน้ท่ีจอดรถของบุคคลทั่วไป การถ่ายเทอากาศบางจุดท าได้ไม่ดีนัก เน่ืองจาก
โครงสร้างสะพานท่ีทบึตนั บางพืน้ท่ีเป็นจุดอบัท่ีเกิดจาก  โครงสร้างสะพานท่ีมีพืน้สะพานลาดเอียง
ลงหาโครงสร้างพืน้ จึงเกิดพืน้ท่ีซอกมมุขนาดเลก็ใต้พืน้สะพานท่ีไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้บริเวณ
ปลายสุดของสะพาน เป็นพืน้ท่ีท่ีได้รับมลภาวะจากฝุ่ น ควนั และเสียงดงั จากยวดยานพาหนะ
จ านวนมาก เน่ืองจากการจราจรท่ีติดขดัทัง้บริเวณบนสะพานเกือบตลอดทัง้วนั 
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ภาพท่ี 78 สภาพโดยทัว่ไปของพืน้ท่ีใต้สะพานอรุณอมรินทร์  รูปท่ี 1 
               (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 1 สงิหาคม 2555) 
 

 

ภาพท่ี 79 สภาพโดยทัว่ไปของพืน้ท่ีใต้สะพานอรุณอมรินทร์  รูปท่ี 2 
   (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 1 สงิหาคม 2555) 
 

4. ลกัษณะกิจกรรมการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี: มีการใช้งานหลกัเป็นตลาดอรุณอม- 
รินทร์ ของส านกัตลาด กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีต่อเน่ืองจากตลาดสดฝ่ังบริเวณข้าง
โรงพยาบาลศิริราช และตลาดศาลาน า้ร้อน-น า้เย็นซึ่งตัง้อยู่บริเวณสถานีรถไฟธนบุรี มีการใช้งาน
เป็นตลาดสดในช่วงเวลา 02.00-07.00 น.ของทุกวนั เป็นสินค้าขายสง่ประเภทอาหารสด ผกัสด 
เป็นสว่นมาก ในพืน้ท่ีสว่นใต้สะพานฝ่ังวดัอัมรินทรารามวรวิหาร มีการต่อเติมเป็นอาคารร้านค้า
ยอ่ยท่ีค่อนข้างถาวร เปิดขายสินค้าในช่วงเวลากลางวนั พืน้ท่ีใต้สะพานสว่นท่ีต่อเน่ืองจากคลอง
บางกอกน้อย มีการใช้ประโยชน์เป็นลานจอดรถส าหรับประชาชนท่ีมาจับจ่ายซือ้ของ และผู้ ป่วย
ท่ีมาติดตอ่ท่ีโรงพยาบาลศิริราชเป็นสว่นใหญ่ 
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ภาพท่ี 80 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพานอรุณอมรินทร์  รูปท่ี 1 
               (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 1 สงิหาคม 2555) 
 

 

ภาพท่ี 81 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพานอรุณอมรินทร์  รูปท่ี 2 
               (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 1 สงิหาคม 2555) 
 

 

ภาพท่ี 82 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพานอรุณอมรินทร์  รูปท่ี 3 
               (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 1 สงิหาคม 2555) 
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ภาพท่ี 83 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพานอรุณอมรินทร์  รูปท่ี 4 
   (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 1 สงิหาคม 2555) 

 

ภาพท่ี 84 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพานอรุณอมรินทร์  รูปท่ี 5 
               (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 1 สงิหาคม 2555) 
 

 

ภาพท่ี 85 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพานอรุณอมรินทร์  รูปท่ี 6 
              (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 1 สงิหาคม 2555) 
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ภาพท่ี 86 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพานอรุณอมรินทร์  รูปท่ี 7 
               (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 1 สงิหาคม 2555) 
 

5. ลกัษณะผู้ใช้งาน: มีกลุม่ผู้ใช้งานหลากหลายกลุม่ ซึง่ในช่วงเวลากลางคืนท่ีมี 
การขายส่งสินค้า ผู้ ใช้เกือบทัง้หมดเป็นผู้มาจับจ่ายซือ้ของท่ีตลาด มีการใช้งานอย่างหนาแน่น
ตลอดช่วงเวลาท่ีตลาดเปิด ในช่วงเช้าผู้ สญัจรผ่านไปมาในพืน้ท่ีเป็นกลุ่มนักเรียนและบุคคลวัย
ท างาน ซึง่อาจมีการซือ้หาอาหารส าหรับรับประทานในพืน้ท่ี ช่วงกลางวนัเป็นกลุม่ผู้ ป่วยท่ีมาจอด
รถบริเวณใต้สะพานและกลุม่เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลท่ีมีการใช้พืน้ท่ีเพื่อรับประทานอาหารตาม
ร้านค้ายอ่ยในช่วงพกักลางวนั ส าหรับเวลาเย็นมีผู้สญัจรผ่านพืน้ท่ีเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากพืน้ท่ี
อยูใ่กล้เคียงกบัทา่เรือและทา่รถโดยสารท่ีรับสง่ผู้คนกระจายตวัไปเกือบทัว่บริเวณฝ่ังธนบุรี(รถสอง
แถวแดง) แตไ่ม่มีการเข้ามาใช้พืน้ท่ีมากนกัเป็นเพียงผู้สญัจรผา่นบนเส้นทางถนนเทา่นัน้ 

 
4. การใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกเป็นลานกีฬา ได้แก่ พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก 
หลกัสีแ่ละพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกเอกมยั(สวนสขุภาพห้วยขวาง) 

4.1 พืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกหลักส่ี 
           1. ท่ีตัง้: แยกหลกัสีเ่ป็นจุดตดัของถนนแจ้งวฒันะ และถนนวิภาวดีรังสติตัง้อยูใ่น  

พืน้ท่ีเขตหลกัสี ่
           2. ลกัษณะโครงสร้างสะพาน: โครงสร้างเสาและคานคอนกรีต โดยเป็นเสาเดียว 

ขนาดใหญ่ มีลกัษณะเสาและคานเป็นรูปตวัที(T)  
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ภาพท่ี 87 แผนท่ีแสดงท่ีตัง้พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกหลกัสี่ 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Google Map, เข้าถึงเม่ือ 8 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
https://www.google.co.th/maps/  
 

 

ภาพท่ี 88 ลกัษณะโครงสร้างสะพานข้ามแยกหลกัสี่ 
  (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 26 สงิหาคม 2555) 
 

3. สภาพทางกายภาพ:  บริเวณโดยรอบเป็นห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่(ศนูย์การ  
ค้าไอทีสแควร์) และชุมชนย่านพกัอาศยัมีความหนาแน่นปานกลาง การเข้าถึงพืน้ท่ีในแต่ละฝ่ังมี
ทางข้ามท่ีชดัเจน ซึง่เป็นทางม้าลาย และเน่ืองจากพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกถูกกัน้ขอบคอนกรีตสงู
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และมีรัว้ตาข่ายส าหรับลานกีฬาท่ีสูงประมาณ 2.50 ม. จึงข้ามไป-มา ในพืน้ท่ีได้เฉพาะจุดท่ี
ก าหนดไว้เท่านัน้ ลานกีฬามีประตูเข้า-ออก จากถนนทางเดียว สภาพพืน้ท่ีค่อนข้างสกปรก อัน
เน่ืองจากฝุ่ นและการทิง้ขยะของผู้ เข้ามาใช้พืน้ท่ี การถ่ายเทอากาศบางจุดเป็นจุดอับลมระบาย
อากาศได้ไม่ดีจึงเหม็นอบั และมีกลิน่ปัสสาวะ เป็นพืน้ท่ีท่ีได้รับมลภาวะจากฝุ่ น ควนั และเสียงดงั 
จากยวดยานพาหนะจ านวนมาก เน่ืองจากการจราจรท่ีติดขัดทัง้บริเวณทางแยกและบริเวณ
ใกล้เคียงในเวลาช่วงเวลาเช้าและเย็น และจากการท่ีรถหยุดรอสญัญาณไฟข้ามทางรถไฟเป็น
เวลานาน 

 

ภาพท่ี 89 ลกัษณะทัว่ไปของพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกหลกัสี่ 
  (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 26 สงิหาคม 2555) 
 

4. ลกัษณะกิจกรรมการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี: มีการใช้งานหลกัเป็นลานกีฬา 
ของชุมชน มีการติดตัง้อุปกรณ์ออกก าลงักายเป็นสถานีย่อยๆ และมีการตีเส้นพืน้ท่ีลานคอนกรีต
ส าหรับการเลน่ฟุตบอล(ขนาดไม่มาตรฐาน) ซึ่งมีการประกอบกิจกรรมมากในช่วงเวลา หลงัเลิก
เรียนจนถึงค ่า  

 

ภาพท่ี 90 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกหลกัสี ่รูปท่ี 1 
  (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 26 สงิหาคม 2555) 
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ภาพท่ี 91 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกหลกัสี ่รูปท่ี 2 
  (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 26 สงิหาคม 2555) 

 
5. ลกัษณะผู้ใช้งาน: มีประชาชนเข้ามาใช้งานในพืน้ท่ีทกุช่วงอาย ุเน่ืองจากเป็น 

พืน้ท่ีสาธารณะท่ีอยูใ่กล้ชุมชนและห้างสรรพสนิค้า โดยการใช้งานในช่วงเช้าและกลางวนัโดยมาก
จะเป็นผู้ สูงอายุในชุมชนประกอบกิจกรรมออกก าลังกายโดยใช้อุปกรณ์ท่ีติดตัง้อยู่ในพืน้ท่ี 
ช่วงเวลาหลงัเลิกเรียนผู้ ใช้จะเป็นนกัเรียนท่ีแวะมาเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆ ก่อนเดินทางกลบับ้าน
ย่านชุมชน ช่วงเย็นถึงค ่าผู้ ใช้ส่วนใหญ่ได้แก่คนวยัท างาน ท่ีผ่านไปมาใช้อุปกรณ์ออกก าลงักาย 
และพนกังานของศนูย์การค้าท่ีออกก าลงักายโดยการเตะฟุตบอลก่อนกลบับ้านเพื่อพกัผอ่นตอ่ไป 

 

ภาพท่ี 92 ผู้ใช้งานในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกหลกัสี ่ 
  (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 26 สงิหาคม 2555) 
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4.2 พืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกเอกมัย(สวนสุขภาพห้วยขวาง) 
                 1. ท่ีตัง้: สวนสขุภาพห้วยขวางตัง้อยูร่ะหวา่งถนนเพชรบุรี และสถานีรถไฟ 

คลองตนัโดยมีสะพานซึ่งเป็นถนนประดิษฐ์มนูธรรมพาดผ่านอยู่ด้านบน เป็นพืน้ท่ีตรงกันข้ามคน
ละฟากถนนกบัสวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์ ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีเขตห้วยขวาง 

 
ภาพท่ี 93 แผนท่ีแสดงท่ีตัง้พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกเอกมยั (สวนสขุภาพห้วยขวาง) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Google Map, เข้าถึงเม่ือ 8 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
https://www.google.co.th/maps/  
 

2. ลกัษณะโครงสร้างสะพาน: โครงสร้างเสาและคานคอนกรีต โดยเป็นเสาคู ่
ขนาดใหญ่ท่ีอยูห่า่งกนัพอสมควร เน่ืองจากเป็นสะพานท่ีมีช่องจราจรเป็นจ านวนมาก จึงมีลกัษณะ
เป็นโครงสร้างสะพานขนาดใหญ่ 

 
ภาพท่ี 94 ลกัษณะโครงสร้างสะพานถนนประดิษฐ์มนธูรรม 

   (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 23 ตลุาคม 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

https://www.google.co.th/maps/
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3. สภาพทางกายภาพ:  บริเวณโดยรอบเป็นอาคารพานิชย์สงู 2-3  ชัน้ และห้าง 
สรรพสินค้าฟู้ ดแลนด์ ฝ่ังตรงข้ามบนถนนเพชรบุรีเป็นท่ีตัง้ของสวนสาธารณะขนาดกลาง การ
เข้าถึงพืน้ท่ีเข้าถึงได้เฉพาะประตูทางเข้า-ออกบริเวณด้านถนนเพชรบุรีและประตูทางออกด้านติด
สถานีรถไฟคลองตนั การถ่ายเทอากาศท าได้ดี เน่ืองจากโครงสร้างสะพานท่ีเป็นโครงสร้างสงูใหญ่  
เป็นพืน้ท่ีท่ีได้รับมลภาวะจากฝุ่ น ควัน และเสียงดัง จากยวดยานพาหนะจ านวนไม่มากนัก 
เน่ืองจากไม่ใช่ทางแยกโดยตรงแตเ่ป็นพืน้ท่ีใต้สะพานท่ีอยู่ระหว่างถนน จึงได้รับมลภาวะจากการ
สญัจรผา่นไปมาเทา่นัน้ 

 

ภาพท่ี 95 ลกัษณะสภาพโดยทัว่ไปพืน้ท่ีใกล้เคียงโครงการ 
  (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 23 ตลุาคม 2555) 

 

 

ภาพท่ี 96 ลกัษณะสภาพโดยทัว่ไปในพืน้ท่ีสวนสขุภาพห้วยขวาง รูปท่ี 1 
  (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 23 ตลุาคม 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 97 ลกัษณะสภาพโดยทัว่ไปในพืน้ท่ีสวนสขุภาพห้วยขวาง รูปท่ี 2 
   (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 23 ตลุาคม 2555) 
 

4. ลกัษณะกิจกรรมการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี: มีการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีเป็นลานกีฬา 
สวนสขุภาพ ของคนในละแวกใกล้เคียง ซึ่งพืน้ท่ีภายในมีการออกแบบเป็นสถานีออกก าลงักาย 
สนามเด็กเล่น และมีท่ีนั่งพักผ่อนบ้างเล็กน้อย วัตถุประสงค์หลกัเพื่อเป็นการพัฒนาพืน้ท่ีให้มี
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับพืน้ท่ีฝ่ังตรงข้ามอันได้แก่ สวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์ ซึ่งเป็น
สวนสาธารณะท่ีมีการใช้งานแบบออกก าลงัโดยส่วนใหญ่ พืน้ท่ีสวนสขุภาพห้วยขวางจึงรองรับ
กิจกรรมของผู้สงูอายแุละวยัเด็กได้มากกวา่  

 

ภาพท่ี 98 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีสวนสขุภาพห้วยขวาง รูปท่ี 1 
  (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 23 ตลุาคม 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 99 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีสวนสขุภาพห้วยขวาง รูปท่ี 2 
  (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 23 ตลุาคม 2555) 

 

 

ภาพท่ี 100 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีสวนสขุภาพห้วยขวาง รูปท่ี 3 
     (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 23 ตลุาคม 2555) 

 

 

ภาพท่ี 101 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีสวนสขุภาพห้วยขวาง รูปท่ี 4 
    (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 23 ตลุาคม 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 102 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีสวนสขุภาพห้วยขวาง รูปท่ี 5 
     (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 23 ตลุาคม 2555) 

 
5. ลกัษณะผู้ใช้งาน: มีหลายกลุม่ซึง่ผู้ใช้หลกั ได้แก่ กลุม่ผู้สงูอายท่ีุมีการเดินเท้า 

มาจากชุมชนใกล้เคียง ซึ่งอาจมาพร้อมเด็กเล็ก มีการใช้งานตลอดทัง้วนั แต่มีจ านวนไม่มากนัก 
ผู้ใช้กลุม่นีมี้การท ากิจกรรมออกก าลงักายตามสถานีออกก าลงักายท่ีจัดเตรียมไว้ให้และ เด็กเล็ก
เลน่อุปกรณ์เคร่ืองเลน่ของเด็ก และวิ่งเลน่ในพืน้ท่ีลานกีฬาท่ีมีพืน้ท่ีค่อนข้างกว้างขวางและไม่มีสิ่ง
กีดขวาง เน่ืองจากใช้เป็นทางสญัจรหลกัสูส่ถานีรถไฟคลองตนัอีกประการหนึ่ง โดยผู้ ใช้อีกกลุ่ม 
ได้แก่ พนักงานของห้างสรรพสินค้าฟู้ ดแลนด์ ท่ีสญัจรผ่านลานกีฬาเพื่อไปรับประทานอาหาร
ในช่วงพกัเท่ียง หรือ ออกมาพกัผ่อนนัง่เลน่ในช่วงพักระหว่างวนั แต่ผู้ ใช้กลุม่นีไ้ม่มีการออกก าลงั
กาย มีการใช้สถานท่ีเพียงเพื่อพกัผอ่น และผอ่นคลายจิตใจเทา่นัน้ 
 
5. การใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกในการจัดภูมิทัศน์ ได้แก่ พืน้ท่ีใต้สะพานข้าม
แยกจตจุกัร-ก าแพงเพชรและพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกพญาไท 

5.1 พืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกจตุจักร-ก าแพงเพชร 
           1. ท่ีตัง้: เป็นพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกท่ีตัง้อยูใ่ต้สะพานซึง่เป็นถนนก าแพงเพชร 

บริเวณทางแยกสวนจตุจักรและตดักับถนนก าแพงเพชร 2 ด้านหน้าของตลาด อ.ต.ก. ตัง้อยู่ใน
พืน้ท่ีเขตจตจุกัร  

           2. ลกัษณะโครงสร้างสะพาน: โครงสร้างคอนกรีตและเหลก็ โดยมีโครงสร้างของ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เสาและคานเป็นเหล็กรองรับโครงสร้างพืน้สะพานคอนกรีตด้านบน มีลกัษณะเป็นเสากลมตัง้อยู่
กลางพืน้ท่ี 

 
ภาพท่ี 103 แผนท่ีแสดงท่ีตัง้พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกจตจุกัร-ก าแพงเพชร 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Google Map, เข้าถึงเม่ือ 8 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
https://www.google.co.th/maps/  

 

 
ภาพท่ี 104 ลกัษณะโครงสร้างสะพานข้ามแยกจตจุกัร-ก าแพงเพชร 

    (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 18 สงิหาคม 2555) 
 

3. สภาพทางกายภาพ:  บริเวณโดยรอบเป็นยา่นการค้าขนาดใหญ่ ท่ีมีความ 
หลากหลายของสินค้านานาชนิด ซึ่งสภาพทั่วไปของย่านการค้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดี 
และบางอาคารมีความทนัสมยัมาก การเข้าถึงพืน้ท่ีเข้าถึงได้หลายจุด ถึงแม้ว่าจะมีทางม้าลายให้
คนข้ามในบางจุดเท่านัน้ แต่มักมีการข้ามไป-มา ทัว่ทัง้บริเวณ สภาพพืน้ท่ีค่อนข้างสะอาด การ
ถ่ายเทอากาศท าได้ดีเพราะโครงสร้างสะพานท่ีมีความกว้างน้อยจึงมีลกัษณะโปร่ง โลง่ ได้รับแสง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ธรรมชาติเกือบทัว่ทัง้บริเวณ ยกเว้นบางพืน้ท่ีเป็นจุดอบัท่ีคอ่นข้างมืด  เน่ืองจากโครงสร้างสะพานท่ี
มีพืน้สะพานลาดเอียงลงหาโครงสร้างพืน้ จึงเกิดพืน้ท่ีซอกมุมขนาดเล็กใต้พืน้สะพานท่ีไม่สามารถ
เข้าไปใช้งานได้บริเวณปลายสดุของสะพานทัง้สองด้าน เป็นพืน้ท่ีท่ีได้รับมลภาวะจากฝุ่ น ควนั และ
เสียงดัง จากยวดยานพาหนะจ านวนมาก เน่ืองจากการจราจรท่ีติดขัดทัง้บริเวณทางแยกและ
บริเวณใกล้เคียง 

 

ภาพท่ี 105 ลกัษณะสภาพโดยทัว่ไปของพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกจตจุกัร-ก าแพงเพชร 
    (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 18 สงิหาคม 2555) 
 

4. ลกัษณะกิจกรรมการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี: ไม่ได้มีการเข้าใช้ประโยชน์ท่ีแนช่ดั 
เป็นเพียงพืน้ท่ีโลง่ ท่ีปบูลอ็กทางเดินไว้อยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงตีความได้ว่าเป็นพืน้ท่ีจัดภูมิ
ทัศน์เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเท่านัน้ แต่เกิดกิจกรรมแฝงในพืน้ท่ีในวันเสาร์ -
อาทิตย์ มีการตัง้ร้านค้าหายเร่ แผงลอย เพื่อจ าหน่ายสินค้าแก่ผู้คนท่ีสญัจรผ่านไป-มา ประปราย
ไปทัว่ทัง้บริเวณ 

 

ภาพท่ี 106 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกจตจุกัร-ก าแพงเพชร รูปท่ี 1 
                 (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 18 สงิหาคม 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 

 

 

 

ภาพท่ี 107 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกจตจุกัร-ก าแพงเพชร รูปท่ี 2 
                 (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 18 สงิหาคม 2555) 
 

5. ลกัษณะผู้ ใช้งาน: มีประชาชนเข้ามาใช้งานในพืน้ท่ีทุกช่วงอายุ เน่ืองจากเป็น
ย่านการค้าท่ีส าคัญแห่งใหญ่ในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในวนัเสาร์และอาทิตย์ซึ่งตลาดนัด
สวนจตจุกัรเปิดให้บริการ จะมีผู้คนหลัง่ไหลเข้ามาในพืน้ท่ีจ านวนมากทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ 
มีการสญัจรผา่นพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกอยา่งหนาแนน่ 

5.2 พืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกพญาไท 
                 1. ท่ีตัง้: สะพานข้ามแยกพญาไทตัง้อยูบ่นถนนศรีอยธุยา พาดผา่นข้ามถนนพญา 

ไท บริเวณสีแ่ยกพญาไท ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีเขตราชเทวี 

 
ภาพท่ี 108 แผนท่ีแสดงท่ีตัง้พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามพญาไท 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Google Map, เข้าถึงเม่ือ 8 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
https://www.google.co.th/maps/  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. ลกัษณะโครงสร้างสะพาน: โครงสร้างของสะพานโดยสว่นใหญ่เป็นเหลก็ โดยมี
เสาเหล็กกลมเตีย้ขนาดใหญ่ และมีโครงสร้างพืน้รับน า้หนักและคานเหล็ก โดยมีลกัษณะเป็น
สะพานเตีย้เน่ืองจากตัง้อยูใ่ต้แนวรถไฟฟ้าบีทีเอส 

3. สภาพทางกายภาพ:  บริเวณโดยรอบเป็น สถานท่ีราชการ อาคารส านกังาน 
อาคารสถาบนักวดวิชาขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย และย่านการค้าศูนย์กลางเมือง การเข้าถึง
พืน้ท่ีเข้าถึงได้หลายจุด แม้ว่าจะมีทางม้าลายบริเวณทางแยก แต่เน่ืองจากสภาพพืน้ท่ีใต้สะพาน
ข้ามแยกท่ีค่อนข้างโล่ง สามารถเดินทะลุได้ทัง้สองฝ่ัง จึงมีการข้ามไป-มา ผ่านพืน้ท่ีเต็มทั่วทัง้
บริเวณ สภาพพืน้ท่ีค่อนข้างสะอาด การถ่ายเทอากาศมีน้อยเน่ืองจากพืน้สะพานท่ีค่อนข้างเตีย้ 
บางพืน้ท่ีเป็นจุดอับท่ีมืดเกินไป  เน่ืองจากโครงสร้างสะพานท่ีมีพืน้สะพานลาดเอียงลงหา
โครงสร้างพืน้ จึงเกิดพืน้ท่ีซอกมมุขนาดเลก็ใต้พืน้สะพานท่ีไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้บริเวณปลาย
สุดของสะพานทัง้สองด้าน เป็นพืน้ท่ีท่ีได้รับมลภาวะจากฝุ่ น ควัน และเสียงดัง จากยวดยาน
พาหนะจ านวนมาก เน่ืองจากการจราจรท่ีติดขดัทัง้บริเวณทางแยกและบริเวณใกล้เคียง 

 

 

ภาพท่ี 109 ลกัษณะสภาพโดยทัว่ไปของพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกพญาไท  รูปท่ี 1 
                (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 22 ตลุาคม 2556) 

 

 

   ส
ำนกัหอ
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ภาพท่ี 110 ลกัษณะสภาพโดยทัว่ไปของพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกพญาไท  รูปท่ี 2 
                (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 22 ตลุาคม 2556) 
 

 

ภาพท่ี 111 ลกัษณะสภาพโดยทัว่ไปของพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกพญาไท  รูปท่ี 3 
                (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 22 ตลุาคม 2556) 
 

4. ลกัษณะกิจกรรมการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี: มีการใช้งานเป็นเส้นทางสญัจร  
เดินผ่านพืน้ท่ีเพื่อไปยงัจุดหมายปลายทางต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งพืน้ท่ีได้รับการดูแลจาก
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบโดยการปลกูต้นไม้พุ่มสงูเป็นขอบทางเดินในบางพืน้ท่ี เพื่อเป็นการตกแต่ง
บริเวณให้มีความสวยงามและช่วยลดมลพิษท่ีเกิดขึน้บริเวณทางแยก จึงอนุมานได้ว่าเป็นพืน้ท่ีใต้
สะพานข้ามแยกท่ีมีการจัดภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมความสวยงามและลดความแข็งกระด้างของ
โครงสร้างสะพานท่ีดทูบึตนัและเตีย้มาก  

   ส
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ภาพท่ี 112 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกพญาไท  
                (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 22 ตลุาคม 2556) 
 

5. ลกัษณะผู้ใช้งาน: มีผู้สญัจรผา่นพืน้ท่ีตลอดทัง้วนัเน่ืองจากตัง้อยูใ่กล้เคียงกบั 
สถานีรถไฟฟ้าพญาไท โดยผู้ใช้งานสว่นใหญ่เป็นวยันกัเรียน และวยัท างาน เน่ืองจากเข้ามาศึกษา
และท างานในสถานท่ีตา่งๆ ในบริเวณใกล้เคียง โดยมีการใช้งานหนาแน่นมากในช่วงเช้า ช่วงเท่ียง 
และช่วงเย็นหลงัเลกิงาน 

 

ภาพท่ี 113 ลกัษณะผู้ใช้งานในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกพญาไท  
                (โดยผู้วิจยั ถ่ายเม่ือ 22 ตลุาคม 2556) 
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จากการส ารวจสภาพพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกทัง้ 10 แห่งของผู้วิจัย พบว่าพืน้ท่ีศึกษา
ทกุแหง่มีการใช้ประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมโดยทัง้สิน้ ซึ่งประชาชนล้วนได้รับประโยชน์จาก
พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกอันเน่ืองจากการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกไว้รองรับการใช้
ประโยชน์เป็นพิเศษหรืออาจใช้เป็นเส้นทางสญัจรผา่นไปมาระหวา่งการเดินทางเทา่นัน้ แตโ่ดยรวม
นับว่าเป็นพืน้ท่ีท่ีไม่ควรละเลยต่อการดูแลและบ ารุงรักษา เอาใจใส่  ให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยให้ดูดีอยู่เสมอพืน้ท่ีหนึ่ง เพราะเป็นพืน้ท่ีท่ีประชาชนทัว่ไปต้องผ่านไปมาและพบเห็นอยู่
บนท้องถนนในทุกๆวนั จึงควรมีการพฒันาในรูปแบบท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ทัว่ไปและมีความสวยงามสง่เสริมทศันียภาพของเมืองอีกทางหนึง่ 

 

 
   ส
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บทที่ 5 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูและอภปิรายผล 

 
พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร นบัวา่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความส าคญัท่ีอยู่

คูก่บัสะพานข้ามแยกตา่งๆทัว่กรุงเทพมหานครเป็นอยา่งมาก โดยมากแล้วจะได้รับการพฒันาจาก
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ แตเ่น่ืองด้วยข้อจ ากดัของพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกซึ่งมีหลายประการ ท าให้
การพฒันาหลายๆรูปแบบ จึงยงัไม่เหมาะสม หรือมีการใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่เต็มท่ีมากนกั ซึ่ง
ข้อจ ากดัของพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกมี ดงันี ้
 1. พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกมีพืน้ท่ีขนาดไม่มากนกัและมีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีแคบยาว 

      2. เป็นพืน้ท่ีท่ีมีร่มเงามาก ได้รับแสงแดดน้อยมาก บางพืน้ท่ีท่ีโครงสร้างสะพาน 
คอ่นข้างทบึตนั ท าให้พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกเป็นพืน้ท่ีมืด 

      3. เป็นพืน้ท่ีได้รับมลพิษจากยวดยานพาหนะท่ีสญัจรบนถนนมากกวา่พืน้ท่ีสญัจรอ่ืน    
เน่ืองจากการหยดุรถหรือชะลอรถตามสญัญาณไฟจราจร 

      4. การระบายอากาศท าได้ไม่ดี เน่ืองจากโครงสร้างพืน้และคานสะพานท่ีรองรับช่อง  
จราจรด้านบน  

      5. โครงสร้างสะพานบางลกัษณะไม่สวยงามเน่ืองจากการออกแบบทางวิศวกรรม มี  
ลกัษณะเป็นพืน้ท่ีทศันอุจาดของเมือง 

 รูปแบบการพัฒนาพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกท่ีสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปใน
กรุงเทพมหานคร มีไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบการจัดภูมิทัศน์ เพื่อลดความแข็ง
กระด้างของโครงสร้างสะพาน และเพื่อสง่เสริมสิง่แวดล้อมท่ีดี จากการศึกษาวิจัยการพฒันาพืน้ท่ี
ใต้สะพานข้ามแยกในเขตกรุงเทพมหานคร มีข้อคิดเห็นจากประชาชนผู้ ใช้พืน้ท่ีอย่างหลากหลาย 
ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่การสอบถามความคิดเห็นจากผู้ ใช้ในพืน้ท่ีต่างๆ ได้จากลกัษณะของ
รูปแบบการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี ซึ่งผลท่ีได้สามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการสรุปผล
การศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาพืน้ ท่ีใต้สะพานข้ามแยกได้ต่อไปอย่างมี
ประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
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1. รูปแบบการใช้ประโยชน์พืน้ที่เป็นลานจอดรถ  
ได้แก่ พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกคลองตนัและพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกอรุณอมัรินทร์ 

1.1 การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกคลองตัน 
1.1.1 การวิเคราะห์ข้อมลูสภาพพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกคลองตัน 

 
ภาพท่ี  114  วิเคราะห์สภาพพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกคลองตนั (ดดัแปลงมา Google Earth ) 
ท่ีมา: ดดัแปลงมาจาก Google Earth เข้าถึงเม่ือ 15 เม.ย. 2558 

1. ข้อดี: มีท่ีตัง้อยูใ่นยา่นการค้าและยา่นพกัอาศยัหนาแนน่ มีพืน้ทีเช่ือมต่อ
กบัการสญัจรทางน า้และเป็นท่ีตัง้ของจุดเปลีย่นถ่ายการคมนาคมหลายเส้นทาง ทัง้รถเมล์ รถซูบา
รุ และเรือ 

2. ข้อเสยี: การจราจรท่ีติดขดัทัง้บริเวณแยกคลองตนั และบนสะพานข้าม
แยก ท าให้มีปริมาณฝุ่ นควนัพิษและเสียงดงัปริมาณมาก และการเข้าถึงพืน้ท่ีได้หลายจุดซึ่งอาจ
เป็นอนัตรายตอ่ผู้ใช้พืน้ท่ีได้  

3. ศกัยภาพในการพฒันา: โครงสร้างของสะพานมีลกัษณะเป็นสะพานสงู 
และเป็นสะพานคูท่ าให้มีพืน้ท่ีใต้สะพานคอ่นข้างกว้างและช่วงของสะพานมีความยาวมาก ท าให้มี
พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกปริมาณมาก สามารถพฒันาได้อย่างหลากหลายรูปแบบ โดยอาจพฒันา
หลายรูปแบบรวมกนัในพืน้ท่ีเดียวกนัก็เป็นได้ 
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4. ข้อจ ากัดในการพัฒนา: พืน้ท่ีมีซอกมุมอับในบริเวณปลายสุดของ
โครงสร้างสะพานท่ีลาดลงหาถนน จ าเป็นต้องออกแบบให้มีการพฒันาในรูปแบบท่ีเหมาะสม ไม่
ก่อให้เกิดปัญหาในภายหลงั 

1.1.2 วิเคราะห์แบบสอบถาม 
       1.1.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=20)  

ตารางที่ 3 ตารางแสดงข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามแยกคลองตนั  

ชนิดของข้อมลู รายการข้อมูล จ านวน (คน ) เปอร์เซ็นต์ (%) 

 

ข้อมลูเพศ 

 

ชาย 15 75% 

หญิง 5 25% 

ข้อมลูอาย ุ

 

ต ่ากวา่ 25 ปี 2 10% 

ช่วง 25-60 ปี 18 90% 

มากกวา่ 61 ปี 0 0% 

ข้อมลูการศกึษา 

 

ต ่ากวา่ มธัยมศกึษา 13 65% 

ปริญญาตรี 5 25% 

ปริญญาโท-มากกวา่ 2 10% 

ข้อมลูรายได้ 

ต ่ากวา่ 10,000บาท 9 45% 

10,000-30,000บาท 7 35% 

มากกวา่ 30,000บาท 4 20% 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงรายการประเมินความเห็นตอ่ในรายประเด็นยอ่ยสภาพปัจจุบนัและ 
                ความสมัพนัธ์กบัชุมชนในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกคลองตนั 

 
หมายเหตุ: คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมากท่ีสดุ 

คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมาก 
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อย 
คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
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ตารางที่ 5 ตารางรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นยอ่ยตอ่สภาพโดยทัว่ไปและความ 
                คาดหวงัท่ีมีตอ่พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกคลองตนั 

 
หมายเหตุ: คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมากท่ีสดุ 

คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมาก 
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อย 
คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
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       1.1.2.2 ข้อมูลความเห็นด้านความพึงพอใจต่อสภาพปัจจุบัน 
ตารางที่ 6 ตารางแสดงความเห็นด้านความพงึพอใจตอ่สภาพปัจจุบนั 

พอใจมากท่ีสดุ 5.00%   1.00 คน 

พอใจมาก 12.86%  2.57 คน 

พอใจปานกลาง 37.50%  7.50 คน 

พอใจน้อย 29.64%  5.92 คน 

พอใจน้อยท่ีสดุ 15.00%  3.00 คน 

1.1.2.3 ข้อมูลความเห็นต่อความสัมพันธ์กับชุนชนโดยรอบพืน้ที่ 
ตารางที่ 7 ตารางแสดงความเห็นตอ่ความสมัพนัธ์กบัชุนชนโดยรอบพืน้ท่ี 

เห็นด้วยมากท่ีสดุ 15.00%   3.00 คน 

เห็นด้วยมาก 21.67% 4.33 คน 

เห็นด้วยปานกลาง 33.33%  6.66 คน 

เห็นด้วยน้อย 19.17%  3.83 คน 

เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 10.83%  2.16 คน 

        1.1.2.4 ข้อมูลความเห็นโดยทั่วไปที่มต่ีอพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยก 
ตารางที่ 8 ตารางแสดงความเห็นโดยทัว่ไปท่ีมีต่อพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก  

เห็นด้วยมากท่ีสดุ 1.43%   0.28 คน 

เห็นด้วยมาก 17.14% 3.42 คน 

เห็นด้วยปานกลาง 43.57%  8.71 คน 

เห็นด้วยน้อย 28.57%  5.71 คน 

เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 9.29%  1.85 คน 
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       1.1.2.5 ข้อมูลความคาดหวงัที่มต่ีอพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยก 
ตารางที่ 9 ตารางแสดงความคาดหวงัท่ีมีตอ่พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก 

คาดหวงัมากท่ีสดุ 18.89%   3.77 คน 

คาดหวงัมาก 40.56% 8.11 คน 

คาดหวงัปานกลาง 26.67%  5.33 คน 

คาดหวงัน้อย 6.67%  1.33 คน 

คาดหวงัน้อยท่ีสดุ 7.22%  1.44 คน 

 

  

1.1.3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้ใช้พืน้ที่สะพานข้าม 
แยกคลองตัน 

    ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง ซึง่คิดเป็น 3 เทา่  
ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัไม่เกินระดบัมัธยมศึกษา อายุโดยมาก
อยู่ในช่วง 25-60 ปีและมีรายได้ต่อเดือนสว่นมากไม่เกิน 10,000 บาท แต่มีสดัส่วนของผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้ตอ่เดือนอยูใ่นช่วง 10,000-30,000 บาท น้อยกวา่ไม่มากนกั 

         ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความพอใจตอ่สภาพปัจจุบนัของพืน้ท่ีใต้ 
สะพานข้าม แยกคลองตัน เฉลี่ยอยู่ในช่วงปานกลาง คิดว่าพืน้ท่ีมีความสมัพนัธ์กับพืน้ท่ีชุมชน
โดยรอบระดบัปานกลาง มีความเห็นโดยทัว่ไปเก่ียวกับพืน้ท่ีระดบัปานกลาง และมีความคาดหวงั
ต่อการพัฒนาพืน้ท่ีมาก โดยต้องการให้พืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีสง่เสริมทัศนียภาพของเมืองและสถานท่ี
พกัผ่อนหย่อนใจของประชาชนมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ลานกีฬาและพืน้ท่ีจัดกิจกรรมชุมชน
ตามล าดบั 
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1.2 การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกอรุณอัมรินทร์ 
1.2.1 การวิเคราะห์ข้อมลูสภาพพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกอรุณอัมรินทร์ 

ภาพท่ี  115  วิเคราะห์สภาพพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกอรุณอมัรินทร์ 
ท่ีมา: ดดัแปลงมาจาก Google Earth เข้าถึงเม่ือ 15 เม.ย. 2558 

1. ข้อดี: มีท่ีตัง้อยูใ่นยา่นการค้าและย่านพกัอาศยัหนาแน่น มีผู้คนสญัจรผ่านไป
มาตลอดทัง้วนั และมีท่ีตัง้เป็นจุดศนูย์กลางท่ีเช่ือมตอ่ได้งา่ยทัง้ฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุรี 

2. ข้อเสีย: การจราจรท่ีติดขดัทัง้บริเวณทางแยกอรุณอัมรินทร์ และบนสะพาน
ข้ามแยก ท าให้มีปริมาณฝุ่ นควนัพิษและเสยีงดงัปริมาณมาก  

3. ศกัยภาพในการพฒันา: พืน้ท่ีเป็นท่ีตัง้ของป้อมต ารวจ ท าให้มีความปลอดภยั
และผู้ใช้มีความมัน่ใจในการเข้าใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ี  

4. ข้อจ ากดัในการพฒันา: โครงสร้างสะพานท่ีค่อนข้างเตีย้ มีพืน้ท่ีใต้สะพานข้าม
แยกน้อย และพืน้ท่ีมีซอกมุมอับในบริเวณปลายสุดของโครงสร้างสะพานท่ีลาดลงหาถนน 
จ าเป็นต้องออกแบบให้มีการพฒันาในรูปแบบท่ีเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในภายหลงั 
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1.1.2 วิเคราะห์แบบสอบถาม 
       1.1.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=20)  

ตารางที่ 10 ตารางแสดงข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ชนิดของข้อมลู รายการข้อมูล จ านวน (คน ) เปอร์เซ็นต์ (%) 

 

ข้อมลูเพศ 

 

ชาย 12 60% 

หญิง 8 40% 

ข้อมลูอาย ุ

 

ต ่ากวา่ 25 ปี 10 50% 

ช่วง 25-60 ปี 8 40% 

มากกวา่ 61 ปี 2 10% 

ข้อมลูการศกึษา 

 

ต ่ากวา่ มธัยมศกึษา 13 65% 

ปริญญาตรี 5 25% 

ปริญญาโท-มากกวา่ 2 10% 

ข้อมลูรายได้ 

ต ่ากวา่ 10,000บาท 11 55% 

10,000-30,000บาท 8 40% 

มากกวา่ 30,000บาท 1 5% 
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงรายการประเมินความเห็นตอ่ในรายประเด็นยอ่ยตอ่สภาพปัจจุบนัและ  
                  ความสมัพนัธ์กบัชุมชนในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกอรุณอมัรินทร์

 

หมายเหตุ: คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมาก 
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อย 
คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
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ตารางที่ 12 ตารางรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นยอ่ยตอ่สภาพโดยทัว่ไปและความ 
                  คาดหวงัท่ีมีตอ่พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกอรุณอมัรินทร์ 

 

หมายเหตุ: คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมาก 
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อย 

คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



101 

 

 

1.1.2.2 ข้อมูลความเห็นด้านความพงึพอใจต่อสภาพปัจจุบัน 
ตารางที่ 13 ตารางแสดงความเห็นด้านความพงึพอใจตอ่สภาพปัจจุบนั 

พอใจมากท่ีสดุ 4.64%   0.92 คน 

พอใจมาก 9.64% 1.92 คน 

พอใจปานกลาง 37.14%  7.42 คน 

พอใจน้อย 40.36%  8.07 คน 

พอใจน้อยท่ีสดุ 8.21%  1.64 คน 

 

1.1.2.3 ข้อมูลความเห็นต่อความสัมพันธ์กับชุนชนโดยรอบพืน้ที่ 
ตารางที่ 14 ความเห็นตอ่ความสมัพนัธ์กบัชุนชนโดยรอบพืน้ท่ี 

เห็นด้วยมากท่ีสดุ 3.33%   0.66 คน 

เห็นด้วยมาก 6.67% 1.33 คน 

เห็นด้วยปานกลาง 48.33%  9.66 คน 

เห็นด้วยน้อย 25%  5.00 คน 

เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 16.67%  3.33 คน 

   

1.1.2.4 ข้อมูลความเห็นโดยทั่วไปที่มต่ีอพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยก 
ตารางที่ 15 ตารางความเห็นโดยทัว่ไปที่มีต่อพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก 

เห็นด้วยมากท่ีสดุ 2.14%   0.42 คน 

เห็นด้วยมาก 6.43% 1.28 คน 

เห็นด้วยปานกลาง 37.86%  7.57 คน 

เห็นด้วยน้อย 40.00%  8.00 คน 

เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 13.57%  2.71 คน 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



102 

 

 

1.1.2.5 ข้อมูลความคาดหวังที่มีต่อพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยก 
ตารางที่ 16 ตารางแสดงความคาดหวงัท่ีมีตอ่พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก  

คาดหวงัมากท่ีสดุ 13.33%   2.66 คน 

คาดหวงัมาก 23.33%  4.66 คน 

คาดหวงัปานกลาง 33.89%  6.77 คน 

คาดหวงัน้อย 18.89%  3.78 คน 

คาดหวงัน้อยท่ีสดุ 10.56%  2.11 คน 

 1.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ใช้พืน้ที่ใต้สะพาน 
ข้ามแยกอรุณอัมรินทร์ 

   ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง เพียงเลก็น้อย ผู้ตอบ 
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินระดบัมัธยมศึกษา อายุโดยมากอยู่
ในช่วงไม่เกิน 25 ปี และมีรายได้ตอ่เดือนสว่นมากไม่เกิน 10,000 บาท  

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความพอใจต่อสภาพปัจจุบนัของพืน้ท่ีใต้สะพาน 
ข้าม แยกอรุณอัมรินทร์ เฉลี่ยปานกลาง คิดว่าพืน้ท่ีมีความสมัพนัธ์กับพืน้ท่ีชุมชนโดยรอบระดับ
ปานกลาง มีความเห็นโดยทัว่ไปเก่ียวกับพืน้ท่ีระดบัน้อย และมีความคาดหวงัต่อการพฒันาพืน้ท่ี
ปานกลาง โดยต้องการให้พืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีส่งเสริมทัศนียภาพของเมืองมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ 
สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน และลานกีฬาตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ต้องการให้มีการดแูลด้านความสะอาด และ 
เพิ่มจ านวนดวงโคมสอ่งสวา่งให้มากขึน้กวา่เดิมเพื่อความปลอดภยั 
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2. รูปแบบการใช้ประโยชน์เป็นสถานที่เก็บพัสดุของหน่วยงานราชการ ได้แก่ พืน้ท่ีใต้
สะพานข้ามแยกถนนเชือ้เพลงิ และพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกรัชวิภา แต่เน่ืองจากผู้ ใช้งานหลกัเป็น
หน่วยงานราชการ จึงไม่ได้ท าแบบสอบถามความคิดเห็น ข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์ได้จากการ
สมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีหลกัในการดแูลพืน้ท่ี 

2.1 การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกถนนเชือ้เพลิง 
2.1.1 การวิเคราะห์ข้อมลูสภาพพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกถนนเชือ้เพลิง 

 
ภาพท่ี  116  วิเคราะห์สภาพพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกถนนเชือ้เพลงิ 
ท่ีมา: ดดัแปลงมาจาก Google Earth เข้าถึงเม่ือ 15 เม.ย. 2558 

1. ข้อดี: มีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ สามารถจัดเก็บพสัดุได้จ านวนมาก มีการกัน้รัว้
รอบขอบชิด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดี 

2. ข้อเสยี: มีฝุ่ นละอองจ านวนมาก ท าให้ต้องมีการท าความสะอาดพสัดุท่ี
จดัเก็บก่อนน ามาใช้งานทกุครัง้ และพสัดุท่ีจัดเก็บเกิดความเก่าทุดโทรมเร็วกว่าท่ีควรจะเป็น  และ
เป็นพืน้ท่ีเสีย่งตอ่การเกิดเพลงิไหม้ได้งา่ย 

3. ศกัยภาพในการพฒันา: พืน้ท่ีมีขนาดใหญ่ โครงสร้างแข็งแรง และมีท่ี
ตัง้อยูใ่กล้เคียงชุมชนยา่นท่ีพกัอาศยัหนาแนน่มาก สามารถพฒันาพืน้ท่ีได้หลากหลายรูปแบบ 

4. ข้อจ ากัดในการพฒันา: โครงสร้างบริเวณปลายสดุของพืน้ท่ีใต้สะพาน
ข้ามแยกท่ีลาดลงสูถ่นนเป็นซอกอับ จ าเป็นต้องมีการออกแบบแก้ปัญหาในการพฒันาเป็นพิเศษ 
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2.2 การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกรัชวิภา 
2.2.1 การวิเคราะห์ข้อมลูสภาพพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกรัชวิภา 

 
ภาพท่ี  117  วิเคราะห์สภาพพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกรัชวิภา 
ท่ีมา: ดดัแปลงมาจาก Google Earth เข้าถึงเม่ือ 15 เม.ย. 2558 

1. ข้อดี: มีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ สามารถจดัเก็บพสัดไุด้จ านวนมาก ตัง้อยูไ่ม่ไกล
ส านกังานเขตจตจุกัรมากนกั จึงงา่ยแก่การควบคมุดแูลพืน้ท่ีจากหนว่ยงานใหญ่ของส านกังานเขต
จตจุกัร 

2. ข้อเสยี: มีมลภาวะจ านวนมาก ทัง้ฝุ่ นละออง ควนัพิษ และเสียงดงัจาก
การสญัจร 

3. ศกัยภาพในการพฒันา: พืน้ท่ีมีขนาดใหญ่ โครงสร้างแข็งแรง ห่างไกล
ชุมชนจึงเหมาะสมท่ีจะเป็นท่ีตัง้ของหนว่ยงานท่ีจดัเก็บพสัดขุองหนว่ยงานราชการ 

4. ข้อจ ากดัในการพฒันา: เน่ืองจากพืน้ท่ีใหญ่มาก จึงไม่อาจกัน้รัว้ได้ ต้อง
อาศยัการรักษาเวรยามในการเฝ้าดแูลทรัพย์สนิท่ีจดัเก็บอยูภ่ายใน ซึ่งจ าเป็นต้องมีเวรยามจ านวน
หลายคนผลดัเปลี่ยนกันตลอดทัง้วนัเพื่อให้ดูแลทัว่ถึงในบริเวณทัง้หมด ท าให้สิน้เปลืองบุคลากร
เป็นจ านวนมาก และเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานภายในพืน้ท่ียงัได้รับมลภาวะจ านวนมากอย่างต่อเน่ือง
เป็นระยะเวลานานอีกด้วย อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสขุภาพตามมาในภายหลงัได้ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



105 

 

 

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์เป็นตลาด ได้แก่ พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกตลาดพล ูและพืน้ท่ีใต้
สะพานอรุณอมรินทร์ 

3.1 การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกตลาดพลู 
3.1.1 การวิเคราะห์ข้อมลูสภาพพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกตลาดพลู 

 
ภาพท่ี  118  วิเคราะห์สภาพพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกตลาดพล ู
ท่ีมา: ดดัแปลงมาจาก Google Earth เข้าถึงเม่ือ 15 เม.ย. 2558 

1. ข้อดี: พืน้ท่ีมีขนาดใหญ่และยาว ท าให้มีพืน้ท่ีมาก สามารถใช้ประโยชน์
ได้อยา่งหลากหลายทัง้ลานกีฬา ลานจอดรถ พืน้ท่ีเก็บพสัดุ ท่ีตัง้ของส านกังานต่างๆ และท่ีส าคญั
คือตลาดสดขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสยีงมานาน ได้แก่ตลาดพล ูท่ีมีอีกช่ือหนึง่วา่ตลาดรัชดาภิเษก 

2. ข้อเสยี: พืน้ท่ีมีซอกมมุอบัจ านวนมาก ขาดความปลอดภยัในการใช้พืน้ท่ี
ยามค ่าคืน 

3. ศกัยภาพในการพฒันา: พืน้ท่ีมีขนาดใหญ่ โครงสร้างแข็งแรง ตัง้อยู่ใน
ยา่นการค้าและชุมชนสามารถท าให้เกิดการพฒันาได้งา่ย และหลากหลายรูปแบบ 

4. ข้อจ ากดัในการพฒันา: โครงสร้างสะพานบางสว่นท่ีมีเสาจ านวนมากท า
ให้เกิดซอกมมุท่ีเป็นอนัตรายต่อการเข้าใช้พืน้ท่ีและการสญัจร บางพืน้ท่ีเป็นร่มเงาท่ีมืดจนเกินไป
จนเป็นแหลง่มัว่สมุของกลุม่คนบางกลุม่ได้ และอาจเป็นแหลง่บม่เพาะเชือ้โรคได้หากขาดการดูแล
รักษาพืน้ท่ีให้มีความสะอาดอยูเ่สมอ 
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3.1.2 วิเคราะห์แบบสอบถาม 
       3.1.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=20)  

ตารางที่ 17 ตารางแสดงข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตลาดพลู 

ชนิดของข้อมลู รายการข้อมูล จ านวน (คน ) เปอร์เซ็นต์ (%) 

 

ข้อมลูเพศ 

 

ชาย 10 50% 

หญิง 10 50% 

ข้อมลูอาย ุ

 

ต ่ากวา่ 25 ปี 1 5% 

ช่วง 25-60 ปี 16 80% 

มากกวา่ 61 ปี 3 15% 

ข้อมลูการศกึษา 

 

ต ่ากวา่ มธัยมศกึษา 13 65% 

ปริญญาตรี 7 35% 

ปริญญาโท-มากกวา่ 0 0% 

ข้อมลูรายได้ 

ต ่ากวา่ 10,000บาท 3 15% 

10,000-30,000บาท 12 60% 

มากกวา่ 30,000บาท 5 25% 
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ตารางที่ 18 ตารางแสดงรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นยอ่ยตอ่สภาพปัจจุบนัและ 
                  ความสมัพนัธ์กบัชุมชนในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกตลาดพลู 

 

หมายเหตุ: คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมาก 
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อย 
คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
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ตารางที่ 19 ตารางรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นยอ่ยตอ่สภาพโดยทัว่ไปและความ 
                  คาดหวงัท่ีมีตอ่พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกตลาดพล ู

 

หมายเหตุ: คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมาก 
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อย 

คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
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         3.1.2.2 ข้อมูลความเห็นด้านความพึงพอใจต่อสภาพปัจจุบัน 
ตารางที่ 20 ตารางแสดงความเห็นตอ่สภาพปัจจุบนั 

พอใจมากท่ีสดุ 3.21%   0.64 คน 

พอใจมาก 18.21%  3.64 คน 

พอใจปานกลาง 45.36%  9.07 คน 

พอใจน้อย 27.14%  5.42 คน 

พอใจน้อยท่ีสดุ 6.07%  1.21 คน 

 
      3.1.2.3 ข้อมูลความเห็นต่อความสัมพันธ์กับชุนชนโดยรอบพืน้ที่ 

ตารางที่ 21 ตารางแสดงความเห็นตอ่ความสมัพนัธ์กบัชุนชนโดยรอบแยกตลาดพลู 

เห็นด้วยมากท่ีสดุ 10.83%   2.16 คน 

เห็นด้วยมาก 35.83%  7.16 คน 

เห็นด้วยปานกลาง 35.00%  7.00 คน 

เห็นด้วยน้อย 15.83% 3.16 คน 

เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 2.50%  0.50 คน 

 
       3.1.2.4 ข้อมูลความเห็นโดยทั่วไปที่มีต่อพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยก 

ตารางที่ 22 ตารางแสดงความเห็นโดยทัว่ไปท่ีมีตอ่พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก 

เห็นด้วยมากท่ีสดุ 0.17%   0.14 คน 

เห็นด้วยมาก 10.00%  2.00 คน 

เห็นด้วยปานกลาง 42.14%  8.42 คน 

เห็นด้วยน้อย 34.29%  6.85 คน 

เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 12.86%  2.57 คน 
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       3.1.2.5 ข้อมูลความคาดหวงัที่มต่ีอพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยก 
ตารางที่ 23 ตารางแสดงความคาดหวงัท่ีมีตอ่พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก 

คาดหวงัมากท่ีสดุ 10.56%   2.11 คน 

คาดหวงัมาก 52.78%  10.55 คน 

คาดหวงัปานกลาง 26.67%  5.33 คน 

คาดหวงัน้อย 8.33%  1.66 คน 

คาดหวงัน้อยท่ีสดุ 1.67%  0.33 คน 

                     3.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ ใช้พืน้ที่ ใต้สะพาน
ข้ามแยกตลาดพลู 

 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและเพศหญิงจ านวนเทา่กนั ผู้ตอบแบบ 
สอบถามสว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัไม่เกินระดบัมธัยมศกึษา อายโุดยมากอยูใ่นช่วงไม่
เกิน 25 ปีและมีรายได้ตอ่เดือนสว่นมากอยูใ่นช่วง 10,000-30,000 บาท  

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความพอใจตอ่สภาพปัจจุบนัของพืน้ท่ีใต้สะพาน 
ข้าม แยกตลาดพล ูเฉลี่ยอยู่ในช่วงปานกลาง คิดว่าพืน้ท่ีมีความสมัพนัธ์กับพืน้ท่ีชุมชนโดยรอบ
ระดบัปานกลาง มีความเห็นโดยทัว่ไปเก่ียวกับพืน้ท่ีปานกลาง และมีความคาดหวงัต่อการพฒันา
พืน้ท่ีมาก โดยต้องการให้พืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีส่งเสริมทัศนียภาพของเมืองมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ 
สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน และพืน้ท่ีจดักิจกรรมชุมชน ตามล าดบั 

 ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ต้องการให้มีการดแูลด้านความสะอาด และ 
เพิ่มจ านวนดวงโคมสอ่งสวา่งให้มากขึน้กวา่เดิมเพื่อความปลอดภยั 
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3.2 การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ที่ใต้สะพานอรุณอมรินทร์ 

3.2.1 การวิเคราะห์ข้อมลูสภาพพืน้ที่ใต้สะพานอรุณอมรินทร์ 

 
ภาพท่ี  119  วิเคราะห์สภาพพืน้ท่ีใต้สะพานอรุณอมรินทร์ 
ท่ีมา: ดดัแปลงมาจาก Google Earth เข้าถึงเม่ือ 15 เม.ย. 2558 

1. ข้อดี: มีท่ีตัง้อยู่ใกล้เคียงกับตลาดอ่ืนๆ อันได้แก่ ศาลาน า้ร้อน ศาลาน า้
เย็น และขายสนิค้าท่ีมีเอกลกัษณ์แตกตา่งจากตลาดอ่ืนใกล้เคียงกันจึงยงัคงสภาพอยู่ได้มาจนทุก
วนันี ้

2. ข้อเสีย: พืน้ท่ีตลาดมีขนาดเล็กมาก พืน้ท่ีสว่นท่ีเหลือเป็นลานจอดรถ
และทางสญัจรแทบทัง้สิน้ 

3. ศักยภาพในการพัฒนา : ท่ีตัง้ใกล้ชุมชน วัด สถานศึกษา และ
โรงพยาบาล มีศกัยภาพในการพฒันามาก สามารถพฒันาพืน้ท่ีได้หลากหลายรูปแบบ เน่ืองจาก
ผู้ใช้งานมีจ านวนมาก 

4. ข้อจ ากดัในการพฒันา: โครงสร้างสะพานด้านท่ีเป็นตลาดเป็นสว่นท่ีเตีย้ 
แตเ่น่ืองจากมีการใช้งานในยามค ่าคืนจึงได้มีการติดตัง้ดวงโคมให้แสงสว่างจึงมิได้เป็นปัญหาแต่
อยา่งใด จะเกิดปัญหาบ้างในสว่นท่ีโครงสร้างของสะพานลาดลงสูถ่นนเกิดซอกมมุท่ีเก็บฝุ่ นละออง
และขยะ หมกัหมมไว้ภายใน 
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2.2 การวิเคราะห์ข้อมลูการใช้พืน้ที่ใต้สะพานอรุณอมรินทร์ 
ไม่ได้จัดท าแบบสอบถามในพืน้ท่ีใต้สะพานอรุณอมรินทร์ เน่ืองจาก จากการส ารวจ

เบือ้งต้นพบว่าผู้ ใช้งานหลักซึ่งได้แก่ ผู้ ค้าและลูกค้าในตลาดไม่ให้ความร่วมมือในการท า
แบบสอบถาม ด้วยเหตุว่า ด้วยวิถีชีวิตท่ีรีบเร่งของผู้ ใช้งานเกือบทุกคน ท่ีต้องท างานแข่งกับเวลา 
เน่ืองด้วยเป็นการค้าสง่ของสดในเวลาเช้ามืด จึงต้องรีบเร่งในการค้าขายเพื่อท่ีจะได้น าสินค้าไปสง่
ตอ่หรือจดัเตรียมส าหรับการเปิดร้านตอ่ในยามเช้าท่ีตลาดอ่ืน ทัง้ผู้ ค้าและลกูค้าหลกัผู้ ใช้งานตลาด
อรุณอมรินทร์จึงไม่มีเวลาส าหรับการท าแบบสอบถามได้ ผู้ วิจัยจึงได้ใช้อนุมานว่าข้อมูลน่าจะ
ใกล้เคียงกบัข้อมลูท่ีเก็บได้จากการใช้พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกตลาดพล ูจึงขอใช้ข้อมูลเดียวกันกับ
ข้อมลูท่ีเก็บได้จากผู้ตอบแบบสอบถามจากพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกตลาดพลเูป็นเกณฑ์เดียวกนั 
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4. รูปแบบการใช้ประโยชน์เป็นลานกีฬา ได้แก่ พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกหลกัสี่และพืน้ท่ีใต้
สะพานข้ามแยกเอกมยั(สวนสขุภาพห้วยขวาง) 

4.1. การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกหลักส่ี 
 4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกหลักส่ี 

 
ภาพท่ี  120 วิเคราะห์สภาพพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกหลกัสี่ 
ท่ีมา: ดดัแปลงมาจาก Google Earth เข้าถึงเม่ือ 15 เม.ย. 2558 

1. ข้อดี: มีท่ีตัง้อยู่ใกล้ชุมชนและย่านการค้าท่ีมีประชาชนพลกุพลา่น และ
ชุมชนให้ความส าคญักบัการออกก าลงักาย 

2. ข้อเสีย: พืน้ท่ีมีขนาดเล็ก และการจราจรติดขดัท าให้มีมลภาวะจากฝุ่ น
ละออง ควนัพิษ และเสยีงดงั จากการสญัจร 

3. ศกัยภาพในการพฒันา: แม้พืน้ท่ีจะมีขนาดเล็กแต่ได้รับการดูแลเอาใจ
ใสเ่ป็นอยา่งดี ประชาชนในชุมชนร่วมมือกนัจดัพืน้ท่ีให้เป็นลานกีฬาของชุมชน แสดงให้เห็นว่าชาว
ชุมชนให้ความส าคญักบัการออกก าลงักายมาก มีการติดตัง้อุปกรณ์ส าหรับออกก าลงักายและรัว้
ตาข่ายกัน้ฟุตบอลออกนอกแนวเขต ควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นลานกีฬาส าหรับชุมชนท่ีมี
ประสทิธิภาพยิ่งขึน้กวา่เดิม โดยการติดตัง้อุปกรณ์เสริม เช่น ก๊อกน า้ด่ืม ม้านัง่ ดวงโคมสอ่งสว่าง 
และการดแูลเร่ืองความสะอาดจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

4. ข้อจ ากัดในการพัฒนา: บริเวณท่ีติดคลองเป็นท่ีตัง้ของแนวท่อขนาด
ใหญ่จ านวนหลายทอ่ มีซอกมมุท่ีเป็นท่ีหมกัหมมของขยะมลูฝอยและฝุ่ นละออง 
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4.1.2 วิเคราะห์แบบสอบถาม 
       4.1.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=20)  

ตารางที่ 24 ตารางแสดงข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามแยกหลกัสี่ 

ชนิดของข้อมลู รายการข้อมูล จ านวน (คน ) เปอร์เซ็นต์ (%) 

 

ข้อมลูเพศ 

 

ชาย 17 85% 

หญิง 3 15% 

ข้อมลูอาย ุ

 

ต ่ากวา่ 25 ปี 7 35% 

ช่วง 25-60 ปี 12 60% 

มากกวา่ 61 ปี 1 5% 

ข้อมลูการศกึษา 

 

ต ่ากวา่ มธัยมศกึษา 12 60% 

ปริญญาตรี 8 40% 

ปริญญาโท-มากกวา่ 0 0% 

ข้อมลูรายได้ 

ต ่ากวา่ 10,000บาท 13 65% 

10,000-30,000บาท 5 25% 

มากกวา่ 30,000บาท 2 10% 
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ตารางที่ 25 ตารางแสดงรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นยอ่ยตอ่สภาพปัจจุบนัและ      
                  ความสมัพนัธ์กบัชุมชนในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกหลกัสี่ 

 

หมายเหตุ: คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมาก 
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อย 
คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
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ตารางที่ 26 ตารางรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นยอ่ยตอ่สภาพโดยทัว่ไปและความ 
                 คาดหวงัท่ีมีตอ่พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกหลกัสี่ 

 

หมายเหตุ: คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมาก 
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อย 

คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
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4.1.2.2 ข้อมูลความเห็นด้านความพงึพอในต่อสภาพปัจจุบัน 
ตารางที่ 27 ตารางแสดงความเห็นด้านความพงึพอใจตอ่สภาพปัจจุบนั  

พอใจมากท่ีสดุ 2.86%   0.57 คน 

พอใจมาก 17.14%  3.42 คน 

พอใจปานกลาง 36.43%  7.28 คน 

พอใจน้อย 26.43%  5.28 คน 

พอใจน้อยท่ีสดุ 17.14%  3.42 คน 

 

4.1.2.3 ข้อมูลความเห็นต่อความสัมพันธ์กับชุนชนโดยรอบพืน้ที่ 
ตารางที่ 28 ตารางแสดงความเห็นตอ่ความสมัพนัธ์กบัชุนชนโดยรอบพืน้ท่ี 

เห็นด้วยมากท่ีสดุ 7.50%   1.50 คน 

เห็นด้วยมาก 26.67%  5.33 คน 

เห็นด้วยปานกลาง 46.67%  9.33 คน 

เห็นด้วยน้อย 15.00%  3.00 คน 

เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 4.17%  0.83 คน 

 
4.1.2.4 ข้อมูลความเห็นโดยทั่วไปที่มต่ีอพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยก 

ตารางที่ 29 ตารางแสดงความเห็นโดยทัว่ไปท่ีมีตอ่พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก 

เห็นด้วยมากท่ีสดุ 1.43%   0.28 คน 

เห็นด้วยมาก 14.29%  2.85 คน 

เห็นด้วยปานกลาง 53.57%  10.71คน 

เห็นด้วยน้อย 19.29%  3.85 คน 

เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 11.43%  2.28 คน 
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4.1.2.5 ข้อมูลความคาดหวังที่มีต่อพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยก 
ตารางที่ 30 ตารางแสดงความคาดหวงัท่ีมีตอ่พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก 

คาดหวงัมากท่ีสดุ 15.56%   3.11 คน 

คาดหวงัมาก 30.56%  6.11 คน 

คาดหวงัปานกลาง 27.22%  5.44 คน 

คาดหวงัน้อย 17.78%  3.55 คน 

คาดหวงัน้อยท่ีสดุ 8.89%  1.77 คน 

  
4.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ใช้พืน้ที่ใต้สะพาน 

ข้ามแยกหลักส่ี 
  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิงมาก  ผู้ตอบแบบสอบ 

ถามสว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัไม่เกินระดบัมธัยมศกึษา อายุโดยมากอยู่ในช่วงไม่เกิน 
25 ปีและมีรายได้ตอ่เดือนสว่นมากอยูใ่นช่วงต ่ากวา่ 10,000 บาท  

  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความพอใจตอ่สภาพปัจจุบนัของพืน้ท่ีใต้สะ- 
พานข้าม แยกหลกัสี ่เฉลีย่ปานกลาง คิดวา่พืน้ท่ีมีความสมัพนัธ์กับพืน้ท่ีชุมชนโดยรอบระดบัปาน
กลาง มีความเห็นโดยทั่วไปเก่ียวกับพืน้ท่ีระดับน้อยถึงปานกลาง และมีความคาดหวังต่อการ
พัฒนาพืน้ท่ีปานกลาง โดยต้องการให้พืน้ท่ีเป็นสนามกีฬาหรือลานออกก าลังกายมากท่ีสุด 
รองลงมาได้แก่ พืน้ท่ีสง่เสริมทศันียภาพท่ีสวยงามของเมือง และพืน้ท่ีจดักิจกรรมชุมชน ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ต้องการให้มีการติดตัง้ก๊อกน า้ด่ืมสาธารณะ  
รัว้ตาขา่ยท่ีสงูกวา่เดิม เน่ืองจากของเดิมซึง่สงู 2.50 ม. ยงัไม่สามารถกนัปลกูบอลออกนอกพืน้ท่ีได้
และเพิ่มจ านวนดวงโคมสอ่งสวา่งให้มากขึน้กวา่เดิมเพื่อความสะดวกในการเลน่กีฬาและออก าลงั
กายในช่วงค ่ามากกวา่นี ้ 
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4.2 การวิเคราะห์พืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกเอกมัย (สวนสุขภาพห้วยขวาง) 
4.2.2 การวิเคราะห์สภาพพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกเอกมัย 

(สวนสุขภาพห้วยขวาง) 

 
ภาพท่ี 121 วิเคราะห์สภาพพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกเอกมยั (สวนสขุภาพห้วยขวาง) 
ท่ีมา: ดดัแปลงมาจาก Google Earth เข้าถึงเม่ือ 15 เม.ย. 2558 

1. ข้อดี: ตัง้อยูใ่นยา่นการค้าและย่านอาคารส านกังานท่ีหนาแน่น และติด
กบัสถานีรถไฟคลองตนั ท าให้มีผู้คนสญัจรผา่นไปมาตลอดทัง้วนั 

2. ข้อเสีย: พืน้ท่ีมีขนาดเล็ก และการจราจรติดขดัท าให้มีมลภาวะจากฝุ่ น
ละออง ควนัพิษ และเสยีงดงั จากการสญัจร 

3. ศกัยภาพในการพฒันา: พืน้ท่ีสามารถพฒันาได้อย่างหลากหลาย ไม่
จ าเป็นจะต้องเป็นลานกีฬา เน่ืองจากท าเลท่ีตัง้ท่ีมีมูลค่าท่ีดินสงูสามารถพฒันาให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้มาก 

4. ข้อจ ากัดในการพฒันา: พืน้ท่ีสวนสขุภาพห้วยขวางมีท่ีตัง้อยู่ฝ่ังตรงกัน
ข้ามกบัสวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์ซึง่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีมีประชาชนใช้งานเป็น
จ านวนมาก และจากถนนท่ีมีช่องจราจรจ านวนมากจึงแทบจะไม่มีการข้ามมาใช้งานในพืน้ท่ีสวน
สขุภาพห้วยขวาง ผู้ใช้งานหลกัในสวนสขุภาพห้วยขวางเป็นเพียงคนชราและเด็กเล็กเพียงไม่ก่ีคน
เท่านัน้ สว่นท่ีผู้ ใช้งานรองได้แก่พนกังานบริษัทท่ีเข้ามานัง่พักผ่อน สบูบุหร่ี ยามว่างจากงาน จึง
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นบัวา่การใช้งานในสวนสขุภาพห้วยขวางค่อนข้างเงียบเหงามาก เม่ือเทียบกับสวนสมเด็จสราญ
ราษฎร์มณีรมย์ในฝ่ังตรงกนัข้าม  

4.2.2 วิเคราะห์แบบสอบถาม 
       4.2.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=20)  

ตารางที่ 31 ตารางแสดงข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามแยกเอกมยั 

ชนิดของข้อมลู รายการข้อมูล จ านวน (คน ) เปอร์เซ็นต์ (%) 

 

ข้อมลูเพศ 

 

ชาย 16 80% 

หญิง 4 20% 

ข้อมลูอาย ุ

 

ต ่ากวา่ 25 ปี 2 10% 

ช่วง 25-60 ปี 14 70% 

มากกวา่ 61 ปี 4 20% 

ข้อมลูการศกึษา 

 

ต ่ากวา่ มธัยมศกึษา 12 60% 

ปริญญาตรี 8 40% 

ปริญญาโท-มากกวา่ 0 0% 

ข้อมลูรายได้ 

ต ่ากวา่ 10,000บาท 5 25% 

10,000-30,000บาท 10 50% 

มากกวา่ 30,000บาท 5 25% 

  
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



121 

 

 

ตารางที่ 32 ตารางแสดงรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นยอ่ยตอ่สภาพปัจจุบนัและ   
                  ความสมัพนัธ์กบัชุมชนในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกเอกมยั(สวนสขุภาพห้วยขวาง) 

 

หมายเหตุ: คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมาก 
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อย 
คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
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ตารางที่ 33 ตารางรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นยอ่ยตอ่สภาพโดยทัว่ไปและความ 
                  คาดหวงัท่ีมีตอ่พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกเอกมยั (สวนสขุภาพห้วยขวาง) 

 

หมายเหตุ: คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมาก 
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อย 

คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
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4.2.2.2 ข้อมูลความเห็นด้านความพงึพอใจต่อสภาพปัจจุบัน 
ตารางที่ 34 ตารางแสดงความเห็นด้านความพงึพอใจตอ่สภาพปัจจุบนั 

พอใจมากท่ีสดุ 3.21%   0.64 คน 

พอใจมาก 20.36%  4.07 คน 

พอใจปานกลาง 45.00%  9.00 คน 

พอใจน้อย 25.36%  5.07 คน 

พอใจน้อยท่ีสดุ 6.07%  1.21คน 

 
4.2.2.3 ข้อมูลความเห็นต่อความสัมพันธ์กับชุนชนโดยรอบพืน้ที่ 

ตารางที่ 35 ตารางแสดงความเห็นตอ่ความสมัพนัธ์กบัชุนชนโดยรอบพืน้ท่ี 

เห็นด้วยมากท่ีสดุ 10.00%   2.00 คน 

เห็นด้วยมาก 34.17%  6.83 คน 

เห็นด้วยปานกลาง 35.00%  7.00 คน 

เห็นด้วยน้อย 18.00%  3.50 คน 

เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 3.33%  0.67 คน 

 

4.2.2.4 ข้อมูลความเห็นโดยทั่วไปที่มต่ีอพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยก 
ตารางที่ 36 ตารางแสดงความเห็นโดยทัว่ไปท่ีมีตอ่พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก 

เห็นด้วยมากท่ีสดุ 1.43%   0.29 คน 

เห็นด้วยมาก 11.43%  2.29 คน 

เห็นด้วยปานกลาง 42.14%  8.43 คน 

เห็นด้วยน้อย 32.86%  6.57 คน 

เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 12.14%  2.43 คน 
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4.2.2.5 ข้อมูลความคาดหวังที่มีต่อพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยก 
ตารางที่ 37 ตารางแสดงความคาดหวงัท่ีมีตอ่พืน้ใต้ท่ีสะพานข้ามแยก 

คาดหวงัมากท่ีสดุ 13.89%   2.78 คน 

คาดหวงัมาก 47.78%  9.56 คน 

คาดหวงัปานกลาง 30.00%  6.00 คน 

คาดหวงัน้อย 7.78%  1.56 คน 

คาดหวงัน้อยท่ีสดุ 0.56%  0.11 คน 

 
4.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ใช้พืน้ที่ใต้สะพาน 

ข้ามแยกเอกมัย (สวนสุภาพห้วยขวาง) 
   ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมีจ านวนเทา่กบัเพศหญิง ผู้ตอบแบบสอบ 

ถามสว่นใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัไม่เกินระดบัมัธยมศึกษา อายุโดยมากอยู่ในช่วง 25 -
60 ปีและมีรายได้ตอ่เดือนสว่นมากอยูใ่นช่วง 10,000-30,000 บาท  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความพอใจตอ่สภาพปัจจุบนัของพืน้ท่ีใต้สะ 
พานข้าม แยกเอกมยั(สวนสขุภาพห้วยขวาง) เฉลีย่อยูใ่นช่วงปานกลาง คิดว่าพืน้ท่ีมีความสมัพนัธ์
กบัพืน้ท่ีชุมชนโดยรอบระดบัปานกลาง มีความเห็นโดยทัว่ไปเก่ียวกับพืน้ท่ีระดบัปานกลาง และมี
ความคาดหวงัตอ่การพฒันาพืน้ท่ีมาก โดยต้องการให้พืน้ท่ีสง่เสริมทศันียภาพของเมืองมากท่ีสดุ 
รองลงมาได้แก่ พืน้ท่ีจดักิจกรรมชุมชนและลานจอดรถของประชาชน ตามล าดบั 

  ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ต้องการให้มีการติดตัง้ดวงโคมสอ่งสวา่งเพือ่ 
ความปลอดภยัให้มากกวา่ท่ีมีอยูเ่ดิม 
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5. รูปแบบการใช้ประโยชน์เป็นพืน้ที่จัดภูมิทัศน์ ได้แก่ พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกจตุจักร-
ก าแพงเพชร และพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกพญาไท 

5.1 การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกจตุจักร-ก าแพงเพชร 
5.1.1 การวิเคราะห์สภาพพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกจตุจักร-ก าแพงเพชร 

 
ภาพท่ี  122  วิเคราะห์สภาพพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกจตจุกัร-ก าแพงเพชร 
ท่ีมา: ดดัแปลงมาจาก Google Earth เข้าถึงเม่ือ 15 เม.ย. 2558 

1. ข้อดี: มีท่ีตัง้อยู่ในย่านการค้าท่ีมีช่ือเสียง และมีพืน้ท่ีกว้างขวางเป็น
แหลง่ใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึง่ของประเทศไทย 

2. ข้อเสีย: การจราจรท่ีติดขดัทัง้บริเวณถนนพหลโยธินและบริเวณหน้า
ตลาด อ.ต.ก. และบนสะพานข้ามแยก ท าให้มีปริมาณฝุ่ นควนัพิษและเสียงดงัปริมาณมาก และ
การเข้าถึงพืน้ท่ีได้หลายจุดอาจเป็นอนัตรายตอ่ผู้ใช้พืน้ท่ีได้  

3. ศกัยภาพในการพฒันา: โครงสร้างของสะพานมีลกัษณะเป็นสะพานสงู 
และช่วงของสะพานมีความยาวมาก และการมีต าแหน่งท่ีตัง้ในท าเลท่ีใกล้เคียงตลาดท่ีส าคญัของ
ประเทศ ท าให้พฒันาได้หลายรูปแบบ 

4. ข้อจ ากัดในการพัฒนา: พืน้ท่ีมีซอกมุมอับในบริเวณปลายสุดของ
โครงสร้างสะพานท่ีลาดลงหาถนน จ าเป็นต้องออกแบบให้มีการพฒันาในรูปแบบท่ีเหมาะสม ไม่
ก่อให้เกิดปัญหาในภายหลงั 
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5.1.2 วิเคราะห์แบบสอบถาม 
       5.1.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=20)  

ตารางที่ 38 ตารางแสดงข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามแยกจตจุกัร-ก าแพงเพชร 

ชนิดของข้อมลู รายการข้อมูล จ านวน (คน ) เปอร์เซ็นต์ (%) 

 

ข้อมลูเพศ 

 

ชาย 12 60% 

หญิง 8 40% 

ข้อมลูอาย ุ

 

ต ่ากวา่ 25 ปี 10 50% 

ช่วง 25-60 ปี 8 40% 

มากกวา่ 61 ปี 2 10% 

ข้อมลูการศกึษา 

 

ต ่ากวา่ มธัยมศกึษา 13 65% 

ปริญญาตรี 5 25% 

ปริญญาโท-มากกวา่ 2 10% 

ข้อมลูรายได้ 

ต ่ากวา่ 10,000บาท 11 55% 

10,000-30,000บาท 8 40% 

มากกวา่ 30,000บาท 1 5% 
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ตารางที่ 39 ตารางแสดงรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นยอ่ยตอ่สภาพปัจจุบนัและ 
                  ความสมัพนัธ์กบัชุมชนในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกจตจุกัร-ก าแพงเพชร 

 

หมายเหตุ: คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมาก 
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อย 

คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 

   ส
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ตารางที่ 40 ตารางรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นยอ่ยตอ่สภาพโดยทัว่ไปและความ
คาดหวงัท่ีมีตอ่พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกจตจุกัร-ก าแพงเพชร 

 

หมายเหตุ: คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมาก 
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อย 

คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
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5.1.2.2 ข้อมูลความเห็นด้านความพงึพอใจต่อสภาพปัจจุบัน 
ตารางที่ 41 ตารางแสดงความเห็นด้านความพงึพอใจตอ่สภาพปัจจุบนั 

พอใจมากท่ีสดุ 5.00%   1.00 คน 

พอใจมาก 16.43%  3.29 คน 

พอใจปานกลาง 33.57%  6.71 คน 

พอใจน้อย 26.79%  5.36 คน 

พอใจน้อยท่ีสดุ 18.21%  3.64 คน 

 
5.1.2.3 ข้อมูลความเห็นต่อความสัมพันธ์กับชุนชนโดยรอบพืน้ที่ 

ตารางที่ 42 ตารางแสดงความเห็นตอ่ความสมัพนัธ์กบัชุนชนโดยรอบพืน้ท่ี 

เห็นด้วยมากท่ีสดุ 0.00%   0.00 คน 

เห็นด้วยมาก 15.00%  3.00 คน 

เห็นด้วยปานกลาง 34.17%  6.83 คน 

เห็นด้วยน้อย 29.17%  5.83 คน 

เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 21.67%  4.33 คน 

 
5.1.2.4 ข้อมูลความเห็นโดยทั่วไปที่มต่ีอพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยก 

ตารางที่ 43 ตารางแสดงความเห็นโดยทัว่ไปท่ีมีตอ่พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก 

เห็นด้วยมากท่ีสดุ 0%   0.00 คน 

เห็นด้วยมาก 12.86%  2.57 คน 

เห็นด้วยปานกลาง 30.00%  6.00 คน 

เห็นด้วยน้อย 33.57%  6.71 คน 

เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 23.57%  4.71 คน 
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5.1.2.5 ข้อมูลความคาดหวังที่มีต่อพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยก 
ตารางที่ 44 ตารางแสดงความคาดหวงัท่ีมีตอ่พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก 

คาดหวงัมากท่ีสดุ 17.78%   3.56 คน 

คาดหวงัมาก 33.89%  6.78 คน 

คาดหวงัปานกลาง 22.22%  4.44 คน 

คาดหวงัน้อย 10.56%  2.11 คน 

คาดหวงัน้อยท่ีสดุ 15.56%  3.11 คน 

 5.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ใช้พืน้ที่ใต้สะพาน 
ข้ามจตุจักร-ก าแพงเพชร 

  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง ผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัไม่เกินระดบัมธัยมศึกษา อายุโดยมากอยู่ในช่วงต ่ากว่า 25 
ปีและมีรายได้ต่อเดือนส่วนมากต ่ากว่า 10,000 บาท ซึ่งมีสดัส่วนมากกว่าผู้ มีรายได้อยู่ในช่วง 
10,000-30,000 บาท เพียงเลก็น้อย 

  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความพอใจตอ่สภาพปัจจุบนัของพืน้ท่ีใต้ 
สะพานข้าม แยกจตุจักร-ก าแพงเพชรเฉลี่ยปานกลาง คิดว่าพืน้ท่ีมีความสมัพันธ์กับพืน้ท่ีชุมชน
โดยรอบระดบัปานกลาง มีความเห็นโดยทัว่ไปเก่ียวกบัพืน้ท่ีระดบัน้อย และมีความคาดหวงัต่อการ
พฒันาพืน้ท่ีปานกลาง โดยต้องการให้พืน้ท่ีสง่เสริมทศันียภาพของเมืองมากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ 
การเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน และพืน้ท่ีจดักิจกรรมชุมชนตามล าดบั 

  ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ต้องการให้มีการใช้ประโยชน์เพิ่มเติมในพืน้ท่ี 
เป็นศนูย์บริการข้อมลูแก่นกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและตา่งชาติอีกประการหนึง่ 
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5.2 การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกพญาไท 
5.2.1 การวิเคราะห์สภาพพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกพญาไท 

 
ภาพท่ี  123  วิเคราะห์สภาพพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกพญาไท 
ท่ีมา: ดดัแปลงมาจาก Google Earth เข้าถึงเม่ือ 15 เม.ย. 2558 
 

1. ข้อดี: มีท่ีตัง้อยู่ในย่านศูนย์กลางเมือง ต่อเน่ืองจากพืน้ท่ีอนุสาวรีย์ชัย
สมรภมิูซึง่ถือวา่เป็นกลางเมืองกรุงเทพมหานคร และอยู่ในย่านอาคารส านกังานและแหลง่การค้า 
ยา่นธุรกิจท่ีส าคญัของกรุงเทพมหานคร 

2. ข้อเสยี: การจราจรท่ีติดขดัทัว่ทัง้บริเวณทางแยกและบนสะพานข้ามแยก 
ท าให้มีปริมาณมลภาวะจ านวนมาก  

3. ศกัยภาพในการพฒันา: พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกมีร่มเงาท่ีดี และเป็น
พืน้ท่ีตอ่เน่ืองจากพืน้ท่ีย่านการค้า แหลง่เรียนพิเศษท่ีมีขนาดใหญ่ สามารถพฒันาให้มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ หรือมีรูปแบบท่ีเหมาะสมได้อยา่งหลากหลายรูปแบบ 

4. ข้อจ ากดัในการพฒันา: โครงสร้างสะพานท่ีมีโครงสร้างพืน้ค่อนข้างเตีย้
ท าให้พืน้ท่ีด้านลา่งคอ่นข้างมืดและอบัลม  
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5.2.2 วิเคราะห์แบบสอบถาม 
       5.2.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=20)  

ตารางที่ 45 ตารางแสดงข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามแยกพญาไท 

ชนิดของข้อมลู รายการข้อมูล จ านวน (คน ) เปอร์เซ็นต์ (%) 

 

ข้อมลูเพศ 

 

ชาย 10 50% 

หญิง 10 50% 

ข้อมลูอาย ุ

 

ต ่ากวา่ 25 ปี 15 75% 

ช่วง 25-60 ปี 4 20% 

มากกวา่ 61 ปี 1 5% 

ข้อมลูการศกึษา 

 

ต ่ากวา่ มธัยมศกึษา 13 65% 

ปริญญาตรี 6 30% 

ปริญญาโท-มากกวา่ 21 5% 

ข้อมลูรายได้ 

ต ่ากวา่ 10,000บาท 14 70% 

10,000-30,000บาท 4 20% 

มากกวา่ 30,000บาท 2 10% 
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ตารางที่ 46 ตารางแสดงรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นยอ่ยตอ่สภาพปัจจุบนัและ 
                  ความสมัพนัธ์กบัชุมชนในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกพญาไท 

 

หมายเหตุ: คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมาก 
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อย 
คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
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ตารางที่ 47 ตารางรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นยอ่ยตอ่สภาพโดยทัว่ไปและความ 
                  คาดหวงัท่ีมีตอ่พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกพญาไท 

 

หมายเหต: คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมาก 
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อย 

คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
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5.2.2.2 ข้อมูลความเห็นด้านความพงึพอใจต่อสภาพปัจจุบัน 

ตารางที่ 48 ตารางความเห็นด้านความพงึพอใจตอ่สภาพปัจจุบนั 

พอใจมากท่ีสดุ 8.57%   1.71 คน 

พอใจมาก 28.93%  5.78 คน 

พอใจปานกลาง 41.79%  8.35 คน 

พอใจน้อย 18.57%  3.71 คน 

พอใจน้อยท่ีสดุ 2.14%  0.42 คน 

 
5.2.2.3 ข้อมูลความเห็นต่อความสัมพันธ์กับชุนชนโดยรอบพืน้ที่ 

ตารางที่ 49 ตารางความเห็นตอ่ความสมัพนัธ์กบัชุนชนโดยรอบพืน้ท่ี 

เห็นด้วยมากท่ีสดุ 3.33%   0.66 คน 

เห็นด้วยมาก 23.33%  4.66 คน 

เห็นด้วยปานกลาง 43.33%  8.66 คน 

เห็นด้วยน้อย 23.00%  4.50 คน 

เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 7.50%  1.50 คน 

 
5.2.2.4 ข้อมูลความเห็นโดยทั่วไปที่มต่ีอพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยก 

ตารางที่ 50 ตารางความเห็นโดยทัว่ไปท่ีมีตอ่พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก 

เห็นด้วยมากท่ีสดุ 0%   0.00 คน 

เห็นด้วยมาก 2.61%  0.52 คน 

เห็นด้วยปานกลาง 52.17%  10.43 คน 

เห็นด้วยน้อย 36.52%  7.30 คน 

เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 8.07%  1.73 คน 
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5.2.2.5 ข้อมูลความคาดหวังที่มีต่อพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยก 
ตารางที่ 51 ตารางความคาดหวงัท่ีมีตอ่พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก 

คาดหวงัมากท่ีสดุ 8.89%   1.77 คน 

คาดหวงัมาก 32.22%  6.44 คน 

คาดหวงัปานกลาง 36.67%  7.33 คน 

คาดหวงัน้อย 15.00%  3.00 คน 

คาดหวงัน้อยท่ีสดุ 7.22%  2.11 คน 

 
 

5.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ใช้พืน้ที่ใต้สะพาน 
ข้ามแยกพญาไท 

   ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมีสดัสว่นเทา่กบัเพศหญิง ผู้ตอบแบบสอบ 
ถามสว่นใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัไม่เกินระดบัมัธยมศึกษา สว่นมากมีอายุโดยมากอยู่
ในช่วงต ่ากว่า 25 ปีและมีรายได้ต่อเดือนสว่นมากต ่ากว่า 10,000 บาท ซึ่งมีสดัสว่นมากกว่าผู้ มี
รายได้อยูใ่นช่วง 10,000-30,000 บาท เพียงเลก็น้อย 

  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความพอใจตอ่สภาพปัจจุบนัของพืน้ท่ีใต้ 
สะพานข้าม แยกจตจุกัร-ก าแพงเพชร เฉลีย่อยูใ่นช่วงปานกลาง คิดวา่พืน้ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ี
ชุมชนโดยรอบระดบัปานกลาง มีความเห็นโดยทัว่ไปเก่ียวกบัพืน้ท่ีระดบัน้อย และมีความคาดหวงั
ตอ่การพฒันาพืน้ท่ีปานกลาง โดยต้องการให้พืน้ท่ีสง่เสริมทศันียภาพของเมืองมากท่ีสดุ รองลงมา
ได้แก่ สนามกีฬาหรือลานออกก าลงักาย และพืน้ท่ีจดักิจกรรมชุมชนตามล าดบั 

  ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ต้องการให้มีการติดตัง้ดวงโคมสอ่งสวา่งให้ 
มากขึน้เพื่อความปลอดภยัในการใช้งานยามค ่าคืน 
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6. การวิเคราะห์ข้อมลูรวมของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 
    6.1 การวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=140) 

ตารางที่ 52 ตารางแสดงข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 

ชนิดของข้อมลู รายการข้อมูล จ านวน (คน ) เปอร์เซ็นต์ (%) 

 

ข้อมลูเพศ 

 

ชาย 86 61% 

หญิง 54 39% 

ข้อมลูอาย ุ

 

ต ่ากวา่ 25 ปี 46 33% 

ช่วง 25-60 ปี 82 59% 

มากกวา่ 61 ปี 12 9% 

ข้อมลูการศกึษา 

 

ต ่ากวา่ มธัยมศกึษา 90 64% 

ปริญญาตรี 43 31% 

ปริญญาโท-มากกวา่ 27 5% 

ข้อมลูรายได้ 

ต ่ากวา่ 10,000บาท 64 46% 

10,000-30,000บาท 56 40% 

มากกวา่ 30,000บาท 20 14% 
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ตารางที่ 53 ตารางแสดงรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นยอ่ยตอ่สภาพปัจจุบนัและ 
                  ความสมัพนัธ์กบัชุมชนในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกรวมทกุพืน้ท่ี 

 

หมายเหตุ: คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมาก 
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อย 
คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
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ตารางที่ 54 ตารางรายการประเมินความเห็นในรายประเด็นยอ่ยตอ่สภาพโดยทัว่ไปและความ 
                  คาดหวงัท่ีมีตอ่พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกรวมทกุพืน้ท่ี 

 

หมายเหตุ: คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยมาก 
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อย 

คะแนน 0.00-1.49 หมายถึง พอใจ/เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
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6.2 ข้อมูลความเห็นต่อสภาพปัจจุบนัผู้ตอบแบบสอบถามพืน้ที่ 
ตารางที่ 55 ตารางความเห็นตอ่สภาพปัจจุบนัผู้ตอบแบบสอบถามพืน้ท่ี 

พอใจมากท่ีสดุ 4.69%   6.57 คน 

พอใจมาก 18.93%  26.50 คน 

พอใจปานกลาง 39.59%  55.43 คน 

พอใจน้อย 26.43%  37.00 คน 

พอใจน้อยท่ีสดุ 10.36%  14.50 คน 

 
6.3 ข้อมูลความเห็นต่อความสัมพันธ์กับชุนชนโดยรอบพืน้ที่ 

ตารางที่ 56 ตารางความเห็นตอ่ความสมัพนัธ์กบัชุนชนโดยรอบพืน้ท่ี 

เห็นด้วยมากท่ีสดุ 7.26%  10.17 คน 

เห็นด้วยมาก 23.57%  33.00 คน 

เห็นด้วยปานกลาง 39.40%  55.17 คน 

เห็นด้วยน้อย 20.00%  28.50 คน 

เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 9.40%  13.17 คน 

 
6.4 ข้อมูลความเห็นโดยทั่วไปที่มีต่อพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยก 

ตารางที่ 57 ตารางความเห็นโดยทัว่ไปท่ีมีตอ่พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก 

เห็นด้วยมากท่ีสดุ 0.92%   1.29 คน 

เห็นด้วยมาก 12.96%  18.14 คน 

เห็นด้วยปานกลาง 41.73%  58.43 คน 

เห็นด้วยน้อย 31.43%  44.00 คน 

เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 12.96%  18.14 คน 
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6.5 ข้อมูลความคาดหวังที่มีต่อพืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยก 
ตารางที่ 58 ตารางความคาดหวงัท่ีมีตอ่พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก 

คาดหวงัมากท่ีสดุ 14.49%  20.29 คน 

คาดหวงัมาก 40.35%  56.50 คน 

คาดหวงัปานกลาง 30.33%  42.46 คน 

คาดหวงัน้อย 12.97%  18.16 คน 

คาดหวงัน้อยท่ีสดุ 1.85%  2.59 คน 

 6.6 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ใช้พืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยก 
ทุกพืน้ที่ 

            ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมีสดัสว่นมากกวา่เพศหญิง ผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัไม่เกินระดบัมัธยมศึกษา อายุโดยมากอยู่ในช่วง 25-60 ปี
และมีรายได้ต่อเดือนส่วนมากต ่ากว่า 10,000 บาท ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าผู้ มีรายได้อยู่ในช่วง 
10,000-30,000 บาท เพียงเลก็น้อย 

           ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความพอใจตอ่สภาพปัจจุบนัของพืน้ท่ีใต้สะพานข้าม  
แยกในเขตกรุงเทพมหานคร เฉลี่ยอยู่ในช่วงปานกลาง คิดว่าพืน้ท่ีมีความสมัพนัธ์กับพืน้ท่ีชุมชน
โดยรอบระดบัปานกลาง มีความเห็นโดยทัว่ไปเก่ียวกับพืน้ท่ีระดบัน้อยถึงปานกลาง และมีความ
คาดหวงัตอ่การพฒันาพืน้ท่ีปานกลาง โดยต้องการให้พืน้ท่ีสง่เสริมทศันียภาพของเมืองมากท่ีสดุ 
รองลงมาได้แก่ การเป็นพืน้ท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน และพืน้ท่ีจดักิจกรรมชุมชนตามล าดบั 

          ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีความกงัวลมลภาวะของพืน้ท่ีท่ีมีปริมาณมาก ทัง้ 
ฝุ่ นละออง ควนัพิษ และเสยีงดงั จากเคร่ืองยนต์ และความสวา่งของพืน้ท่ียงัไม่เพียงพอ  

    พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกในหลายพืน้ ท่ีได้รับการพัฒนาในรูปแบบท่ีมีความ
เหมาะสมตามสภาพพืน้ท่ี ท่ีตัง้ และบริบทของพืน้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะสงัเกตได้จาก
ประชาชนท่ีเข้ามาใช้งานในพืน้ท่ีได้รับความสะดวกสบาย และมีจ านวนมาก ทัง้นีใ้นบางพืน้ท่ี
ชุมชนอาจจะเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการพืน้ท่ี เพื่อให้การใช้ประโยชน์เป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในพืน้ท่ีอยา่งแท้จริง ตวัอยา่งเช่น ลานกีฬาบริเวณพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกหลกัสี่ ซึ่ง
เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในละแวกใกล้เคียงท่ีช่วยกันก่อตัง้และจัดหาอุปกรณ์
ส าหรับลานกีฬาแหง่นีข้ึน้มา ให้ลกูหลานของตน และประชาชนทัว่ไป ได้มาออกก าลงักายยามว่าง 
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ส าหรับพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกตลาดพล ูได้จัดเตรียมไว้ส าหรับท าประโยชน์หลากหลายประการ 
ซึง่นบัวา่เป็นประโยชน์ทัง้แก่ประชาชน ชุมชน และหนว่ยงานราชการอยา่งครบถ้วน 
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บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษา วิ จั ยแนวทางการพัฒนาพื น้ ท่ี ใ ต้ สะพาน ข้ ามแยกใน เขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้วิธีการศึกษาวิจัยคือการศึกษาข้อมูลพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกในเขต
กรุงเทพมหานครทัง้หมดเพื่อท่ีจะคดัเลอืกพืน้ท่ีท่ีจะท าการศกึษาจ านวน  10 แหง่ ซึง่ก าหนดให้เป็น
พืน้ท่ีท่ีอยู่ในความดูแลหรือก่อสร้างโดยกรมทางหลวง และเป็นพืน้ท่ีใช้ประโยชน์ในรูปแบบท่ี
ก าหนดตามรูปแบบท่ีได้ศึกษามา 5 รูปแบบ โดยคดัเลือกรูปแบบละ  2  แห่ง หลงัจากนัน้จึงได้
ศกึษาแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง และลงพืน้ท่ีเพื่อเก็บข้อมูลสภาพพืน้ท่ี สงัเกตการณ์และ
แจกแบบสอบถาม โดยการวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ของการวิจยัเพื่อ 

1.ศกึษารูปแบบการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีของสะพานข้ามแยกของกรุงเทพมหานครใน 
ปัจจุบนั 

2.ศกึษาองค์ประกอบหลกัซึง่เป็นตวัก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึน้ในพืน้ท่ีใต้ 
สะพานข้ามแยกรูปแบบตา่งๆ 

3.เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาและการจดัการเชิงนโยบายส าหรับพืน้ท่ีใต้สะพาน 
ข้ามแยกในพืน้ท่ีชุมชนเมือง 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูแบบสอบถามและจากการสงัเกตสภาพพืน้ท่ีและพฤติกรรม
การใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีของผู้ใช้ ท าให้ได้ผลสรุปและข้อเสนอแนะหลายประการ 
 
1. สรุปรูปแบบการใช้ประโยชน์พืน้ที่ใต้สะพานข้ามแยกของกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั 

จากการศกึษาพบวา่ มีการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก มี 5 รูปแบบคือ 
1. การจดัภมิูทศัน์ ได้แก่ การปบูลอ็กทางเดินและจดัวางแปลงปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ี 
2. การจดัพืน้ท่ีเป็นลานกีฬา โดยในพืน้ท่ีท่ีมีขนาดใหญ่จะจดัท าเป็นสนามกีฬา แต ่

พืน้ท่ีขนาดเลก็อาจเป็นเพียงการวางอุปกรณ์เคร่ืองออกก าลงักายเทา่นัน้ 
3. การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีเป็นลานจอดรถ โดยอาจเป็นการใช้เป็นลานจอดรถของ 

ประชาชนทัว่ไป หรือมีการใช้งานเฉพาะกลุม่บุคคลใดบุคคลหนึง่เทา่นัน้ 
4. การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีเป็นตลาด โดยรูปแบบการพฒันามีทัง้การตอ่เติมจากโครง 

สร้างสะพานเป็นร้านค้ากึ่งถาวรและรูปแบบตลาดท่ีเป็นแผงลอยตวัไม่มีการยุง่เก่ียวกบัโครงสร้าง 
สะพาน 
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 5. การใช้งานเป็นสถานเก็บพสัดขุองหนว่ยงานราชการ 
 
2. สรุปองค์ประกอบหลักซึ่งเป็นตัวก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ใต้สะพาน 
   ข้ามแยกรูปแบบต่างๆ 

เม่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกประกอบกับแนวคิด ทฤษฎี
ตา่งๆ สามารถสรุปได้วา่ พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกจัดเป็นพืน้ท่ีว่างของเมืองประเภทหนึ่ง บางพืน้ท่ี
อาจเป็น lost space คือพืน้ท่ีท่ีเหลอือยูถ่กูปลอ่ยทิง้ร้าง มีรูปแบบเป็น public space คือพืน้ท่ีทาง
สงัคมท่ีเปิดให้ประชาชนเข้าถึงได้ทั่วไป มีลักษณะเป็น linear corridors ซึ่งบางพืน้ท่ีเป็น 
underutilized space คือพืน้ท่ียงัไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือพืน้ท่ีท่ีถูกละเลยนัน่เอง  ซึ่งพืน้ท่ีท่ีตัง้อยู่ใน
เขตเมืองนบัว่าเป็น urban space ท่ีสามารถจัดให้เป็นพืน้ท่ีใช้สอยส าหรับชุมชนเมืองได้ เช่น 
สวนสาธารณะ ลานกีฬา ลานจอดรถ เป็นต้น และจัดเป็นท่ีเว้นว่างส าหรับการสญัจร (corridor 
open space)มีลกัษณะส่วนใหญ่เป็นท่ีว่างท่ีมีการปูปิด-ดาด (paved) โดยพืน้ท่ีใต้สะพานข้าม
แยกมีลกัษณะจัดอยู่ในประเภทเขตทาง(right of way) ซึ่งนบัว่าเป็นพืน้ท่ีมีศกัยภาพสมควรได้รับ
การพฒันาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เมืองได้ จะสามารถรองรับกิจกรรมของเมืองได้อยา่งหลากหลาย 
โดยรูปแบบการพฒันาขึน้อยูก่บัองค์ประกอบหลายด้าน แต่ไม่ว่าจะเป็นการพฒันารูปแบบใดสิ่งท่ี
ควรค านงึถึงเป็นอยา่งมากคือ ควรเป็นพืน้ท่ีช่วยสง่เสริมทศันียภาพท่ีดีให้แก่เมือง ไม่สร้างความรก
รุงรังเกิดเป็นทศันอุจาดแก่เมืองในภายหลงั 

พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกเม่ือได้รับการพัฒนาแล้วไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามควรจะเป็น
พืน้ท่ีสร้างความสนุทรีย์ด้านการมองเห็นเพราะมีบทบาทเป็นพืน้ท่ีองค์ประกอบหลกัของเมือง และ
ควรมีเอกลกัษณ์ สร้างสภาพแวดล้อมท่ีนา่อยูท่ี่รับรู้ได้ทางด้านกายภาพและจิตใจ ควรเป็นพืน้ท่ีใน
การสร้างความประทบัใจแก่ผู้พบเห็นด้วยองค์ประกอบ ทางด้าน 
 1. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาด ซึง่จะก่อให้เกิดความสวยงามนา่มอง  
 2. ความสะดวกในการท ากิจกรรม มีรูปแบบของกิจกรรมที่ไม่กีดขวางการจราจร 
 3. ความสบาย ได้แก่ การปรับปรุงสภาพพืน้ท่ีให้เหมาะสม ไมอ่ึดอดั ไมมื่ดทบึ 

เน่ืองด้วยพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกมีบทบาทส าคญัด้านการเป็นพืน้ท่ีวา่งท่ีส าคญัซึง่ 
เป็นองค์ประกอบหลกัของเมืองจึงควรจะท าหน้าท่ีหลกัในด้านการเป็นพืน้ท่ีส าหรับเมืองดงัตอ่ไปนี  ้

1. นนัทนาการพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน 
2. การค้า การแลกเปลีย่นสนิค้า สง่เสริมเศรษฐกิจชุมชน 
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3. การสือ่สาร สงัสรรค์ สร้างสายสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนัของคนในชุมชน  

จากการศกึษาพบวา่องค์ประกอบท่ีเป็นตวัก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึน้ในพืน้ท่ีใต้
สะพานข้ามแยกในเขตกรุงเทพมหานครมีดงันี ้

1. ที่ตัง้: พืน้ท่ีสะพานข้ามแยกท่ีตัง้อยูใ่กล้เคียงยา่นตา่งๆ ท่ีมีผู้คนอาศยัหรือประกอบ
กิจกรรมอยูอ่ยา่งหนาแนน่ จะเป็นพืน้ท่ีต้องการพฒันาสงู เน่ืองจากความต้องการพืน้ท่ีสาธารณะ
ส าหรับประชาชนทั่วไปจะเพิ่มขึน้ตามไปด้วย เช่น ย่านชุมชนพกัอาศยั ย่านการค้าธุรกิจ  ควรมี
รูปแบบของการพฒันาพืน้ท่ีส าหรับการใช้งานร่วมกนัของประชาชนทัว่ไปได้อย่างทัว่ถึงส าหรับคน
ทกุเพศ ทกุวยั และทกุการศกึษา  ตวัอยา่งเช่น ยา่นคลองตนัซึง่เป็นยา่นการค้าและชุมชนพกัอาศยั
หนาแน่น ต้องการพืน้ท่ีส าหรับการจอดรถมากเป็นพิเศษ แต่ในพืน้ท่ีห่างไกลจากผู้คน พืน้ท่ีใต้
สะพานข้ามแยกจะใช้เป็นสถานท่ีส าหรับหน่วยงานของราชการจะเหมาะสมกว่า เช่น ใต้สะพาน
ข้ามแยกรัชวิภา เป็นต้น 

2. ลักษณะชุมชนในบริเวณพืน้ที่ใกล้เคียง: พืน้ท่ียา่นชุมชนตา่งๆ มีความต้องการ
ใช้งานในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกแตกต่างกันออกไป เช่น ย่านชุมชนท่ีพกัอาศัยหนาแน่นต้องการ
ให้พฒันาพืน้ท่ีเป็นสถานท่ีส าหรับการพกัผ่อนหย่อนใจ ลานกีฬา และจัดกิจกรรมของชุมชน เช่น 
ชุมชนยา่นหลกัสี ่ซึง่แตกตา่งจากยา่นการค้าท่ีต้องใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ี เป็นลานจอดรถส าหรับผู้
มาติดตอ่ซือ้ขายสนิค้าในพืน้ท่ีมากกว่า เช่น ตลาดพล ูและใต้สะพานอรุณอมรินทร์ ซึ่งมีตลาดอยู่
ในพืน้ท่ียอ่มต้องการท่ีจอดรถเพื่อขนสง่สินค้า และส าหรับอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมา
จบัจ่ายซือ้สนิค้าตามมาด้วยอีกประการหนึง่ 

      3. การเข้าถึง: พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีความ
สะดวกสบายจากการสญัจรเข้าสูพ่ืน้ท่ีสง่ผลให้เกิดการพฒันาได้มากกวา่พืน้ท่ีเข้าถึงยาก โดยพืน้ท่ี
ท่ีมีผู้คนพลกุพลา่นจะมีความปลอดภยัสงูกวา่พืน้ท่ีท่ีเข้าถึงได้ยาก มีผู้คนเข้าไปใช้งานน้อย เช่น ใต้
สะพานข้ามแยกคลองตนั และตลาดพล ูท่ีสามารถเข้าถึงได้หลายจุด ท าให้พืน้ท่ีมีการพฒันาอย่าง
ทัว่ถึงทัง้พืน้ท่ี 

      4. ขนาดของพืน้ที่พอเหมาะ: เป็นตวัก าหนดรูปแบบของกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ใน
พืน้ท่ี และสง่ผลต่อความยาก-ง่ายในการพฒันาพืน้ท่ี โดยพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกท่ีมีขนาดใหญ่
สามารถพฒันาได้หลายรูปแบบ เช่น สวนสาธารณะส าหรับพกัผ่อนหย่อนใจ ลานกีฬา หรือพืน้ท่ี
ส าหรับจัดกิจกรรมชุมชน หรืออาจรวมหลายๆรูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน สามารถรองรับกิจกรรมท่ี
หลากหลายและกลุม่ผู้ ใช้ได้หลายประเภทมากยิ่งขึน้ ตวัอย่างเช่น พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกตลาด
พลู ท่ีมีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ท าให้มีการใช้ประโยชน์หลายด้าน อันได้แก่ พืน้ท่ีตลาดสด ลานจอดรถ 
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ลานกีฬา และพืน้ท่ีจัดเก็บพสัดุของหน่วยงานราชการ อีกทัง้ยงัเป็นท่ีตัง้ของหน่วยงานต่างๆ ของ
ชุมชนอีกด้วย 
      5. การมีร่มเงาและแสงสว่างที่ดี: จะสามารถใช้งานได้ในตอนกลางวนั ทัง้นีห้มาย
รวมถึงการไม่มีซอกมุมพืน้ท่ีมุมอับซึ่งจะเป็นพืน้ท่ีอันตราย ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและ
ทรัพย์สนิในการเข้าใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ี รวมทัง้การติดตัง้ดวงโคมให้แสงสวา่งอยา่งเพียงพอในยาม
ค ่าคืน ซึ่งพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกโดยสว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีมีร่มเงาตลอดทัง้วนั สามารถใช้งานใน
ช่วงเวลากลางวันได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกรัชวิภาใช้ร่มเงาจาก
โครงสร้างสะพานส าหรับก าบังแดด ฝน เพื่อเก็บอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ของหน่วยงาน
ราชการ รวมทัง้เป็นท่ีอยู่ของเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลพืน้ท่ี และพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกหลกัสี่ใช้ร่มเงาใน
เวลากลางวนัในการประกอบกิจกรรมออกก าลงักายได้ตลอดทัง้วนั สว่นในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยก
ตลาดพลมีูการติดตัง้ดวงโคมสอ่งสว่างส าหรับกิจกรรมการค้าขายในตลาดสด เพื่อให้พืน้ท่ีใช้งาน
ได้สะดวกสบายยิ่งขึน้ 
      6. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม: ไม่มีมลภาวะทัง้ฝุ่ นละออง ควนัพิษ เสียงดงัรบกวน 
ท่ีมากจนเกินไป หลกีเลีย่งจากสิง่แวดล้อมเป็นพิษทางสายตา เช่น ไม่ท่ีไม่นา่ด ูสกปรกรกรุงรัง กอง
ขยะมลูฝอย เป็นต้น  
       7. สภาพภมูิอากาศในพืน้ที่เหมาะสม อยู่ในภาวะสบาย: มีอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ
อากาศมีการถ่ายเทสะดวก ไม่อึดอดั 
       8. มีเอกลักษณ์โดดเด่นกว่าพืน้ที่อื่น: สามารถสร้างเอกลกัษณ์ท่ีท าให้จดจ าได้ มี
ความความแตกตา่งจากสถานท่ีอ่ืนๆ สร้างความประทบัใจแก่ผู้พบเห็น ท าให้อยากมาเยือนอีกครัง้ 
ซึง่โดยมากมกัจะใช้ความสวยงามสร้างความประทบัใจให้ติดตาตรึงใจผู้พบเห็นโดยทัว่ไป 
 9. มีส่ิงอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม: การใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่งจะ
ประสบผลส าเร็จได้ มกัจะมีตวัชีว้ดัจากสิง่อ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ ประชาชนจะได้รับความ
สะดวกสบายจากสิง่อ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม 
 
3. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการจัดการเชิงนโยบายส าหรับพืน้ที่ใต้สะพานข้าม
แยกในพืน้ที่ชุมชนเมือง 

ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร มีความต้องการเข้ามาใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพาน
ข้ามแยกเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากยงัขาดพืน้ท่ีนนัทนาการใกล้บ้านอยู่อีกมาก แต่ยงัมีปัจจัยท่ีต้อง
ได้รับการปรับปรุงพืน้ท่ีก่อนท่ีจะมีการพฒันาไม่ว่ารูปแบบใดๆก็ตามคือ เร่ืองมลภาวะในพืน้ท่ี อัน
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ได้แก่ ฝุ่ นละออง ควนัพิษ และเสียงดงั จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดบัแรกๆ สว่นด้านการ
ปรับปรุงสภาพพืน้ท่ีให้เหมาะสมแก่การใช้งาน ประชาชนทัว่ไปยงัต้องการแสงสว่างจากดวงโคม
มากกว่าปัจจุบัน เพื่อให้รู้สึกปลอดภัยและสามารถเข้าใช้พืน้ท่ียามค ่าคืนได้อย่างสะดวก 
นอกจากนีย้ังต้องการให้เพิ่มเติมอุปกรณ์บางอย่างเพื่อให้สามารถใช้งานง่ายขึน้ อันได้แก่ 
สญัญาณไฟคนข้ามแบบให้กดเอง ห้องสุขา ม้านัง่ ก๊อกน า้ด่ืมสาธารณะ และการกัน้อาณาเขต
อยา่งชดัเจนเพื่อความปลอดภยัของเด็กในการประกอบกิจกรรมในพืน้ท่ี 

 รูปแบบการพฒันาพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกเพื่อสง่เสริมทศันียภาพท่ีดีของเมืองท า
ได้หลายแนวทาง ซึง่อาจเป็นเพียงการใช้ประโยชน์ทางอ้อม ไม่จ าเป็นต้องมีการเข้าไปใช้ประโยชน์
ภายในก็เป็นได้ เช่น การประดบัตกแตง่พืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกให้มีความสวยงาม โดยการใช้งาน
ศิลปะเข้ามาเป็นสว่นหนึง่ของพืน้ท่ี ดงัตวัอยา่งการตกแต่งพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกในต่างประเทศ 
ในหลายประเทศ มีการตกแต่งประดบัประดาพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกให้มีความสวยงามหรือเป็น
จุดหมายตาแก่ประชาชนทัว่ไปด้วยงานศิลปะ ประติมากรรม ท่ีอาจมีการก่อสร้างถาวรหรือาจมี
การหมนุเปลีย่นไปตามโอกาสตา่งๆ ตามเทศกาลก็เป็นได้  

 
ภาพท่ี  124  Tall troll 
ท่ีมา: ATLAS OBSCURA, FREMONT-TROLL, accessed July 27, 2014, available from 
http://www.atlasobscura.com/places/fremont-troll 
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การพัฒนาเชิงโยบายส าหรับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาพืน้ท่ีใต้
สะพานข้ามแยกจ าเป็นจะต้องศึกษาหลกัการพืน้ฐานองค์ประกอบท่ีเป็นตัวก าหนดรูปแบบการ
พฒันาทัง้ 9 ปัจจยั อนัได้แก่ ท่ีตัง้ ลกัษณะชุมชนบริเวณใกล้เคียง การเข้าถึง ขนาดพืน้ท่ีพอเหมาะ
การมีร่มเงาและแสงสวา่งท่ีดี สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม อยู่ในภาวะ
สบาย มีเอกลกัษณ์โดดเด่นกว่าพืน้ท่ีอ่ืน และมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม อย่างละเอียด 
จึงจะสามารถก าหนดแนวทางในการพฒันาพืน้ท่ีได้ตอ่ไป 
 
4. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศกึษาการใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ การให้เช่าพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกเพื่อการค้า
การลงทุนส าหรับการพานิชยกรรม เพราะพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกมีโครงสร้างของร่มเงาท่ี
เหมาะสม และมีโครงสร้างเสาท่ีสามารถติดตัง้บิลบอร์ดเพื่อการพานิชย์ได้อยา่งเหมาะสม 
2. ควรมีการศกึษาในเชิงด้านการออกแบบตกแต่งให้มีความสวยงาม ประกอบกับการศึกษาด้าน
ภูมิทศัน์เมือง (landscape) จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพในการพฒันาพืน้ท่ีใต้สะพาน
ข้ามแยกมากยิ่งขึน้ 
3. ควรมีการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่ท่ีช่วยลดมลพิษบริเวณพืน้ท่ีใต้
สะพานข้ามแยก เพื่อให้การใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีใต้สะพานข้ามแยกท าได้อยา่งปลอดภยัต่อสขุภาพ
ของคนเมืองมากขึน้ 
4. ควรมีการศกึษาในเชิงวิศวกรรมโครงสร้างสะพานท่ีมีลกัษณะรูปทรงท่ีสง่เสริมความงามแก่พืน้ท่ี 
และโครงสร้างเมืองท่ีดี และก่อให้เกิดพืน้ท่ีใต้สะพานท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้อยา่งหลากหลาย 
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