บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของการวิจัย
พื้นที่ในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติมีทางเดินเชื่อมใต้รางรถไฟฟ้า หรือ
ที่เรียกว่าสกายวอล์กซึ่งเชื่อมต่อกับตัวสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ ศูนย์สรรพสินค้ามาบุญครอง
ศูนย์สรรพสินค้าโตคิว หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทอดยาวผ่านสี่แยกปทุมวันไปยัง
ซอยสยามสแควร์ซอยกลาง และศูนย์สรรพสินค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ ถือเป็นเส้นทางสัญจรทางเท้า
สาคัญที่เชื่อมย่านการค้าบริเวณสี่แยกปทุมวันเข้าไว้ด้วยกัน
ทางเดินเชื่อมใต้รางรถไฟฟ้าดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของ
บริษัทระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และเปิดให้ประชาชนสัญจรได้ในช่วงเวลา 06.00 – 24.00 น. โดย
เป็นพื้นที่ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณาหรือใช้พื้นที่บนทางเชื่อมดังกล่าวเพื่อ
หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อที่ 2.9 ที่ทางบริษัทได้ทาไว้กับทาง
กรุงเทพมหานครเมื่อ พ.ศ. 2542 ซึ่งระบุไว้ว่า “บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จะต้องไม่ติดตั้งป้ายโฆษณาหรือใช้พื้นที่บริเวณทางเข้าออกสถานีที่ก่อสร้างเพิ่ม ขึ้นเพื่อประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด” (สานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, 2542)
ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2552) ผู้วิจัยได้สารวจพบว่า พื้นที่ทางเดินเชื่อมฯ นี้มักถูกใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในงานเทศกาลและวันสาคัญต่าง ๆ หลายครั้ง เช่น เทศกาลวันพ่อ ซึ่งจัดเป็นประจาทุกปี
งาน OTOP Festival in the City 2009 เมื่อช่วงวันที่ 27 มีนาคม – 5 เมษายน พ.ศ. 2552 ซึ่ง
เทศกาลดังกล่าว ใช้พื้นที่ในการจัดงานครอบคลุมถึงโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ
รวมถึงทางเดินเชื่อมใต้รางรถไฟฟ้าในบริเวณสถานีด้วย หากแต่ในช่วงเวลาอื่นของปีที่ไม่มีเทศกาล
หรือวันสาคัญนั้น พื้นที่ดังกล่าวเป็นเพียงพื้นที่ทางผ่าน โดยในปัจจุบันนั้น กลุ่มผู้ใช้งานหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้มีการริเริ่มใช้พื้นที่บนทางเดินเชื่อมฯ ดังกล่าวเพื่อใช้ในการ
แสดงออกทางศิลปะ แต่ยังไม่มีการ จัดการการใช้สอยพื้นที่ให้เป็นระเบียบ รวมทั้งยังมีการแอบ
ลักลอบวางขายสินค้าบนทางเดินเชื่อมฯ ดังกล่าว ทาให้เกิดปัญหาผู้สัญจรใช้ทางสัญจรไม่สะดวก
การบริหารจัดการพื้นที่ทางเชื่อมฯ ให้เหมาะสมนั้น ยังสอดคล้องกับหนึ่งใน แนวทาง
การแก้ปัญหาเพื่อคนกรุงเทพมหานคร ซึ่งนาเสนอ โดย ดร. สุพงษ์ ลิ้มธนากุล รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ ศูนย์การศึกษายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้นาเสนอไว้เมื่อ 10 เมษายน พ.ศ.
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2550 มีใจความว่า “ควรมีการส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้า ที่เป็น เอกลักษณ์ ของแต่ละเขตให้เป็น
เอกลักษณ์ของดี 50 เขต ควรมีการส่งเสริมพัฒนาแหล่งถนนคนเดิน (walking street) และสถานที่
ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร” (สุพงษ์ ลิ้มธนากุล , 2550) ซึ่งโครงการถนนคนเดินนั้นเป็น หนึ่งใน
แนวคิดการพัฒนาเมืองและการกาหนดการใช้พื้นที่เมืองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ของผู้คนในย่าน
นั้น ๆ อันเป็นแนวทางการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ในเมือง โดยแนวคิดนี้ก็ได้กลายเป็นที่รู้จักใน
หลายประเทศในฐานะแหล่งรวมงานศิลปะ วรรณศิลป์ จิตรกรรม หัตกรรม ดนตรี ฯลฯ ตลอดจน
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ย วต่างชาติ มัก จะแวะมาเยี่ยมเยือน (นาสวัสดิ์พาณิชย์ , 2552)
และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ทางเดินเชื่อมฯ ยังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ อลิวัสสา
พัฒนถาบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัทซีบี ริชาร์ด เอลลิส ซึ่งกล่าวไว้ในนิตยสาร BrandAge ฉบับ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2548 ว่า “พื้นที่ทางเดินเชื่อมฯ นี้ มีลักษณะที่เหมาะสมและมีศักยภาพ
เพียงพอจะพัฒนาเป็นถนนคนเดิน เนื่องจากเป็นย่านที่มีครบ 3 ปัจจัยของการมีศักยภาพในการ
พัฒนาได้ อันได้แก่ มีปริมาณผู้สัญจรทางเท้ามาก มีผลตอบแทนจากการลงทุนสูง และปัจจัยเรื่อง
ระยะเวลาการเปิดใช้งาน” (พรรษพล มังกรพิศม์, 2548)
ผู้วิจัยได้สารวจลักษณะทางเดินเชื่อมฯ เส้นทางดังกล่าว พบว่ามีขนาดความกว้าง
ของทางสัญจรกว้างกว่าทางเดินเชื่อมฯ ในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสถานีอื่น ๆ ซึ่งมักมีความกว้าง
เพียง 7.5 เมตร อันเป็นขนาดพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้สาหรับการพัฒนาเป็นถนนคนเดิน เพื่อรองรับ
ความต้องการพื้นที่กิจกรรมของกลุ่มผู้ใช้งานพื้นที่ย่านการค้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬา
แห่งชาติ โดยใช้หลักการ บริหารจัดการพื้นที่ ใช้สอย (facility planning) เพื่อบริหารจัดการพื้นที่
ทางเดินเชื่อมดังกล่าวสาหรับเป็นถนนคนเดิน
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยให้ความสาคัญกับการศึกษาข้อจากัดทางกายภาพใน
การพัฒนาเป็นถนนคนเดินของพื้นที่ทางเดินเชื่อมฯ ในปัจจุบัน ความต้องการพื้นที่และประเภท
ของกิจกรรมกลุ่มผู้ใช้งานพื้นที่ย่านการค้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ การพัฒนาการ
ออกแบบพื้นที่ถนนคนเดินให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นบนพื้นที่และเหมาะสมกับ
การใช้ทางสัญจรของประชาชนที่สัญจรผ่านทางเดินเชื่อมใต้รางรถไฟฟ้านี้ โดยใช้ทฤษฎีบริหาร
จัดการพื้นที่ใช้สอยที่ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ถนนคนเดินบนทางเดินเชื่อมใต้รางรถไฟฟ้า
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของพื้นที่ โดยผลที่ได้จากการการศึกษา จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่
ทางเดินเชื่อมใต้รางรถไฟฟ้าดังกล่าวได้ในอนาคตต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาข้อจากัดทางกายภาพต่อการพัฒนาเป็นถนนคนเดินในปัจจุบัน ของพื้นที่
ทางเดินเชื่อมใต้รางรถไฟฟ้า
2. ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ทางเดินเชื่อมใต้รางรถไฟฟ้า เพื่อหา
ศักยภาพเชิงพื้นที่ในการพัฒนาเป็นถนนคนเดินที่เหมาะสม
3. ศึกษาความต้องการพื้นที่กิจกรรมและประเภทของกิจกรรมบนพื้นที่ทางเดินเชื่อม
ใต้รางรถไฟฟ้าสถานีสนามกีฬาแห่งชาติของกลุ่มผู้ใช้งานพื้นที่ในปัจจุบัน
4. เสนอแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยถนนคนเดินบนทางเดินเชื่อมต่อใต้
รางรถไฟฟ้าบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ
1.3 สมมติฐานการวิจัย
1. กลุ่มผู้ใช้งานพื้นที่ย่านการค้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติมีความ
ต้องการพื้นที่กิจกรรมบนพื้นที่ทางเดินเชื่อมใต้รางรถไฟฟ้า
2. หลักการบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอย สามารถช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่
กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนถนนคนเดินบนพื้นที่ทางเดินเชื่อมใต้รางรถไฟฟ้าที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของกลุ่มผู้ใช้งานพื้นที่ย่านการค้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ
1.4 ขอบเขตการวิจัย
ด้านเนื้อหา
1. ศึกษาความต้องการพื้นที่กิจกรรมของกลุ่มผู้สัญจรบนทางเดินเชื่อมใต้รางรถไฟฟ้า
บริเวณสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
2. ศึกษาถึงกรอบของหลักทฤษฎีการบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยเพื่อการออกแบบ
และบริหารจัดการพื้นที่ถนนคนเดินบนทางเดินเชื่อมใต้รางรถไฟฟ้า
3. ศึกษาลักษณะทางกายภาพของทางเดินเชื่อมใต้รางรถไฟฟ้าบริเวณสถานีสนาม
กีฬาแห่งชาติ ทั้งนี้ผู้วิจัยจะไม่นานโยบายของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ในการกากับดูแลทางเดินเชื่อมใต้รางรถไฟฟ้าบริเวณดังกล่าว มาใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพของทางเดินเชื่อมฯ นี้
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ด้านพื้นที่
กรณีศึกษา พื้นที่ทางเดินเชื่อมใต้รางรถไฟฟ้าซึ่งเชื่อมต่อจากสถานีรถไฟฟ้าสนาม
กีฬาแห่งชาติ และศึกษาสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ดังกล่าวเป็นปัจจัยสนับสนุน
1.5 กรอบความคิดการวิจัย
ภาพที่ 1.1
แผนภูมิกรอบความคิดการวิจัย
ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้พื้นที่กับกิจกรรมในสภาพแวดล้อมเมือง
2.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและบริหารจัดการพื้นที่ถนนคนเดิน

กาหนดขอบเขตศึกษา
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- พื้นที่ที่ทาการศึกษา (กรณีศึกษา
พื้นที่ ทางเดินเชื่อมฯ บริเวณสถานี
สนามกีฬาแห่งชาติ)

เก็บข้อมูลความต้องการ
โดยสัมภาษณ์ผู้สัญจรบน
ทางเดินเชื่อมฯ จานวน 80
ตัวอย่าง

ข้อมูลความต้องการกิจกรรม
ทางเดินเชื่อมฯ

บน

เก็บข้อมูลทางกายภาพของ
พื้นที่ ด้วยวิธี การสังเกต การ
สารวจ การสอบถาม การ
ถ่ายภาพ และวิธีการนับด่าน

ข้อจากัดทางกายภาพของพื้นที่
ทางเดินเชื่อมฯ

- Case study
- Facility Planning

วิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่และเสนอ
แนวทางการบริหารจัดการ พื้นที่ใช้สอย
ถนนคนเดินบนพื้นที่ทางเดินเชื่อมฯ

5
1.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิในเรื่องแนวความคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง กับ ผู้ใช้พื้นที่กับ
กิจกรรมในสภาพแวดล้อมเมือง การออกแบบและบริหารจัดการถนนคนเดิน
และการบริหาร
จัดการพื้นที่ใช้สอย จากหนังสือ นิตยสาร เอกสาร บทความทางวิชาการ ข้อมูลในระบบเครือข่าย
และงานวิจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2. ศึกษาตัวอย่างถนนคนเดินที่มีจริงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อระบุและ
จาแนกได้ถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงบนถนนคนเดิน
3. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิในเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งานเดิมของทางเดิน
เชื่อมใต้รางรถไฟฟ้า จากเอกสาร แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตสร้างทางเชื่อมระหว่างระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฯ กับอาคารของบุคคลภายนอก ของสานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากการสารวจพื้นที่จริง
4. กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะทาการศึกษาและพื้นที่ที่จะทาการศึกษา
5. ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ทางเดินเชื่อมใต้รางรถไฟฟ้า
บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติลักษณะทางกายภาพของย่านใกล้เคียง จากการสังเกต
การสารวจ เทคนิคการถ่ายรูป วิธีการนับด่าน เทคนิคการสอบถามและเทคนิคการสัมภาษณ์ เพื่อ
วิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ของทางเดินเชื่อมฯ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
6. นาข้อมูลความต้องการกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่างและศักยภาพเชิงพื้นที่ของ
ทางเดินเชื่อมฯมาดาเนินการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์ทางสถิติ
7. อภิปรายและสรุปผล การวิจัย โดยนา เสนอผลที่ได้เป็นแนวทางการพัฒนาและ
บริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยถนนคนเดินบนพื้นที่ทางเดินเชื่อมใต้รางรถไฟฟ้า และข้อเสนอแนะ
สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อกาหนด
เกี่ยวกับการใช้งานทางเดินเชื่อมฯ ในอนาคตต่อไป
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ข้อมูลความเป็นไปได้และศักยภาพเชิงพื้นที่ของพื้นที่ทางเดินเชื่อมใต้ราง
รถไฟฟ้าในการที่จะพัฒนาพื้นที่ทางเดินเชื่อมดังกล่าวสาหรับเป็นถนนคนเดินเพื่อรองรับพื้นที่
กิจกรรมอันเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานพื้นที่ทางเดินเชื่อมบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬา
แห่งชาติ
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2. ได้แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยถนนคนเดินบนพื้นที่ทางเดิน
เชื่อมใต้รางรถไฟฟ้า และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพิจารณาโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียง
กันได้
3. เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ทางเดินเชื่อมใต้
รางรถไฟฟ้า โดยใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้
พื้นที่ทางเดินเชื่อมใต้รางรถไฟฟ้า
1.8 ข้อจากัดในการวิจัย
1. การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดในงานวิจัยชิ้นนี้เป็นไปได้ยาก อันเนื่องจากเป็นข้อมูลบาง
ประการเป็นความลับองค์กรของทางบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เป็นเหตุ
ให้ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ในเรื่องข้อจากัดทางกายภายของพื้นที่ทางเดินเชื่อมฯ ในการพัฒนาเป็น
ถนนคนเดิน ด้วยการสารวจ การสังเกต และการถ่ายภาพ อาจส่งผลให้ผลการวิเคราะห์มี
ข้อผิดพลาดได้ แต่อย่างไรก็ตาม ทางผู้วิจัยได้นาหลักทฤษฎีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่
ดังกล่าว มาชี้นาประเด็นให้ครอบคลุมในทุกประเด็นที่สาคัญ
2. การเก็บข้อมูลภายในพื้นที่ทางเดินเชื่อมฯ ในบางช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่
สถานศึกษาหลายแห่งในย่านนี้ปิดทาการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียนที่หนึ่ง
เนื่องจากระยะเวลาและจานวนบุคลากรที่มีอยู่จากัด อาจจะส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนบาง
ประการของข้อมูลปฐมภูมิที่เก็บในช่วงเวลานี้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลให้
ครอบคลุมช่วงเวลาวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์ และทาการเก็บข้อมูลซ้าหลายครั้งในแต่ละ
ช่วงเวลาศึกษาของแต่ละวันที่ทาการเก็บข้อมูล เพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
1.9 นิยามศัพท์
1. ทางเดินเชื่อมใต้รางรถไฟฟ้า (BTS Skywalk) หมายถึง ทางเดินเชื่อมใต้ราง
รถไฟฟ้าบีทีเอสเท่านั้น ไม่หมายรวมถึงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใด ที่อาจมี
ลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งในประเทศไทยนิยมเรียกทางเดินเชื่อมใต้รางรถฟ้าว่า สกายวอล์ก
2. ถนนคนเดิน (walking street) หมายถึง แนวคิดการพัฒนาเมืองและการ
กาหนดการใช้พื้นที่เมืองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในย่านนั้น ๆ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนา
และใช้ประโยชน์พื้นที่ในเมือง เป็นแหล่งรวมงานศิลปะ วรรณศิลป์ จิตรกรรม หัตกรรม ดนตรี ฯลฯ
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ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะต้องแวะมาเยี่ยมเยือน
โดยไม่จากัดเฉพาะว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในถนนคนเดินจะเป็นเชิงพาณิชย์เท่านั้น
3. การบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอย (facility planning) หมายถึง การกาหนดนโยบาย
และแผนงานในการใช้พื้นที่ให้ได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อให้ มีความคุ้มค่า และ
ตอบสนองประโยชน์สูงสุด ซึ่ง ประโยชน์สูงสุด นั้นไม่ใช่การ ใช้พื้นที่ ทั้งหมดที่มี อย่างแออัด แต่
หมายถึงการใช้พื้นทีไ่ ด้ตอบสนองรูปลักษณ์และการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ โดยในงานวิจัยนี้
จะหมายถึงแนวทางในการปรับเปลี่ยนหรือวางผังพื้นที่ใช้งาน และการกาหนดนโยบายในการ
บริหารจัดการพื้นที่ทางเดินเชื่อมใต้รางรถไฟฟ้า
4. ศักยภาพเชิงพื้นที่ หมายถึง พื้นที่ที่ศึกษามีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมกับ
รูปแบบการใช้งานเพื่อรองรับกิจกรรมที่จะมีการเพิ่มเติมลงไปในพื้นที่ โดยสอดคล้องทั้งขนาดของ
พื้นที่ใช้งานที่เหมาะสม การจัดการแบ่งพื้นที่กิจกรรม (zoning) ที่เหมาะสม ความสะอาด ความ
ปลอดภัย ความสะดวกในการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งานพื้นที่และช่วงเวลาการใช้งานพื้นที่ของ
ผู้ใช้งาน และความสวยงามเป็นเอกลักษณ์รวมทั้งยังสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกับย่านนั้น

