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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ทางเดินเชื่อม
ใต้รางรถไฟฟ้า (skywalk) เพื่อรองรับการเป็นถนนคนเดิน (walking street) โดยอยู่บนสมมติฐาน
ว่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของทางเดินเชื่อมฯ มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาถนนคนเดิน
และผู้สัญจรบนทางเดินเชื่อมฯ มีความต้องการกิจกรรมถนนคนเดินบนทางเดินเชื่อมฯ นี้ อันเป็น
ความต้องการที่อาจขัดแย้งกับข้อบังคับ 2.9 ซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ระบุไว้ว่า ไม่อนุญาตให้มี
การใช้พื้นที่เพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจากัดขอบเขตการวิจัย โดยเน้นศึกษากรณีศึกษาทางเดินเชื่อมฯ
บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ โดยเก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพของทางเดินเชื่อมฯ
จากการสังเกต การสารวจ เทคนิคการ ถ่ายภาพ (snapshot) วิธีการนับด่าน (Gate Count) เพื่อ
ทราบถึงปริมาณผู้สัญจร และใช้เทคนิคการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง 80 ตัวอย่าง ถึงความ
ต้องการกิจกรรม และข้อควรคานึงถึงในการจัดการพื้นที่ทางเดินเชื่อมฯ โดยศึกษาในกรอบ
ความคิดของการบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอย ( facility planning) ควบคู่ไปกับการศึกษาตัวอย่าง
กิจกรรมถนนคนเดินหรือกิจกรรมใกล้เคียงที่เคยมีการจัดมาแล้วในประเทศไทย เพื่อช่วยในการ
สรุปหาแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของถนนคนเดินที่เหมาะสมกับลักษณะ
พื้นที่ทางเดินเชื่อมฯ
จากผลการ ศึกษาดังกล่าว สามารถสรุปได้ ว่า ผู้สัญจร บนทางเดินเชื่อมฯ มีความ
ต้องการพื้นที่กิจกรรมจริง โดยมีความต้องการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ในปริมาณที่น้อยกว่าความ
ต้องการกิจกรรมการแสดงกลางแจ้ง และกิจกรรมการจัดนิทรรศการ ซึ่ง
ทางเดินเชื่อมฯ นี้มี
ศักยภาพเพียงพอสาหรับการพัฒนาเป็นถนนคนเดิน โดยผลการศึกษาดังกล่าวต้องนามาอภิปราย
และสรุปเพื่อนาเสนอเป็นแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ ใช้สอยถนนคนเดินบนทางเดินเชื่อมฯ
สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงแก้ไขข้อกาหนด 2.9 ในการใช้พื้นที่ทางเดินเชื่อมฯ ที่
เหมาะสมในอนาคตต่อไป

(1)

Abstract
This research aims to study the possibility of a walking street development
on the BTS skywalk. There are two main hypotheses. The first is that the physical
environment of the skywalk can be developed for a walking street. The second is that
there are demands from the passerby for walking street development on the BTS
skywalk. This study aims to challenge the regulation 2.9 posed by Bangkok Mass Transit
System Public Company Ltd. which notes that the skywalk cannot be developed its
usage commercially.
This research cases on the National Stadium BTS Station. To find a physical
development guideline of a walking street on the skywalk, this research analyses the
current physical condition of the skywalk by using observation, survey, snapshot, and
Gate Count Technique, to calculate the Level of Service of the BTS skywalk, as well as
using interview of 80 samples to understand the activity needed on the BTS skywalk.
The results show that there are the demands for activities on the BTS
skywalk. These activities include commercial activity, street performance, and exhibition.
In addition, it is found that the physical condition of the BTS skywalk can be developed
for a walking street. Finally, a facility planning guideline of the BTS walking street is
proposed to the concerning stakeholders to reconsider the appropriateness of the
regulation 2.9.
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3.2 สรุปกรอบการศึกษาการบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยถนนคนเดินบนทางเดินเชื่อมฯ
4.1 กิจกรรมที่เหมาะสม ณ บริเวณจุดที่ 1 บริเวณหน้าทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ .................................................................................................
4.2 กิจกรรมที่เหมาะสม ณ บริเวณจุดที่ 2 บริเวณเหนือแยกปทุมวัน........................
4.3 ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมบนทางเดินเชื่อมฯ............................................
4.4 ร้อยละความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมบนทางเดินเชื่อมฯ .................................
4.5 ความต้องการกิจกรรมบนทางเดินเชื่อมฯ.........................................................
4.6 ร้อยความต้องการกิจกรรมบนทางเดินเชื่อมฯ...................................................
4.7 สิ่งที่ควรคานึงถึงหากมีการจัดกิจกรรมบนทางเดินเชื่อมฯ..................................
5.1 ความเหมาะสมในการจัดสรรพื้นที่ในแต่ละวันเวลา ..........................................
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50
55
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69
71
87
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102

สารบัญภาพประกอบ
ภาพที่
1.1 แผนภูมิกรอบความคิดการวิจัย .....................................................................
2.1 ปริมาณผู้สัญจรก่อนและหลังพัฒนาทางเท้าแห่งหนึ่งในประเทศเดนมาร์ก.......
2.2 ปริมาณผู้สัญจรก่อนและหลังการพัฒนาทางเท้าหน้าสานักงานแห่งหนึ่งใน
นิวยอร์ค ......................................................................................................
2.3 ความเชื่อมโยงระหว่างคุณภาพของลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะ
และกิจกรรม ................................................................................................
2.4 การกาหนดขอบเขตการครอบครองพื้นที่ของแต่ละกิจกรรมบนถนนคนเดิน......
2.5 เสาไฟส่องสว่างในประเทศอังกฤษมีลักษณะโดดเด่นทาให้ผู้สัญจรจดจาได้.....
2.6 ทางเดินเชื่อมฯ ในเมืองมินนีแอโพลิส ............................................................
2.7 ป้ายงานถนนคนเดิน 7 มหัศจรรย์ที่สีลม........................................................
2.8 เด็ก ๆ และประชาชนทั่วไปร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปะบนพื้นถนน .................
2.9 การแสดงการวาดภาพโดยจิตรกรข้างถนน.....................................................
2.10 กิจกรรมบนทางเท้าถนนสีลมเวลากลางวัน ....................................................
2.11 กิจกรรมบนทางเท้าถนนสีลมเวลากลางคืน....................................................
2.12 บรรยากาศถนนคนเดินเชียงใหม่...................................................................
2.13 บรรยากาศถนนคนเดินเชียงใหม่...................................................................
2.14 บรรยากาศถนนคนเดินถนนพระอาทิตย์........................................................
2.15 ป้ายกิจกรรมเดินไปยิ้มไป Smile Walk Skywalk บนทางเดินเชื่อมฯ.................
2.16 การแสดงมายากลบนทางเดินเชื่อมฯ.............................................................
2.17 การเต้นเลียนแบบศิลปินบนทางเดินเชื่อมฯ....................................................
2.18 การแสดงต่อขาบนทางเดินเชื่อมฯ .................................................................
2.19 นักแสดงการเต้นราบีบอยกาลังเตรียมตัวแสดงบนทางเดินเชื่อมฯ....................
2.20 ตัวอย่างการแสดงเครื่องกระโดดผาดโผน (Madhop) .....................................
2.21 ตัวอย่างการแสดงการโยนสิ่งของ (Juggling) ................................................
2.22 ป้ายประกาศกิจกรรมเดินไปยิ้มไป Smile Walk Skywalk ...............................
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สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)
ภาพที่
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

ปัญหาการสัญจรที่เกิดจากการความไม่มีระเบียบของกิจกรรม........................
กิจกรรมตลาดนัดแบกับดินบนทางเดินเชื่อมฯ................................................
กิจกรรมตลาดนัดแบกับดินบนทางเดินเชื่อมฯ................................................
กิจกรรมตลาดนัดแบกับดินบนทางเดินเชื่อมฯ................................................
เศษขยะถูกทิ้งบนพื้นที่ทางเดินเชื่อมฯ ...........................................................
เศษขยะถูกทิ้งบนพื้นที่ทางเดินเชื่อมฯ ...........................................................
สายไฟที่ติดตั้งผ่านบนพื้นที่ทางเดินเชื่อมฯ ....................................................
สินค้าที่วางขายระเกะระกะไม่มีการจัดการให้เรียบร้อย ..................................
สินค้าที่วางขายระเกะระกะไม่มีการจัดการให้เรียบร้อย ..................................
การกาหนดจุดแสดงตายตัว 13 จุดและพื้นที่สาหรับการแสดงแบบไม่กาหนดจุด
จุดการแสดงที่แปด ......................................................................................
การแสดงหุ่นเชิดใช้พื้นที่แสดงน้อยมาก ใช้ผ้าดาเพื่อกั้นพื้นที่คนดูเล็กน้อย.......
การแสดงกายกรรมผาดโผนใช้พื้นที่การแสดงมากเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ชม
และนักแสดง ...............................................................................................
การแสดงของคณะเบญจเธียเตอร์ซึ่งมีการติดตั้งฉากและอุปกรณ์พิเศษ...........
จุดแสดงการโยนสิ่งของมีการกั้นพื้นที่การแสดงชัดเจนด้วยเชือกฟางและกระดาษกาว .....................................................................................................
การกั้นพื้นที่การแสดงด้วยเชือกฟางและกระดาษกาว.....................................
กิจกรรมงานวันพ่อบนทางเดินเชื่อมฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552.....................
กิจกรรมงานวันพ่อบริเวณลานหน้าห้างโตคิว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552..........
กิจกรรมงานวันพ่อบริเวณลานหน้าหอศิลปฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552..........
กาหนดจุดที่จะให้วิธีการนับด่าน...................................................................
ระดับการให้บริการทางเท้า ณ จุดที่ 1 ...........................................................
ระดับการให้บริการทางเท้า ณ จุดที่ 2 ...........................................................
ไฟส่องสว่างที่ติดตั้งบนพื้นที่ทางเดินเชื่อมฯ ...................................................
โครงสร้างรางรถไฟฟ้าทาหน้าที่เสมือนเป็นหลังคาบังแดดให้กับทางเดินเชื่อมฯ
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สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)
ภาพที่
4.9 ผังทางเดินเชื่อมฯ แสดงตาแหน่งเสาโครงสร้างทั้ง 4 ต้น และจุดที่มักที่น้าท่วมขัง
4.10 เสาโครงสร้างบริเวณเหนือแยกปทุมวัน..........................................................
4.11 ผังทางเดินเชื่อมฯ ตาแหน่งแสดงพื้นที่ยืนพักผ่อน...........................................
4.12 ผู้สัญจรหยุดยืนพักผ่อน ...............................................................................
4.13 ผู้สัญจรหยุดนั่งพักผ่อนบริเวณบันไดทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ
4.14 ป้ายโฆษณาจานวนมากที่ถูกติดตั้งบนทางเดินเชื่อมฯ ....................................
4.15 การลักลอบขายสินค้าบนทางเดินเชื่อมฯ .......................................................
4.16 ผังทางเดินเชื่อมฯ แสดงจุดจ่ายไฟทั้ง 2 จุด....................................................
4.17 จุดจ่ายไฟจุดที่หนึ่ง ......................................................................................
4.18 จุดจ่ายไฟจุดที่สอง.......................................................................................
4.19 การติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าบนทางเดินเชื่อมฯ ตามขอบทางเดิน........................
4.20 การติดตั้งสายไฟฟ้าบนทางเดินเชื่อมฯ ที่ไม่มีระเบียบ.....................................
4.21 เจ้าหน้าที่ตารวจบนทางเดินเชื่อมฯ................................................................
5.1 ความยาวและระยะทางเข้าของทางเดินเชื่อมฯ...............................................
5.2 ความกว้างและความยาวแต่ละช่วงของทางเดินเชื่อมฯ...................................
5.3 แผนภูมิแท่งแสดงความต้องการกิจกรรม .......................................................
5.4 แผนภูมิแท่งแสดงสิ่งที่ต้องคานึงถึงเมื่อจัดกิจกรรม.........................................
5.5 การจัดสรรพื้นที่บนทางเดินเชื่อมฯ เฉลี่ยทั้งวัน ...............................................
5.6 การจัดสรรทางสัญจรกรณีการจัดกิจกรรมในวันธรรมดา .................................
5.7 การจัดสรรทางสัญจรกรณีการจัดกิจกรรมในวันหยุดสุดสัปดาห์ ......................
5.8 การจัดสรรพื้นที่กิจกรรมการแสดงกลางแจ้งที่ขนาดผู้แสดง 1-5 คน.................
5.9 การจัดสรรพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์..............................................................
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