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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1 ความเป)นมาและความสําคัญของป-ญหา 
กรุงเทพมหานครในป-จจุบันมีป-ญหาเรื่องสภาพการจราจรท่ีติดขัด โดยเฉพาะในย�าน

เศรษฐกิจใจกลางเมือง ดังนั้นการเดินทางโดยใช�รถไฟฟLาจึงมีบทบาทและมีความสําคัญต�อการ
คมนาคมในกรุงเทพมหานคร เพราะรถไฟฟLาเป)นระบบขนส�งมวลชนท่ีมีความจุสูง ให�บริการได�
มากกว�า 1,000 คนต�อขบวน รวมระยะในการให�บริการ 38.7 กิโลเมตร ใน 35 สถานี ถือว�าการ
ให�บริการของรถไฟฟLาครอบคลุมพ้ืนท่ีใจกลางกรุงเทพมหานคร ท่ีเป)นแหล�งศูนย2รวมทางธุรกิจและ
ย�านท่ีพักอาศัย (ระบบขนส�งมวลชนกรุงเทพฯ, 2560) 

จากข�างต�นสถานีรถไฟฟLาจึงกลายเป)นจุดเชื่อมต�อการคมนาคมต�าง ๆ ให�ผู�ใช�บริการได�มี
ทางเลือกในการเดินทาง และมีความสะดวกสบายมากข้ึน ซ่ึงจุดประสงค2เบื้องต�นของสถานีรถไฟฟLา
คือการเป)นพ้ืนท่ีเปลี่ยนถ�ายการเดินทาง ต�อมาได�มีการร�วมมือกันกับหน�วยงานเอกชนทําการปรับปรุง 
พัฒนาสถานีรถไฟฟLามาอย�างต�อเนื่อง โดยได�มีการเชื่อมต�อพ้ืนท่ีเข�าสู�อาคารได�โดยตรง จนในป-จจุบัน
ได�มีการพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLาให�มีการเชื่อมต�อกับอาคารใกล�เคียง โดยมีขนาดพ้ืนท่ี
ใหญ�ข้ึนมีลักษณะเป)นลานโล�งสาธารณะ และมีรูปแบบการออกแบบท่ีแตกต�างกันไป ปรับแต�งให�
สอดคล�องกับอาคารโดยรอบมากข้ึน ทําให�เป)นพ้ืนท่ีสาธารณะและสามารถประกอบกิจกรรมต�างๆ 
ตามเทศกาลได� จึงกลายเป)นจุดสนใจและเป)นท่ีจดจําต�อพ้ืนท่ีนั้น ๆ ท้ังส�งเสริมให�มีผู�ใช�งานได�มากข้ึน 

จากแนวโน�มของการพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมต�อนี้และปรากฎการณ2การในป-จจุบัน ท่ีพ้ืนท่ีเชื่อมต�อ
ในลักษณะท่ีเป)นลานโล�งเหล�านี้เป)นเสมือนพ้ืนท่ีสาธารณะท่ียกระดับจากพ้ืนล�าง อีกท้ังผู�วิจัยตระหนัก
ถึงความสําคัญของพ้ืนท่ีสาธารณะในเมือง เนื่องจากพ้ืนท่ีสาธาณะในเมืองนับว�าเป)นสิ่งสําคัญอย�าง
หนึ่งในสังคมเมือง ท่ีสามารถสร�างความมีชีวิตชีวาให�กับย�านได� กิจกรรมท่ีหลากหลายจะสามารถ
ดึงดูดให�คนจํานวนมากเข�ามาในพ้ืนท่ี ซ่ึงคนและกิจกรรมเหล�านี้จะทําให�ย�านมีชีวิตชีวา ดังเช�นสราวุธ 
ฉัตรเดชา (2543) กล�าวว�า ถึงพ้ืนท่ีเป]ดสาธารณะท่ีดีจะทําให�เกิดสภาพแวดล�อมและบรรยากาศทาง
ธุรกิจท่ีดี สามารถดึงดูดให�เกิดการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน และยังก�อให�เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมได� และแทงเกิล (Tankel,1980 อ�างใน พลกฤต กฤตโยภาส, 2552) ได�อธิบายความสําคัญของ
พ้ืนท่ีเป]ดโล�งในเมืองได� 3 ประการ คือ การเป)นพ้ืนท่ีเพ่ือการพักผ�อน การเป)นภูมิสัญลักษณ2 
(Landmarks) เกิดมุมมองท่ีมีความสวยงาม และการเป)นพ้ืนท่ีท่ีทําให�เกิดความเป)นส�วนตัว 
  ดังนั้นผู�วิจัยจึงสนใจศึกษาการใช�งานในพ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�างสถานีรถไฟฟLาบีทีเอสและ
อาคาร ในบทบาทของความเป)นพ้ืนสาธารณะ โดยศึกษาจากกรณีศึกษา 3 แห�ง ท่ีมีลักษณะเป)นพ้ืนท่ี
ลานโล�งเชื่อมต�อทางสัญจรและอาคารในกรุงเทพมหานคร ได�แก� กรณีศึกษาสะพานช�องนนทรี 
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เชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLาช�องนนทรี กรณีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค เชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLา
พร�อมพงษ2 และกรณีศึกษาลานปทุมวันเชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLาสนามกีฬาแห�งชาติ ซ่ึงทําการศึกษา
สภาพแวดล�อมทางกายภาพและการใช�งานในป-จจุบันของพ้ืนท่ีศึกษา ศึกษาความต�องการและป-ญหา
ในการใช�งานพ้ืนท่ีศึกษานี้ และศึกษาความเหมาะสมในการใช�ประโยชน2พ้ืนท่ีต�อจุดประสงค2หลักเพ่ือ
การสัญจรและจุดประสงค2รองเพ่ือการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ี
เชื่อมต�อระหว�างสถานีรถไฟฟLาบีทีเอสและอาคารในบทบาทการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะ ให�พ้ืนท่ีเหล�านี้
เป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี มีประสิทธิภาพ เกิดประโยนช2สูงสุดท้ังต�อหน�วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนท่ัวไป อีกท้ังเพ่ือให�ผู�ท่ีสนใจนําข�อมูลท่ีได�จากการทําวิจัยครั้งนี้ไปทําการศึกษาพัฒนาต�อ
หรือนําวิธีการไปประยุกต2ใช�กับการศึกษาพ้ืนท่ีลักษณะใกล�เคียงกันต�อไป 

 

1.2 คําถามของการวิจัย 
1) สภาพแวดล�อมทางกายภาพและการใช�งานในป-จจุบันของพ้ืนท่ีศึกษาเป)นอย�างไร 
2) ความต�องการและป-ญหา ในการใช�งานพ้ืนท่ีศึกษาเป)นอย�างไร 
3) พ้ืนท่ีศึกษามีความเหมาะสมในการใช�งาน ต�อจุดประสงค2หลักเพ่ือการสัญจรและ

จุดประสงค2รองเพ่ือการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดีอย�างไร 
4) แนวทางท่ีในการพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�างสถานีรถไฟฟLาบีทีเอสและอาคารในบทบาท

การเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะเป)นอย�างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค2ของการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาสภาพแวดล�อมทางกายภาพและการใช�งานในป-จจุบันของพ้ืนท่ีศึกษา 
2) เพ่ือศึกษาความต�องการและป-ญหา ในการใช�งานพ้ืนท่ีศึกษา 
3) เพ่ือศึกษาความเหมาะสมในการใช�งานพ้ืนท่ีศึกษา ต�อจุดประสงค2หลักเพ่ือการสัญจรและ

จุดประสงค2รองเพ่ือการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี 
4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�างสถานีรถไฟฟLาบีทีเอสและ

อาคารในบทบาทการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะ 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้เป)นการวิจัยเชิงสํารวจ เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�าง
สถานีรถไฟฟLาบีทีเอสและอาคารในบทบาทการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยพ้ืนท่ีในการทําการศึกษา คือ
พ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเป)นพ้ืนท่ีลานโล�งเชื่อมต�อทางสัญจรและอาคารในกรุงเทพมหานคร ได�แก� กรณีศึกษา
สะพานช�องนนทรี เชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLาช�องนนทรี กรณีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค เชื่อมต�อกับสถานี 
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รถไฟฟLาพร�อมพงษ2 และกรณีศึกษาลานปทุมวันเชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLาสนามกีฬาแห�งชาติ 
ซ่ึงมีขอบเขตของการศึกษาดังนี้ 

1) ขอบเขตด�านเนื้อหา 
    ศึกษาสภาพแวดล�อมทางกายภาพและการใช�งานในป-จจุบันของพ้ืนท่ีศึกษา รวมถึงศึกษา
ความต�องการและป-ญหาในการใช�งานพ้ืนท่ีศึกษา และศึกษาการใช�ประโยชน2และความเหมาะสมใน
พ้ืนท่ีศึกษา ต�อจุดประสงค2หลักเพ่ือการสัญจรและจุดประสงค2รองเพ่ือการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�างสถานีรถไฟฟLาบีทีเอสและอาคารในบทบาทการ
เป)นพ้ืนท่ีสาธารณะ เพ่ือสามารถนําไปเป)นแนวทางเบื้องต�นในการออกแบบพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีมีลักษณะหรือ
รูปแบบใกล�เคียงกันต�อไป 

2) ขอบเขตด�านประชากร 
    ศึกษาจากบุคคลท่ีใช�งานในพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมดทุกกิจกรรม ท้ังกิจกรรมจําเป)น (ใช�สัญจร) 
และกิจกรรมทางเลือก (ใช�งานอ่ืนๆนอกเหนือสัญจร) 
  3) ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี 
   ศึกษาพ้ืนท่ีลักษณะเป)นพ้ืนท่ีลานโล�งเชื่อมต�อทางสัญจรและอาคารในกรุงเทพมหานคร ได�แก� 
กรณีศึกษาสะพานช�องนนทรี เชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLาช�องนนทรี กรณีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค 
เชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLาพร�อมพงษ2 และกรณีศึกษาลานปทุมวัน เชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLาสนาม
กีฬาแห�งชาติ 

4) ขอบเขตด�านเวลา 
    ศึกษาระหว�างเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ทําการสังเกต และ
สํารวจแบ�งเป)นช�วงวันและเวลา ได�แก� วันธรรดา (จันทร2-ศุกร2) และวันหยุดสุดสัปดาห2 (เสาร2-อาทิตย2) 
แบ�งเป)นช�วงเวลา เช�า 7.00 น. – 9.00 น. กลางวัน 11.00 น. – 13.00 น. เย็น 17.00 น. – 19.00 น. 
มืด 20.00 น. – 21.00 น. เพ่ือทําการสังเกตแต�ละกรณีศึกษาในช�วงเวลาเดียวกัน  
 

1.5 ประโยชน2ท่ีคาดว�าจะได�รับ 
    1) เพ่ือทราบสภาพแวดล�อมทางกายภาพและการใช�งานในป-จจุบันของพ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�าง
สถานีรถไฟฟLาบีทีเอสและอาคารในบทบาทการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะ รวมถึงความต�องการและป-ญหาใน
การใช�งานพ้ืนท่ี 
     2) เพ่ือทราบถึงการใช�ประโยชน2ในพ้ืนท่ีศึกษา ต�อจุดประสงค2หลักเพ่ือการสัญจรและ
จุดประสงค2รองเพ่ือการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี  

3) สามารถนําข�อมูลในศึกษามาเป)นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�างสถานี
รถไฟฟLาบีทีเอสและอาคารในบทบาทการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะ เพ่ือสามารถนําไปเป)นแนวทางเบื้องต�น
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ในการออกแบบพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีมีลักษณะหรือรูปแบบใกล�เคียงกันต�อไป  ให�มีความเหมาะสมกับการใช�งาน 
สามารถจัดสรรพ้ืนท่ีให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะก�อให�เกิดประโยชน2ท้ังต�อผู�ใช�งานพ้ืนท่ี เจ�าของ
พ้ืนท่ี และสังคม  

 

1.6 คํานิยามศัพท2เฉพาะ 
 1) พ้ืนท่ีศึกษา หมายถึง พ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�างสถานีรถไฟฟLาบีทีเอสและอาคารในบทบาท
การเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะ ได�แก� กรณีศึกษาสะพานช�องนนทรี เชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLาช�องนนทรี 
กรณีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค เชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLาพร�อมพงษ2 และกรณีศึกษาลานปทุมวัน เชื่อมต�อ
กับสถานีรถไฟฟLาสนามกีฬาแห�งชาติ ซ่ึงมีผู�ใช�งานในพ้ืนท่ีจํานวนมาก และมีกิจกรรมต�างๆ เกิดข้ึน 
 2) ผู�ใช�งานพ้ืนท่ี หมายถึง ผู�ท่ีเข�ามาใช�งานในพ้ืนท่ีศึกษา ไม�ว�าจะเพ่ือจุดประสงค2ใดก็ตาม 
  3) พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี หมายถึง พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมีชีวิตชีวา มีการใช�งานท่ีเหมาะสม เข�าถึงได�
ง�าย และเข�าถึงได�ทุกคน เชื่อมต�อกับพ้ืนท่ีอ่ืนและเชื่อมต�อกับทางสัญจร ทําให�ผู�ใช�งานรู�สึกสบาย 
ปลอดภัย เป)นพ้ืนท่ีท่ีมีเอกลักษณ2เฉพาะตัว มีการใช�งานท่ีเหมาะสม และมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ใช�
งานได�หลายช�วงเวลา เป)นพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุนการสร�างการปฏิสัมพันธ2กันของคนในชุมชน 
 

1.7 กรอบการวิจัย 
 

ภาพท่ี 1.1: แสดงกรอบแนวความคิด 
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ภาพท่ี 1.2: แสดงตําแหน�งของพ้ืนท่ีศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา: ระบบขนส�งมวลชนกรุงเทพ. (2560). ประวัติความเป�นมาของรถไฟฟาบีทีเอส. สืบค�นจาก  
       www.bts.co.th. 
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ภาพท่ี 1.3: แสดงพ้ืนท่ีทําการศึกษา 
 

 
 
  
 
  
 
 

กรณีศึกษาสะพานช�องนนทรี เชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLาช�องนนทรี 

กรณีศึกษาลานปทุมวัน เชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLาสนามกีฬาแห�งชาติ 

กรณีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค เชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLาพร�อมพงษ2 



 

บทท่ี 2  
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีสาธารณะ 
2.1.1 ความหมายและความสําคัญของพ้ืนท่ีสาธาณะ 
พ้ืนท่ีสาธารณะ คือ พ้ืนท่ีเพ่ือประโยชน2แก�สาธารณะ ในพระราชบัญญติควบคุมอาคาร พ.ศ.

2522 และในข�อบัญญัติกรุงเทพมหานคร มีคําว�า ท่ีสาธารณะ ซ่ึงให�ความหมายว�า ท่ีซ่ึงเป]ดหรือ
ยินยอมให�ประชาชนเข�าไปหรือใช�เป)นทางสัญจรได� ท้ังนี้ไม�ว�าจะมีการเก็บค�าตอบแทนหรือไม� 

ในต�างประเทศได�มีหลายองค2กรเอกชนท่ีมีจุดประสงค2เพ่ือสร�างประโยชน2สาธารณะ ซ่ึงได�ให�
ความหมายและคําจํากัดความของพ้ืนท่ีสาธารณะ ได�แก� Project for Public Space (PPS): USA ใน
ปx ค.ศ.1975 กล�าวว�า พ้ืนท่ีสาธารณะ หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีสามารถรองรับการใช�งานได�หลากหลายจาก
คนในพ้ืนท่ีโดยรอบ ทําให�ผู�คนรู�สึกเกิดความเป)นเจ�าของ ทําให�เชื่อมโยงเข�ากับพ้ืนท่ีนั้นๆ American 
Planning Association (APA): USA ในปx ค.ศ. 1978 กล�าวว�า พ้ืนท่ีสาธารณะ หมายถึงสถานท่ีท่ี
ประกอบไปด�วย 3 ส�วนสําคัญ คือ ท่ีตั้ง ประชากร และลักษณะทางสังคม ซ่ึงจะต�องเชื่อมโยงกัน ท้ัง
ในด�านเศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม และศาสนา และทางCommission for Architecture and the 
Built Environment (CABE): UK ในปx ค.ศ. 1999 กล�าวว�าพ้ืนท่ีสาธารณะ หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีทุกคน 
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ ทุกอาชีพ มีโอกาสใช�พ้ืนท่ีร�วมกัน อย�างเท�าเทียมกัน (มัญชุตา กัญชนะ, 
2554) 

ในแง�มุมของนักผังเมืองหลายท�านได�เสนอแนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับความหมายของพ้ืนท่ี
สาธารณะท่ีสอดคล�อง นั่นคือการเป)นพ้ืนท่ีเพ่ือทุกคนทุกระดับ สามารถตอบสนองได�ทุกกิจกรรมหรือ
เป)นพ้ืนท่ีท่ีมีความเป)นอเนกประโยชน2 และสามารถพบเห็นกลุ�มคนหลายประเภท เป)นพ้ืนท่ีท่ีสามารถ
ประกอบกิจกรรมหลายอย�างในเวลาท่ีต�างกันไป (ไขศรี ภักด์ิสุขเจริญ, 2551) 

นอกจากนี้ยังมีการให�ความหมายของพ้ืนท่ีสาธารณะจากนักวิจัยหลายท�าน เช�น จาคอป
(Jacob, 1961) เป)นผู�ให�แนวคิดเริ่มแรกของการใช�พ้ืนท่ีว�างสาธารณะบนบาทวิถี โดยได�ให�ความหมาย
ว�าเป)นพ้ืนท่ีรองรับสังคมเมืองหรือการเป)นพ้ืนท่ีทางสังคมในมุมมองของการใช�ถนน บาทวิถี และ
สวนสาธารณะซ่ึงมีบทบาทสําคัญในฐานะการเป)นพ้ืนท่ีปฏิสัมพันธ2ระหว�างกันของชุมชน มนุษย2และ
สังคม เน�นเรื่องการใช�พ้ืนและกิจกรรม การใช�ประโยชน2ท่ีดินแบบผสมผสานความหลากหลายและ
ความหนาแน�นทําให�ผู�คนมารวมตัวกัน ในส�วนของ ฮิวเลอร2 (Hillier, 1989 อ�างใน มัญชุตา กัญชนะ, 
2554) ได�ให�ความหมายของพ้ืนท่ีสาธารณะว�าเป)นลักษณะของชุมชนเสมือน (Virtual Community) 
ท่ีมีการสัญจรเพ่ือเข�าถึงพ้ืนท่ี การสัญจรเพ่ือผ�านพ้ืนท่ี หรือกิจกรรมการจับจองพ้ืนท่ี ไม�ว�าจะเป)น นั่ง  
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ยืน การจับกลุ�มทํากิจกรรมต�างๆของคนเดินเท�าหลากหลายประเภท ถือเป)นพ้ืนท่ีแบบอเนกประโยขน2 
สําหรับเควิล (Kevin, 1981 อ�างใน พลกฤต กฤตโยภาส, 2552) กล�าวถึงพ้ืนท่ีสาธารณะในเมืองท่ีเป)น
ลานเป]ดโล�ง โดยมุ�งหมายให�เป)นจุดรวมของกิจกรรม ต้ังอยู�ใจกลางเมือง ปกติจะถูกใช�ให�เป)นทางเดิน
ผ�านและล�อมรอบด�วยถนน เป)นท่ีท่ีสามารถดึงดูดผู�คน และใช�เพ่ือการนัดพบ เพราะสามารถพบปะกัน
ได�ง�าย สอดคล�องกับแนวคิดของพลกฤต กฤตโยภาส (2552) ท่ีกล�าวว�าพ้ืนท่ีสาธารณะรูปแบบลาน
โล�งนิยมสร�างข้ึนในย�านพาณิชยกรรม มักจะมาพร�อมกับอาคารพาณิชยกรรม ท่ีอาจจะมีความ
ประสงค2ในการสร�างข้ึนเพ่ือประกอบกิจกรรมของพ้ืนท่ีโครงการ หรือการเกิดข้ึนตามกําหนดของ
กฎหมายอาคารและข�อบัญญัติ มักถูกสร�างให�เกิดความสวยงาม น�าใช�งานด�วยองค2ประกอบทางภูมิ
ทัศน2 และสร�างกิจกรรมต�างๆข้ึนให�เกิดความน�าสนใจ  อีกท้ัง มัญชุตา กัญชนะ (2554) ได�ให�
ความหมายกับพ้ืนท่ีสาธารณะว�า พ้ืนท่ีท่ีบุคคลท่ัวไปทุกระดับชั้นมีสิทธิเข�าไปใช�เพ่ือประกอบกิจกรรม
ต�างๆได�อย�างอิสระ เพ่ือก�อให�เกิดการเชื่องโยง สื่อสารและปฏิสัมพันธ2ระหว�างกันภายในสังคม และ
เนื่องด�วยความเป)นเมือง มีแต�แหล�งรวมอาคารสูงการดํารงชีวิตของคนเมืองยังต�องการพ้ืนท่ีเพ่ือการ
พักผ�อนหย�อนใจและเพ่ือเชื่อมโยงการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 
ฉะนั้นพ้ืนท่ีสาธารณะ เปรียบเสมือนศูนย2กลางของการดํารงชีวิตของคนเมือง และหากมองในด�าน
กายภาพ การมีพ้ืนท่ีสาธารณะภายในเมืองยังสามารถช�วยลดความแออัดหนาแน�นของเมือง และณัฐ
ชานันท2 ศิริประเสริฐ (2558) กล�าวว�าพ้ืนท่ีสาธารณะในระดับเมือง คือสถานท่ีภายนอกอาคารท่ีผู�คน
ในเมืองมารวมกันอยู� เพ่ือการพบปะกันทางสังคม วัฒนธรรม พ้ืนท่ีโล�งว�างสาธารณะเก่ียวข�องกับ
ความสัมพันธ2กับคนในเมืองอย�างเลี่ยงไม�ได� เนื่องจากพ้ืนท่ีโล�งว�างสาธารณะเป)นระบบโครงสร�างหลัก
ของเมือง เป)นสถานท่ีท่ีเปรียบเสมือนศูนย2กลางของการดําเนินชีวิต เป)นจุดรวมของชีวิตท้ังทางสังคม 
และการสัญจรหลักของเมือง 

จากการทบทวนวรรณกรรมในส�วนของการให�ความหมายของคําว�าพ้ืนท่ีสาธารณะข�างต�น
สรุปได�ว�าพ้ืนท่ีสาธารณะเป)นพ้ืนท่ีเพ่ือทุกคนในชุมชนได�มีสิทธิในการเข�าใช�พ้ืนท่ี ซ่ึงเป)นพ้ืนท่ีเชื่อมโยง
องค2ประกอบต�างของเมือง ไม�ว�าจะเป)นด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท่ีตั้ง ผู�คน เป)นต�น เป)น
พ้ืนท่ีทางสังคมท่ีสามารถดึงดูดผู�คน จึงเกิดความหลากหลายของกิจกรรม ส�วนใหญ�เก่ียวข�องกับการ
สัญจรโดยเฉพาะทางเท�า อีกท้ังมักทําให�พ้ืนท่ีเป)นพ้ืนท่ีสวยงาม ลดความแออัดของเมือง  

ความสําคัญของพ้ืนท่ีสาธารณะในเมือง 
  พ้ืนท่ีสาธาณะในเมืองเป)นสิ่งสําคัญอย�างหนึ่งในสังคมเมือง ท่ีสามารถสร�างความมีชีวิตชีวา
ให�กับย�านได� กิจกรรมท่ีหลากหลายจะสามารถดึงดูดให�คนเข�ามาในพ้ืนท่ี ซ่ึงคนและกิจกรรมเหล�านี้จะ
ทําให�ย�านมีชีวิตชีวา สราวุธ ฉัตรเดชา (2543) ได�กล�าวถึงพ้ืนท่ีเป]ดสาธารณะท่ีดีจะทําให�เกิด
สภาพแวดล�อมและบรรยากาศทางธุรกิจท่ีดี สามารถดึงดูดให�เกิดการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน และยัง
ก�อให�เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมได� แทงเกิล (Tankel,1980 อ�างใน พลกฤต กฤตโยภาส, 
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2552) ได�อธิบายความสําคัญของพ้ืนท่ีเป]ดโล�งในเมืองได� 3 ประการ คือ การเป)นพ้ืนท่ีเพ่ือการพักผ�อน 
การเป)นภูมิสัญลักษณ2 (Landmarks) เกิดมุมมองท่ีสวยงาม และการเป)นพ้ืนท่ีท่ีทําให�เกิดความเป)น
ส�วนตัว  

ความสําคัญของพ้ืนท่ีสาธารณะในเมือง ได�มีการจําแนกความสําคัญไว� 3 ด�าน โดยสกุลชัย 
ตันติเศรณี (2549) มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) ความสําคัญของพ้ืนท่ีสาธารณะด�านกายภาพ มีการให�ความสําคัญท่ีต�างกันไป 
เช�น เพ่ือส�งเสริมสภาพแวดล�อมให�เหมาะสมในการดําเนิดชีวิตประจําวัน เพ่ือการสัญจรท้ังในรูปแบบ
ลักษณะของถนนหรือทางเดินเท�า เพ่ือเป)นโครงสร�างชุมชนเมือง เพ่ือส�งเสริมให�เกิดภูมิทัศน2ท่ีดีต�อ
เมืองและเกิดความรู�สึกปลอดภัย เป)นต�น ซ่ึงแนวทางการจัดการพ้ืนท่ีด�านกาย เพ่ือให�เป)นพ้ืนท่ี
สาธารณะของเมืองท่ีมีคุณภาพนั้นต�องพร�อมรองรับทุกคน ทุกกิจกรรม ทุกอารมณ2และทุกเวลา ท้ังนี้
ไม�ได�หมายถึงเพียงการเลือกใช�วัสดุอุปกรณ2 แต�หมายถึงคุณภาพของส�วนต�างๆท่ีประกอบอยู�รวมกัน 
เพ่ือให�เกิดประโยชน2ใช�สอย ดึงดูดผู�คนมาใช�พ้ืนท่ี และยกระดับคุณภาพชีวิตประจําวันของผู�คน ตอบ
สนองป-ยจัยทางสังคมและเศรษฐกิจอย�างเป)นระบบ โดยอาศัยการเชื่อมโยงประโยชน2ของพ้ืนท่ีกับ
บริบทโดยรอบ ซ่ึงต�องเกิดจากการออกแบบสร�างสุนทรียภาพให�กับเมืองและเพ่ือโครงการเอง ถือได�ว�า
เป)นความสัมพันธ2ของศิลป]นนักออกแบบ สถาปนิก ตลอดจนภาครัฐและเอกชน นอกจากส�งเสริม
กิจกรรมของเมืองแล�ว ยังก�อให�เกิดการลงทุนและการท�องเท่ียวด�วย  

 2) ความสําคัญของพ้ืนท่ีสาธารณะด�านเศรษฐกิจ เป)นการใช�พ้ืนท่ีว�างสาธาณะเพ่ือ
การพาณิชย2 โดยใช�เป)นสถานท่ีเพ่ือจําหน�ายสินค�าชั่วคราว เป)นสถานท่ีเพ่ือการแลกเปลี่ยน ซ่ึงแนวคิด
ด�านการจัดการพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจโดยสร�างพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมีคุณภาพสูงย�อมเพ่ิมมูลค�าทางเศรษฐกิจ
ได�อย�างมาก เป)นผลประโยชน2ทางการตลาด การมีสภาพแวดล�อมท่ีสามารถโน�มน�าวให�ผู�คนรู�สึกผ�อน
คลายจากความเร�งรีบ พร�อมเป]ดรับและสร�างโอกาสใหม�ๆ สามารถสร�างเครือข�ายความสัมพันธ2ด�าน
การค�าท่ีมีความเชื่อมโยงกับแหล�งพาณิชยกรรมทุกระดับ พ้ืนท่ีเหล�านี้สามารถตอบสนองเศรษฐกิจ
ต้ังแต�ระดับล�างซ่ึงเกิดการซ้ือขาย หรือในแง�ของภาคเจ�าของโครงการเป)นการสร�างมูลค�าเพ่ิมให�แก�
พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีเป)นท่ีรู�จัก และสร�างโอกาสการพบปะของคนเมืองท่ีหลากหลายได�เช�นกัน ซ่ึงการสร�าง
ชีวิตชีวาให�แก�พ้ืนท่ีสาธารณะ เป)นเปLาหมายหนึ่งของการพัฒนาเมืองตามแนวคิดการเติบโตอย�างยั่งยืน 

 3) ความสําคัญของพ้ืนท่ีสาธารณะด�านสังคม เป)นการใช�พ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน2ของสังคมท่ีนอกเหนือจากเพ่ือเศรษฐกิจ เช�น เพ่ือการสื่อสาร พบปะสังสรรค2แลกเปลี่ยน
ข�าวสารความคิดของผู�คนในเมือง เพ่ือนันทนาการ ประกอบกิจกรรมกลางแจ�ง ใช�เป)นพ้ืนท่ีพักผ�อน
หย�อนใจ เพ่ือการประกอบพิธีกรรม ในวาระสําคัญหนือเทศกาลต�างๆ เป)นต�น โดยพ้ืนท่ีสาธารณะจะมี
ความสําคัญอย�างยิ่งในการสร�างปฏิสัมพันธ2ของคนในชุมชน ซ่ึงพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดีต�องสามารถดึงดูดให�
คนเข�ามาใช�พ้ืนท่ี สามารถแสดงออกได�ตามบรรทัดฐานของสังคม 
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นอกจากนี้ยังมีการจําแนกความสําคัญของพ้ืนท่ีว�างสาธารณะในชุมชนเมือง โดยจําแนกตาม
วัตถุประสงค2 (สกาวเนตร สะใบ, 2552, หน�า13) ประกอบด�วย 

  1) พ้ืนท่ีว�างสาธารณะเพ่ือการค�า เป)นสถานท่ีในลักษณะเพ่ือทําการซ้ือขาย
แลกเปลี่ยน บริการเพ่ือธุรกิจ พ้ืนท่ีเพ่ือการค�านี้อาจมีมากกว�าหนึ่งแห�ง หรือในบางเมืองอาจไม�มีพ้ืนท่ี
ว�างเฉพาะเพ่ือการค�าแต�ใช�ถนนมาเป)นบริเวณทําการค�าแทน 

  2) พ้ืนท่ีว�างสาธารณะเพ่ือการสื่อสาร เป)นสถานท่ีเพ่ือทํากิจกรรมทางสังคม เป)นจุด
ท่ีมีการสื่อสารการ ถ�ายทอด การกระจายข�าว เป)นพ้ืนท่ีให�ผู�คนมาพบปะกันหรือเพ่ือเยี่ยมชม ให�
ข�าวสาร หรือรับข�าวสารต�อกัน 

  3) พ้ืนท่ีว�างสาธารณะเพ่ือการนันทนาการ การพักผ�อนหย�อนใจแบบไม�ใช�แรง จากท่ี
จอห2น (John, 1975) ได�ให�ความเห็นว�า การดํารงชีวิตท่ีซับซ�อนของคนเมือง สังคมท่ีมีประชากรเพ่ิม
สูงข้ึนอย�างต�อเนื่อง มีรูปแบบการทํางานมีวิถีชีวิตท่ีต�องแข�งขันกับเวลา ต�องเผชิญกับมลพิษจากต�าง ๆ 
ดังนั้นการมีพ้ืนท่ีซึ่งให�ผู�คนในเมืองได�รับการพักผ�อนหย�อนใจหรือสันทนาการจึงเป)นสิ่งจําเป)นต�อเมือง 
ท้ังนี้ยังทําให�เกิดความเป)นส�วนตัว หลุดพ�นจากสภาพเมืองท่ีวุ�นวาย เกิดความรู�สึกสบายช�วยทําให�
เมืองดูกว�างขวางและเป)นสัดส�วน 

  4) พ้ืนท่ีว�างสาธาณะเพ่ือตอบสนองต�อความเชื่อหรือความศรัทธา เป)นการใช�พ้ืนท่ีใน
รูปแบบของการประกอบพิธีทางศาสนาต�าง ๆ  

  5) พ้ืนท่ีว�างสาธาณะเพ่ือเน�นความสําคัญกับสถานท่ี หรือเป)นเอกลักษณ2ของอาคาร
ท่ีมีความสําคัญ เช�น ศาลากลาง โบสถ2 ศาลเจ�า อนุเสาวรีย2 เป)นต�น 

  6) พ้ืนท่ีว�างสาธาณะเพ่ือผลทางด�านการมองเห็น เช�น บริเวณพ้ืนท่ีโล�งหน�าอาคาร
สําคัญ หรืออนุเสาวรีย2ต�างๆ และในบางครั้งเพ่ือเป)นท่ีรองรับคนจากตัวสถาป-ตยกรรม เกิดเป)น
จุดหมายตา เป)นองค2ประกอบทางทิวทัศน2ของเมือง รวมท้ังทําให�เกิดมุมมองท่ีสวยงาม 

นอกจากนี้ยังมีการจําแนกความสําคัญของพ้ืนท่ีว�างสาธารณะในชุมชนเมือง โดยจําแนกตาม
วัตถุประสงค2 (สกาวเนตร สะใบ, 2552, หน�า13) ประกอบด�วย 

  1) พ้ืนท่ีว�างสาธารณะเพ่ือการค�า เป)นสถานท่ีในลักษณะเพ่ือทําการซ้ือขาย
แลกเปลี่ยน บริการเพ่ือธุรกิจ พ้ืนท่ีเพ่ือการค�านี้อาจมีมากกว�าหนึ่งแห�ง หรือในบางเมืองอาจไม�มีพ้ืนท่ี
ว�างเฉพาะเพ่ือการค�าแต�ใช�ถนนมาเป)นบริเวณทําการค�าแทน 

  2) พ้ืนท่ีว�างสาธารณะเพ่ือการสื่อสาร เป)นสถานท่ีเพ่ือทํากิจกรรมทางสังคม เป)นจุด
ท่ีมีการสื่อสารการ ถ�ายทอด การกระจายข�าว เป)นพ้ืนท่ีให�ผู�คนมาพบปะกันหรือเพ่ือเยี่ยมชม ให�
ข�าวสาร หรือรับข�าวสารต�อกัน 

  3) พ้ืนท่ีว�างสาธารณะเพ่ือการนันทนาการ การพักผ�อนหย�อนใจแบบไม�ใช�แรง จากท่ี
จอห2น (John, 1975) ได�ให�ความเห็นว�า การดํารงชีวิตท่ีซับซ�อนของคนเมือง สังคมท่ีมีประชากรเพ่ิม
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สูงข้ึนอย�างต�อเนื่อง มีรูปแบบการทํางานมีวิถีชีวิตท่ีต�องแข�งขันกับเวลา ต�องเผชิญกับมลพิษจากต�าง ๆ 
ดังนั้นการมีพ้ืนท่ีซึ่งให�ผู�คนในเมืองได�รับการพักผ�อนหย�อนใจหรือสันทนาการจึงเป)นสิ่งจําเป)นต�อเมือง 
ท้ังนี้ยังทําให�เกิดความเป)นส�วนตัว หลุดพ�นจากสภาพเมืองท่ีวุ�นวาย เกิดความรู�สึกสบายช�วยทําให�
เมืองดูกว�างขวางและเป)นสัดส�วน 

  4) พ้ืนท่ีว�างสาธาณะเพ่ือตอบสนองต�อความเชื่อหรือความศรัทธา เป)นการใช�พ้ืนท่ีใน
รูปแบบของการประกอบพิธีทางศาสนาต�าง ๆ  

  5) พ้ืนท่ีว�างสาธาณะเพ่ือเน�นความสําคัญกับสถานท่ี หรือเป)นเอกลักษณ2ของอาคาร
ท่ีมีความสําคัญ เช�น ศาลากลาง โบสถ2 ศาลเจ�า อนุเสาวรีย2 เป)นต�น 
    6) พ้ืนท่ีว�างสาธาณะเพ่ือผลทางด�านการมองเห็น เช�น บริเวณพ้ืนท่ีโล�งหน�าอาคาร
สําคัญ หรืออนุเสาวรีย2ต�างๆ และในบางครั้งเพ่ือเป)นท่ีรองรับคนจากตัวสถาป-ตยกรรม เกิดเป)น
จุดหมายตา เป)นองค2ประกอบทางทิวทัศน2ของเมือง รวมท้ังทําให�เกิดมุมมองท่ีสวยงาม 
 
ภาพท่ี 2.1: แสดงตัวอย�างภาพพ้ืนท่ีสาธารณะ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ท่ีมา: Whyte, W. (1980). The social life of small urban space. Washington D.C.:  
       Conservation Foundation. 
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 ณัฐชานันทร2 ศิริประเสริฐ (2558) ได�กล�าวถึงป-ญหาการขาดพ้ืนท่ีสาธารณะว�า สําหรับใน
เมืองท่ีเป)นศูนย2กลางของเศรษฐกิจ ประกอบกับการใช�แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห�งชาติ ส�งผลให�เกิดการ
ขยายตัวอย�างรวดเร็ว เมืองมีความหนาแน�นมากข้ึน ความหนาแน�นของเมืองส�งผลให�คุณภาพชีวิตของ
ผู�คนในเมืองมีความแออัด ท้ังเรื่องของคน อาคาร และยานพาหนะ ตลอดจนการขาดแคลนพ้ืนท่ี
สาธารณะท่ีมีคุณภาพต�อคนในชุมชน พ้ืนท่ีสาธารณะไม�ว�าจะเป)นบาทวิถีหรือสวนสาธารณะ เป)นพ้ืนท่ี
สาธารณะประเภทหนึ่งท่ีแสดงออกถึงสวัสดิการทางสังคมด�านสิ่งแวดล�อมท่ีเมืองจะมีให�ต�อประชาชน 
การท่ีพ้ืนท่ีเหล�านี้ไม�เพียงพอหรือมีแต�ไม�สามารถรองรับการใช�งานได�สําหรับคนทุกกลุ�มในสังคมอย�าง
ท่ีพ้ืนท่ีสาธารณะควรจะเป)น จะส�งผลต�อคุณภาพชีวิตของผู�คนในสังคมและส�งผลต�อเศรษฐกิจ 

จากการศึกษาความหมายและความสําคัญของพ้ืนท่ีสาธาณะในเมือง ทําให�ผู�วิจัยเห็นว�าใน
กรุงเทพมหานครท่ีเป)นสังคมเมืองท่ีมีความหนาแน�นหลากหลายท้ังด�านผู�คนและอาคาร ดังนั้นการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะให�มีคุณภาพจึงเป)นสิ่งจําเป)นท่ีทุกคนในสังคม ชุมชน ควรร�วมกันพัฒนาเพ่ือให�มี
พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดีช�วยส�งเสริมการใช�ชีวิตในเมืองให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 
ตารางท่ี 2.1: แสดงความสําคัญของพ้ืนท่ีศึกษา 
 

จําแนกความสําคัญของพ้ืนท่ีสาธารณะ 

ความสําคัญของพ้ืนท่ีว�างสาธาณะในเมือง 

(สกุลชัย ตันติเศรณี, 2549) 

ความสําคัญของพ้ืนท่ีว�างสาธารณะในเมือง 

(สกาวเนตร สะใบ, 2552) 

ด�านกายภาพ 
เพ่ือเน�นความสําคัญของพ้ืนท่ี 

เพ่ือทางด�านการมองเห็น 

ด�านสังคม 

เพ่ือการสื่อสาร 

เพ่ือการนันทนาการ 

เพ่ือตอบสนองความเชื่อหรือศรัทธา 

ด�านเศรษฐกิจ เพ่ือการค�า 
 

2.1.2 รูปแบบและประเภทของพ้ืนท่ีสาธารณะ  
  การแบ�งประเภทพ้ืนท่ีสาธารณะมีการกําหนดเกณฑ2ในการแบ�งประเภทไว�หลากหลาย จึงได�
รวบรวมไว�โดยแบ�งตามเกณฑ2ให�ความสําคัญ เช�น ตามลักษณะทางกายภาพ ตามตําแหน�งท่ีต้ังของ
พ้ืนท่ี ตามการใช�งานพ้ืนท่ีหรือประโยชน2ใช�สอย และตามการครอบครองพ้ืนท่ี มีรายละเอียดดังนี้  
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   1) การแบ�งประเภทของพ้ืนท่ีสาธารณะตามลักษณะทางกายภาพ  
   สกุลชัย ตันติเศรณี (2549) และปราณระฟLา พรหมประวัติ (2550 อ�างใน       
พรรณฑิภา สายวัฒน2, 2552, หน�า 13) แบ�งประเภทพ้ืนท่ีสาธารณะตามลักษณะทางกายภาพ ดังนี้ 
  - พ้ืนท่ีว�างรอบอาคาร โดยรวมถึงพ้ืนท่ีว�างท่ีอยู�ในอาคารด�วย เกิดจากข�อกําหนด
กฎหมาย เช�น ระยะถอยร�น เป)นต�น  
   - พ้ืนท่ีว�างภายในกลุ�มอาคาร พ้ืนท่ีว�างประเภทนี้มีการใช�งานในลักษณะก่ึงส�วน 
 บุคคล แทรกอยู�กับกลุ�มอาคารเน�นเพ่ือเป)นทางสัญจร เพ่ือพักผ�อนหรือเพ่ือประโยชน2เชิงพาณิชย2 
   - พ้ืนท่ีว�างลักษณะโครงข�ายของถนนและจัสตุรัส ใช�เป)นเส�นทางคมนาคม เป)นส�วน
สําคัญในการกําหนดโครงสร�างของชุมชนเมือง 
  - พ้ืนท่ีว�างลักษณะแนวยาว มีลักษณะการใช�พ้ืนท่ีตามเส�นกําหนดขอบเขตของพ้ืนท่ี 
ส�วนใหญ�มักเป)นพ้ืนท่ีว�างเพ่ือการสัญจร เช�น บริเวณริมแม�น้ําหรือลําคลอง บริเวณริมถนน เป)นต�น  
   2) การแบ�งประเภทของพ้ืนท่ีว�างสาธารณะตามลักษณะท่ีตั้งและประโยชน2ใช�สอย 

  มัญชุตา กัญชนะ (2554) ได�ทําการศึกษาข�อมูลเก่ียวกับประเภทของพ้ืนท่ีสาธารณะ
และสรุปประเภทตามลักษณะท่ีตั้งและประโยชน2ใช�สอยไว� ดังนี้ 

  - พ้ืนท่ีสาธารณะทางสัญจร อาศัยเส�นทางการเดินทางท่ีสะดวก ไม�ว�าจะเป)นทางบก 
ทางน้ํา หรือทางอากาศ เป)นตัวชี้นําผู�คนให�เกิดการใช�พ้ืนท่ี ก�อให�เกิดการปฏิสัมพันธ2 การสนทนา 
เชื่อมต�อแลกเปลี่ยนระหว�างผู�คน  

  - พ้ืนท่ีเป]ดโล�งหน�าอาคารธุรกิจ เป)นพ้ืนท่ีท่ีอยู�ท�ามกลางศูนย2กลางของแหล�งธุรกิจ 
ต�างๆกระจายตัวอยู�ตามเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจ โดยในแต�ละวันมีจํานวนผู�คนท่ีเดินทาง เข�าออก
จํานวนมาก พ้ืนท่ีนี้จะทําหน�าท่ีรองรับผู�คนเพ่ือติดต�อธุรกิจ พบปะพูดคุย รวมถึงเป)นพ้ืนท่ีพักผ�อน 

  - พ้ืนท่ีเป]ดโล�งสาธารณะในลักษณะพ้ืนท่ีสีเขียว มีวัตถุประสงค2หลักเพ่ือดึงดูดผู�คน
หลากหลายกลุ�มให�เข�ามาใช�งานพ้ืนท่ี เพ่ือผ�อนคลายและพักผ�อนหย�อนใจ ออกจากความเป)นเมืองท่ี
แออัด การจัดพ้ืนท่ีนี้จึงต�องรองรับการใช�งาน กิจกรรม ความสะอาด และความปลอดภัย และให�ผู�ใช�
พ้ืนท่ีรู�สึกเป)นเจ�าของ ซ่ึงจะทําให�เกิดความรู�สึกรักและช�วยกันดูแลพ้ืนท่ี 

  - พ้ืนท่ีเป]ดโล�งสาธารณะบริเวณตําแหน�งเปลี่ยนการคมนาคมสาธารณะ เป)นพ้ืนท่ี
สาธารณะท่ีเชื่องโยงการเดินทาง ในลักษณะพ้ืนท่ีท่ีมีการคมนาคมสาธารณะหลากหลายประเภทมา
บรรจบกัน ทําให�มีผู�มาใช�บริการเป)นจํานวนมาก  

- พ้ืนท่ีเป]ดโล�งสาธารณะขนาดใหญ�อันเป)นสัญลักษณ2ของเมือง 
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   3) การแบ�งประเภทพ้ืนท่ีว�างสาธารณะตามการครอบครองพ้ืนท่ี 
  การครอบครองพ้ืนท่ีสาธารณะมีผลต�อการเข�าใช�ในพ้ืนท่ี โดยผู�วิจัยหลายท�าน 

(ปาจรีย2 ประเสริฐ, 2546; ปราณระฟLา พรหมประวัติ, 2550 และกาญจน2 นทีวุฒิกุล, 2550 อ�างใน 
พรรณฑิตา สายวัฒน2, 2552, หน�า 13) แบ�งพ้ืนท่ีสาธารณะตามการครอบครองพ้ืนท่ี ดังนี้ 

  - พ้ืนท่ีว�างส�วนตัว เป)นพ้ืนท่ีว�างนอกอาคารพักอาศัย เป)นลักษณะอาณาเขตเฉพาะ
ของแต�ละบุคคล เช�น พ้ืนท่ีว�างด�านหลังบ�านท่ีมีรั้วล�อมรอบ 

  - พ้ืนท่ีว�างก่ึงสาธารณะ เป)นพ้ืนท่ีว�างในขอบเขตการปกคลุมของอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร�างต�าง ๆ และมีการใช�ประโยชน2เพ่ือสาธารณะ โดยอาจเป)นพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ หรือ
เป)นพ้ืนท่ีท่ีมนุษย2สร�างข้ึน แต�มักจะมีกําหนด กฎเกณฑ2 และเวลาในการให�บริการ   
   - พ้ืนท่ีว�างสาธารณะเป)นพ้ืนท่ีว�างนอกขอบเขตการปกคลุมของอาคารหรือสิ่งปลูก
สร�างต�าง ๆ และมีการใช�ประโยชน2เพ่ือกิจกรรมสาธารณะ อาจเป)นพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือท่ี
มนุษย2สร�างข้ึน ไม�เป)นพ้ืนท่ีของเอกชน สามารถเข�าถึงไปตลอดเวลา 

  - พ้ืนท่ีเว�นว�างสําหรับสิ่งอํานวยความสะดวก มีลักษณะเป)นพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการ
ทํางานของระบบต�าง ๆ ในชุมชน เช�น ระบบจัดหาน้ํา ระบบการระบายน้ํา แนวสายไฟ 

 
ตารางท่ี 2.2: แสดงประเภทของพ้ืนท่ีสาธารณะ 
 

ประเภทของพ้ืนท่ีสาธารณะ 

แบ�งตามลักษณะ 
ทางกายภาพ 

แบ�งตามลักษณะ 
ท่ีตั้งและประโยชน2ใช�สอย 

แบ�งตามลักษณะ 
การครอบครองพ้ืนท่ี 

 

พ้ืนท่ีว�างรอบอาคาร  
                

พ้ืนท่ีสาธารณะทางสัญจร พ้ืนท่ีว�างส�วนตัว 

พ้ืนท่ีว�างภายในกลุ�มอาคาร 
 

พ้ืนท่ีเป]ดโล�งหน�าอาคารธุรกิจ 
 

พ้ืนท่ีว�างก่ึงสาธารณะ 
 

พ้ืนท่ีว�างลักษณะโครงข�ายของ
ถนนและจัตุรัส 

 

พ้ืนท่ีเป]ดโล�งสาธารณะใน
ลักษณะพ้ืนท่ีสีเขียว 

 

พ้ืนท่ีว�างสาธารณะ 
 

พ้ืนท่ีว�างลักษณะแนวยาว 
 
 

พ้ืนท่ีสาธารณะตําแหน�งเปลี่ยน
การคมนาคมสาธารณะ 

 

พ้ืนท่ีว�างสําหรับสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

 

 
พ้ืนท่ีสาธารณะขนาดใหญ�เป)น

สัญลักษณ2ของเมือง 
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2.1.3 ผู�ใช�งานและกิจกรรม ของพ้ืนท่ีสาธารณะ 
การออกแบบพ้ืนท่ีสําหรับรองกิจกรรมสาธารณะได�อย�างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะแนวคิดใน

การต�องการพัฒนาพ้ืนท่ีสัญจรให�เกิดประโยขน2ด�านอ่ืนด�วยนี้ ควรต�องพิจารณาถึงรูปแบบพฤติกรรม
ของผู�ใช�งานพ้ืนท่ีควบคู�กับลักษณะทางกายภาพ ท้ังต�องบูรณาการการจัดการด�านต�างๆ เช�น การจัด 
กิจกรรมทางสังคม สวัสดิการ ความปลอดภัย การวางแผนการใช�พ้ืนท่ีสาธารณะซ่ึงมีความหลากหลาย
ในมิติของพ้ืนท่ี อาคารใกล�เคียง หรือมิติซ�อนของพ้ืนท่ี กิจกรรมชั่วคราวท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะเก่ียวข�องกับ
บุคคลหลายกลุ�มต�อพ้ืนท่ีสาธารณะ (อริยา อรุณินท2, 2545 อ�างใน ป]ยะพงษ2 ภู�ขํา, 2553)  

จากการศึกษาถึงกลุ�มผู�ใช�งานในพ้ืนท่ีสาธารณะของเฮลลี (Helle, 2003 อ�างใน ป]ยะพงษ2     
ภู�ขํา, 2553) โดยจําแนกกลุ�มผู�ใช�งานออกเป)น 5 กลุ�ม ได�แก� 

  1) ผู�ใช�เป)นกิจวัตรทุกวัน คือ ผู�ท่ีอาศัย และทํางานอยู�ในพ้ืนท่ีนั้น 
  2) ผู�เยี่ยมชมหรือลูกค�า คือ ผู�เยี่ยมเยือนเข�ามาใช�พ้ืนท่ีนอกเหนือจากการเดินผ�าน 
  3) ผู�ผ�านไปมาด�วยการสัญจรทางเท�า คือ ผู�เดินผ�านเข�ามาในพ้ืนท่ี 
  4) ผู�มาเพ่ือนันทนาการ คือ ผู�มาเยี่ยมเยือนพ้ืนท่ีเพราะมีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี โดยมา

ใช�พักผ�อน ออกกําลังกาย หรือเดินเล�น 
  5) ผู�มาเยี่ยมเยือนเม่ือมีกิจกรรม คือ ผู�มาใช�พ้ืนท่ีเม่ือมีกิจกรรมพิเศษชั่วคราว 
พ้ืนท่ีสาธารณะในเมืองมีลักษณะเป)นพ้ืนท่ีว�าง อยู�ระหว�างอาคารหรือสิ่งปลูกสร�างต�างๆ ซ่ึง

พ้ืนท่ีเหล�านี้สามารถเป)นได�มากกว�าเส�นทางสําหรับเดินเท�านั้น ยังสามารถมีกิจกรรมอ่ืนในพ้ืนท่ีได� โดย
เกลด2 (Gehl, 1987 อ�างใน สกาวเนตร สะใบ, 2552) ได�ทําการศึกษาเพ่ือจําแนกรูปแบบกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีโล�งสาธารณะในสหรัฐอเมริกา พบว�าการใช�พ้ืนท่ีมีรูปแบบกิจกรรมแบ�งเป)น 3 รูปแบบ  
    1) กิจกรรมจําเป)น (Necessary Activities) เป)นกิจกรรมท่ีมีความจําเป)นต�อการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของคนในเมือง โดยเกิดจากความต�องการของคนในเมือง เพราะมีความจําเป)น
และเป)นกิจกรรมท่ีไม�มีทางเลือกในการเข�าไปใช�ประโยชน2พ้ืนท่ีนั้น มักจะเก่ียวข�องกับกิจกรรมการเดิน
เป)นส�วนใหญ� เช�น เดินไปโรงเรียน ไปทํางาน หรือการรอรถโดยสารประจําทางเป)นต�น 
    2) กิจกรรมทางเลือก หรือกิจกรรมนันทนาการ (Optional Activities or 
recreation Activities) เป)นกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับความต�องการของคนท่ีจะทํากิจกรรม ประกอบกับ
การตัดสินใจ ซ่ึงข้ึนอยู�กับช�วงเวลาและสถานท่ีเอ้ืออํานวย กิจกรรมส�วนใหญ�มักเป)นกิจกรรมท่ีเป)น
ลักษณะการพักผ�อนหย�อนใจ และความเก่ียวเนื่องกับสภาพแวดล�อมโดยรอบ เช�น การเดินเล�น นั่ง
พักผ�อน ยืนชมบรรยากาศโดยรอบ เป)นต�น กิจกรรมทางเลือกนั้นมักเป)นกิจกรรมท่ีสนับสนุนกิจกรรม
จําเป)น โดยถ�าคุณภาพของกิจกรรมจําเป)นดี มักจะก�อให�เกิดกิจกรรมทางเลือกท่ีดีข้ึนด�วย 
    3) กิจกรรมผลลัพธ2หรือกิจกรรมทางสังคม (Resultant Activities or Social 
Activities) เป)นกิจกรรมท่ีเป)นผลมาจากกิจกรรมจําเป)นและกิจกรรมทางเลือก จะเกิดกิจกรรมผลลัพธ2
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นี้ได�นั้นต�องมีผู�ใช�งานท่ีมีการทํากิจกรรมร�วมในพ้ืนท่ีสาธารณะ จะเป)นกิจกรรมอย�างใดอย�างหนึ่งหรือ
กิจกรรมท่ีหลากหลายอันเกิดจากการรวมกลุ�มของคนในชุมชน ทําให�เกิดการปฏิสัมพันธ2กันทางอ�อม 
เช�น การสนทนา การดูหรือฟ-งผู�อ่ืนสนทนากัน การทักทาย การเข�าร�วมกิจกรรมท่ีมีการจัดข้ึนเฉพาะ 
  กิจกรรมบนพ้ืนท่ีสาธารณะท้ัง 3 ประเภท มีความเชื่อมโยงกับคุณภาพของลักษณะทาง
กายภาพของพ้ืนท่ีสาธารณะ คือ เม่ือคุณภาพของสภาพแวดล�อมแย�จะมีแค�กิจกรรมจําเป)นเท�านั้นท่ี
เกิดข้ึนข้ึน และถึงแม�ว�าคุณภาพของสภาพแวดล�อมสูงหรือดีข้ึน กิจกรรมจําเป)นก็ยังคงเกิดข้ึนในระดับ
ท่ีเท�าเดิม เนื่องจากเป)นกิจกรรมท่ีมีความจําเป)นต�อการดํารงชีวิต แต�กิจกรรมทางเลือกมักจะปรากฎ
ข้ึนเม่ือคุณภาพสภาพแวดล�อมดี ทําให�เกิดโอกาสในการเกิดกิจกรรมท่ีสามารถเชิญชวนให�คนหยุด นั่ง 
หรือพูดคุยในพ้ืนท่ีว�างสาธารณะนั้นได� เม่ือพ้ืนท่ีว�างสาธารณะมีคุณภาพสภาพแวดล�อมท่ีดีก็จะ
สามารถเข�ามาใช�พ้ืนท่ีนั้นเพ่ือทํากิจกรรมร�วมกัน 
 
ตารางท่ี 2.3: แสดงความสัมพันธ2ของกิจกรรมและคุณภาพของสภาพแวดล�อมในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ท่ีมา: Gehl, J. (1987). Three Types of Outdoor Activities. Life between Buildings Using   
       Public Space. New York: Van Nostrand Reinhold.  
   
  จากตารางท่ี 2.3  แสดงให�เห็นว�าไม�ว�าคุณภาพของสิ่งแวดล�อมทางกายภาพจะดีหรือแย� 
กิจกรรมจําเป)นก็ไม�ได�มีความเปลี่ยนแปลงมาก แต�เม่ือคุณภาพของสภาพแวดล�อมดีข้ึนการเกิด
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กิจกรรมทางเลือกก็จะเพ่ิมข้ึนด�วย ส�วนกิจกรรมสังคมนั้นจะเป)นผลอันเกิดจากกิจกรรมจําเป)นและ
กิจกรรมทางเลือกดําเนินอยู�ในสภาพแวดล�อมท่ีดีย�อมมีโอกาศในการเกิดกิจกรรมสังคมมากกว�าใน
สภาพแวดล�อมแย� ดังคํากล�าวของสกาวเนตร สะใบ (2552)  ว�าการใช�ประโยชน2ในพ้ืนท่ีว�างสาธารณะ 
ไม�ได�เกิดกิจกรรมอย�างใดอย�างหนึ่งเพียงอย�างเดียว แต�ต�องมีการผสมผสานของรูปแบบกิจกรรม
ประเภทต�างๆเข�าด�วยกันถึงจะเกิดกิจกรรมท่ีสมบูรณ2 
 
ภาพท่ี 2.2: แสดงตัวอย�างรูปแบบกิจกรรมในพ้ืนสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: สุลักษณ2 วิศวป-ทมวรรณ. (2560). เมืองมีชีวิตการใช;งานพ้ืนท่ีสาธารณะ. สืบค�นจาก   
       https://issuu.com/li-zenn/docs/life_between_buildings_pages. 

 

กิจกรรมจําเป)น  
(Necessary Activities) 

กิจกรรมทางเลือก  
หรือกิจกรรมนันทนาการ  

(Optional Activities  
or recreation Activities) 

กิจกรรมทางสังคม 
หรือกิจกรรมผลลัพธ2  

(Social Activities  
or Resultant Activities) 
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2.1.4 แนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับพ้ืนท่ีสาธารณะ 
ไวท2 (Whyte, 1980;1988 อ�างใน ไขศรี ภักด์ิสุขเจริญ, 2551, หน�า 10) ซ่ึงได�ทําการศึกษา

วิจัยท่ีว�างสาธารณะประเภทลาน ท้ังยังกล�าวถึงป-จจัยสําคัญท่ีใช�ในการสร�างพ้ืนท่ีสาธารณะเมืองท่ี
ประสบณ2ความสําเร็จ คือ การเลื่อนไหลเชื่อมต�อของมุมมอง และการแทรกซึมเชื่อมต�อของทางสัญจร
ท่ีมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเสนอองค2ประกอบสําคัญ 2 ประการ ท่ีมีผลต�อการสร�างความมีชีวิตชีวาของ
พ้ืนท่ีสาธารณะเมือง คือ ปริมาณความหนาแน�นของการสัญจรของคนเดินเท�าของบริเวณโดยรอบ
พ้ืนท่ี และความสะดวกในการเข�าถึงและเชื่อมต�อพ้ืนท่ีนั้นกับพ้ืนท่ีอ่ืนในเมือง 

ป-จจัยสําคัญทางกายภาพท่ีควรคํานึงถึงในการออกแบบพ้ืนท่ีสาธราณะ โดยมัญชุตา กัญชนะ 
(2554) ได�ทําการศึกษาและสรุปไว�ดังนี้ 
    1) สถานท่ีตั้งหรือตําแหน�งของพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเหมาะสม จะส�งผลให�เกิดกิจกรรม
และผู�ใช�งานท่ีหลากหลาย เพราะท่ีตั้งท่ีเหมาะสมจะสามารถรองรับกิจกรรมของคนในพ้ืนท่ีนั้นได�อย�าง
เหมาะสม ผู�คนโดยรอบจึงให�ความสนใจมาใช�พ้ืนท่ี 
    2) สภาพอากาศ จะมีผลต�อรูปแบบของการใช�ชีวิตภายนอกอาคาร และต�อวิถีชีวิต
ทางสังคมของผู�ใช�งานในการประกอบกิจกรรมต�าง ๆ 
    3) สภาพภูมิประเทศ ซ่ึงสภาพภูมิประเทศท่ีหลากหลาย แตกต�างกันไป อันได�แก� 
ระดับความสูงตํ่า ความลาดชันของพ้ืนท่ี ชนิดของดินและโครงสร�างของดิน เป)นต�น ซ่ึงสิ่งเหล�านี้จะมี
อิทธิพลต�อวัสดุการก�อสร�าง การระบายน้ํา และความม่ันคงแข็งแรงของโครงสร�างต�างๆ 
    4) ขนาดของพ้ืนท่ี ซ่ึงควรมีความสัมพันธ2กับความสูงของสิ่งป]ดล�อมรอบพ้ืนท่ี แต�ยัง
ควรท่ีจะสามารถถ�ายเทอากาศและรับแสงแดดได�พอเหมาะ เพ่ือให�ผู�ใช�งานในพ้ืนท่ีไม�รู�สึกอึดอัด 
สะดวกสบายในการเข�าใช�งานพ้ืนท่ี 
   5) รูปร�าง ควรเป)นพ้ืนท่ีท่ีมีขอบเขต รูปร�าง และรูปทรงท่ีชัดเจน มีความเด�นชัดทํา
ให�ผู�ใช�งานท่ัวไปเข�าใจง�าย ง�ายต�อการรับรู�และจดจําของผู�ใช�งานท่ัวไป 
   6) ความต�อเนื่อง หมายถึงความต�อเนื่องกันระหว�างพ้ืนท่ีว�าง และการเชื่อมโยง
อาคารหรือกลุ�มอาคารเข�าด�วยกัน โดยพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดีควรสามารถมองเห็นได�ชัดเจน มีจุดเปลี่ยน
จากทางเดินภายนอกเพ่ือเข�าสู�ภายในได�อย�างท่ัวถึง 
   7) ลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ี หมายถึงคุณภาพของพ้ืนท่ีท่ีเกิดจากสุนทรียภาพของ
อาคารหรืองานสถาป-ตยกรรมท่ีดี ท้ังของพ้ืนท่ีนั้นและของบริบทอ่ืนท่ีล�อมรอบอยู� ส�งผลต�อการเป)น
เอกลักษณ2ของพ้ืนท่ี 
   8) การสร�างความหลากหลายในการมองเห็น ไม�ว�าจะเป)นด�วยรูปแบบของการจัด
สวน เส�นทางเชื่อมต�อ และลานโล�ง เช�น การมีน้ําพุ รูปป-�น การเล�นระดับ และการใช�ความแตกต�าง
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ของรูปแบบพ้ืนผิวในระดับท่ีเหมาะสม เป)นต�น ความหลากหลายเหล�านี้จะส�งผลให�เกิดความพึงพอใจ
และดึงดูดความสนใจของผู�ใช�งานได� ทําให�เกิดการใช�พ้ืนท่ีและกิจกรรมต�าง ๆ 
   9) ประโยชน2ใช�สอยและกิจกรรม การเกิดประโยชน2ใช�สอยและกิจกรรมท่ีเหมาะสม
แตกต�างกันของแต�ละพ้ืนท่ี เกิดจากรูปแบบการใช�สอยพ้ืนท่ีโดยรอบ สัดส�วน ขนาด และตําแหน�งท่ีตั้ง
ของพ้ืนท่ีสาธาณะ ดังนั้นนอกจากการออกแบบพ้ืนท่ีหลักแล�ว ยังควรมีพ้ืนท่ีรองหรือพ้ืนท่ีเสริม เพ่ือให�
พ้ืนท่ีมีความยืดหยุ�นในการใช�งาน สามารถรองรับกิจกรรมท่ีอาจเกิดได�  
   10) ศักยภาพของพ้ืนท่ีให�บริการ ในการวางแผนสร�างพ้ืนท่ีสาธารณะต�องคํานึงถึง
อาณาเขตรัศมีการให�บริการ และปริมาณประชากรเฉลี่ยแต�ละวันท่ีจะเข�ามาใช�งานพ้ืนท่ี เพราะจะ
ส�งผลโดยตรงต�อขนาดและสิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ  
  มัญชุตา กัญชนะ (2554) ยังได�กล�าวถึงองค2ประกอบทางกายภาพภายในพ้ืนท่ีสาธารณะ    
ซ่ึงประกอบไปด�วย 
   1) เส�นทางสัญจร (Circulation)  
   เส�นทางสัญจรในพ้ืนท่ีสาธารณะ ควรมีการเน�นเส�นทางให�เด�นชัด โดยการใช�
องค2ประกอบต�าง ๆ เช�น การใช�แนวพืชพรรณไม�เพ่ือเน�นเส�นทาง อีกท้ังยังเป)นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ให�แก�เมือง รวมท้ังปLองกันมลพิษต�าง ๆ เข�าสู�พ้ืนท่ี หรือการจัดเตรียมทางลาด (Ramps) บริเวณ
จุดเชื่อมโยงแนวด่ิง หรือบริเวณเปลี่ยนระดับพ้ืนท่ี เป)นต�น 
   2) ท่ีนั่ง (Seating)  
   การจัดวางท่ีนั่งในพ้ืนท่ีสาธารณะ ควรคํานึงถึงตําแหน�งท่ีเหมาะสม มีทิวทัศน2และ
มุมมองท่ีดีให�กับผู�นั่ง มีการจัดพ้ืนท่ีหลักและพ้ืนท่ีรอง ด�วยรูปแบบท่ีเหมาะสมของท่ีนั่ง ทิศทางการต้ัง 
และวัสดุท่ีเหมาะสมในการจัดสร�างท่ีนั่ง เพ่ือให�เกิดการใช�งานท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก�
ผู�ใช�งานในพ้ืนท่ี 
   3) วัสดุพืชพรรณ (Planting)  
   ในการเลือกพรรณไม�ในพ้ืนท่ีสาธารณะควรคํานึงถึงความหลากหลายของพืชพรรณ 
ความสูง การกําหนดขอบเขตและทิศทางโดยพืชพรรณ สี กลิ่น รวมถึงการดูแลรักษา เพ่ือให�ผู�ใช�งาน
พ้ืนท่ีเกิดความรู�สึกผ�อนคลาย และสามารถดูแลพ้ืนท่ีให�สวยงามได�ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
   4) การเล�นระดับพ้ืน (Level Changes)  
   การเปลี่ยนระดับระนาบพ้ืนย�อมส�งผลต�อมุมมองและการรับรู�ของบุคคล และยัง
สามารถใช�ในการออกแบบ เพ่ือศักยภาพหรือแก�ไขป-ญหาต�าง ๆ ของพ้ืนท่ี เป)นการสร�างความ
น�าสนใจให�แก�พ้ืนท่ี เพ่ือดึงดูผู�คนให�เข�ามาใช�งานในพ้ืนท่ี 
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  5) งานศิลปะหรือประติมากรรมในพ้ืนท่ี (Public Art)  
    เป)นการสร�างเอกลักษณ2และสุทรียภาพให�กับพ้ืนท่ีสาธารณะ ทําให�พ้ืนท่ีมีความ
น�าสนใจ และช�วยเสริมจุดหมายตา หรือแก�ป-ญหาในด�านมุมมอง ท้ังยังช�วยในเรื่องของการจดจําพ้ืนท่ี 
   6) วัสดุปูพ้ืนและการประดับตกแต�งพ้ืน (Paving)  
   การเลือกใช�วัสดุปูผิวพ้ืนของพ้ืนท่ีสาธารณะควรคํานึงถึง ความปลอดภัย ความ
สวยงาม ความแข็งแรง และการดูแลรักษา  
  7) จุดให�ข�อมูลข�าวสารและปLายสัญลักษณ2บอกทาง (Information and Sign)  
   การออกแบบจุดข�อมูลข�าวสารและปLายสัญลักษณ2 เป)นการให�บริการอํานวยความ
สะดวกแก�ผู�มาใช�งานพ้ืนท่ีสาธารณะ และสามารถแจ�งเหตุการณ2ข�าวสารหรือสิ่งท่ีน�าสนใจภายในพ้ืนท่ี 
ควรคํานึงถึงการรับรู�ท่ีง�ายต�อการเข�าใจ 
 พรภัทธ2 ลือบุญธวัชชัย (2552) ได�ทําการศึกษาเครื่องมืองในการประเมินการให�บริการ
สวนสาธารณะรับชุมชนพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ได�สรุปตัวชี้วัดสําคัญท่ีบ�งบอกถึงคุณภาพและสภาพ
ของพ้ืนท่ี ประกอบด�วย 8 ประเด็น ดังนี้ 
  1) รัศมีบริการและการเข�าถึง (Accessibility) โดยพิจารณาจาก การท่ีพ้ืนท่ีอยู�ใน
ระยะท่ีสามารถเข�าถึงได�โดยการเดินเท�าหรือไม� ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีอยู�ติดถนนใหญ� มีพ้ืนท่ีจอดรถเพียงพอ
หรือไม� และมีรถขนส�งสาธารณะให�บริการผ�านพ้ืนท่ีหรือไม� 
  2) โครงข�ายสัญจรภายใน (Circulation) โดยพิจารณาจาก เส�นทางเดิน วิ่ง และป-�น
จักรยานมีการแบ�งพ้ืนท่ีกันอย�างเป)นสัดส�วน เส�นทางมีระยะท่ีเหมาะสมในหนึ่งรอบ และมีการเดินลัด
สนามในจุดใดหรือไม� 
  3) กิจกรรม (Activities) โดยพิจารณาจาก มีการจัดแบ�งพ้ืนท่ีกิจกรรมเป)นสัดส�วน 
ไม�รบกวนกันหรือไม� มีเส�นทางเดินผ�านไปยังพ้ืนท่ีกิจกรรมต�างๆอย�างท่ัวถึงหรือไม� พ้ืนท่ีกิจกรรมมี
ความสัมพันธ2กับพ้ืนท่ีด้ังเดิมหรือไม� และมีการกระจายการใช�งานพ้ืนท่ีส�วนต�างๆภายในสวนอย�าง
ท่ัวถึงหรือไม� 
  4) ทัศนียภาพและมุมมอง (Views) โดยพิจารณาจาก มีมุมมองสู�พ้ืนท่ีส�วนต�างๆท่ี
หลากหลายหรือไม� มีการเป]ดมุมมองแบบช�องมองไปยังพ้ืนท่ีกิจกรรมอ่ืนหรือไม� มีกลุ�มต�นไม�ในพ้ืนท่ี
กิจกรรมอย�างเหมาะสมหรือไม� มีร�มเงาจากกลุ�มต�นไม�ตามแนวทางเดินของพ้ืนท่ีเพียงพอหรือไม� และ
พ้ืนท่ีธรรมชาติมีความสงบร�มรื่นเพียงพอสําหรับการพักผ�อนหรือไม�  
  5) การออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal Design) โดยพิจารณาจาก บันไดมีราวและ
ชานพักบันใดเป)นระยะหรือไม� มีทางลาดพร�อมราวจับตามจุดท่ีมีการยกหรือลดหลั่นระดับพ้ืนหรือไม� 
มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุหรือลักษณะพ้ืนผิวทางเดินหรือจุดกิจกรรมให�มีความแตกต�างเพ่ือระบุถึงการ
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เปลี่ยนพ้ืนท่ีใช�งานหรือไม� เก�าอ้ีหรือท่ีนั่งมีพนังพิงและท่ีเท�าแขนหรือไม� และทางเข�า-ออกเชื่อมต�อกับ
จุดรับ-ส�งผู�โดยสารมีทางลาดหรือไม� 
  6) สุขาภิบาล (Sanitation) โดยพิจารณาจาก มีบริการสุขาท่ีสะอาด สภาพดีไม�
ชํารุดและมีจํานวนเพียงพอหรือไม� มีจุดต้ังถึงขยะท่ีกระจายตัวอยู�ในระยะพ้ืนท่ีกิจกรรมและทางเดิน
เพียงพอหรือไม� และปราศจากสัตว2รบกวนและเชื้อโรคหรือไม� 
  7) ความปลอดภัย (Safety & Security) โดยพิจารณาจากมีจุดปฐมพยาบาลพร�อม
เจ�าหน�าท่ีดูแลหรือไม� ทางเข�า-ออกทุกจุดมีปLอมยามพร�อมเจ�าหน�าท่ีดูแลรักษาความปลอดภัยหรือไม� 
มีเจ�าหน�าท่ีประจําจุดต�างๆเพ่ือดูแลและรับแจ�งเหตุฉุกเฉินหรือไม� ไม�ควรมีมุมอับ จุดเปลี่ยว หรือพ้ืนท่ี
รกร�างภายในพ้ืนท่ี มีแสงสว�างตลอดแนวทางเดินและพ้ืนท่ีกิจกรรมหรือไม� และมีตู�โทรศัพท2กระจาย
อยู�ตามจุดท่ีมีการสัญจรหรือไม� 
  8) การประชาสัมพันธ2 (Info. Service & Campaign) โดยพิจารณาจากมีปLาย
ประกาศแจ�งข�าวสารเก่ียวกับการใช�งานพ้ืนท่ีและการเตือนภัยตามจุดต�างๆหรือไม� มีหอกระจายข�าว
ให�ความรู�และปลุกจิตสํานึกการรักษาสาธารณะสมบัติหรือไม� 
  สถาบัน Project for Public Space (PPS) สหรัฐอเมริกา (สกาวเนตร สะใบ, 2552) ซ่ึงเป)น
องค2กรเอกชนท่ีมีจุดประสงค2เพ่ือสร�างประโยชน2แก�สาธารณะ ได�ทําการประเมินคุณภาพพ้ืนท่ี
สาธารณะกว�า 1000 แห�งและสรุปป-จจัยท่ีทําให�พ้ืนท่ีสาธารณะประสบความสําเร็จในการตอบสนอง
การใช�งาน แบ�งออกเป)น 4 ป-จจัยหลักดังนี้ 
  1) การเข�าถึงและการเชื่อมต�อ (Access & Linkages)  
  ควรเข�าถึงได�ง�ายโดยมีความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล�อมโดยรอบ การเชื่อมต�อกับ
พ้ืนท่ีสาธารณะโดยรอบท้ังในด�านมุมมองและทางด�านกายภาพซ่ึงอาจมองได�อย�างระยะไกลหรือ
ระยะใกล� พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีประสบความสําเร็จ มักจะเป)นสถานท่ีท่ีมองเห็นได�โดยง�าย ถ�ามองเห็นได�
จากระยะไกลได�ก็จะยิ่งดี ขอบเขตของพ้ืนท่ีสาธารณะเป)นสิ่งท่ีสําคัญมากยกตัวอย�างเช�น การเดินไปใน
ถนนท่ีรอบข�างเป)นร�านค�าท่ีน�าสนใจกว�าการเดินในพ้ืนท่ีผนังโล�ง 

2) สภาวะท่ีสบายและภาพลักษณ2ท่ีสวยงาม (Comfort & Image)  
     ความปลอดภัยเป)นสิ่งสําคัญมากท่ีทําให�พ้ืนท่ีสาธารณะมีคุณภาพ โดยการท่ีคนใน

ชุมชนโดยเฉพาะผู�หญิงตัดสินใจนั่งพักในจุดท่ีเป)นสาธารณะได� สถานท่ีนั้นต�องมีความปลอดภัย
พอสมควร สามารถบอกได�ว�าสถานท่ีท่ีมีผู�หญิงอยู�มากจะมีความปลอดภัย มีท่ีนั่งเพียงพอหรือไม�
สามารถใช�งานได�สะดวกหรือไม� นอกจากนี้ยังต�องมีความงดงาม สบายตา และสะอาดด�วย พ้ืนท่ี
สาธารณะต�องสร�างความประทับใจในครั้งแรกท่ีได�เห็น ช�วยสร�างเสน�ห2ดึงดูดคนได� หรือวิธีง�ายๆ อย�าง
การมีท่ีนั่งสบายๆ ให�นั่ง ก็ช�วยดึงให�คนเข�ามาในพ้ืนท่ีได� เพราะเป)นความต�องการของคนเมืองท่ีสัญจร
ไปมาแล�วต�องการท่ีนั่งหยุดพัก แต�เรามักจะลืมความต�องการพ้ืนฐานเหล�านี้ไป 
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 3) ผู�ใช�งานและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (User & Activities) 
 กิจกรรมคือสิ่งท่ีเป)นพ้ืนฐานในการกรอบหรือกําหนดขอบเขตของพ้ืนท่ีสาธารณะ 

และเป)นสิ่งท่ียืนยันและเป)นเหตุผลว�าคนท่ีใช�งานจะกลับมาใช�งานอีกครั้ง พ้ืนท่ีว�างสาธารณะท่ีว�าง
เปล�าไม�มีกิจกรรมใดๆ ถือว�าไม�ประสบความสําเร็จ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนต�องมีคนเป)นผู�ใช�งานและต�องมี
อุปกรณ2ท่ีช�วยให�เกิดทางเลือกในการทํากิจกรรม 

 4) สังคม (Sociability)  
     คุณสมบัตินี้เป)นสิ่งท่ีอาจทําได�ยากท่ีสุดแต�พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดีก็ควรทําให�ได�ถึงจุดนี้  

คือต�องทําให�คนท่ีใช�งานมีความรู�สึกเป)นมิตร เป)นเพ่ือนกันมีการพูดคุยยิ้มแย�มแจ�มใสกันและรู�จักกัน
อย�างพอสมควร รู�สึกสบายใจท่ีจะทําความรู�จักกับคนแปลกหน�าใหม�ๆ 

สกาวเนตร สะใบ (2552) ได�ทําการศึกษาแนวทางการออกแบบเพ่ือการใช�ประโยชน2พ้ืนท่ีว�าง
สาธารณะตามแนวถนนย�านอโศก-นานา โดยได�ทําการสรุปการออกแบบพ้ืนท่ีว�างสาธารณะและก่ึง
สาธารณะท่ีดีต�องคํานึงถึงป-จจัยต�างๆ ดังนี้ 

 1) ต�องมีการมองเห็นได�ง�าย มีการเข�าถึงพ้ืนท่ีได�สะดวกโดยผู�ใช�งานทุกความสามารถ 
 2) พ้ืนท่ีว�างมีการเชื่อมต�อกับพ้ืนท่ีทางสัญจรหลัก 

3) มีขอบเขตการรับรู�พ้ืนท่ีว�างท่ีชัดเจน โดยพ้ืนท่ีว�ามีรูปร�างท่ีเรียบง�าย มีทิศทางท่ีไม�
สับสน มีลักษณะการป]ดล�อมเหมาะสม รวมท้ังมีการเปลี่ยนระดับพ้ืนผิวท่ีเหมาะสมตามเง่ือนไขการ
ออกแบบพ้ืนท่ีท่ีดี 

4) มีการใช�งานท่ีง�ายและเป)นธรรมชาติของผู�ใช�งานโดยไม�ต�องข้ึนอยู�กับ
ประสบการณ2ของผู�ใช�งาน 

5) มีการปLองกันแดด ลม ฝน และมีความสบายสอดคล�องกับสภาวะท�องถ่ิน 
6) ใช�ได�โดยทุกคน คือต�องเอ้ือให�เกิดประโยชน2การใช�งาน โดยคนท่ัวไปรวมท้ังเอ้ือ

ต�อคนพิการ 
7) พ้ืนท่ีว�างมีการจัดการและการดูแลท่ีดี ควรออกแบบให�คํานึงถึงข�อผิดพลาดของการ

ใช�งานท่ีจะเกิดข้ึน ให�ความรู�สึกปลอดภัยและมีบรรยากาศท่ีดี 
8) ขนาดของพ้ืนท่ีว�างมีขนาดใหญ�พอท่ีจะรองรับกิจกรรมหรือมีพ้ืนท่ีท่ีให�ทํากิจกรรม

ตามท่ีผู�ใช�งานต�องการอย�างเพียงพอและให�ความสบายใจในการใช�สถานท่ีกับผู�อ่ืน 
9) กระจายการใช�งานได�ท่ัวถึง พ้ืนท่ีว�างมีความสามารถใช�งานได�อย�างเต็มศักยภาพ 
10) ใช�งานได�หลายช�วงเวลา 
11) มีความยืดหยุ�นปรับเปลี่ยนใช�งานได�หลายกิจกรรม พ้ืนท่ีว�างสาธารณะท่ีมีคุณภาพ

ควรมีกิจกรรมท่ีผสมผสานระหว�างกิจกรรมท่ีก�อให�เกิดความหยุดนิ่งและเคลื่อนไหว เพ่ือให�เกิด
กิจกรรมท่ีหลากหลายในพ้ืนท่ีเดียวกัน 
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12) มีองค2ประกอบภายในพ้ืนท่ีว�างท่ีเหมาะสม และต�องมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
จําเป)นไว�บริการ เช�น ไฟแสงสว�าง ท่ีนั่ง เป)นต�น 

ณัฐชานันท2 ศิริประเสริฐ (2558) ได�ทําการศึกษาพ้ืนท่ีเป]ดโล�งก่ึงสาธารณะของศูนย2การค�า
ชุมชนเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน ท้ังหมด 14 แห�ง เพ่ือวิเคราะห2องค2ประกอบทางกายภาพ โดยสรุป
ป-จจัยท่ีมีผลต�อการออกแบบพ้ืนท่ี 5 ป-จจัย ได�แก�  

  1) ป-จจัยด�านการเข�าถึง  
  พ้ืนท่ีท่ีมีความสาธารณะสูง มีท่ีตั้งท่ีง�ายต�อการเข�าถึงโดยท่ีต้ังของพ้ืนท่ีท่ีนิยมใช�งาน
มักมีตําแหน�งท่ีตั้งอยู�ใกล�จุดเชื่อมต�อกับระบบขนส�ง มีส�วนสําคัญ 2 ส�วนคือ รูปแบบการเข�าถึงท่ีเอ้ือ
ให�เกิดโอกาสเข�าไปใช�พ้ืนท่ีเป]ดโล�งได�ง�าย ซ่ึงมีการเข�าถึงจากพ้ืนท่ีสาธารณะอ่ืนได�โดยตรง ส�วนท่ี 2 
ท่ีตั้งของพ้ืนท่ีว�างนั้นเป)นจุดเปลี่ยนถ�ายการสัญจรหรืออยู�ใกล�กับจุดข้ึนลงทางสัญจร 

2) ป-จจัยด�านการเชื่อมต�อ  
มีรูปแบบของการเชื่อมต�อไปสู�พ้ืนท่ีสาธารณะอ่ืนหลากหลายเส�นทาง นอกจาก

รูปแบบแล�วสิ่งสําคัญคือ จํานวนเส�นทางท่ีพ้ืนท่ีมีไปเชื่อมต�อกับพ้ืนท่ีรอบข�างหรือทางเท�าสาธารณะอ่ืน     
3) ป-จจัยด�านการมองเห็น  
มีสองส�วนสําคัญ ส�วนท่ี1 มีพ้ืนท่ีเป]ดของพ้ืนท่ีว�างสาธารณะติดกับแนวท่ีดินมากก็

เพ่ิมโอกาสในการมองเห็นพ้ืนท่ีได�มากข้ึน ส�วนท่ี2 รูปแบบของรอยต�อรอบพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงรูปแบบท่ี
ส�งผลต�อการมองเห็นท่ีดี คือมีการออกแบบในลักษณะโปร�ง   

4) ป-จจัยด�านขนาด สัดส�วน 
สัดส�วนของขนาดพ้ืนท่ีเป]ดโล�ง ไม�ว�าจะเป)นพ้ืนท่ีดาดแข็งหรือดาดอ�อนท่ีสามารถเข�า

ไปใช�งานได�เทียบกับพ้ืนท่ีก�อสร�าง เทียบกับพ้ืนท่ีก�อสร�างของโครงการยิ่งมากเท�าไหร�ก็มีโอกาสให�คน
เข�ามาใช�กิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ิมข้ึน 

5) ป-จจัยด�านความสะดวกสะสบาย 
แบ�งเป)น 2 ส�วน ส�วนท่ี1 มีการออกแบบอํานวยความสะดวกเพ่ือคนทุกกลุ�มในสังคม

โดยเป)นไปตามมาตราฐานการออกแบบของ Universal Design ส�วนท่ี2 พ้ืนท่ีเป]ดโล�งก่ึงสาธารณะนั้น
มีสัดส�วนของร�มเงาปกคลุมในระนาบหลังคามากยิ่งเป)นการให�คนเข�าใช�งานในพ้ืนท่ีมาก  
 ขวัญสรวง อติโพธิ นักผังเมืองท่ีศึกษาพ้ืนท่ีชุมชนในเมืองไทย ได�สรุปป-จจัยท่ีทําให�เกิดพ้ืนท่ี
ว�างสาธารณะท่ีดีแบบไทยไว� 5 ประการ (ขวัญสรวง อติโพธิ อ�างใน ณัฐชานันท2 ศิริประเสริฐ, 2558) 
ประกอบด�วยรายละเอียดดังนี้ 
   1) พ้ืนท่ีว�างสาธารณะอย�างเอนกประโยชน2แบบไทยท่ีดีควรเป)นพ้ืนท่ีขนาดเล็กท่ีมี
ชั้นมีเชิงและมีลําดับศักด์ิ เป)นพ้ืนท่ีขนาดเล็กท่ีเลื่อนไหล ต�อเนื่องเชื่อมถึงกัน ไม�สามารถมองเห็น
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ภายในคราวเดียว เช�น เป)นซอยขนาดเล็กเชื่อมต�อไปสู�พ้ืนท่ีว�างขนาดเล็กหรือลานต�างๆท่ีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงระดับระหว�างพ้ืนท่ีท่ีเชื่อมต�อ 
  2) มีพ้ืนท่ีสําหรับนั่ง หรือสามารถนั่งพ้ืนท่ี กล�าวคือมีวัสดุและสัดส�วนพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมสําหรับการนั่ง การมีพ้ืนท่ีนั่งท่ีให�ผู�คนสามารถใช�งานพ้ืนท่ีได�ยาวนานยิ่งข้ึน เกิดกิจกรรมการ
นั่งพูดคุย มองดูผู�คนได�นานข้ึน เม่ือนั้นพ้ืนท่ีมีผู�คนมากก็จะดึงดูดกิจกรรมเข�ามาในพ้ืนท่ี และเม่ือ
กิจกรรมหนาแน�นข้ึนยิ่งจะดึงดูดคนให�เข�ามาในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึนด�วย 

3) มีร�มเงาท่ีดี เช�น พ้ืนท่ีใต�ต�นไม� ใต�เพิงพัก ชายคา ซอกอาคาร เป)นต�น เม่ือพ้ืนว�าง
สาธารณะมีร�มเงา เงาจะทําให�อุณหภูมิในพ้ืนท่ีลดลง เกิดสภาวะน�าสบายในพ้ืนท่ีว�างสาธารณะ ส�งผล
ให�ผู�คนสามารถใช�งานพ้ืนท่ีว�างสาธารณะได�นานมากข้ึน  

4) ผูกติดกับการกิน หรือมีของขายในบริเวณใกล�เคียง โดยเฉพาะอาหารและ
เครื่องด่ืมต�างๆ เม่ือกิจกรรมการกินก็จะดึงดูดผู�คนให�เข�ามาใช�งานพ้ืนท่ี ส�งเสริมให�เกิดกิจกรรมในด�าน
อ่ืนๆตามมา เช�น การจับจ�ายใช�สอย การจับจองพ้ืนท่ีทํากิจกรรมในรูปแบบต�างๆ ไม�ว�าจะเป)นการนั่ง 
การยืน การเดิน การจับกลุ�มคุยกัน เกิดความหลากหลายของกิจกรรมเพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีนั้นๆ 

5) ผูกติดกับการกินอยู�ริมน้ํา หรือมีน้ําเป)นองค2ประกอบสําคัญของพ้ืนท่ี การมีน้ํา
เป)นองค2ประกอบในพ้ืนท่ีสาธารณะนอกจากจะทําให�พ้ืนท่ีมีภูมิทัศน2ท่ีสวยงามเป)นเอกลักษณ2แล�ว ยัง
ช�วยในเรื่องของสภาพอากาศภายในพ้ืนท่ี เนื่องจากเม่ือลมท่ีพักเข�ามาในพ้ืนท่ีจะพัดพาไอน้ําไปกับ
อากาศทําให�เกิดสภาวะน�าสบายในพ้ืนท่ีว�างสาธารณะนั้น 
 อีกท้ังยังมีแนวคิดเก่ียวกับพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเป)นทางสัญจรทางเท�า โดยชัยยศ จิตวิโรจน2 
(2550) ได�กล�าวถึงความหมายของทางเดินเท�าว�า เป)นพ้ืนท่ีท่ีแยกออกจากทางสัฐจรรถยนต2 ซ่ึงทําให�
ไม�มีอุบัติเหตุจากรถยนต2 และมีส�วนประกอบต�างๆของเมือง เช�น รูปแบบทางสถาป-ตยกรรม สถานท่ี
ประวัติศาสตร2 เป)นต�น หรือเป)นบริเวณหรือพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเป)นแนวหรือเส�นทาง ใช�เป)นทางเดิน
สาธารณะ ท่ีประกอบไปด�วยร�มเงาต�นไม� หรืออาจเป)นลานโล�งในย�านการค�าใจกลางเมืองโดยท่ีมี
บริการด�านระบบขนส�งมวลชนหรือระบบขนส�งสาธารณะเข�าสู�พ้ืนท่ีได�  
 ป]ยะพงษ2 ภู�ขํา (2553) ได�กล�าวว�า ทางเดินเชื่อมลอยฟLา นั้นช�วยแยกทางสัญจรทางเท�าออก
จากการจราจรบนถนน ช�วยให�ผู�สัญจรปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท�องถนน และด�วยทางเดินเชื่อมมีการ
เชื่อมต�อกับอาคารและย�านสําคัญในเมืองจะยิ่งทําให�ประชาชนนิยมใช�ในการสัญจรมากข้ึน โดย
ทางเดินเชื่อมนั้นจัดเป)นทางเดินชนิดหนึ่งซ่ึงเป)นจิตนภาพส�วนหนึ่งของเมือง เพราะมีการสร�างมุมมอง
ใหม�ให�กับทิวทัศน2ของเมือง แต�บางครั้งการเดินเชื่อมมิได�ถูกออกแบบมาให�สอดคล�องกับบริบทเดิม
ของเมือง แม�ทางเดินนั้นจะนําเสนอมุมมองใหม�ของเมืองท่ีทางเดินระบบถนนทําไม�ได� แต�กลับ
กลายเป)นผลเสียได� หากเมืองมองทัศนียภาพของเมืองจากมุมมองถนน นอกจากนั้นทางเดินเชื่อมไม�ได�
ถูกสร�างข้ึนสร�างข้ึนเพ่ือเชื่อมตอบสนองต�อการสัญจรทางเท�าเท�านั้น แต�ยังมีจุดประสงค2เพ่ือดึงดูดให�
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ผู�คนเดินทางไปสู�ย�านการค�าใจกลางเมืองได�สะดวกข้ึน ก�อให�เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในย�านนั้น ซ่ึงใน
บางมุมมองการท่ีทางเดิมเชื่อมได�รับการออกแบบมาเพ่ือเชื่อมต�อย�านธุรกิจ อาคารสํานักงานใหญ� 
โรงแรม และศูนย2สรรพสินค�า สําหรับผู�มีรายได�สูง ทําให�ทางเดินเชื่อมถูกมองว�ามีไว�เพ่ือสนองคนรวย
มากกว�าตอบสนองความต�องการของประชาชนในทุกระดับชั้น  

การออกแบบและบริหารจัดการพ้ืนท่ีทางเดินเชื่อมให�ประสบความสําเร็จนั่นมีหลักสําคัญ 3 
ประการ (Pai, 2007 อ�างใน ป]ยะพงษ2 ภู�ขํา, 2553) ได�แก� 

 1) ต�องสอดประสานกับระบบขนส�งมวลชนสาธารณะ ซ่ึงทางเดินเชื่อมใน
กรุงเทพมหานครนั้น ได�รับการออกแบบมาเพ่ือให�สอดคล�องกับการกระจายตัวของระบบขนส�งมวลชน
สาธารณะเป)นหลัก 

  2) ต�องมีสภาพแวดล�อมและลักษณะทางกายภาพท่ีเป)นมิตรต�อผู�สัญจรทางเท�า 
 3) ต�องส�งเสริมจินตภาพของเมืองของเมืองและภูมิทัศน2โดยรอบ  
นอกจากนี้ยังมีสิ่งท่ีสําคัญคือการใช�งานสะดวก สะอาด ปลอดภัย และเชื่อมต�อกับย�านใจ

กลางเมือง นั้นจะกระตุ�นให�ผู�คนเปลี่ยนพฤติกรรมการสัญจร โดยหันมาสัญจรทางเท�ามากข้ึน 
การพัฒนาการสัญจรทางเท�าให�มีคุณภาพมีหลายป-จจัยท่ีต�องคํานึงถึง โดยเจคอป (Jacob, 

1961 อ�างใน พรสิริ สายด�วง, 2551) มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ทางสัญจรโดยเฉพาะทางเท�า คือ ดัชนีวัดคุณภาพของเมือง ซ่ึงเมืองใดมีถนนและ

ทางเท�าท่ีมีชีวิตชีวา เมืองนั้นก็จะมีความน�าสนใจ 
2) การออกแบบทางสัญจรให�มีชีวิตชีวา ทําได�โดยการดึงให�มีผู�คนเดินผ�านไปมาอยู�

ตลอดเวลา เช�น มีร�านค�าท่ีหลากหลาย ทางเท�าท่ีมีผู�คนเดินผ�านจํานวนมากจะเกิดความน�าสนใจ แต�
ไม�ควรออกแบบให�ทางสัญจรดูเหมือนกันหมด 

3) การออกแบบทางสัญจรให�มีความปลอดภัย จะต�องสร�างแนวอาณาเขตให�ชัดเจน 
 จากข�อมูลของป-จจัยสําคัญและองค2ประกอบท่ีควรคํานึงถึงในการออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะนี้ 
ทําให�ผู�วิจัยทราบถึงข�อมูลท่ีสามารถนําไปประยุกต2เป)นเกณฑ2ท่ีจะนําไปใช�ในการศึกษา สํารวจ สังเกต
สอบถามข�อมูลจากผู�ใช�งานในพ้ืนท่ีศึกษา ถึงสิ่งท่ีควรคํานึงถึงในการพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะ รวมถึง
ป-ญหา และความต�องจากผู�ใช�งาน เพ่ือรวบรวมข�อมูลเป)นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�าง
สถานีรถไฟฟLาบีทีเอสและอาคาร ในบทบาทการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะ ตามวัตถุประสงค2หลักของการ
วิจัยนี้ ซ่ึงสรุปรายละเอียดได�ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.3: แสดงเกณฑ2ท่ีจะนําไปใช�ในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 

 
2.1.5 เครื่องมือเรียนรู�เพ่ือสร�างปฏิสัมพันธ2ระหว�างผู�คนกับพ้ืนท่ีสาธารณะ 
ป-จจุบันเมืองกลายเป)นศูนย2กลางเศรษฐกิจ ผู�คนเข�ามาในเมืองจํานวนมาก แต�ด�วยพ้ืนท่ีและ

ทรัพยากรต�างๆในเมืองมีจํากัด จึงควรให�ความสําคัญกับการทําให�พ้ืนท่ีเกิดประโยชน2และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให�ผู�คนในเมืองมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและปลอดภัย ซ่ึงเกลและสวารี่ (Gehl & 
Svarre, 2013 อ�างใน ลับตะวัน ลีลากุล, 2559) ผู�เขียนหนังสือ How to study public life และมี
ประสบการณ2ในการศึกษาชีวิตของผู�คนในเมืองมามากกว�า 50 ปx ได�กล�าวถึงเครื่อมือและวิธีการท่ี
สามารถนําไปใช�เพ่ือเริ่มต�นเรียนรู�และทําความเข�าใจป-จจัยต�างๆท่ีสนับสนุนหรือกีดกันการสร�างความ
มีส�วนร�วมของผู�คนในพ้ืนท่ีสาธารณะ ประกอบด�วย 7 วิธี ได�แก� 

  1) Counting คือการนับจํานวน เป)นวิธีการท่ีง�ายและนิยมใช�กัน เม่ือรู�จํานวนก็จะ
สามารถเปรียบเทียบได� ว�าก�อนและหลังต�างกันอย�างไร หรือจํานวนในแต�ละพ้ืนท่ีต�างกัน หรือ
เปลี่ยนแปลงไปมากน�อยแค�ไหน 

  2) Mapping เป)นการบันทึกกิจกรรมผู�คนในสถานท่ีต�างๆท่ีมีอยู�และเกิดข้ึนตรงจุด
ไหนบ�าง เราสามารถพล็อตจุดลงบนแผนท่ีเพ่ือให�เห็นภาพชัดข้ึน และสํารวจเพ่ิมเติมว�ากิจกรรมท่ี
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เกิดข้ึนแต�ละจุดนั้น เป)นกิจกรรมประเภทไหน การพล็อตจุดแบบนี้ เรียกว�า Behavioral Mapping 
หรือการพล็ดตจุดในเชิงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน 

  3) Looking for Traces เป)นการสังเกตว�าผู�คนมีเส�นทางการเดินในพ้ืนท่ีหนี่งๆ
อย�างไร เช�น เดินอ�อมตามทางหรือเดินลัด เดินเลี้ยวหรือเดินตรง เดินข้ึนบันไดหรือเดินทางลาด การรู�
พฤติกรรมเหล�านี้ก็จะทําให�เราเข�าใจ และสามารถสร�างพ้ืนท่ีสาธารณะได�ตรงความต�องการผู�ใช�ยิ่งข้ึน 

  4) Tracking เป)นวิธีการหนึ่งของการเฝLาดูความเคลื่อนไหวของผู�คนว�าเคลื่อนตัวเอง
จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอย�างไร เราสามารถทําได�ด�วยการเดินสะกดรอยตามคนไป หรือ 
shadowing (แบบขอขอนุญาตก�อน) เราก็จะรู�ว�าในวันหนึ่งๆ พวกเขาเดินไกลแค�ไหน หยุดพัก
ตรงไหน หรือสิ่งแวดล�อมรอบข�างระหว�างทางท่ีเดินนั้นปลอดภัยดีหรือไม� 

  5) Photographing เป)นการถ�ายรูป ถือเป)นส�วนสําคัญหนึ่งของการศึกษานี้ เพราะ
เป)นการเก็บบันทึกสถานการณ2ท่ีเห็นภาพได�ชัดเจนว�าพ้ืนท่ีไหนดีหรือไม�ดี เหมาะหรือไม�เหมาะสําหรับ
การจัดกิจกรรมสาธารณะ 

  6) Keeping a Diary เป)นการจดไดอารี่จะทําให�เราสามารถบันทึกรายละเอียดได�
มากข้ึน ว�ามีอะไรเกิดข้ึนบ�าง ปฏิสัมพันธ2ท่ีเกิดข้ึนระหว�างผู�คน และพ้ืนท่ีเป)นอย�างไร ยิ่งจดไว�ละเอียด
เท�าไหร�ก็ยิ่งดี แล�วค�อยมาจัดหมวดหมู�และคัดเลือกข�อมูลทีหลัง 

  7) Test Walks คือการกําหนดเส�นทางข้ึนมาแล�วก็ทดสอบเดินด�วยตนเอง เราจะได�
สํารวจป-ญหาว�าเส�นทางนั้นดีหรือไม�ดีอย�างไร มีคนสัญจรมากน�อยแค�ไหน เหมาะท่ีจะจัดกิจกรรมหรือ
สร�างพ้ืนท่ีสาธารณะหรือไม� 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับความต�องการ 
  ความต�องการ เป)นรูปแบบทางจิตวิทยาหรือความรู�สึก ท่ีนําไปสู�จุดมุ�งหมาย หรือเหตุผลการ
กระทําของพฤติกรรม  มาสโลว2 (Maslow,1980 อ�างใน ปชารัฐ ศักดาอดิศัย, 2558) นักจิตวิทยา 
แห�งมหาวิทยาลัยแบรนดีส2 ได�ชี้ให�เห็นว�าบุคคลจะต�องการตอบสนองกับความต�องการในระดับพ้ืนฐาน
ท่ีสุดก�อน จึงจะค�อยๆตอบสนองต�อความต�องการข้ันอ่ืนท่ีสูงข้ึนต�อไป ซ่ึงกรอบความคิดสําคัญ
ของทฤษ มี 3 ประการ  
   1) บุคคลเป)นสิ่งมีชีวิตท่ีมีความต�องการ ความต�องการมีอิทธิพลหรือเป)นเหตุจูงใจต�อ
พฤติกรรม ความต�องการท่ียังไม�ได�รับ การสนองตอบเท�านั้นท่ีเป)นเหตุจูงใจ ส�วนความต�องการท่ีได�รับ
การสนองตอบแล�วจะไม�เป)นเหตุจูงใจอีกต�อไป 
   2) ความต�องการของบุคคลเป)นลําดับชั้นเรียงตามความสําคัญจาก ความต�องการ
พ้ืนฐาน ไปจนถึงความต�องการท่ีซับซ�อน 
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   3) เม่ือความต�องการลําดับตํ่าได�รับการสนอบตอบอย�างดีแล�ว บุคคลจะก�าวไปสู�
ความต�องการลําดับท่ีสูงข้ึนต�อไป 
  มาสโลว2 (Maslow,1980 อ�างใน ปชารัฐ ศักดาอดิศัย, 2558) เสนอทฤษฎีลําดับข้ันความ
ต�องการ 5 ข้ันของมนุษย2 (Hierarchy of Need) จะถูกเรียงตามลําดับจากสิ่งท่ีกดดันมากท่ีสุดไปถึง
น�อยท่ีสุด ทฤษฎีของมาสโลว2ได�จัดลําดับความต�องการตามความสําคัญ ได�แก� 
   1. ความต�องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป)นความต�องการข้ัน
พ้ืนฐานของชีวิต เป)นแรงผลักดันทางชีวภาพ ยกตัวอย�างเช�น ความต�องอาหาร ท่ีพักอาศัย อากาศ ยา
รักษาโรค เป)นต�น และการมีสภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสม เช�น ความสะอาด ความสว�าง การระบาย
อากาศท่ีดี เป)นการสนองความต�องการในลําดับนี้ได� 
   2. ความต�องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป)นความต�องการท่ีเหนือกว�า
ความต�องการเพ่ือความอยู�รอด เป)นความต�องการจากสภาพแวดล�อมในด�านความปลอดภัยจาก
อันตรายต�าง ๆ ท้ังทางกายและทางใจ   
   3. ความต�องการทางสังคม (Social Needs) เป)นการต�องการการยอมรับจากกลุ�ม
คนรอบข�าง ไม�ว�าจะเป)นครอบครัว เพ่ือนหรือเพ่ือนร�วมงาน สังคม การมีโอกาสเข�าสมาคมสังสรรค2กับ
ผู�อ่ืน ได�รับการยอมรับเป)นสมาชิกในกลุ�มใดกลุ�มหนึ่งหรือหลายกลุ�ม 
   4. ความต�องการการยกย�อง (Esteem Needs) เป)นความต�องการการยกย�อง
ส�วนตัว ความนับถือ และสถานะทางสังคมจากบุคคลรอบข�าง 
   5. ความต�องการให�ตนเองนั้นประสบความสําเร็จ (Self – Actualization Needs) 
เป)นความต�องการสูงสุดของแต�ละบุคคล ความต�องการท่ีจะทําทุกอย�างให�สําเร็จ ต�องการจะเติมเต็ม
ศักยภาพของตนเอง ต�องการความสําเร็จในสิ่งท่ีปรารถนาสูงสุดของตัวเอง 
 มาสโลว2แบ�งความต�องการเหล�านี้ออกเป)นสองกลุ�ม คือ ความต�องการท่ีเกิดจากความขาด
แคลน (deficiency needs) เป)น ความต�องการ ระดับตํ่า ได�แก�ความต�องการทางกายและความ
ต�องการความปลอดภัย อีกกลุ�มหนึ่งเป)น ความต�องการก�าวหน�า และพัฒนาตนเอง (growth needs) 
ได�แก�ความต�องการทางสังคม เกียรติยศชื่อเสียง และความต�องการเติมความสมบูรณ2ให�ชีวิต จัดเป)น
ความต�องการระดับสูง และอธิบายว�า ความต�องการระดับตํ่าจะได�รับการสนองตอบจากป-จจัย
ภายนอกตัวบุคคล ส�วนความต�องการระดับสูง จะได�รับการสนองตอบ จากป-จจัยภายในตัวบุคคลเอง 
  ทฤษฎีแรงจูงใจ ความต�องการมนุษย2ของมาสโลว2 มีความสอดคล�องกับแนวคิดของคอทเลอร2 
และอาร2มสตรอง (Kotler & Armstrong, 2002 อ�างใน ปชารัฐ ศักดาอดิศัย, 2558, หน�า 23) ว�า
พฤติกรรมของมนุษย2เกิดข้ึนต�องมีสิ่งจูงใจ (Motive) หรือแรงผลักดัน (Drive) มากพอท่ีจะจูงใจให�
บุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต�องการของตนเอง ซ่ึงความต�องการของแต�ละคนย�อมไม�
เหมือนกัน ความต�องการบางอย�างเป)นความต�องการทางชีววิทยา (Biological Needs) เกิดข้ึนจาก
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สภาวะตึงเครียด เช�น ความความต�องการการยอมรับ (Recognition) การยกย�อง (Esteem) หรือการ
เป)นเจ�าของทรัพย2สิน (Belonging) ความต�องการส�วนใหญ�อาจไม�มากพอท่ีจะจูงใจให�บุคคลกระทําใน
ช�วงเวลานั้น ความต�องการกลายเป)นสิ่งจูงใจ เม่ือได�รับการกระตุ�นอย�างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด 
  จากการทบทวนวรรณกรรมทําให�ทราบว�ามนุษย2ทุกคนล�วนมีความต�องการท่ีแตกต�างกัน
ออกไปบนพ้ืนฐานของความต�องการมนุษย2 ซ่ึงความต�องการเหล�านั้นจะส�งผลถึงพฤติกรรม และการ
จัดสภาพแวดล�อมให�ดีนั้น ก็เป)นการสนองความต�องการในระดับหนึ่งด�วย ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้มีส�วนท่ี
ทําการศึกษาพฤติกรรมการใช�งานพ้ืนท่ีและความต�องการของผู�ใช�งานพ้ืนท่ี ซ่ึงจุดประสงค2ของ
การศึกษาเพ่ือต�องการพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะให�ตอบสนองต�อความต�องการของผู�ใช�งาน 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการประเมินหลังการใช�งาน 
  2.3.1. ความหมายของการประเมิน 
           การประเมินมีคําสําคัญท่ีมีความหมายใกล�เคียงกัน ได�แก� คําว�า Assessment และ 
Evaluation โดยพรภัทร2 ลือบุญธวัชชัย (2552) ได�ทําการสรุปความหมายและลักษณะสําคัญของการ
ประเมินชนิดต�างๆไว� ดังนี้ 
   ความหมายของการประเมิน ของคําว�า Assessment คือการวัดการใช�งานและ
ความพึงพอใจของผู�ใช�งานเพ่ือการเสนอวิธีพัฒนา ปรับปรุงโครงการ หรือเป)นการตอบคําถามว�าสิ่งท่ี
ต�องการศึกษาสามารถตอบสนองความต�องการในการใช�งานได�ดีเพียงใด ในส�วนของคําว�า 
Evaluation คือ การประเมินผล หมายถึงกระบวนการตัดสินคุณภาพของงานหรือสิ่งท่ีต�องการ
ประเมิน แบ�งเป)นอีก 2 ชนิด คือ Formative Evaluation เป)นการวัดระหว�างทาง เพ่ือสะท�อนผลงาน
ของผู�ปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค2เพ่ือกระตุ�นให�เกิดการปรับปรุงพัฒนาให�ดีข้ึน และ Summative 
Evaluation เป)นการวัดผลปลายทางหลังจากผู�ปฏิบัติงานได�ทํางานนั้นเสร็จสิ้นไปแล�ว โดยมี
วัตถุประสงค2เพ่ือสรุปผลรวมของโครงการ 
   พรภัทร2 ลือบุญธวัชชัย (2552) ยังรวบรวมรูปแบบการประเมินสวนสาธารณะ ซ่ึง
เป)นพ้ืนท่ีสาธารณะโดยกล�าวถึง การจัดสวนสาธารณะโดยท่ัวไปมักมีการประเมินสภาพพ้ืนท่ีและ
สํารวจการใช�งานของผู�ท่ีเข�ามาใช�บริการพ้ืนท่ี รวมถึงมีการคิดวิธีและเทคนิคต�าง ๆ ท่ีใช�สําหรับการ
สํารวจและประเมินสวนสาธารณะอย�างต�อเนื่อง เทคนิคท่ีได�รับความนิยมเป)นการพัฒนารูปแบบมา
จากการประเมินการใช�งานอาคาร คือ 1.Post Occupancy Evaluation (POE) ของ Preiser ในปx
ค.ศ.1960 ซ่ึงเป)นเทคนิคการประเมินหลังการใช�งาน เพ่ือให�ได�ข�อมูลป-ญหาจากผู�ใช�งานให�สามารถ
นํามาปรับปรุงต�อไปได� 2. Rapid Ethnographic Assessment Procedures (REAP) ของ Low ใน
ปx ค.ศ.1992 ซ่ึงเดิมเป)นเทคนิคเพ่ือการประเมินในวงการแพทย2 และการเกษตร จนพัฒนาเป)น
เครื่องมือประเมินสวนสาธารณะในเมืองเพ่ือให�สามารถเก็บข�อมูลได�อย�างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
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มีความครอบคลุมถึงประเด็นสําคัญ นอกจากนี้ต�อมายังได�มีการคํานึงถึงความต�องการและพฤติกรรม
การใช�งาน คล�ายแนวคิดเชิงการตลาดในด�านการบริการลูกค�ามากยิ่งข้ึน จึงได�ประยุกต2เทคนิคการ
สํารวจตลาดผู�บริโภค 3.Market Research ของ Kornblum ในปx ค.ศ.1997 ให�มีความสอดคล�องกับ
การสํารวจ ประเมินความต�องการ และการใช�งานสวนสาธารณะในเมืองโดยเพ่ิมข�อพิจารณาในด�าน
กลุ�มเปLาหมาย กลุ�มคู�แข�ง คุณค�าทางสังคมและเศรษฐกิจ กลยุทธ2การประชาสัมพันธ2 และการวาง
แผนการส�งเสริมภาพลักษณ2 
  2.3.2. รูปแบบการประเมินพ้ืนท่ีหลังการใช�งาน 

ในส�วนของแนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับการประเมินพ้ืนท่ีหลังการใช�งาน (Post Occupancy 
Evaluation: POE) ผู�วิจัยได�ทําการศึกษา ค�นคว�าและรวบรวมงานเอกสาร โดยศึกษาถึงความหมาย 
คําจํากัดความ แนวคิดทฤษฎี วิธีการในการประเมินพ้ืนท่ีหลังการใช�งาน รวมไปถึงการใช�เครื่องมือใน
การเก็บข�อมูล การวิเคราะห2ข�อมูลเพ่ือใช�เป)นแนวทางในการวิจัย ให�ได�มาซ่ึงผลสรุปของข�อมูลท่ีจะ
สามารถนํามาใช�เป)น แนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีศึกษา 

 มีการศึกษาเก่ียวกับการประเมินพ้ืนท่ีหลังการใช�งานจากนักวิจัยหลายท�าน ผู�วิจัยได�ทําการ
รวบรวมความหมายและคําจํากัดความจากผู�ท่ีทําการศึกษาในอดีต โดยส�วนใหญ�จะกล�าวถึงความ
เก่ียวข�องกับสภาพแวดล�อมทางกายภาพ (Wener, 1989; นพดล สหชัยเสรี, 2550; ป-ญจพงศ2         
นาคะบุตร, 2553 และรุจา อินทสระ, 2558) รองมาเป)นเรื่องของพฤติกรรม  (Wener, 1989; นพดล 
สหชัยเสร,ี 2550 และป-ญจพงศ2 นาคะบุตร, 2553)  สังคม (Wener, 1989)  การรับรู� (นพดล          
สหชัยเสร,ี 2550) และผลกระทบ (ณัชจารีย2กร สวัสด์ิมงคลกุล, 2557) ซ่ึงในการทําการประเมิน
จะต�องเป)นการประเมินอย�างมีระบบและชัดเจน (ป-ญจพงศ2 นาคะบุตร, 2553) ทําการศึกษาในเรื่อง
ของความเหมาะสมกับการใช�งาน ความต�องการของผู�ใช�งาน และความพึงพอใจของผู�ใช�งาน เพ่ือหา
แนวทางในการปรับปรุงพ้ืนท่ี และแนวทางในการออกแบบพ้ืนท่ีท่ีมีความใกล�เคียงกันต�อไป 

สรุปการประเมินพ้ืนท่ีหลังการใช�งาน เป)นการทําการเรียนรู�สิ่งท่ีเกิดข้ึนหลังการออกแบบ ซ่ึง
เน�นในเรื่องของสภาพแวดล�อมทางกายภาพ พฤติกรรม การรับรู�พ้ืนท่ี และผลกระทบ ว�ามีความ
เหมาะสมกับการใช�งานและตรงกับความต�องการของผู�ใช�งานมากน�อยเพียงใด โดยวัดจากความพึง
พอใจของผู�ใช�งาน เพ่ือใช�เป)นแนวทางในการปรับปรุงพ้ืนท่ี และเป)นแนวทางในการออกแบบพ้ืนท่ีอ่ืน
ท่ีมีลักษณะใกล�เคียงกันต�อไป 

ไพรเซอร2, แรบบินโนอิทซ2 และไวท2 (Preiser, Rabinoeitz & White, 1988) ยังจําแนกการ
ประเมินอาคารหลังการใช�งาน ซ่ึงการเลือกใช�ระดับของการประเมิน ควรเลือกให�เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค2งานวิจัย และความละเอียดของข�อมูลท่ีต�องการทําการศึกษา แบ�งออกเป)น 3 ระดับ ดังนี้ 

1) การเก็บข�อมูลแบบกว�าง (Indicative POE) เป)นวิธีการประเมินข้ันพ้ืนฐาน ใช�การเก็บ
ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับ ข�อดี ข�อเสียโดยรวมเป)นหลัก มีข้ันตอนในการดําเนินการเริ่มต้ังแต�การตรวจสอบ
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ข�อมูลเก่ียวกับความเป)นมาและวัตถุประสงค2การสร�าง ศึกษาประสิทธิภาพและการใช�ประโยชน2ใน
ป-จจุบัน จากนั้นทําการเก็บรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับป-ญหาในการใช�งาน โดยการใช�แบบสอบถาม การ
สํารวจ และสัมภาษณ2บุคคลท่ีมีส�วนเก่ียวข�อง ส�วนในข้ันตอนสุดท�ายเป)นการสรุปและเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุง  

2) การเก็บข�อมูลแบบจําเพาะ (Investigative POE) เป)นวิธกีารเก็บข�อมูลท่ีพัฒนาต�อจาก
การเก็บข�อมูลแบบกว�าง โดยมีการเก็บข�อมูลในเชิงลึกมากข้ึน เก็บข�อมูลแบบเจาะจงเฉพาะบาง
ช�วงเวลาหรือบางพ้ืนท่ี ของอาคาร หรือการศึกษาข�อมูลจากอาคารท่ีมีลักษณะใกล�เคียงกัน รวมถึง
การประเมินผลในหัวข�อท่ีครอบคลุมรายละเอียดมากข้ึน  

3) การเก็บข�อมูลเชิงลึก (Diagnostic POE) เป)นวิธีการเก็บข�อมูลท่ีต�อเนื่องมาจากการเก็บ
ข�อมูลแบบจําเพาะ ส�วนใหญ�จะใช�วิธีการนี้เม่ือต�องการเก็บข�อมูลในเชิงลึกท่ีวิธีอ่ืนไม�สามารถทําได�หรือ
พบจุดบกพร�องจากการเก็บข�อมูลแบบจําเพาะ ซ่ึงวิธีการเก็บข�อมูลเชิงลึกอาจต�องใช�ระยะเวลาในการ
ดําเนินการนานและอาจต�องมีผู�ช�วยในการเก็บข�อมูล การเก็บข�อมูลรูปแบบนี้ต�องใช�วิธีการท่ีซับซ�อน
มากข้ึน มีการเก็บข�อมูลจากหลายตัวแปร มีการนําวิธีการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร2เก่ียวกับการทดลอง
มาใช� หรือมีการศึกษาเปรียบเทียบจากกลุ�มตัวอย�างอาคารท่ีมีประเภทและรูปแบบการใช�งาน
เหมือนกัน ซ่ึงท้ัง 3 ระดับมีข้ันตอนในการวางแผน จัดการ และประยุกต2ใช�เช�นเดียวกันดังภาพท่ี 2.9 
 

ภาพท่ี 2.4: ��������	� Presiser’s POE Process Model 
  
 
 
   
  
 
 
 
 

 
 
 
ท่ีมา: Preiser, W., Rabinowitz, H., & White, E. (1988). The POE process model. Post- 
       occupancy evaluation. New York: Van Nostrand Reinhold.  
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  รูปแบบการประเมินหลังการใช�งานได�ถูกพัฒนาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป)นเวลากว�า 20 ปx
มาแล�วโดยโฮเกนและเชอรีเดน (Horgen & Sheridan, 1996) กล�าวถึง เครื่องมือท่ีใช�ในการประเมิน
จะใช�แบบสอบถามเป)นเครื่องมือในการเก็บข�อมูลจากผู�ใช�พ้ืนท่ีนั้นๆ ได�แก� ความพึงพอใจแล�วความ
คิดเห็นท่ีมีต�อส�วนใช�งาน ซ่ึงการประเมินอาคารหลังการเข�าใช�เป)นการประเมินอย�างมีระบบวิธี 
(Systematic Post Occupancy Evaluation) คือ การนําเอาวิธีการค�นคว�าวิจัยท่ีมีระบบ มีวิธีการท่ี
ชัดเจนเป)นวิทยาศาสตร2มาผสมกับวิธีการศึกษาค�นคว�าในสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง เช�น พฤติกรรม-
สภาพแวดล�อม (ป-ญจพงศ2 นาคะบุตร, 2553)  อีกท้ังซิมริ่ง และไรเซนสเตน (Zimring & 
Reizenstein, 1980) และซอมเมอร2 (Sommer, 1984) อ�างใน รุจา อินทสระ (2558, หน�า 26) ได�ให�
แนวทางในการประเมินอาคารหลังการใช�งาน ว�าจะต�องเป)นการทดลองภาคสนามหรือทํากับ
สิ่งแวดล�อม โดยมีการควบคุมและมีการใช�ทฤษฎีท่ีชัดเจน 

การประเมินอาคารหลังการใช�งาน มักใช�วิธีการโต�ตอบ (Interactive) เช�น การสัมภาษณ2 
โดยจะเป)นรายกลุ�มหรือรายบุคคลก็ได� รวมถึงการเดินสํารวจ (Walk Through) เข�าไปยังสิ่งแวดล�อม
ท่ีต�องการจะทําการประเมิน สามารถดําเนินการได� 3 ลักษณะ (Preiser, Rabinoeitz & White, 
1988) ดังนี้ 

1) สอบถามทัศนคติ ความคิดเห็น และระดับความพึงพอใจ ของผู�ใช�งานในพ้ืนท่ีหรือผู�ท่ีอยู�ใน
สิ่งแวดล�อมท่ีต�องการจะทําการประเมิน 

2) นําวิธีการทางวิทยาศาสตร2มาใช� โดยเป)นการทดลองในสภาพแวดล�อมจริงท่ีสามารถทํา
การควบคุมได� สอบถามเพ่ือให�ได�มาซ่ึงแนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับพฤติกรรมของผู�ใช�งานในสิ่งแวดล�อมท่ี
เป)นเชิงวิทยาศาสตร2  

3) นําข�อมูลท่ีได�จากการศึกษาและสํารวจ ไปใช�ในการออกแบบสภาพแวดล�อมใหม� 
สิ่งก�อสร�างใหม� หรือเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล�อมของอาคารเดิม โดยให�ผู�ใช�งานได�มีส�วนร�วมใน
กระบวนการรับฟ-ง และแสดงความความคิดเห็น 

ป-ญจพงศ2 นาคะบุตร (2553) ได�กล�าวถึงการออกแบบเครื่องมือในการรวบรวมข�อมูลท่ี
เก่ียวกับการประเมินอาคารหลังการใช�งาน ในรูปแบบทางกายภาพท่ีใช�กันมากท่ีสุด 3 ประเภท ได�แก�  

1) แบบสังเกตการณ2 เป)นวิธีท่ีนักวิจัยเก็บข�อมูลโดยการบันทึกพฤติกรรมของกลุ�มตัวอย�างใน
สถานการณ2เฉพาะสถานการณ2หนึ่ง การสังเกตการณ2สามารถทําได�หลายวิธี ได�แก� วิธีการสังเกต
โดยตรง เช�น การถ�ายรูป การวัด การจดบันทึกเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดล�อมและ
พฤติกรรมผู�ใช�งานในสิ่งแวดล�อมนั้น วิธีการหาร�องรอย โดยการสังเกตหาร�องรอยทางกายภาพท่ีเป)น
หลักฐานสะท�อนพฤติกรรมการใช�พ้ืนท่ี และวิธีการเข�าไปมีส�วนร�วม โดยเป)นลักษณะท่ีผู�วิจัยร�วมอยู�ใน
กลุ�มบุคคลหรือตัวอย�างท่ีสํารวจเพ่ือการศึกษาพฤติกรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของคน
และสังคมท่ีทําการศึกษา 
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2) การสัมภาษณ2 เป)นกระบวนการติดต�อสื่อสารระหว�างผู�สัมภาษณ2และผู�ตอบสัมภาษณ2 โดย
อาศัยคําถามเป)นสื่อในการเก็บรวบรวมข�อมูล ข�อดีของกาสัมภาษณ2 คือ ได�ข�อมูลท่ีผู�ตอบสัมภาษณ2ไม�
ต�องการเขียนเป)นหลักฐาน ผู�สัมภาษณ2มีโอกาสอธิบายขยายความในส�วนของคําถาม และทําให�เกิด
ความม่ันใจว�าคําตอบท่ีได�จะมีความถูกต�องแม�นยําจากการสังเกตความร�วมมือของผู�ตอบ แต�ข�อเสีย
ของการเก็บข�อมูลด�วยวิธีนี้ คือ เปลืองเวลาและแรงงานในการรวบรวมข�อมูล โดยเฉพาะในกรณีท่ีกลุ�ม
ตัวอย�างกระจัดกระจาย แบบสัมภาษณ2มี 2 ประเภท ได�แก� ประเภทท่ีมีโครงสร�าง (Structured 
Interview) เป)นคําถามท่ีกําหนดรูปแบบคําตอบให�เลือกตอบท่ีชัดเจนซ่ึงอยู�ภายในขอบข�ายท่ีกําหนด 
และประเภทท่ีไม�มีโครงสร�างแน�นอน (Unstructured Interview) เป)นคําถามท่ีไม�กําหนดคําตอบให�
เลือกตอบ แต�เป)นคําถามท่ีต�องการคําตอบท่ีเปLนข�อเท็จจริงและท่ีแสดงเหตุผลจากผู�ตอบแต�ละคน 

3) แบบสอบถาม เป)นรายการท่ีเตรียมไว�เพ่ือรวบรวมข�อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการส�ง
แบบสอบถามให�กลุ�มตัวอย�างท่ีเลือกไว�ตอบตามความสมัครใจ แบบสอบถามมุ�งเก็บข�อมูลท่ีเป)น
ข�อเท็จจริง ความเห็นตลอดจนทัศนคติ แบบสอบถามมีข�อดีตรงท่ีประหยัดกว�าเครื่องมือแบบอ่ืน แต�ก็
มีข�อเสียตรงท่ีคําตอบท่ีได�รับท่ีข้ึนอยู�กับความจริงของผู�ตอบ ไม�มีทางรู�ได�หรือสังเกตได� และป-ญหาอีก
อย�างคือ คําตอบท่ีได�อาจมีอัตราส�วนตํ่ากว�าแบบสัมภาษณ2 แบบคําถามท่ีใช�แบบสอบถาม มี 2 
ประเภท คือ คําถามแบบป]ด (Close Ended) เป)นคําถามท่ีมีคําตอบกําหนดไว�ให�เลือก และคําถาม
แบบเป]ด (Open Ended) เป)นคําถามท่ีไม�มีคําตอบให�ผู�ตอบ แต�ผู�ตอบคําถามตอบเองตามความ
คิดเห็นส�วนตัว 

 จากการศึกษาเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการประเมิน ทําให�ได�ทราบถึงว�าการ
ประเมินเป)นการทําการศึกษาสิ่งท่ีเกิดข้ึนหลังการออกแบบ ถึงความเหมาะสมในการใช�งาน ตรงตาม
ความต�องการของผู�ใช�งานมากน�อยเพียงใด ซ่ึงในการทําการประเมินควรพิจารณาระดับของการ
ประเมินให�เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค2ของงานวิจัย โดยในการวิจัยครั้งนี้เป)นการเก็บข�อมูลแบบ
กว�าง ท่ีทําการศึกษาเก็บข�อมูลเก่ียวกับการใช�งานในป-จจุบัน การเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี รวมถึงศึกษา
ป-ญหาและความต�องการ โดยทําการสํารวจ สัมภาษณ2ผู�ท่ีเก่ียวข�อง และทําแบบสอบถาม เพ่ือนํา
ข�อมูลท่ีได�มาสรุปเป)นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีในลักษณะทางเชื่อมต�อระบบสัญจร (BTS)และ
อาคารต�อบทบาทการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 

 
2.4 แนวความคิดการออกแบบเพ่ือทุกคน 
 พ้ืนท่ีสาธารณะเป)นพ้ืนท่ีเพ่ือให�ทุกคนในสังคมสามารถเข�าถึงและใช�ประโยขน2ในพ้ืนท่ีได� 
ดังนั้นในการออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะจึงจําเป)นท่ีจะต�องเก่ียวข�องกับการออกแบบเพ่ือทุกคน 
(Universal Design) 
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 2.4.1 ความเป)นมาของการออกแบบเพ่ือทุกคน 
  ความเป)นมาของการออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design) เกิดข้ึนเป)นครั้งแรกใน
สหรัฐอเมริกาเนื่องจากจํานวนของผู�พิการมีมากข้ึน และสิ่งของเครื่องใช�ท่ีมีอยู�ก็เป)นอุปสรรคสําหรับ
คนเหล�านั้น  ดังนั้น เม่ือปx ค.ศ.๑๙๙๐ สมาคมมาตรฐานแห�งชาติของสหรัฐอเมริกาได�ออกกฎหมาย
คนพิการ (The American Disabilities Act) ข้ึนเพ่ือกําจัดอุปสรรคต�อผู�พิการโดยรับรองสิทธิของผู�
พิการให�ทัดเทียมกับคนท่ัวไป แต�กฎหมายนี้ยังใช�ไม�ได�กับสินค�าหรือบริการทุกอย�าง  Mr. Ronald L. 
Mace ในปx ค.ศ.1941-1998 ศาสตราจารย2มหาวิทยาลัยนอร2ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา จึง
ได�เสนอแนวความคิด Universal Design ข้ึนมาเพ่ือให�ทุกคนสามารถใช�สินค�าและบริการได�เท�าเทียม
กันหมด นั่นคือการออกแบบท่ีเหมาะสมกับความเป)นอยู�สําหรับผู�บริโภคทุกคน ไม�ว�าจะมีอายุหรือ
ความสามารถเพียงใด (อัครพงษ2 เวชยานนท2, 2550) 
  2.4.2 ความสําคัญของการออกแบบเพ่ือทุกคน 
  กฤษนะ ละไล (2556 อ�างใน พรวิทู โค�วคชาภรณ2, 2557) ได�ให�เหตุผลของความสําคัญของ
การออกแบบเพ่ือทุกคน ซ่ึงมีความจําเป)นต�อป-จจุบันและอนาคต ด�วยเหตุผล 5 ประการ ดังนี้  
    1) ผู�สูงอายุมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ หลายประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย กําลัง
เข�าสู�ความเป)นสังคมผู�สูงอายุ มนุษย2มีอายุยืนยาวข้ึนและต�องการสิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆท่ีจะ
ก�อให�เกิดความสะดวกและปลอดภัยต�อการดําเนินชีวิตมากข้ึน 
     2) ประชากรโลกจะมีคนพิการมากข้ึน หรือมีคนท่ีจําเป)นต�องใช�สิ่งอํานวยความ
สะดวกต�างๆจะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน เพราะความพิการมีได�เกิดข้ึนจากโดยกําเนิดเพียงเท�านั้น ยัง
เกิดข้ึนจากความเจ็บไข�ได�ป�วยและอุบัติเหตุ รวมถึงความพิการท่ีมาจากสภาพความแก�ชราด�วย 
    3) กฎหมายบังคับให�ทําการออกแบบเพ่ือทุกคน ในป-จจุบันหลายประเทศ เช�น 
ญ่ีปุ�น อเมริกาอังกฤษ เยอรมัน เป)นต�น ได�มีการออกกฎหมายบังคับให�สถานท่ีสาธารณะและตึก
อาคารต�างๆจะต�องจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือคนท้ังมวล ซ่ึงประเทศไทยก็ได�มีกฎหมายหลาย
ฉบับออกมามีผลบังคับใช�เช�นกัน เช�น กฎหมายส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
กระทรวงมหาดไทย ปxพ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงการพัฒนาสังคม ปxพ.ศ.2556 เป)นต�น ซ่ึงมีผล
บังคับใช�ให�การออกแบบอาคารและสถานท่ีสาธารณะทุกแห�งจะต�องมีการออกแบบเพ่ือทุกคน ต�อง
จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆสําหรับคนพิการและผู�สูงอายุ 
    4) กติกาโลกการออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design) เป)นภาษาสากลและ
กติกาสากลของโลกยุคป-จจุบันและอนาคตจะเห็นได�ว�าจากกลุ�มประเทศท่ีพัฒนาแล�วและประเทศท่ี
กําลังพัฒนาจะต�องมีการออกแบบเพ่ือทุกคน ดังนั้นการออกแบบเพ่ือทุกคนจึงเสมือนดัชนีชี้วัดความ
เจริญรุ�งเรืองของแต�ละประเทศอีกทางหนึ่ง ซ่ึงประเทศไทยกําลังก�าวเข�าสู�ความเป)นประชาคมอาเซียน 
ยิ่งต�อง ตระหนักถึงเรื่องนี้ให�มาก เพ่ือจะได�เป)นท่ียอมรับในเวทีโลก 
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    5) การออกแบบบ�านเมืองเพ่ือทุกคนแสดงให�เห็นถึงความไม�ประมาทในการดําเนิน
ชีวิตเพราะในอนาคตเราอาจต�องพ่ึงพาการออกแบบเหล�านี้ต�องใช�สิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ เช�น ผู�
มีป-ญหาด�านสุขภาพ หญิงต้ังครรภ2 เด็กเล็ก หรือผู�มีภาระหน�าท่ีในการดูแลบิดามารดาหรือผู�สูงอายุ 
ซ่ึงการปฏิบัติด�วยความไม�ประมาทนี้เป)นไปตามหลักธรรมพุทธศาสนาด�วย 
  2.4.3 หลักการของการออกแบบเพ่ือทุกคน  
  หลักการ 7 ประการของการออกแบบเพ่ือทุกคน เป)นแนวความคิดสากลท่ีองค2การ
สหประชาชาติได�พยายามเผยแพร�และส�งเสริม จากแนวความคิดเดิมเพ่ือให�คนพิการได�รับสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการดํารงชีวิตในอาคารและสิ่งแวดล�อมตามโครงการ Promotion of Non-
Handicapping Physical Environment for Disabled Persons และได�มีการพัฒนาตามลําดับ  
เป)น Accessible Design, Adaptable Design, Barrier Free Design, Design for all และ 
Inclusive Design ซ่ึงในท่ีสุดก็เป)นท่ียอมรับโดยท่ัวไปในหลักการของ Universal Design ซ่ึง
ประกอบด�วย หลัก 7 ประการ ได�แก� (ไตรรัตน2 จารุทัศน2, 2558)   
  1) ทุกคนใช�ได�อย�างเท�าเทียมกัน (Equitable Use) คือ การออกแบบท่ีเป)นประโยชน2และ
ตรงความต�องการของคนทุกกลุ�ม 
  2) มีความยืดหยุ�น ปรับเปลี่ยนการใช�ได� (Flexible Use) คือ การออกแบบท่ีรองรับ
ความสามารถท่ีหลากหลายของแต�ละบุคคล 
  3) ใช�งานง�าย (Simple and Intuitive Use) คือ ใช�การออกแบบท่ีง�ายต�อความเข�าใจ โดยไม�
คํานึงถึงประสบการณ2และระดับความรู�ความสามารถ 

4) การสื่อความหมายท่ีเข�าใจง�าย (Perceptible Information) คือ การสื่อสารข�อมูลท่ี
จําเป)นในการออกแบบได�อย�างมีประสิทธิภาพโดยไม�คํานึงถึงสภาพแวดล�อมหรือความสามารถทาง
ประสาทสัมผัสของผู�ใช� 

5) การออกแบบท่ีเผื่อการใช�งานท่ีผิดพลาดได� (Tolerance for Error) คือ การออกแบบท่ี
สามารถลดอันตรายจากอุบัติเหตุและผลกระทบท่ีไม�พึงประสงค2หรือการกระทําท่ีไม�ได�ต้ังใจ 

6) ใช�แรงน�อย (Low Physical Effort) คือ การออกแบบท่ีสามารถนํามาใช�อย�างมีประสิทธิ 
ภาพสะดวกสบายและไม�เกิดความเม่ือยล�า 

7) มีขนาดและพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการเข�าถึงและใช�งานได� (Size and Space for Approach 
and Use) คือ ขนาดท่ีเหมาะสมและมีพ้ืนท่ีสําหรับการเข�าถึงและการใช�งาน โดยไม�คํานึงถึงขนาดร�าง
กาย ท�าทางหรือการเคลื่อนไหวของผู�ใช� 
  2.4.4 กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการออกแบบเพ่ือทุกคนและการสร�างทางเชื่อม 
  ตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องหลักเกณฑ2การอนุญาตและค�าตอบแทนการสร�างทาง
เชื่อมระหว�างระบบขนส�งมวลชนกรุงเทพมหานครส�วนต�อขยายกับอาคารบุคคลภายนอก โดยรูปแบบ
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ทางเชื่อมต�อต�องเพียงพอท่ีประชาชนสามารถใช�สัญจรเข�าออกได�โดยปลอดภัยและเป)นไปตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี4 (พ.ศ.2542) ออกแบบตามความในพระราชบัญญัติการฟ��นฟูสมรรถภาพคนพิการ
พ.ศ.2524 และระเบียบคณะกรรมการฟ��นฟูสมรรถภาพคนพิการ ว�าด�วยมาตรฐานหรือสิ่งอํานวยความ 
สะดวกโดยตรงแก�คนพิการพ.ศ.2544 หรือกฎกระทรวงและระเบียบราชการท่ีออกในภายหลังโดย
ผู�วิจัยได�ทําการทบทวนเพ่ือใช�นํามาเป)นเกณฑ2ในการใช�สํารวจสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวกับการ
ออกแบบเพ่ือทุกคนของพ้ืนท่ีศึกษาในวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 
    1) พ้ืนผิวระหว�างอาคาร สถานีรถไฟฟLาและทางเชื่อมมีพ้ืนผิวเสมอกัน ไม�ขุรขระ ไม�
ทําให�การสัญจรไม�สะดวก กว�างอย�างกว�างไม�น�อยกว�า 1.20 เมตร 
    2) มีทางลาดในพ้ืนต�างระดับทุกแห�ง พ้ืนผิวทางลาดใช�วัสดุกันลื่น ความกว�างไม�น�อย
กว�า 90 เซนติเมตร สัดส�วนความลาดเอียงไม�เกินค�าท่ีกําหนด (ความยาวทางลาดน�อยกว�า 3 เมตร 
ลาดเอียง 1:12 ความยาวต้ังแต� 3-6 เมตร ลาดเอียง 1:16 และความยาว 6 เมตรข้ึนไป ลาดเอียง 
1:20) มีชานพักยาว 1.50 เมตร ถ�าทางลาดนั้นมีความยาวเกิน 6 เมตร ด�านท่ีไม�มีผนังก้ัน ให�ทําขอบ
สูงจากพ้ืนผิว อย�างน�อย 10 cm ราวจับสูงจากพ้ืนผิวทางลาดอย�างน�อย 80 เซนติเมตร โดยราวจับมี
ลักษณะกลมเส�นผ�าศูนย2กลาง 4.5-5 เซนติเมตร และราวจับให�ยื่นเลยจากจุดเริ่มต�นถึงจุดสิ้นสุดของ
ทางลาด ข�างละอย�างน�อย 30 cm  
     3) มีลิฟท2 รับส�งคนพิการโดยประตูกว�างไม�น�อยกว�า 85 cm ขนาดของลิฟท2กว�างไม�
น�อยกว�า 1.10 x 1.40 เมตร ปุ�มกดเรียกลิฟท2และปุ�มบังคับลิฟท2 ให�อยู�สูงจากพ้ืน 0.90 - 1.20 เมตร 
และมีอักษรเบลล2กํากับไว�ทุกปุ�มท่ีมีสิ่งตีพิมพ2กํากับ ภายนอกลิฟท2ไม�มีสิ่งกีดขวาง ภายในลิฟท2ให�มีราว
จับสูงจากพ้ืนอย�างน�อย 80 เซนติเมตร เม่ือลิฟท2หยุดตามชั้นควรมีเสียงบอก หากเกิดเหตุขัดข�องให�มี
เสียงและดวงไฟเตือนเป)นไฟกระพริบท้ังภายนอกและภายในห�องลิฟต2 เพ่ือให�คนพิการมองเห็นและได�
ยินหรือสื่อความหมายรับรู� 
    4) ทางสัญจรให�มีพ้ืนผิวต�างสัมผัส สําหรับคนพิการทางการมองเห็น มีขนาดกว�างไม�
น�อยกว�า 30 เซนติเมตร  
    5) มีแผนผังหรือปLายติดประกาศขนาดใหญ�และติดไฟให�คนสายตาเลือนรางเห็น
ชัดเจนหรือมีปLายอักษรวิ่งข�อมูลพร�อมประกาศโดยใช�เสียงทุกครั้ง 
  จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการออกแบบเพ่ือทุกคนและการ
สร�างทางเชื่อม จึงสรุปตารางเพ่ือใช�ในการสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวกด�านการออกแบบเพ่ือทุกคน
บนพ้ืนท่ีศึกษาดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.4: แสดงสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวกด�านการออกแบบเพ่ือทุกคนบนพ้ืนท่ีศึกษา 
 

การออกแบบเพ่ือทุกคน 
สะพาน
ช�อง

นนทรี 

ควอ
เทียร2
ปาร2ค 

ลาน
ปทุม
วัน 

1.พ้ืนผิวระหว�างท่ีต�างๆ มีพ้ืนผิวสัมผัสสัมเสมอกัน  และทางสัญจรกว�างไม�
น�อยกว�า 1.20 เมตร 

   

2.มีทางลาด 
   2.1 พ้ืนผิวทางลาดใช�วัสดุกันลื่น 
   2.2 ความกว�างไม�น�อยกว�า 90 เซนติเมตร 
   2.3 สัดส�วนความลาดชัน 1:12 
   2.4 มีราวจับสูงจากพ้ืนทางลาด ไม�น�อยกว�า 80 เซนติเมตร 
   2.5 ราวจับมีลักษณะกลม เส�นผ�าศูนย2กลาง 4.5 - 5.0 เซนติเมตร 
   2.6 เริ่มต�นและสิ้นสุดของทางลาด ราวจับยื่นด�านละ ไม�น�อยกว�า 30 
เซนติเมตร 

   

3.มีลิฟท2 
   3.1 ประตูลิฟท2กว�าง ไม�น�อยกว�า 85 เซนติเมตร 
   3.2 ขนาดของลิฟท2กว�างไม�น�อยกว�า 1.10 x 1.40 เมตร 
   3.3 ปุ�มเรียกลิฟท2และปุ�มบังคับลิฟท2อยู�สูงจากพ้ืน 0.90 - 1.20 เมตร 
   3.4 ปุ�มเรียกลิฟท2และปุ�มบังคับลิฟท2มีอักษรเบลล2กํากับ 
   3.5 ภายในลิฟท2มีราวจับสูงจากพ้ืน ไม�น�อยกว�า 80 เซนติเมตร 
   3.6 เม่ือลิฟท2หยุดตามชั้น ควรมีเสียงบอก 
   3.7 หากเกิดเหตุขัดข�อง ให�มีท้ังเสียงและดวงไฟเตือนเป)นไฟกระพริบ
ท้ังภายในและภายนนอกห�องลิฟท2 

   

4.ทางสัญจรให�มีพ้ืนผิวต�างสัมผัส (สําหรับคนพิการการมองเห็น) มีขนาด
กว�าง ไม�น�อยกว�า 30 เซนติเมตร 

   

5.แผนผังและปLายติดประกาศ 
   5.1 มีติดไฟให�คนสายตาเลือนลาง 
   5.2 มีปLายอักษรวิ่งให�ข�อมูล 
   5.3 มีการประกาศข�อมูลโดยใช�เสียง 
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2.5 ตัวอย�างงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
  ณัฐชานันท2 ศิริประเสริฐ (2558) “ป-จจัยทางกายภาพท่ีส�งผลต�อคุณภาพของพ้ืนท่ีเป]ดโล�งก่ึง
สาธารณะในศูนย2การค�าชุมชน” โดยสนใจกระบวนการพัฒนาพาณิชยกรรมรูปแบบศูนย2การค�าชุมชน
ท่ีมีแนวคิดผสมผสานพ้ืนท่ีสาธารณะกับพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม ซ่ึงหลายโครงการประสบความสําเร็จ และ
กลายเป)นพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะของเมือง จุดประสงค2เพ่ือศึกษารูปแบบกายภาพของพ้ืนท่ีศึกษา ประเมิน
คุณภาพพ้ืนท่ี ศึกษาพฤติกรรมของผู�ใช�งานและระบุองค2ประกอบกายภาพเพ่ือหาแนวทางการ
ออกแบบ โดยวิเคราะห2พ้ืนท่ีศึกษาในเขตกรุงเทพชั้นใน 14 แห�ง เพ่ือจําแนกรูปแบบและวิเคราะห2
ความสัมพันธ2กับคุณภาพและการใช�ประโยชน2 
   ป]ยะพงษ2 ภู�ขํา (2553) “แนวทางการบริหารจัดการพ้ืนท่ีใช�สอยถนนคนเดินบนทางเดินเชื่อม
ใต�รางรถไฟฟLากรณีศึกษาบริเวณสถานีสนามกีฬาแห�งชาติ” โดยศึกษาความเป)นไปได�ในการพัฒนา
พ้ืนท่ี sky walk เพ่ือรองรับเป)นถนนคนเดิน มีสมมติฐานว�าสิ่งแวดล�อมกายภาพของทางเดินเชื่อมมี
ศักยภาพในการรองรับการพัฒนา และผู�สัญจรมีความต�องการกิจกรรมบนทางเดินนี้ ขัดแย�ง กับ
ข�อบังคับ 2.9 ของกรุงเทพฯท่ีไม�อนุญาตให�ใช�พ้ืนท่ีเพ่ือหาประโยชน2ในเชิงพาณิชย2 ทําการเก็บข�อมูล
ทางกายภาพจากการสังเกต สํารวจ ถ�ายภาพ วิธีการนับ และใช�เทคนิคสัมภาษณ2กับกลุ�มตัวอย�าง 80 
ตัวอย�างถึงความต�องการและข�อคํานึงถึงในการจัดการพ้ืนท่ี พบว�า มีความต�องการพ้ืนท่ีกิจกรรมจริง 
โดยเป)นกิจกรรมเชิงการแสดงกลางแจ�งและกิจกรรมนิทรรศการมากกว�ากิจกรรมเชิงพาณิชย2 และ
เสนอเป)นแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนท่ี สําหรับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ในการปรับปรุงแก�ไข
ข�อกําหนด 2.9 ในการใช�พ้ืนท่ีทางเดินเชื่อมท่ีเหมาะสมในอนาคตต�อไป 
   มัญชุตา กัญชนะ (2554) “รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเชิงนโยบาย พ้ืนท่ีก่ึง
สาธารณะของโครงการเอกชนย�านธุรกิจศูนย2การเมืองกรุงเทพฯ” โดยให�ความสําคัญกับการพัฒนา
พ้ืนท่ีสาธารณะในเมือง ทําการศึกษารูปแบบแนวคิดการใช�พ้ืนท่ีบางส�วนของเอกชนให�เป)นพ้ืนท่ีก่ึง
สาธารณะ อ�างอิงจากกฎหมายต�นแบบของนครนิวยอร2ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมี 12 รูปแบบตาม
ลักษณะกายภาพและการใช�ประโยชน2 มีการกําหนดมาตรฐานของพ้ืนท่ีอย�างชัดเจนท้ังรูปแบบ 
องค2ประกอบทางภูมิทัศน2 และนโยบายการใช�งานพ้ืนท่ี เพ่ือให�เอกชนปฏิบัติตาม พบว�ารูปแบบ
ดังกล�าวต�างจากพ้ืนท่ีในบริบทของกรุงเทพฯ ทําให�พ้ืนท่ีไม�เกิดประโยชน2กับคนเมืองเท�าท่ีควร จึง
ทําการศึกษาเพ่ือเสนอรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาอัน ได�แก� การกําหนดรูปแบบมาตรฐานของ
พ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะ การบังคับใช�การควบคุมติดตาม ตลอดจนการเสนอทางเลือก เป)นต�น 
  สกาวเนตร สะไบ (2552) “แนวทางการออกแบบเพ่ือการใช�ประโยชน2พ้ืนท่ีสาธารณะและก่ึง
สาธารณะตามแนวถนนกรณีศึกษาย�านอโศกนานาถนนสุขุมวิท” ทําการศึกษาลักษณะกายภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนท่ีศึกษา มีจุดประสงค2หลัก คือ ศึกษาถึงการใช�ประโยชน2ของพ้ืนท่ีว�าง
สาธารณะและก่ึงสาธารณะ ตลอดจนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ทําการรวบรวมข�อมูลจากการสํารวจพ้ืนท่ีและ
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ประเมินลักษณะทางกายภาพและรูปแบบของกิจกรรม เพ่ือทําการวิเคราะห2ศักยภาพและป-ญหาแล�ว
ทําการสรุปแนวทางการพัฒนาของพ้ืนท่ีตลอดจนการปรับปรุงรูปแบบของพ้ืนท่ีให�เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของเมือง 
  จากข�างต�นได�เห็นถึงการศึกษาพ้ืนท่ีสาธารณะและก่ึงสาธารณะในเมือง ยังไม�มีการศึกษา    
เฉพะของพ้ืนท่ีศึกษาในครั้งนี้ ซ่ึงเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะเช�นกัน 
  
2.6 สรุปวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องและกําหนดตัวแปรจากกรอบทฤษฎี 
  งานวิจัยนี้ต�องการศึกษาการใช�งานพ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�างสถานีรถไฟฟLาบีทีเอสและอาคารใน
บทบาทการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยพ้ืนท่ีศึกษาเป)นพ้ืนท่ีเชื่อมต�อลักษณะท่ีเป)นลานโล�งมีพ้ืนท่ีขนาด
ใหญ� มีการออกแบบเป)นเอกลักษณ2 มี 3 แห�ง ได�แก� กรณีศึกษาสะพานช�องนนทรี เชื่อมต�อกับสถานี
รถไฟฟLาช�องนนทรี กรณีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค เชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLาพร�อมพงษ2 และกรณีศึกษา
ลานปทุมวันเชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLาสนามกีฬาแห�งชาติ โดยมีวัตถุประสงค2หลัก เพ่ือเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�างสถานีรถไฟฟLาบีทีเอสและอาคารในบทบาทการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะ 
  การทบทวนวรรณกรรมประเด็นต�างๆ ได�แก� แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีสาธารณะ 
ความต�องการ การประเมินหลังการใช�งาน การออกแบบเพ่ือทุกคน และตัวอย�างงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
เพ่ือรวบรวมข�อมูล ทําให�ทราบถึงรูปแบบของพ้ืนท่ีศึกษาว�าเป)นรูปแบบหนึ่งของพ้ืนท่ีสาธารณะ ใน
ลักษณะของพ้ืนท่ีเชื่อมต�อจากคมนาคมสู�ตัวอาคาร หรือจากอาคารสู�การคมนาคม เป)นจุดเปลี่ยนการ
คมนาคมของผู�คน เป)นพ้ืนท่ีสัญจรผ�าน ซ่ึงพ้ืนท่ีศึกษานี้เป)นพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะ อยู�ในความดูแลของ
หน�วยงานรัฐและเอกชน มีการกําหนดเวลาทําการ และมีการดูแลจากหน�วยงานท่ีดูแลพ้ืนท่ี แต�ยังคง
เป)นพ้ืนท่ีเพ่ือสาธารณะประโยชน2 เป]ดให�ผู�คนท่ัวไปเข�าใช�งานพ้ืนท่ีได� โดยไม�มีการเก็บค�าใช�จ�าย 

 คําถามวิจัยข�อท่ี1 สภาพแวดล�อมทางกายภาพและการใช�งานในป-จจุบันของพ้ืนท่ีศึกษาเป)น
อย�างไร ซ่ึงจะทําการสํารวจพ้ืนท่ีทางกายภาพและการใช�งาน และเพ่ิมเติมคําถามวิจัยข�อท่ี 2 คือ  
ศึกษาความต�องการและป-ญหา ในการใช�งานพ้ืนท่ีศึกษาเป)นอย�างไร แล�วนําข�อมูลจากข�อ1 ข�อ2 มา
เพ่ิมเติมเพ่ือวิเคราะห2เป)นคําถามวิจัยข�อท่ี 3 คือ พ้ืนท่ีศึกษามีความเหมาะสมในการใช�งาน ต�อ
จุดประสงค2หลักเพ่ือการสัญจรและจุดประสงค2รองเพ่ือการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดีอย�างไร จากนั้นนํา
ผลท่ีได�จากการศึกษาคําถามท้ัง 3 ข�อ นํามารวบรวมวิเคราะห2และสรุปผล ทําให�ตอบคําถามวิจัยข�อท่ี 
4 คือ แนวทางท่ีในการพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�างสถานีรถไฟฟLาบีทีเอสและอาคารในบทบาทการ
เป)นพ้ืนท่ีสาธารณะเป)นอย�างไร เพ่ือนําผลการศึกษามาเป)นข�อมูลและข�อเสนอแนะ ให�สามารถจัดสรร
พ้ืนท่ีให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะก�อให�เกิดประโยชน2ท้ังต�อผู�ใช�งานพ้ืนท่ี เจ�าของพ้ืนท่ี และสังคม 
  จากการทบทวนวรรณจึงได�กรอบทฤษฎี (ภาพท่ี 2.5 แสดงกรอบทฤษฎี) และทําการสรุปตัว
แปรท่ีใช�ในการศึกษานี้ เป)นเกณฑ2ในการสํารวจสภาพแวดล�อมและการใช�งานพ้ืนท่ีศึกษา รายละเอียด
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ดังตาราง 2.5 (ตารางท่ี 2.5: แสดงตัวแปรและตัวชีวัดในการศึกษา) เพ่ือการพัฒนาเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะ
ท่ีดี ทําให�ได�กรอบแนวความคิดในการศึกษาครั้งนี้ (ภาพท่ี 2.6 แสดงกรอบแนวความคิด) 
 
ภาพท่ี 2.5: แสดงกรอบทฤษฎี 
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(ตารางมีต�อ) 

ภาพท่ี 2.6: แสดงกรอบแนวความคิด 
 

 
 

 
ตารางท่ี 2.5: แสดงตัวแปรและตัวชีวัดในการศึกษา 
 

ตัวแปร ตัวชี้วัด 

คําถามข�อท่ี1 สภาพแวดล�อมทางกายภาพและการใช�งานในป-จจุบันของพ้ืนท่ีศึกษาเป)นอย�างไร 

ข�อมูลท่ัวไป 
ข�อมูลการพัฒนาของ
แต�ละพ้ืนท่ีศึกษา 

เช�น ชื่อของพ้ืนท่ี ท่ีตั้ง ผู�ดูแลรับผิดชอบพ้ืนท่ี วันเป]ดใช�
งาน วัตถุประสงค2การออกแบบ 

องค2ประกอบ
พ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีสัญจร 
ลักษณะการสัญจรภายในพ้ืนท่ีศึกษามีลักษณะเป)น
อย�างไร สามารถสัญจรไปท่ีใดได�บ�าง 

สิ่งอํานวยความสะดวก 
เช�น ท่ีนั่ง ท่ีกันแดดฝน ต�นไม�พืชพรรณ แสงสว�าง ถังขยะ 
การดูแลความปลอดภัย เสียง เป)นต�น 

สภาพอากาศ 
สภาพอากาศในพ้ืนท่ีเป)นอย�างไร เช�น มีอากาศถ�ายเท 
ร�อน หรือไม� ทิศทางลมแดดเป)นอย�างไร 

มุมมองโดยรอบพ้ืนท่ี 
โดยรอบพ้ืนท่ีมองเห็นอะไรบ�าง เช�น มีจอภาพเคลื่อนไหว 
มองตึกอาคาร มองเห็นสวน 
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(ตารางมีต�อ) 

ตารางท่ี 2.5 (ต�อ): แสดงตัวแปรและตัวชีวัดในการศึกษา 
 

ตัวแปร ตัวชี้วัด 

ลักษณะการ
ใช�งานพ้ืนท่ี 

รูปแบบการใช�งานของ
แต�ละพ้ืนท่ีศึกษา 

เช�น เวลาทําการ เวลาให�บริการ การเดินทาง ผู�ใช�งาน 
กิจกรรมต�างไท่ีเกิดข้ึน 

คําถามข�อท่ี 2: ความต�องการและป-ญหา ในการใช�งานพ้ืนท่ีศึกษาเป)นอย�างไร 

ความคิดเห็น
และ 
ความ

ต�องการ 

คิดเห็นต�อพ้ืนท่ีอย�างไร
ในด�านต�างๆ 

ภาพลักษณ2ของพ้ืนท่ี มองว�าพ้ืนท่ีเป)นอะไร โดดเด�น 
จดจําง�ายหรือไม� ใช�งานคิดเห็นอย�างไร 

ความต�องการเพ่ิมเติม
ในพ้ืนท่ีศึกษา 

เช�น ต�องการสิ่งอํานวยความสะดวกอะไรเพ่ิมหรือไม� 
อย�างไร ต�องการให�ดูแลเพ่ิมในเรื่องใด 

ความต�องการกิจกรรม
ชั่วคราวในพ้ืนท่ี 

เช�น จัดงานตามเทศกาลต�างๆ จุดถ�ายภาพ การแสดง
ต�างๆ กิจกรรมร�วมสนุก ค�าขาย 

ป-ญหา 
ป-ญหาท่ีต�องการให�
ปรับปรุงแก�ไขในพ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีมีป-ญหาท่ีต�องการให�ปรับปรุง แก�ไขหรือไม�ต�องการ
ให�ปรับปรุงอย�างไร 

คําถามข�อท่ี 3: พ้ืนท่ีศึกษามีความเหมาะสมในการใช�งาน ต�อจุดประสงค2หลักเพ่ือการสัญจรและ
จุดประสงค2รองเพ่ือการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดีอย�างไร 

ต�อจุดประสงค2หลักเพ่ือการสัญจร 

การเข�าถึง 
รูปแบบและจํานวนจุด
การเข�าถึง 

ท่ีเหมาะสมคือการมีรูปแบบการเข�าถึงท่ีหลากหลายและ
มีจํานวนการเข�าถึงท่ีมาก 

การเชื่อมต�อ 

รูปแบบและจํานวน
เส�นทางการเชื่อมต�อ 

ท่ีเหมาะสมคือการมีรูปแบบการเชื่อมต�อท่ีหลากหลาย
และมีจํานวนเส�นทางการเชื่อมต�อท่ีมาก 

การมองเห็น 
การมองเห็นสนับสนุนการเชื่อมต�อ ท่ีเหมาะสมคือการ
มองเห็นได�ง�าย ท้ังมองจากพ้ืนท่ีไปยัง 
ท่ีอ่ืนโดยรอบ และการมองจากโดยรอบมายังพ้ืนท่ี 

ความสะดวก 

การออกแบบเพ่ือทุก
คน 

การออกแบบเพ่ือทุกคนสนับสนุนความสะดวกในการ
สัญจร ท่ีเหมาะสมคือการท่ีพ้ืนท่ีศึกษา มีการออกแบบ
รองรับเพ่ือทุกคน ถูกตามกําหนดกฎหมาย 

สิ่งอํานวยความละดวก
ต�อการสัญจร 

ท่ีเหมาะสมคือการมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสนับสนุน
การสัญจร เช�น ร�มเงา แสงสว�าง ปLาย ลิฟต2โดยสาร เจ�า
หน�าช�วยเหลือ เป)นต�น 
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ตารางท่ี 2.5 (ต�อ): แสดงตัวแปรและตัวชีวัดในการศึกษา 
 

 
 
 
 

 
 
 

ตัวแปร ตัวชี้วัด 

ต�อจุดประสงค2รองเพ่ือการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี 

กายภาพ
พ้ืนท่ีดี 

สบาย 
ท่ีเหมาะสมคือการมีองค2ประกอบของพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุน
ความสบาย เช�น การมีอากาศถ�ายเท มีท่ีนั่ง มีเสียง มี
มุมมองท่ีดี เป)นต�น 

ปลอดภัย 
ท่ีเหมาะสมคือการมีองค2ประกอบของพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุน
ความปลอดภัย เช�น การมี�เจ�าหน�า ท่ีดูแล มีกล�องวงจร
ป]ด มีแสงสว�าง เป)นต�น 

สะอาด 
ท่ีเหมาะสมคือการมีองค2ประกอบของพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุน
ความความสะอาด เช�น การมี�เจ�า หน�าท่ีดูแล มีถังขยะ 
ไม�มีขยะหรือขีดเขียน เป)นต�น 

ภาพลักษณ2 
ท่ีเหมาะสมคือการท่ีพ้ืนท่ีมีเอกลักษณ2 มีความโดดเด�น 
จดจําได�ง�าย มีมุมมองท่ีดี เป)นต�น 

พ้ืนท่ีมีชีวิตชีวา 
ท่ีเหมาะสมคือการท่ีพ้ืนท่ีมีการใช�งานได�หลากหลาย
ช�วงเวลา และหลากหลายผู�คน เป)นต�น 

การใช�งาน 
กิจกรรมทางเลือกท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

เม่ือพ้ืนท่ีมีสภาพแวดล�อมดีจะสนับสนุนการเกิดกิจกรรม
ทางเลือก ดังนั้นท่ีเหมาะสม คือ การมีความต�องการและ
มีกิจกรรมทางเลือกเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

กิจกรรม
พิเศษ

ชั่วคราว 

กิจกรรมทางสังคมท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

การมีกิจกรรมทางสังคม สนับสนุนให�เป)นพ้ืนท่ีสาธารณะ
ท่ีดี ดังนั้นท่ีเหมาะสมคือการมี ความต�องการและมี
กิจกรรมทางสังคมเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 



 

 

บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
  งานวิจัยครั้งนี้เป)นการศึกษาในเรื่องของการใช�งานพ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�างสถานีรถไฟฟLาบีที
เอสและอาคาร ในบทบาทการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะ ซ่ึงเป)นงานวิจัยเชิงคุณภาพ และวิจัยเชิงสํารวจ 
ทําการศึกษาพ้ืนท่ีเชื่อมต�อท่ีมีลักษณะเป)นลานโล�ง โดยมีกรณีศึกษา 3 แห�ง ได�แก� กรณีศึกษาสะพาน
ช�องนนทรี เชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLาช�องนนทรี กรณีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค เชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLา
พร�อมพงษ2 และกรณีศึกษาลานปทุมวันเชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLาสนามกีฬาแห�งชาติ เพ่ือ
ทําการศึกษาสภาพแวดล�อมทางกายภาพและการใช�งานในป-จจุบันของพ้ืนท่ีศึกษา ศึกษาความ
ต�องการและป-ญหาในการใช�งาน รวมท้ังศึกษาความเหมาะสมในการใช�งานพ้ืนท่ีสําหรับจุดประสงค2
หลักต�อการสัญจรและจุดประสงค2รองต�อการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี เพ่ือเป)นแนวทางในการพัฒนา
พ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�างสถานีรถไฟฟLาบีทีเอสและอาคาร ในบทบาทการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะ ให�พ้ืนท่ี
เหล�านี้เป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน2สูงสุด โดยมีรายละเอียดและระเบียบ
การวิจัย เพ่ือให�บรรลุจุดประสงค2ของงานวิจัย ดังนี้ 
 
3.1 ข้ันตอนการวิจัย 
  ผู�วิจัยได�ดําเนินการในการศึกษา ค�นคว�าและรวบรวมข�อมูลเพ่ือนํามาใช�ในการวิเคราะห2ตาม
ข้ันตอนดังนี้ 
  1) ข้ันตอนการรวบรวมข�อมูลท่ีเป)นแหล�งข�อมูลทุติยภูมิหรือข�อมูลภาคเอกสาร เป)นการศึกษา
ข�อมูลท่ีเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง ด�วยวิธีการทบทวนวรรณกรรมจากหนังสือ เอกสาร
วิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง วิทยานิพนธ2 และบทความต�างๆ เพ่ือนําข�อมูลท่ีได�มาใช�ในการออกแบบ
กรอบการวิจัย ตัวแปรและตัวชี้วัดในการศึกษา วิธีการและเครื่องมือการวิจัยเบื้องต�น รวมถึงข�อมูล
ท่ัวไปของพ้ืนท่ีศึกษาแต�ละกรณีศึกษา  
  2) ข้ันตอนรวบรวมข�อมูลท่ีเป)นแหล�งข�อมูลปฐมภูมิหรือการรวบรวมข�อมูลภาคสนาม เพ่ือ
เป)นการเก็บข�อมูลกายภาพของพ้ืนท่ีศึกษา การใช�งานพ้ืนท่ี พฤติกรรม ผู�ใช�งาน ป-ญหา ความต�องการ 
และความคิดเห็นจากผู�ใช�งาน โดยทําการทดสอบการใช�งานพ้ืนท่ี และเก็บข�อมูลด�วยตนเอง เพ่ือรับรู�
การใช�งานพ้ืนท่ีจริง และจะสามารถชี้แจงรายละเอียดหรือข�อสงสัยจากผู�ท่ีให�ข�อมูลได� ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
  2.1) ทําการสํารวจกายภาพของพ้ืนท่ีศึกษา โดยสํารวจองค2ประกอบต�างๆของแต�ละ
พ้ืนท่ีศึกษา ใช�วิธีการ ถ�ายภาพ จดบันทึกในสมุด ในแบบสํารวจกายภาพและในแปลนของแต�ละพ้ืนท่ี
ศึกษาในการชี้จุดเชื่อมโยงต�างๆ องค2ประกอบของพ้ืนท่ีท่ีทําการสํารวจ ได�แก� เรื่องของพ้ืนท่ีสัญจร 
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โดยดูว�าพ้ืนท่ีศึกษามีเส�นทางสัญจรอย�างไรบ�าง เรื่องของสิ่งอํานวยความสะดวก โดยดูว�าแต�ละพ้ืนท่ี
ศึกษามีสิ่งอํานวยความสะดวกอย�างไรบ�าง เรื่องของสภาพอากาศ โดยทําการศึกษาทิศทางลม แดด 
และจดบันทึกบรรยายสภาพอากาศในพ้ืนท่ีศึกษานั้นๆว�ามีลักษณะอย�างไรบ�าง และเรื่องของมุมมอง 
โดยดูว�าแต�ละพ้ืนท่ีศึกษามีมุมมองโดยรอบใดท่ีสามารถมองเห็นได�และมีลักษณะอย�างไรบ�าง 

   2.2) สังเกตการใช�งานในพ้ืนท่ีศึกษา ทําการสังเกตจากช�วงเวลาท่ีกําหนด โดยเลือก
จากช�วงเวลาท่ีมีผู�คนใช�งานจํานวนมาก (ดูจากข�อมูลความถ่ีของการเดินรถไฟฟLาบีทีเอส) ซ่ึงแบ�ง
ช�วงเวลา เป)นช�วงเทศกาล (มีกิจกรรมพิเศษ) ช�วงปกติ (ท่ีไม�ได�มักิจกรรมพิเศษ) แบ�งวันเป)นวันทํางาน 
(วันจันทร2-วันศุกร2) กับวันหยุด (วันเสาร2-อาทิตย2) และแบ�งช�วงเวลาย�อย เป)นช�วงเช�า (7.00-9.00น.) 
ช�วงกลางวัน (11.00-13.00น.) ช�วงเย็น (17.00-19.00น.) และช�วงกลางคืน (20.00-21.00น.) (ดูภาพ
ท่ี...การแบ�งช�วงเวลาในการทําการสังเกต) การทําการสังเกตนี้การดูว�ามีการใช�งานอย�างไรตรงจุดไหน
บ�างของพ้ืนท่ีศึกษา ใช�วิธีการถ�ายภาพ ถ�ายวีดีโอจดบันทึกในสมุด ในแปลนกําหนดจุดในเชิง
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน (Behavioral Mapping)   

   2.3) สัมภาษณ2ความคิดเห็นจากผู�มีส�วนเก่ียวข�องในพ้ืนท่ีศึกษา ได�แก� เจ�าของพ้ืนท่ี
ภาคเอกชน (อาคารเอ็มไพร2ทาวเวอร2 ศูนย2การค�าเอ็มควอเทียร2 ศูนย2การค�ามาบุญครอง และ
ศูนย2การค�าสยามดิสคัพเวอร2รี่) และภาครัฐ (สํานักงานการจราจรและขนส�ง) ซ่ึงทําการดําเนินการขอ
สัมภาษณ2ได�สําเร็จจากทางศูนย2การค�าเอ็มควอเทียร2เท�านั้น และสัมภาษณ2ความคิดเห็นจากผู�ใช�งาน
ท่ัวไปในแต�ละพ้ืนท่ีศึกษา เนื้อหาการสัมภาษณ2เก่ียวกับการมาใช�งาน ความคิดเห็นต�อพ้ืนท่ีในด�าน
ต�างๆ รวมถึงป-ญหาและความต�องการ ใช�วิธีการบันทึกเสียง จดบันทึกในสมุดและแบบสัมภาษณ2  

 
ภาพท่ี 3.1: แสดงช�วงเวลาการลงพ้ืนท่ี สํารวจ สังเกต และ สัมภาษณ2ท่ัวไป 
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  3) ข้ันตอนการวิเคราะห2ข�อมูล เป)นข้ันตอนการนําข�อมูลท่ีได�จากการเก็บรวบรวม ท้ังจากการ
สํารวจ สังเกตุ การสัมภาษณ2ความคิดเห็นมาวิเคราะห2ผล ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
    3.1) วิเคราะห2ข�อมูลสภาพแวดล�อมกายภาพของพ้ืนท่ี องค2ประกอบพ้ืนท่ีต�างๆ และ
พฤติกรรมการใช�งานพ้ืนท่ี เพ่ือศึกษาศักยภาพและข�อจํากัดของพ้ืนท่ีศึกษา รวมถึงข�อดีและข�อเสียท่ี
เกิดข้ึนของการใช�งานในป-จจุบัน  
   3.2) วิเคราะห2ข�อมูลการแสดงความคิดเห็นจากผู�ใช�งานพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือให�ทราบถึง
การใช�งาน ความคิดเห็นในด�านต�างๆ ความต�องการและป-ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช�งานในพ้ืนท่ีศึกษา 
   3.3) วิเคราะห2ข�อมูลการพิจารณาความเหมาะสมในการใช�งานพ้ืนท่ีศึกษา ต�อ
จุดประสงค2หลักเพ่ือการสัญจรและจุดประสงค2รองเพ่ือการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี ซ่ึงในการวิเคราะห2
ความเหมาะข�อมูลจะมาจากข�อค�นพบจากการสํารวจ สังเกต ความคิดเห็นของผู�ใช�งานและหลักทฤษฎี
ท่ีได�จากการทบทวนวรรณกรรม 
  4) ข้ันตอนการสรุปผล ซ่ึงเป)นข้ันตอนการสรุปข�อมูลท่ีได�ท้ัง 3 แหล�งข�อมูล ท้ังข�อมูลทุติยภูมิ 
ข�อมูลปฐมภูมิ และข�อมูลจากการวิเคราะห2 เพ่ือทําการเสนอแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมต�อ
ระหว�างสถานีรถไฟฟLาบีทีเอสและอาคาร ในบทบาทการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะ ให�พ้ืนท่ีเหล�านี้เป)นพ้ืนท่ี
สาธารณะท่ีดี มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน2สูงสุดต�อผู�ใช�งาน 
 
ภาพท่ี 3.2: แสดงข้ันตอนการวิจัย 
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ภาพท่ี 3.3: แสดงระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
3.2 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
  จากท่ีผู�วิจัยกําหนดกรณีศึกษา 3 แห�ง ได�แก� กรณีศึกษาสะพานช�องนนทรี เชื่อมต�อกับสถานี
รถไฟฟLาช�องนนทรี กรณีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค เชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLาพร�อมพงษ2 และกรณีศึกษา
ลานปทุมวันเชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLาสนามกีฬาแห�งชาติ โดยกําหนดประชากรและกลุ�มตัวอย�างท่ีใช�
ในการศึกษาซ่ึงประกอบด�วย 
  1) กลุ�มประชากรท่ีทําการศึกษา คือ บุคคลท่ีใช�งานในพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมดทุกกิจกรรม ท้ัง
กิจกรรมจําเป)น (ใช�สัญจร) และกิจกรรมทางเลือก (ใช�งานอ่ืนๆนอกเหนือจากสัญจร) 
  2) กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในทําการศึกษา คือ บุคคลท่ีใช�งานในพ้ืนท่ีศึกษา ในรูปแบบการทํา
กิจกรรมทางเลือก คือ กลุ�มคนท่ีทํากิจกรรมอ่ืนๆในพ้ืนท่ีท่ีไม�ใช�แค�ใช�เพ่ือสัญจรเท�านั้น เช�น คนท่ีมา
หยุดนั่ง หยุดยืน หยุดถ�ายภาพ หยุดพูดคุย เป)นต�น 
  การสุ�มตัวอย�างแบบไม�อาศัยความน�าจะเป)น อาศัยวิธีการเลือกตัวอย�างแบบสะดวก 
(Convenience หรือ Accidental Sampling) ซ่ึงกลุ�มตัวอย�าง คือ ผู�ท่ีสะดวกให�ความร�วมมือในการ
ให�ข�อมูล โดยการสัมภาษณ2กลุ�มตัวอย�างจนกว�าจะได�ข�อมูลท่ีซ้ําหรือเกิดจุดอ่ิมตัวทางทฤษฎี ซ่ึงใน
การศึกษาครั้งนี้ได�ทําการสัมภาษณ2ผู�ใช�งานพ้ืนท่ีศึกษาท้ังสิ้น 148 คน เป)นผู�ชาย 66 คน ผู�หญิง 82 
คน โดยท่ีสะพานช�องนนทรี 55 คน ควอเทียร2ปาร2ค 37 คน และลานปทุมวัน 56 คน 
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3.3 เครื่องมือในการเก็บข�อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ใช�เครื่องมือในการเก็บข�อมูลหลายรูปแบบ โดยแบ�งเป)น เครื่องมือท่ัวไปใน
การเก็บข�อมูล ได�แก� สมุดบันทึก กล�องถ�ายภาพถ�ายวีดีโอ เครื่องบันทึกเสียง เป)นต�น และเครื่องมือ
เฉพาะท่ีใช�ในการเก็บข�อมูล ได�แก� แบบแปลนของแต�ละพ้ืนท่ีศึกษา (ใช�บันทึกข�อมูลต�างๆและการใช�
งาน จากการสํารวจและสังเกต) แบบสํารวจกายภาพของพ้ืนท่ี แบบสํารวจการออกแบบเพ่ือทุกคน 
และแบบสัมภาษณ2ความคิดเห็นจากผู�ใช�งาน 
  ข้ันตอนการสร�างเครื่องมือในการเก็บข�อมูล 
  1) ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจน
การศึกษาข�อมูลภาคสนาม ในเรื่องความหมายและความสําคัญของพ้ืนท่ีสาธารณะ ผู�ใช�งานและ
กิจกรรมในพ้ืนท่ีสาธารณะ แนวคิดเก่ียวกับพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี และการออกแบบเพ่ือทุกคน เพ่ือให�ได�
กรอบแนวความคิดในการทําการศึกษาครั้งนี้ 
  2) สร�างเครื่องมือท่ีจะไปใช�ในการเก็บข�อมูล ได�แก� แบบแปลนของแต�ละพ้ืนท่ีศึกษา แบบ
สํารวจกายภาพของพ้ืนท่ี แบบสํารวจการออกแบบเพ่ือทุกคน และแบบสัมภาษณ2ความคิดเห็นจาก
ผู�ใช�งาน โดยอาศัยกรอบแนวความคิดของการวิจัย เพ่ือให�สะดวกในการเก็บข�อมูลและสามารถตอบ
คําถามของการวิจัยได� 
  3) ทําการทดสอบเครื่องมือ โดยเสนอให�ท่ีปรึกษาเฉพาะบุคคล และผู�เชี่ยวชาญท่ีเก่ียวข�อง 
ทําการตรวจสอบความถูกต�อง และให�ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง นําเครื่องมือไปทดสอบกับกลุ�ม
ตัวอย�าง เพ่ือตรวจสอบความถูกต�องอีกครั้ง แล�วนํามาปรับปรุงแก�ไขเป)นฉบับจริง (ตัวอย�างเครื่องมือ
ท่ีใช�ในการเก็บข�อมูล ดูเพ่ิมเติมท่ีภาคผนวก ก) 
  การใช�งานเครื่องมือในการเก็บข�อมูลต�างๆนั้น มีประโยชน2และข�อจํากัดท่ีต�างกันไป เช�น  
  1) การบันทึกข�อมูลด�วยการถ�ายภาพและวีดีโอ ก็เป)นสิ่งสําคัญโดยข�อดีคือสามารถบันทึก
เหตุการในขณะนั้น เป)นข�อมูลเชิงประจักษ2ท่ีเชื่อถือได�ง�าย และสามารถนํามาดูได�ภายหลัง  
  2) การบันทึกข�อมูลในสมุด เป)นการบันทึกแบบไม�มีแบบแผน ข�อดีคือการสามารถบันทึกได�
ละเอียดมากข้ึน บันทึกเหตุการท่ีเกิดข้ึน การเห็นปฏิสัมพันธ2ท่ีเกิดข้ึนระหว�างผู�คนและพ้ืนท่ี ยิ่งบันทึก
ได�ละเอียดเท�าไหร�ยิ่งดี แล�วมาจัดหมวดหมู�และคัดเลือกข�อมูลต�อไป ซ่ึงคือการบันทึกในเครื่องท่ีสร�าง
ข้ึน อันได�แก� แบบสํารวจ แบบแปลน แบบสัมภาษณ2ต�างๆ เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีเป)นระบบและครบถ�วน
ตามประเด็นท่ีต�องการศึกษา 
    3) การใช�แบบสัมภาษณ2 จากการได�ทําการศึกษาในครั้งนี้ผู�วิจัยในเบื้องต�นผู�วัยวิจัยใช�
เครื่องมือแบบสัมภาษณ2ทําการเก็บข�อมูลโดยตรง โดยเริ่มจากการแนะนําตัวอย�างเป)นทางการ อธิบาย
ถึงงานวิจัย และขออนุญาตในการขอข�อมูลความคิดเห็น ลําดับคําถามตามแบบแผน พบว�าข�อมูลท่ีได�
ค�อนข�างน�อยและไม�ได�รับความร�วมมือมากนัก เหตุจากสถานการณ2ท่ีดูเป)นทางการเกินไป จึงปรับ



49 
 

  

เปลี่ยนเป)นการเข�าไปขอสัมภาษณ2แล�วใช�สมุดบันทึกเล�มเล็ก เข�าไปพูดคุยแนะนําตัวอย�างไม�เป)น
ทางการมาก ไม�มีแบบสําเร็จของการพูด ไม�ถามคําถามท่ีเป)นข�อมูลส�วนตัวท่ีชื่อ อาชีพ และถาม
คําถามแบบไม�อ�านเป)นการชวนพูดคุยสลับคําถามไปมาบ�าง ซ่ึงวิธีการนี้ได�ผลตอบรับในการให�ความ
ร�วมมือท่ีดีกว�า แต�การมีแบบสัมภาษณ2ยังมีความจําเป)นเพ่ือใช�ในกําหนดว�าจะถามประเด็นใดบ�าง และ
นํามาบันทึกข�อมูลภายหลังในแบบแผน ซ่ึงสามารถจัดระเบียบข�อมูลท่ีได�มา 
  4) การใช�แบบแปลนของแต�ละพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงเป)นครื่องมือท่ีสําคัญเช�นกัน ทําให�เห็นความ
เชื่อมโยงของผู�คน การใช�งาน และพ้ืนท่ี เห็นเส�นทางการสัญจร การเชื่อมต�อต�างๆ ข�อจํากัดเป)นการ
บันทึกข�อมูลในช�วงเวลาหนึ่งเท�านั้น ซ่ึงอาจมีข�อมูลท่ียังไม�พบอีกได� 
  5) การใช�แบบสํารวจกายภาพของพ้ืนท่ี และแบบสํารวจการออกแบบเพ่ือทุกคน ข�อดีคือ
สามารถสํารวจในประเด็นท่ีต�องการได�ครบถ�วนไม�ตกหล�น และเป)นระเบียบอีกท้ังยังดูข�อมูล
เปรียบเทียบในแต�ละพ้ืนท่ีศึกษาได� ในข้ันตอนการไปเก็บข�อมูลควรออกแบบให�แบบสํารวจให�มีพ้ืนท่ี
ว�างหรือให�แบบสํารวจมีความยืดหยุ�นสามารถปรับเปลี่ยนได�หรือการใช�สมุดบันทึกร�วมด�วย เพ่ือให�
สามารถเก็บข�อมูลในส�วนท่ีไม�คาดคิดได� ข�อจํากัดอาจเป)นเรื่องของการมีข�อมูลซํ้าไปมาในหลาย
เครื่องมือ ทํางานซํ้าหลายรอบ 
 
ภาพท่ี 3.4: แสดงเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูล 
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3.4 การวิเคราะห2ข�อมูลและสรุปผล  
  การศึกษาครั้งนี้ได�แบ�งการวิเคราะห2ข�อมูลออกเป)น 3 ส�วน ได�แก� ส�วนท่ี 1 คือข�อมูลท่ีได�จาก
การสํารวจและสังเกตในด�านทางกายภาพของพ้ืนท่ีศึกษา และพฤติกรรมการใช�งานของผู�ใช�งาน เพ่ือ
นํามาวิเคราะห2ประเมินศักยภาพและข�อจํากัดของพ้ืนท่ีศึกษา ส�วนท่ี 2 คือข�อมูลท่ีได�จากการ
สัมภาษณ2เก่ียวกับด�านทัศนคติ ความต�องการของผู�เข�าใช�งานในพ้ืนท่ีศึกษา และความคิดเห็นท่ี
เก่ียวกับป-ญหา ท่ีเกิดจริงจากการใช�งานในพ้ืนท่ีศึกษา  และส�วนท่ี 3 คือการนําข�อมูลจากการ
วิเคราะห2ใน2ส�วนข�างต�นท้ังจากสํารวจ สังเกต และสัมภาษณ2มาวิเคราะห2ต�อในส�วนของหาความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ีศึกษาในบทบาทการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยวิเคราะห2ร�วมกันจากข�อมูลท่ีได�และ
ทฤษฎีท่ีได�ทําการรวบรวมมา ท้ังนี้ท้ังนั้นการสรุปผลเป)นการนําข�อมูลท่ีได�จากการศึกษาของท้ัง 3 
ส�วนมาทําการวิเคราะห2และสรุปผล ถึงในบริบทของการเป)นพ้ืนท่ีเชื่อมต�อและพ้ืนท่ีสาธารณะนั้นควร
มีหลักแนวคิดในการคํานึงถึงบ�าง เพ่ือเป)นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�างสถานีรถไฟฟLาบี
ทีเอสและอาคาร ในบทบาทการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะ หรือนําไปใช�กับพ้ืนท่ีท่ีมีรูปแบบใกล�เคียงกันต�อไป 
ให�พ้ืนท่ีเหล�านี้เป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน2สูงสุด  
 
ภาพท่ี 3.5: แสดงกระบวนการการวิเคราะห2ข�อมูลและสรุปผล 
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(ตารางมีต�อ) 

ตารางที่ 3.1: แสดงตัวแปร ตัวชีวัด และวิธีการในการศึกษา 
 

ตัวแปร ตัวชี้วัด 

คําถามข�อที่1 สภาพแวดล�อมทางกายภาพและการใช�งานในป-จจุบันของพื้นที่ศึกษาเป)นอย�างไร 

ข�อมูลทั่วไป ข�อมูลการพัฒนาของแต�ละพื้นที่ศึกษา 
เช�น ชื่อของพื้นที่ ที่ตั้ง ผู�ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ วันเป]ดใช�
งานวัตถุประสงค2การออกแบบ 

ทบทวนวรรณ เอกสาร สืบค�น 
สัมภาษณ2ผู�เกี่ยวข�อง บันทึกเสียง 

องค2ประกอบ
พื้นที่ 

พื้นที่สัญจร 
ลักษณะการสัญจรภายในพื้นที่ศึกษามีลักษณะเป)น
อย�างไร สามารถสัญจรไปที่ใดได�บ�าง 

สํารวจกายภาพ ทําแปลนชี้จุด 
เชื่อมโยง ถ�ายภาพ 

สิ่งอํานวยความสะดวก 
เช�น ที่นั่ง ที่กันแดดฝน ต�นไม�พืชพรรณ แสงสว�าง ถังขยะ 
การดูแลความปลอดภัย เสียง เป)นต�น 

สํารวจกายภาพ ถ�ายภาพ   
จดบันทึกในสมุด และแบบสํารวจ 

สภาพอากาศ 
สภาพอากาศในพื้นที่เป)นอย�างไร เช�น มีอากาศถ�ายเท 
ร�อน หรือไม� ทิศทางลมแดดเป)นอย�างไร 

สํารวจกายภาพ ถ�ายภาพ   
จดบันทึกในสมุด สืบค�นทิศทาง 

มุมมองโดยรอบพื้นที่ 
โดยรอบพื้นที่มองเห็นอะไรบ�าง เช�น มีจอภาพเคลื่อนไหว 
มองตึกอาคาร มองเห็นสวน 

สํารวจกายภาพ ถ�ายภาพ สอบถาม 
จดบันทึกในสมุด สืบค�นทิศทาง 

ลักษณะการใช�
งานพื้นที่ 

รูปแบบการใช�งานของแต�ละพื้นที่ศึกษา 
เช�น เวลาทําการ เวลาให�บริการ การเดินทาง ผู�ใช�งาน 
กิจกรรมต�างไที่เกิดขึ้น 

สํารวจ สังเกตการใช�งาน  ทําแปลน 
บันทึกกิจกรรม จดบันทึก ถ�ายวีดีโอ 
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(ตารางมีต�อ) 

ตารางที่ 3.1 (ต�อ): แสดงตัวแปร ตัวชีวัด และวิธีการในการศึกษา 
 

 
 

ตัวแปร ตัวชี้วัด 

คําถามข�อที่ 2: ความต�องการและป-ญหา ในการใช�งานพื้นที่ศึกษาเป)นอย�างไร  

ความคิดเห็น
และ 

ความต�องการ 

คิดเห็นต�อพื้นที่อย�างไรในด�านต�างๆ 
ภาพลักษณ2ของพื้นที่ มองว�าพื้นที่เป)นอะไร โดดเด�น 
จดจําง�ายหรือไม� ใช�งานคิดเห็นอย�างไร 

สังเกตพฤติกรรม สัมภาษณ2 
ถ�ายภาพ จดบันทึกในสมุด        

และแบบสัมภาษณ2 

ความต�องการเพิ่มเติมในพื้นที่ศึกษา 
เช�น ต�องการสิ่งอํานวยความสะดวกอะไรเพิ่มหรือไม� 
อย�างไร ต�องการให�ดูแลเพิ่มในเรื่องใด 

ความต�องการกิจกรรมชั่วคราวในพื้นที่ 
เช�น จัดงานตามเทศกาลต�างๆ จุดถ�ายภาพ การแสดง
ต�างๆ กิจกรรมร�วมสนุก ค�าขาย 

ป-ญหา 
ป-ญหาที่ต�องการให�ปรับปรุงแก�ไขใน
พื้นที่ 

พื้นที่มีป-ญหาที่ต�องการให�ปรับปรุง แก�ไขหรือไม�ต�องการ
ให�ปรับปรุงอย�างไร 

คําถามข�อที่ 3: พื้นที่ศึกษามีความเหมาะสมในการใช�งาน ต�อจุดประสงค2หลักเพื่อการสัญจรและจุดประสงค2รองเพื่อการเป)นพื้นที่สาธารณะที่ดีอย�างไร 

ต�อจุดประสงค2หลักเพื่อการสัญจร 

การเข�าถึง รูปแบบและจํานวนจุดการเข�าถึง 
ที่เหมาะสมคือการมีรูปแบบการเข�าถึงที่หลากหลายและ
มีจํานวนการเข�าถึงที่มาก 

วิเคราะห2เพิ่มเติมจากการไปสังเกต 
สํารวจกายภาพและการใช� รวมทั้ง 
สัมภาษณ2ความเห็นผู�ใช�งาน 
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(ตารางมีต�อ) 

ตารางที่ 3.1 (ต�อ): แสดงตัวแปร ตัวชีวัด และวิธีการในการศึกษา 
 

 

ตัวแปร ตัวชี้วัด 

การเชื่อมต�อ 

รูปแบบและจํานวนเส�นทางการเชื่อมต�อ 
ที่เหมาะสมคือการมีรูปแบบการเชื่อมต�อที่หลากหลาย
และมีจํานวนเส�นทางการเชื่อมต�อที่มาก วิเคราะห2เพิ่มเติมจากการไปสังเกต 

สํารวจกายภาพและการใช� รวมทั้ง 
สัมภาษณ2ความเห็นผู�ใช�งาน การมองเห็น 

การมองเห็นสนับสนุนการเชื่อมต�อ ที่เหมาะสมคือการ
มองเห็นได�ง�าย ทั้งมองจากพื้นที่ไปยังที่อื่นโดยรอบ และ
การมองจากโดยรอบมายังพื้นที่ 

ความสะดวก 

การออกแบบเพื่อทุกคน 
การออกแบบเพื่อทุกคนสนับสนุนความสะดวกในการ
สัญจร ที่เหมาะสมคือการที่พื้นที่ศึกษา มีการออกแบบ
รองรับเพื่อทุกคน ถูกตามกําหนดกฎหมาย 

ทบทวนเรื่องข�อกําหนด และทําการ 
สํารวจเพิ่มเติม บันทึกในสมุด 

แบบสํารวจ ถ�ายภาพ 

สิ่งอํานวยความละดวกต�อการสัญจร 
ที่เหมาะสมคือการมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่สนับสนุน
การสัญจร เช�น ร�มเงา แสงสว�าง ปLาย ลิฟต2โดยสาร เจ�า
หน�าช�วยเหลือ เป)นต�น 

วิเคราะห2เพิ่มเติมจากการไปสังเกต 
สํารวจกายภาพและการใช� รวมทั้ง 

สัมภาษณ2ความเห็นผู�ใช�งาน 

ต�อจุดประสงค2รองเพื่อการเป)นพื้นที่สาธารณะที่ดี 

กายภาพพื้นที่ดี สบาย 
ที่เหมาะสมคือการมีองค2ประกอบของพื้นที่ที่สนับสนุน
ความสบาย เช�น การมีอากาศถ�ายเท มีที่นั่ง มีเสียง มี
มุมมองที่ดี เป)นต�น 

วิเคราะห2เพิ่มเติมจากการไปสังเกต 
สํารวจกายภาพและการใช� รวมทั้ง 

สัมภาษณ2ความเห็นผู�ใช�งาน 
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ตารางที่ 3.1 (ต�อ): แสดงตัวแปร ตัวชีวัด และวิธีการในการศึกษา 

ตัวแปร ตัวชี้วัด 

กายภาพพื้นที่ดี 

ปลอดภัย 
ที่เหมาะสมคือการมีองค2ประกอบของพื้นที่ที่สนับสนุน
ความปลอดภัย เช�น การมี�เจ�าหน�า ที่ดูแล มีกล�องวงจร
ป]ด มีแสงสว�าง เป)นต�น 

วิเคราะห2เพิ่มเติมจากการไปสังเกต 
สํารวจกายภาพและการใช� รวมทั้ง 

สัมภาษณ2ความเห็นผู�ใช�งาน 

สะอาด 
ที่เหมาะสมคือการมีองค2ประกอบของพื้นที่ที่สนับสนุน
ความความสะอาด เช�น การมี�เจ�า หน�าที่ดูแล มีถังขยะ 
ไม�มีขยะหรือขีดเขียน เป)นต�น 

ภาพลักษณ2 
ที่เหมาะสมคือการที่พื้นที่มีเอกลักษณ2 มีความโดดเด�น 
จดจําได�ง�าย มีมุมมองที่ดี เป)นต�น 

พื้นที่มีชีวิตชีวา 
ที่เหมาะสมคือการที่พื้นที่มีการใช�งานได�หลากหลาย
ช�วงเวลา และหลากหลายผู�คน เป)นต�น 

การใช�งาน กิจกรรมทางเลือกที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
เมื่อพื้นที่มีสภาพแวดล�อมดีจะสนับสนุนการเกิด
กิจกรรมทางเลือก ดังนั้นที่เหมาะสม คือ การมีความ
ต�องการและมีกิจกรรมทางเลือกเกิดขึ้นในพื้นที่ 

กิจกรรมพิเศษ
ชั่วคราว 

กิจกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
การมีกิจกรรมทางสังคม สนับสนุนให�เป)นพื้นที่
สาธารณะที่ดี ดังนั้นที่เหมาะสมคือการมี ความต�องการ
และมีกิจกรรมทางสังคมเกิดขึ้นในพื้นที่ 
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ภาพที่ 3.6: แสดงความสัมพันธ2ของคําถามวิจัย 
 



 

 

บทท่ี 4 
กรณีศึกษา 

 
 งานวิจัยนี้เป)นการศึกษาการใช�งานพ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�างสถานีรถไฟฟLาบีทีเอสและอาคาร ใน
บทบาทการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะ ผู�วิจัยทําการรวบรวมข�อมูลจากการลงพ้ืนท่ีสํารวจ สังเกต และ
สัมภาษณ2 ซ่ึงมีรายละเอียดด�งนี้ 
 
4.1 สภาพแวดล�อมทางกายภาพและการใช�งานในป-จจุบันของพ้ืนท่ีศึกษา “สะพานช�องนนทรี”  
  4.1.1 ข�อมูลท่ัวไปของสะพานช�องนนทรี 
 สะพานช�องนนทรี เป)นพ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�างสถานีรถไฟฟLาบีทีเอสและอาคาร บริเวณสถานี
รถไฟฟLาพร�อมพงษ2 เชื่อมกับอาคารเอ็มไพร2ทาวเวอร2 ต้ังอยู�ท่ีแยกสาทร-นราธิวาส กรุงเทพมหานคร 
ป-จจุบันอยู�ในการดูแลของกรุงเทพมหานคร โดยมีการดูแลร�วมกันของเขตบางรักและเขตสาทร เป)น
การลงทุนสร�างจากหน�อยงานเอกชน โดยคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี เจ�าของอาคารเอ็มไพร2ทาวเวอร2 แล�ว
ยกให�กับหน�อยงานราชการเป)นผู�บริหารจัดการต�อ (“เสี่ยเจริญ ยึดทําเล BTS ช�องนนทรี”, 2556) ใช�
งบประมาณกว�า 100 ล�านบาท วัตถุประสงค2ในการพัฒนาพ้ืนท่ีนี้ เพ่ือใช�เชื่อมต�อการเดินทางลอยฟLา
จากสถานีรถไฟฟLา (BTS) ช�องนนทรีไปยังสถานีรถโดยสารด�วนพิเศษ (BRT) สาทร และเชื่อมกับ
อาคารเอ็มไพร2ทาวเวอร2 และอาคารอ่ืนๆโดยรอบ โดยมีแนวคิดในการออกแบบมีแรงบันดาลใจจาก
งาช�าง สะพานแขวนสีขาว ตกแต�งด�วยโครงสร�างเหล็กกลมสีขาวคาดแถบสีทอง ล�อมรอบด�วยตึกสูง 
ท้ังต�องการเชื่อมโยงผู�คนและเอ้ือเฟ��อเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะให�ทุกชนชั้นได�เข�าถึง 
 
ภาพท่ี 4.1: แสดงพ้ืนท่ีศึกษา “สะพานช�องนนทรี” เชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLาพร�อมพงษ2 
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ภาพท่ี 4.2: แสดงผังรวมของพ้ืนท่ีศึกษา “สะพานช�องนนทรี”  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา: พรไพลิน นธีทิพย2. (2560). บ;านและสวน. Sky Walk: ลัดเลาะเดินสกายวอลJคท่ีแกKแตKยังสวย.  
       สืบค�นจาก http://www.baanlaesuan.com/74635/design/skywalk-sathorn/. 
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  4.1.2 องค2ประกอบของพ้ืนท่ี 
 องค2ประกอบของพ้ืนท่ี หมายถึง ส�วนต�างๆท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงในพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�อง
นนทรี มีรายละเอียดดังนี้ 
   4.1.2.1 พ้ืนท่ีสัญจร 
   พ้ืนท่ีสัญจรของสะพานช�องนนทรี มีลักษณะเป)นพ้ืนท่ีราบเชื่อมต�อกับทางออกท่ี5 
ของสถานีรถไฟฟLาช�องนนทรี เป)นทางเดินยาวระยะหนึ่ง แล�วมีข้ันบันไดและทางลาดบางส�วน สู�ลาน
กว�าง พ้ืนท่ีกว�างขวาง เพ่ือรองรับผู�คนท่ีทํางานในสํานักงานต�างๆ ใช�วัสดุพ้ืนกระเบื้องหินแกรนิต ผิว
หยาบ ไม�ลื่น สีเทาเข�ม มีหลังคาบางส�วนของพ้ืนท่ี มีกรณีในการสัญจร รวม 105 กรณี โดย
รายละเอียดการสัญจรไปยังจุดต�างๆมีดังนี้ 
  1) ทางสัญจรจากสถานีรถไฟฟLากับอาคาร (CS1-TB) 
   มีจุดเชื่อมต�อกับอาคาร 3 จุด ได�แก� เชื่อมอาคารสาทรสแควร2(CS1-TB1) เชื่อม
อาคารสาทรนคร(CS1-TB2) และเชื่อมอาคารเอ็มไพร2ทาวเวอร2(CS1-TB3) 
 
ภาพท่ี 4.3: แสดงการสัญจรจากสถานีรถไฟฟLากับอาคารของพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.4: แสดงจุดสัญจรจากสถานีรถไฟฟLากับอาคารของพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี 
 
 
 
 
 

2) ทางสัญจรจากสถานีรถไฟฟLากับพ้ืนถนน (CS1-TR) 

CS1-TB3 

CS1-TB1 

CS1-TB2 

CS1-TB2 CS1-TB3 CS1-TB1 
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  สะพานช�องนนทรี มีจุดเชื่อมต�อสู�พ้ืนถนน 11 จุด เป)นข�ามแยกต�างๆ และเปลี่ยน
รูปแบบการเดินทางไปยังรูปแบบอ่ืนๆ เช�น รถประจําทาง รถโดยสารด�วนพิเศษ รถรับจ�าง เป)นต�น 
 
ภาพท่ี 4.5: แสดงการสัญจรจากสถานีรถไฟฟLากับพ้ืนถนนของพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.6: แสดงจุดสัญจรจากสถานีรถไฟฟLากับพ้ืนถนนของพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ทางสัญจรจากอาคารกับอาคาร (CS1-BB) 
   สะพานช�องนนทรี มีทางสัญจรอาคารกับอาคาร เป)นการสัฐจรข�ามโดยไม�ต�องเสี่ยง
อันตรายจากท�องถนน ปลอดภัย สะดวกและรวดเร็วต�อการใช�งาน มี 3 กรณี ได�แก� กรณีอาคารสาทร 
สแควร2กับอาคารสาทรนคร(CS1-BB1)  กรณีอาคารสาทรสแควร2กับอาคารเอ็มไพร2ทาวเวอร2(CS2-
BB2) และกรณีอาคารสาทรนครกับอาคารเอ็มไพร2ทาวเวอร2(CS1-BB3) 
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ภาพท่ี 4.7: แสดงการสัญจรจากอาคารกับอาคารของพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี  
 
 
  
    
 

 
 
4) ทางสัญจรจากอาคารกับพ้ืนถนน (CS1-BR) 

   สะพานช�องนนทรี มีทางสัญจรอาคารกับพ้ืนถนน ซ่ึงเป)นลักษณะการสัญจรจาก
อาคารเชื่อมไปยังจุดลงสู�ถนนต�างๆ ประกอบด�วย 3 อาคาร กับ 11 จุดลงพ้ืนถนน จึงมีทางสัญจร
อาคารกับพ้ืนถนนท้ังหมด 33 กรณี 
 
ภาพท่ี 4.8: แสดงการสัญจรจากอาคารกับพ้ืนถนนของพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี 
 
 
 
 
 
 
  

5) ทางสัญจรจากพ้ืนถนนกับพ้ืนถนน (CS1-RR) 
 สะพานช�องนนทรี มีทางสัญจรพ้ืนถนนกับพ้ืนถนน ซ่ึงเป)นลักษณะการสัญจรข�ามแยกโดยไม�
ต�องเสี่ยงอันตรายจากท�องถนน ปลอดภัย สะดวกและรวดเร็วต�อการใช�งาน มีทางสัญจรพ้ืนถนนกับ
พ้ืนถนนท้ังหมด 55 กรณี 
 
 
 
 
 
 

CS1-BB1 

CS1-BB2 
CS1-BB1 

CS1-BB3 
CS1-BB1 

CS1-BB3 

CS1-BR2-1 
CS1-BR2-2 

CS1-BR2-3 

CS1-BR2-4 

CS1-BR2-5 

CS1-BR2-10 

CS1-BR2-9 

CS1-BR2-8 

CS1-BR2-7 
CS1-BR2-6 

CS1-BR2-11 

CS1-BR3-1 
CS1-BR3-2 

CS1-BR3-3 

CS1-BR3-4 

CS1-BR3-5 

CS1-BR3-10 

CS1-BR3-9 
CS1-BR3-8 

CS1-BR3-7 

CS1-BR3-6 
CS1-BR3-11 

CS1-BR1-1 
CS1-BR1-2 

CS1-BR1-3 

CS1-BR1-4 
CS1-BR1-5 

CS1-BR1-10 

CS1-BR1-9 

CS1-BR1-8 

CS1-BR1-7 
CS1-BR1-6 

CS1-BR1-11 
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ภาพท่ี 4.9: แสดงการสัญจรจากพ้ืนถนนกับพ้ืนถนนของพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี  

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 
 
  
  
 
   
  
 
  

 
    4.1.2.2 สิ่งอํานวยความสะดวก 
   ในส�วนของสิ่งอํานวยความสะดวกของสะพานช�องนนทรี ประกอบด�วย ร�มเงา แสง
สว�าง ปLายสื่อสาร ทางลาด กล�องวงจรป]ด ต�นไม�พืชพรรณ พ้ืนท่ีนั่ง อุปกรณ2ดับเพลิง เจ�าหน�าท่ีดูแล 
และเจ�าหน�าความปลอดภัย มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ร�มเงา 
   พ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี มีส�วนเป]ดโล�งตรงกลางลาน รอบๆมีหลังคาคลุม เป)น
โครงสร�างเหล็กแข็งแรง สภาพค�อนข�างเก�า ชํารุดเป)นบางจุด ใช�บังแดด ฝน ได�ระดับหนึ่ง 
 
 

CS1-RR29 

CS1-RR31 

CS1-RR28 
CS1-RR32 

CS1-RR30 

CS1-RR33 
CS1-RR34 

CS1-RR27 

CS1-RR18 

CS1-RR8 

CS1-RR36 

CS1-RR31 

CS1-RR35 
CS1-RR38 

CS1-RR37 

CS1-RR39 
CS1-RR40 

CS1-RR27 

CS1-RR18 

CS1-RR8 

CS1-RR42 

CS1-RR31 

CS1-RR41 

CS1-RR38 

CS1-RR43 

CS1-RR44 
CS1-RR45 

CS1-RR27 

CS1-RR18 

CS1-RR8 

CS1-RR2 

CS1-RR4 

CS1-RR1 

CS1-RR5 

CS1-RR3 

CS1-RR6 
CS1-RR7 CS1-RR10 

CS1-RR9 

CS1-RR8 CS1-RR12 

CS1-RR14 

CS1-RR11 

CS1-RR15 

CS1-RR13 
CS1-RR16 

CS1-RR17 CS1-RR19 

CS1-RR18 

CS1-RR8 

CS1-RR21 

CS1-RR23 

CS1-RR20 
CS1-RR24 

CS1-RR22 

CS1-RR25 
CS1-RR26 CS1-RR27 

CS1-RR18 

CS1-RR8 

CS1-RR42 

CS1-RR31 

CS1-RR46 

CS1-RR38 

CS1-RR47 

CS1-RR48 
CS1-RR49 

CS1-RR27 

CS1-RR18 

CS1-RR8 CS1-RR42 

CS1-RR31 

CS1-RR46 

CS1-RR38 

CS1-RR50 

CS1-RR51 
CS1-RR52 

CS1-RR27 

CS1-RR18 

CS1-RR8 CS1-RR42 

CS1-RR31 

CS1-RR46 

CS1-RR38 

CS1-RR50 

CS1-RR53 
CS1-RR54 

CS1-RR27 

CS1-RR18 

CS1-RR8 

CS1-RR42 

CS1-RR31 

CS1-RR46 

CS1-RR38 

CS1-RR50 

CS1-RR53 

CS1-RR55 
CS1-RR27 

CS1-RR18 

CS1-RR8 CS1-RR42 

CS1-RR31 

CS1-RR46 

CS1-RR38 

CS1-RR50 

CS1-RR53 

CS1-RR55 CS1-RR27 

CS1-RR18 

CS1-
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ภาพท่ี 4.10: แสดงส�วนร�มเงาของพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี  
 

 
 
  
 
 
 

 
 

 
2) แสงสว�าง 

   พ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี มีส�วนของการให�แสงสว�างจากหลอดไฟ กระจายอยู�
ท่ัวพ้ืนท่ี ตามด�านบนฝLาส�วนหลังคา มีการติดต้ังดวงไฟค�อนข�างเยอะ ตรงบันไดสู�ลานตรงกลางมีการ
ติดต้ังไฟตามข้ันบันได และบริเวณกลางลานมีการใช�แผงโซล�าเซลล2เก็บพลังงานให�หลอดไฟท่ีส�องตรง
กลางลานโล�ง แต�หลอดไฟเหล�านี้ไม�เป]ดใช�งานเม่ือถึงเวลากลางคืน มีเพียงไฟโซล�าเซลล2 1 ดวงท่ีเป]ด 
แสงสว�างในพ้ืนท่ีตอนกลางคืน แสงส�วนใหญ�มาจากแสงไฟของถนนกับอาคารโดยรอบ และแสงจาก
จอภาพของอาคารเอ็มไพร2ทาวเวอร2 ทําให�พ้ืนท่ีตอนกลางคืนค�อนข�างมืด ตามมุมใต�รางรถไฟฟLาท่ีตัด
ผ�านยิ่งมืดมาก  
 
ภาพท่ี 4.11: แสดงสว�างในบริเวณพ้ืนท่ีในเวลากลางคืนของพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี  
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ภาพท่ี 4.12: แสดงการใช�ดวงไฟในพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ปLายสัญลักษณ2  

    พ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี มีส�วนของปLายสัญลักษณ2ค�อนข�างน�อย มีเพียงปLาย
สัญญาลักษณ2การใช�งานรถเข็นและสัญญาลักษณ2ทางเดินเท�านั้น ไม�มีปLายบอกทางไปยังตําแหน�งต�างๆ
และผังรอบๆพ้ืนท่ี ท่ีสามารถไปถึงได�เพ่ือให�เกิดการใช�งานท่ีสะดวกมากข้ึน 
 
ภาพท่ี 4.13: แสดงปLายสัญญาลักษณ2ในพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี  
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4) ทางลาด  
   พ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี มีส�วนของทางลาดข้ึน-ลง อํานวยความสะดวกอยู�
บริเวณทางเดินริมฝ-�งซ�ายพ้ืนท่ี (นับจากเดินมาจากสถานีรถไฟฟLา) เป)นลักษณะทางลาดสองช�วง ข้ึน
และลง มีราวจับ มีผู�ใช�งานผ�านไปมาตลอด 
 
ภาพท่ี 4.14: แสดงทางลาดในพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5) กล�องวงจรป]ด  

   บนพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี ไม�มีกล�องวงจรป]ดส�องมาในพ้ืนท่ี โดยมีกล�องวงจร
ป]ดติดในพ้ืนท่ี แต�ติดเพ่ือส�องไปพ้ืนถนนเป)นกล�องจราจรเท�านั้น 
 
ภาพท่ี 4.15: แสดงกล�องวงจรป]ดในพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี  
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6) ต�นไม�พืชพรรณ 
   พ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี มีมุมต�นไม�เล็กๆ เกิดจากโครงการ Big Cleaning Day 
ของเขตสาทร จะมีเจ�าหน�าท่ีข้ึนมารดน้ํา สัปดาห2ละ 2 ครั้ง (3 วันครั้ง) มักมีผู�คนมาถ�ายภาพกับต�นไม� 
 
ภาพท่ี 4.16: แสดงต�นไม�พืชพรรณในพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี  

 
7) พ้ืนท่ีนั่ง 

   พ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี ไม�ได�มีการจัดพ้ืนท่ีให�สําหรับนั่ง แต�มีการใช�งานใน
รูปแบบการนั่งในพ้ืนท่ี ซ่ึงผู�ใช�งานมักนั่งตามพ้ืนข้ันบันได และขอบทางลาดท่ีก้ันด�านข�าง มีผู�ใช�งาน
ผลัดเปลี่ยนมานั่งตลอดท้ังวัน 
 
ภาพท่ี 4. 17ภาพท่ี 4.17: แสดงท่ีนั่งในพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
8) อุปกรณ2ดับเพลิง 

   พ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี มีอุปกรณ2ดับเพลิงอยู�สองจุด 
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ภาพท่ี 4.18: แสดงอุปกรณ2ดับเพลิงในพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี  
 

 
 
   
  
  
  

 
 

 
9) เจ�าหน�าท่ีช�วยเหลือผู�พิการ 

   พ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี ในส�วนของการช�วยเหลือผู�พิการ จะพบเห็นเจ�าหน�าท่ี
ของรถไฟฟLา ซ่ึงเดินไปส�งช�วยเหลือพาผู�พิการไปยังจุดต�างๆ 
 
ภาพท่ี 4.19: แสดงเจ�าหน�าท่ีช�วยเหลือผู�พิการในพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี  
 
 
 

 
 

   
  
 
 

 
10) เจ�าหน�าความปลอดภัย 

   พ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี มีเจ�าหน�าท่ีเทศกิจของเขตสาทรและเขตบางรักเข�ามา
ดูแล เขตสาทรจะมาจัดการเรื่องของคนมาขายของช�วงกลางวันกับเย็น ส�วนเขตบางรักจะมานั่งประจํา 
ตรงโต�ะท่ีมีการวางไว�ประจําตรงข�างตู�ดับเพลิง มาในช�วงเย็นถึงสี่ทุ�ม 
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ภาพท่ี 4.20: แสดงเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี  
 

 
 
 
 
 
 
    

4.1.2.3 สภาพอากาศ  
   จากการสํารวจสภาพอากาศในพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรีมีอากาศท่ีถ�ายเท พ้ืนท่ี
เป]ดโล�งมีลมพัดผ�าน ช�วงกลางวันมีความร�อนจากแสงแดด แดดจะส�องตรงกลางลาน คนมักเดินหลบ
แดดตามแนวหลังคา หรือร�มเงาท่ีเกิดข้ึนจากเงาของโครงสร�าง ช�วงเย็นอากาศเย็นสบายมีลมถ�ายเท 
 
ภาพท่ี 4.21: แสดงทิศทางลมแดดของพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี  

 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
4.1.2.4 มุมมองโดยรอบพ้ืนท่ีศึกษา  

   ในส�วนของมุมมองโดยรอบพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี เป)นลักษณะของมุมมองท่ี
ส�งผลกับพ้ืนท่ีทําให�เกิดกิจกรรมบนพ้ืนท่ี เช�น การถ�ายภาพ การหยุดยืนดู ซ่ึงประกอบด�วยมุมมองของ
จอภาพขนาดใหญ�ตรงอาคารเอ็มไพร2ทาวเวอร2(A) มุมมองบริเวณกลางลาน หันหน�าไปทางสถานี
รถไฟฟLา(B) ก็เป)นมุมมองท่ีผู�คนให�ความสนใจ มักมาถ�ายภาพ และมุมมองถนนด�านซ�าย(C) เดินมา
จากสถานีรถไฟฟLา เป)นมุมมองท่ีคนชอบหยุดยืนดูหรือถ�ายภาพบรรยากาศของเมืองและพ้ืนถนน 
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ภาพท่ี 4.22: แสดงตําแหน�งมุมมองของพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.23: แสดงมุมมองของพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี  
 
 

  
 
  
  

  
 

   

 
  4.1.3 ลักษณะการใช�งานพ้ืนท่ี 
 ลักษณะการใช�งานของพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี ประกอบด�วย เวลาให�บริการของพ้ืนท่ี 
การเดินทางมายังพ้ืนท่ี ผู�ใช�งานพ้ืนท่ี และกิจกรรมต�างๆท่ีเกิดข้ึน มีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1.3.1 เวลาให�บริการของพ้ืนท่ี 
  เวลาให�บริการของพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี เป]ดให�เข�าได�ตลอด พ้ืนท่ีสามารถ
เข�าถึงได� 24 ชั่วโมง แต�พ้ืนท่ีในตอนกลางคืนมืด ส�วนใหญ�ผู�ใช�งานจะใช�งานพ้ืนท่ีตามเวาลาของการ
เดินทางด�วยรถไฟฟLาและรถโดยสารด�วนพิเศษ คือเวลา 6.00 – 24.00 น.   
 

A 

B 

C 

B C A 
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  4.1.3.2 การเดินทางมายังพ้ืนท่ี 
  การเดินทางมายังพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี สามารถมาได�หลายช�องทาง โดย
ส�วนใหญ�จะเป)นรถไฟฟLา (BTS) สถานีช�องนนทรี ใช�ทางออกท่ี 5 หรือมายังพ้ืนท่ีโดยรถโดยสารด�วน
พิเศษ สถานีสาทร หรือรถโดยสารประจําทางและไม�ประจําทางต�างๆ หรือรถยนต2โดยสารส�วนตัว 
จอดตามอาคารต�างๆ 
  4.1.3.3 ผู�ใช�งานพ้ืนท่ี 
  ผู�ใช�งานส�วนใหญ�ของพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี เป)นผู�ท่ีใช�บริการรถไฟฟLาและรถ
โดยสารด�วนพิเศษ ซ่ึงประกอบด�วยกลุ�มคนทํางานท้ังในสํานักงานโดยรอบพ้ืนท่ีและกลุ�มท่ีทํางานท่ีอ่ืน
แต�มีการเดินทางผ�านมาเปลี่ยนต�อการเดินทาง มีกลุ�มนักเรียนนักศึกษาท่ีสัญจรผ�าน กลุ�มนักท�องเท่ียว
ไทยและต�างชาติเป)นส�วนน�อย อีกท้ังมีกลุ�มของผู�ขายของท่ีข้ึนมาใช�พ้ืนท่ีบางช�วงเวลา 
  4.1.3.4 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 
   1) กิจกรรมจําเป)น  
  กิจกรรมจําเป)นของพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรีนั้น คือ การใช�งานพ้ืนท่ีเพ่ือสัญจร
ผ�านไปยังจุดต�างๆ มาเปลี่ยนถ�ายรูปแบบการสัญจร ซ่ึงมีผู�คนใช�งานจํานวนมาก คนจะเยอะใน
ช�วงเวลาเช�าเข�างาน กลางวันช�วงพักเท่ียง ช�วงเย็นเลิกงาน ลักษณะผู�คนท่ีสัญจรผ�านมีความเร�งรีบ  
สําหรับวันหยุดเสาร2อาทิตย2 การสัญจรของผู�คนจะน�อยกว�าวันธรรมดาหรือวันทํางาน   

 2) กิจกรรมทางเลือก  
  กิจกรรมทางเลือก คือ กิจกรรมท่ีนอกเหนือจากการทํากิจกรรมจําเป)น เป)นสิ่งท่ี
เก่ียวข�องกับการท่ีมีความต�องการและตัดสินใจท่ีจะทํากิจกรรมนั้นๆ ซ่ึงก็ข้ึนอยู�กับช�วงเวลาและ
สถานท่ีเอ้ืออํานวยหรือไม� สําหรับในพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนทรี กิจกรรมทางเลือกท่ีพบเห็น ได�แก� 
การเลือกหยุดนั่งในพ้ืนท่ี การเลือกหยุดยืน การเลือกมาขอรับบริจาค การเลือกมาขายของการเลือก
มาซ้ือของ การเลือกมาถ�ายภาพ การเลือกหยุดทานอาหารหรือด่ืมน้ําบนพ้ืนท่ี เลือกมาหยุดเล�นหรือ
คุยโทรศัทพ2 เป)นต�น ซ่ึงกิจกรรมเหล�านี้เป)นสิ่งท่ีพบเห็นจากการสังเกตุ เม่ือได�สัมภาษณ2ทําให�สามารถ
แบ�งรูปแบบการเกิดกิจกรรมทางเลือกได� 3 รูปแบบ ได�แก� การเลือกมาเพ่ือทําธุระบางอย�าง การเลือก
ท่ีจะรอ และการเลือกท่ีจะพักผ�อน  (ภาคผนวก ภาพการสังเกตุการเลือกทํากิจกรรมทางเลือกบน
พ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี) 
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ภาพท่ี 4.24: แสดงตัวอย�างกิจกรรมทางเลือกบนพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี 
 
   
 

 
 
    
    
 
 

 
   3) กิจกรรมทางสังคมของพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี 
  กิจกรรมทางสังคม คือ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผู�ใช�งานทํากิจกรรมร�วมกัน เป)น
กิจกรรมให�เกิดการปฏิสัมพันธ2กัน และการจัดงานกิจกรรมชั่วคราวถือเป)นการส�งเสริมและสร�าง
กิจกรรมทางสังคมด�วย ซ่ึงพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี มีกิจกรรมสังคม ได�แก� พบปะพูดคุยกันบน
พ้ืนท่ี ขายซ้ือของ รับและให�บริจาค ช�วยเหลือคนท่ีไม�รู�จักในการถ�ายภาพ  และมีการจัดกิจกรรม
พิเศษชั่วคราวในพ้ืนท่ี เช�น กิจกรรมตักบาตรลอยฟLา กิจกรรมต�นคริสมาสขนาดใหญ� (เป)นจุดรับ
บริจาคของใช�เพ่ือแจกในวันเด็ก) มีช�วงเทศกาลปxใหม�จัดทุกปx  กิจกรรมงานแสดงศิลปะแสดงรูปป-�น
แพนด�า กิจกรรมแสดงเรื่องราวถึงในหลวงรัชการท่ี 9 กิจกรรมต้ังจุดให�เขียนความรู�สึก เป)นต�น 
(ภาคผนวก ภาพรวบรวมกิจกรรมชั่วคราวของพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี) 
 
4.2 สภาพแวดล�อมทางกายและการใช�งานในป-จจุบันของพ้ืนท่ีศึกษา “ควอเทียร2ปาร2ค” 
  4.2.1 ข�อมูลท่ัวไป 
 พ้ืนท่ีศึกษานี้ มีชื่อเรียกหลากหลาย ได�แก� ควอเทียร2ปาร2ค อีเอ็มสเตชั่น ซ่ึงมีลักษณะเป)น
พ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�างสถานีรถไฟฟLา(BTS)และอาคารบริเวณสถานีรถไฟฟLาพร�อมพงษ2 เชื่อมกับอาคาร
ศูนย2การค�าเอ็มควอเทียร2 และอาคารศูนย2การค�าเอ็มโพเรี่ยม ต้ังอยู�ท่ีบริเวณถนนสุขุมวิท แขวงคลอง
ตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ป-จจุบันอยู�ในการดูแลหลักจากฝ�ายอาคารเอ็มควอเทียร2 ช็อป
ป]�ง เซ็นเตอร2 จํากัด มีการรับผิดชอบร�วมกันของบริษัทเดอะมอลล2 กรุ�ป จํากัด และบริษัท บีทีเอส 
กรุ�ป โฮสด้ิงส2 จํากัด (มหาชน)  เป)นการลงทุนสร�างจากหน�อยงานเอกชน แล�วให�เป)นทรัพย2สินของ
กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค2ในการพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมต�อนี้ เพ่ือต�องการให�ผู�ใช�งานรถไฟฟLาสถานี
พร�อมพงษ2ได�รับความสะดวกสบายสูงสุด เพ่ือใช�เป)นพ้ืนท่ีสาธาณะ เป)นทางเท�าท่ีเกิดประโยชน2และ
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ปลอดภัยกับผู�คนท่ีสัญจรท่ัวไป เป)นทางเชื่อมระหว�างสองฝ-�งของถนนสุขุมวิท เป)นส�วนต�อนรับก�อน
เข�าสู�อาคาร และสร�างการรับรู�ให�กับผู�คน ถึงภาพลักษณ2และรูปแบบความเป)นตัวตนของอาคารและ
เพ่ือเป)นพ้ืนท่ีให�คนจดจํา ดึงดูดผู�คน สร�างความสนใจในการเข�าใช�งานพ้ืนท่ีและอาคาร (เมธีนี สุวรรณ
บุณย2, การสื่อสารส�วนบุคคล, 19 มิถุนายน 2560) 
 ผู�ออกแบบ คือ คุณศุภลักษณ2 อัมพุช และคุณเมธีนี สุวรรณะบุณย2 เป)นผู�ออกแบบแนวคิด
เริ่มต�นในการพัฒนาพ้ืนท่ี และP.L. Design ออกแบบภูมิสถาป-ตย2 มีแนวคิดในการออกแบบคือ  
“World Iconic Station” ท่ีต�องการแสดงถึงความโดดเด�นของพ้ืนท่ี และยังผสมผสานความเป)น
ธรรมชาติเข�ามาในพ้ืนท่ี ซ่ึงถึงแม�ว�าจะเป)นวิถีชีวิตของคนเมืองท่ีมีความหรูหรา แต�ก็สามารถใกล�ชิดกับ
ธรรมชาติได�อย�างลงตัว อีกท้ังในการออกแบบพ้ืนท่ีนี้ยังมีแนวคิดเพ่ือเชื่อมต�อศูนย2การค�าให�กลายเป)น
ศูนย2รวมแหล�งช็อปป]�งให�ผู�ท่ีใช�งานเกิดความสะดวกสบายสูงสุด และเป)น Landmark ในการจัด
กิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน2 เพ่ือสังคม วัสดุพ้ืนเป)นหินแกรนิต สีเทาเรียบ ใช�การเรียงแบบลาย
ก�ออิฐ ต�องการให�รู�สึกถึงธรรมชาติผสมผสานกับความทันสมัย เรียบหรู มีเอกลักษณ2 มีต�นไม� เหล็ก ไม� 
กระจก ใช�วัสดุเดียวกันท้ังหมดเพ่ือเกิดความต�อเนื่อง ใช�เฟอร2นิเจอร2สนามลักษณะพ้ืนยกข้ึนมา เกิด
เส�นสายต�อเนื่อง พลิ้วไหว สอดคล�องกับตัวอาคาร ใช�พืชพรรณสื่อถึงทุ�งหญ�า ทุ�งดอกไม�ป�าบนเนินเขา 
ท่ีข้ึนอย�างอิสระเป)นธรรมชาติ มีไม�ยืนต�นขนาดกลาง (“The Em District”, 2014) 
 
ภาพท่ี 4.25: แสดงพ้ืนท่ีศึกษา “ควอเทียร2ปาร2ค” เชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLาพร�อมพงษ2 
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ภาพท่ี 4.26: แสดงผังรวมของพ้ืนท่ีศึกษา “ควอเทียร2ปาร2ค”  
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา: The Mall Group. (2017). Directory M. Retrieved from https://www.emporium.     
       co.th/directory/#1505452200025-6011d291-3160. 
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4.2.2 องค2ประกอบของพ้ืนท่ี  
 องค2ประกอบของพ้ืนท่ี เป)นส�วนต�างๆท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงในพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค มี
รายละเอียดดังนี้ 

4.2.2.1 พ้ืนท่ีสัญจร 
   ในส�วนของพ้ืนท่ีสัญจรของควอเทียร2ปาร2ค มีลักษณะเป)นพ้ืนท่ีราบเชื่อมต�อกับ
ทางออกท่ี1 ของสถานีรถไฟฟLาพร�อมพงษ2 เชื่อมต�อเนื่องเป)นพ้ืนท่ีเดียวกัน พ้ืนท่ีกว�างขวาง ลักษณะ
เป)นลานกิจกรรมและเป)นทางสัญจร  เพ่ือรองรับผู�คนท่ีทํางานในสํานักงานใกล�เคียง และผู�คนท่ีเป)น
นักท�องเท่ียวท้ังไทยและต�างชาติ ใช�วัสดุพ้ืนกระเบื้องหินแกรนิต ผิวหยาบ ไม�ลื่น สีเทา ใช�การเรียง
แบบลายก�ออิฐ  ตามขอบหรือด�านริมของพ้ืนท่ีใช�วัสดุพ้ืนเป)นแบบเดียวกันท้ังหมดเกิดความต�อเนื่อง
กลมกลืนของพ้ืนท่ี ท้ังยังเป)นการส�งเสริมโอกาสในการดึงดูดผู�คนให�เข�าไปใช�บริการอาคารได� ความ
ต�อเนื่องดังกล�าวทําให�ผู�คนถูกส�งผ�านเข�าไปภายในอาคารได�โดยง�าย มีกรณีในการสัญจร รวม 66 กรณี 
โดยรายละเอียดการสัญจรไปยังจุดต�างๆมีดังนี้ 
  1) ทางสัญจรจากสถานีรถไฟฟLากับอาคาร (CS2-TB) 
  มีจุดเชื่อมต�อกับอาคาร 4 จุด (2 อาคาร) ได�แก� เชื่อมอาคารศูนย2การค�าเอ็มควอ
เทียร2 เชื่อมอาคารศูนย2การค�าเอ็มโพเรี่ยม 
 
ภาพท่ี 4.27: แสดงการสัญจรจากสถานีรถไฟฟLากับอาคารของพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค 

 
 

  
 
 
  
 

 
ภาพท่ี 4.28: แสดงจุดสัญจรจากสถานีรถไฟฟLากับอาคารของพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค 
 
 
 
 

 

CS2-TB2 CS2-TB1 

CS2-TB3 CS2-TB4 

CS2-TB4 CS2-TB3 CS2-TB1 CS2-TB2 
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2) ทางสัญจรจากสถานีรถไฟฟLากับพ้ืนถนน (CS2-TR) 
  ควอเทียร2ปาร2ค มีจุดเชื่อมต�อสู�พ้ืนถนน 7 จุด เป)นการข�ามถนน และเปลี่ยนรูปแบบ
การเดินทางไปยังรูปแบบอ่ืนๆ เช�น รถประจําทาง รถรับจ�าง เป)นต�น 
 
ภาพท่ี 4.29: แสดงการสัญจรจากสถานีรถไฟฟLากับพ้ืนถนนของพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.30: แสดงจุดสัญจรจากสถานีรถไฟฟLากับพ้ืนถนนของพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS2-TR1 

CS2-TR3 
CS2-TR4 

CS2-TR2 
CS2-TR5 

CS2-TR7 

CS2-TR6 

CS2-TR1 CS2-TR4 CS2- CS2-TR5 

CS2-TR6 CS2- CS2-TR2 



75 
 

  

3) ทางสัญจรจากอาคารกับอาคาร (CS2-BB) 
  ควอเทียร2ปาร2ค มีทางสัญจรอาคารกับอาคาร เป)นการสัญจรข�ามโดยไม�ต�องเสี่ยง
อันตรายจากท�องถนน ปลอดภัย สะดวกและรวดเร็วต�อการใช�งาน มี 6 กรณี ดังนี้ 
 
ภาพท่ี 4.31: แสดงการสัญจรจากอาคารกับอาคารของพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค  

 
 
  

 
 
 
 
 
    
   
   
   

 
  4) ทางสัญจรจากอาคารกับพ้ืนถนน (CS2-BR) 
   ควอเทียร2ปาร2ค มีทางสัญจรอาคารกับพ้ืนถนน ซ่ึงเป)นลักษณะการสัญจรจากอาคาร
เชื่อมไปยังจุดลงสู�ถนนต�างๆ ประกอบด�วย 2 อาคาร (4 ทางเข�าอาคาร) กับ 7 จุดลงพ้ืนถนน จึงมีทาง
สัญจรอาคารกับพ้ืนถนนท้ังหมด 28 กรณี 
 
ภาพท่ี 4.32: แสดงการสัญจรจากอาคารกับพ้ืนถนนของพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค (1) 

 
 
 
 
 
 
 

CS2-BB1 

CS2-BB2 CS2-BB3 

CS2-BB1 

CS2-BB4 CS2-BB5 

CS2-BB1 

CS2-BB6 

CS2-BB4 CS2-BB1 

CS2-BB6 

CS2-BB4 

CS2-BR2-2 

CS2-BR2-3 

CS2-BR2-4 

CS2-BR2-

CS2-BR2-7 

CS2-BR2-6 

CS3-BR1-1 

CS2-BR1-5 
CS2-BR1-6 

CS2-BR1-7 

CS2-BR1-2 
CS2-BR1-4 

CS2-BR1-3 

CS2-BR2-1 
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ภาพท่ี 4.33: แสดงการสัญจรจากอาคารกับพ้ืนถนนของพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค (2) 
 

 
  
   
 

 
  
  
   5) ทางสัญจรจากพ้ืนถนนกับพ้ืนถนน (CS2-RR) 
   ควอเทียร2ปาร2ค มีทางสัญจรพ้ืนถนนกับพ้ืนถนน ซ่ึงเป)นลักษณะการสัญจรข�ามถนน
โดยไม�ต�องเสี่ยงอันตรายจากท�องถนน ปลอดภัย สะดวกและรวดเร็วต�อการใช�งาน มีท้ังหมด 21 กรณี 
 
ภาพท่ี 4.34: แสดงการสัญจรจากพ้ืนถนนกับพ้ืนถนนของพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
     
 

    

 

CS2-RR8 
CS2-RR10 

CS2-RR7 

CS2-RR5 
CS2-RR9 

CS2-RR11 

CS2-BR3-1 
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CS2-BR3-
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CS2-BR4-7 

CS2-BR4-6 

CS2-RR2 CS2-RR4 

CS2-RR1 
CS2-RR5 

CS2-RR3 
CS2-RR6 

CS2-RR13 
CS2-RR15 

CS2-RR12 

CS2-RR5 
CS2-RR14 CS2-RR11 

CS2-RR17 
CS2-RR18 

CS2-RR16 

CS2-RR5 

CS2-RR14 

CS2-RR11 

CS2-RR20 
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CS2-RR19 
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CS2-RR14 

CS2-RR11 

CS2-RR21 
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CS2-RR14 

CS2-RR5 
CS2-RR18 CS2-RR11 

CS2-RR18 

CS2-RR19 
CS2-RR21 

CS2-RR5 

CS2-RR14 

CS2-RR11 
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   4.2.2.2 สิ่งอํานวยความสะดวก 
   ในส�วนของสิ่งอํานวยความสะดวกของควอเทียร2ปาร2ค ประกอบด�วย ร�มเงา แสง-
สว�าง ความสะอาด ปLายสื่อสาร ลิฟต2 กล�องวงจรป]ด เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย ต�นไม�พืชพรรณ พ้ืนท่ี
นั่ง เสียง จุดจําหน�ายต๋ัวและตู�กดเงิน เจ�าหน�าท่ีช�วยเหลือผู�พิการ มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ร�มเงา 
   พ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค มีส�วนเป]ดโล�งตรงลานหน�าศูนย2การค�าเอ็มควอเทียร2 มี
โครงสร�างใต�รางรถไฟฟLาเป)นร�มเงา ใช�บังแดด ฝน ได�ระดับหนึ่ง ทางข้ึนลงของบันไดมีการสร�างหลังคา
คลุม กําลังทําการสร�างร�มเงาเพ่ิมเติม ในช�วงเวลามีฝนจะมีการใช�หลังคาชั่วคราวไปยังทางเข�าอาคาร 
 
ภาพท่ี 4.35: แสดงส�วนร�มเงาของพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค  
 

 
 
 
 
 

  
    
   
  2) แสงสว�าง 
   พ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค มีการให�แสงสว�าง จากหลอดไฟ บริเวณใต�รางรถไฟฟLา 
พ้ืนท่ีเป]ดโล�งมีไฟจากเชื้อเพลิงต้ังเป)นคบเพลิง มีการจัดไฟตรงท่ีนั่ง และได�รับแสงสว�างจากอาคาร
โดยรอบ แสงจากจอภาพบนอาคาร ตกแต�งไฟสวยงาม สว�างท่ัวพ้ืนท่ี จัดระดับความสว�างต�างกันไปใน
แต�ละส�วน บางจุดสว�างมาก บางจุดสว�างไม�มาก แต�ไม�มืดเกินไป  
 
ภาพท่ี 4.36: แสดงการให�แสงสว�างในพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค 
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  3) ความสะอาด 
   พ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค มีการดูแลความสะอาดตลอดเวลาให�บริการ มีเจ�าหน�าท่ี
ค�อยทําความสะอาด และมีจุดให�ท้ิงขยะอยู�ในพ้ืนท่ี ไม�พบขยะ หรือสิ่งสกปรกในพ้ืนท่ี 
 
ภาพท่ี 4.37: แสดงความสะอาดในพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี  
 

  
4) ปLายสื่อสาร 

   พ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค มีปLายสื่อสารอยู�กระจายพ้ืนท่ี มีหลายรูปแบบ ท้ังปLาย
บอกทาง ปLายห�าม ปLายเตือน มีปLายผังรอบพ้ืนท่ีและภายในอาคาร แต�มีรายละเอียดมาก มองได�ยาก  
 
ภาพท่ี 4.38: แสดงปLายสื่อสารในพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค 
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5) ลิฟต2  
   พ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค มีลิฟต2โดยตรงจากพ้ืนถนนสู�พ้ืนท่ีด�านบน อยู�บริเวณ
ฝ-�งเอ็มโพเรี่ยม ใกล�สวนเบญจศิริ อํานวยความสะดวกแก�ผู�ท่ีมาใช�งาน 
 
ภาพท่ี 4.39: แสดงลิฟต2ในพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค  

 
 

 
 
 

 
  
  
 
 
6) กล�องวงจรป]ด  

    บนพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค มีกล�องวงจรป]ดกระจายตามพ้ืนท่ี มุมกล�องส�องพ้ืนท่ี 
 
ภาพท่ี 4.40: แสดงกล�องวงจรป]ดในพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

7) เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย 
   พ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค มีการจัดมุมส�วนรักษาความปลอดภัย เป)นโต�ะสีดํา มี
เจ�าหน�าท่ีประจําคอยทําการดูแล ซ่ึงดูแลท้ังการสังเกตผู�คนและเรื่องให�การปฐมพยาบาลเบื้องต�นด�วย 
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ภาพท่ี 4.41: แสดงเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี  
 

 
 

 
   
   
 
 

 
8) ต�นไม�พืชพรรณ 

   พ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค มีการจัดต�นไม�หลายชนิดโดยรอบพ้ืนท่ี ใช�พืชท่ีให�
ความรู�สึกเหมือนเป)นทุ�งหญ�าและทุ�งดอกไม�ป�าบนเนินเขา ท่ีข้ึนอย�างอิสระเป)นธรรมชาติ และมีส�วน
ของไม�ยืนต�นขนาดกลางประกอบด�วย 
 
ภาพท่ี 4.42: แสดงต�นไม�พืชพรรณในพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค  

 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 

   9) พ้ืนท่ีนั่ง 
   พ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2คเป)นส�วนพ้ืนท่ีจัดให�มีการนั่งพักผ�อน มีพ้ืนท่ีนั่งเล็กน�อย 
เป)นลักษณะเฟอร2นิเจอร2สนามท่ีเป)นท่ีให�นั่งพักผ�อน มีลักษณะเป)นเหมือนพ้ืนท่ียกระดับโค�งข้ึนมาจาก
พ้ืน ทําให�เกิดเส�นสายท่ีพลิ้วไหวทําให�ดูสอดคล�องกับตัวอาคาร 
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ภาพท่ี 4.43: แสดงท่ีนั่งในพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค  
 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
10) เสียง 

   พ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค มีการเป]ดเสียงเพลงในพ้ืนท่ี เป]ดเพลง และ
ประชาสัมพันธ2 แจ�งข�อมูล การมีเสียงแป)นการสร�างบรรยากาศในพ้ืนท่ี 
 
ภาพท่ี 4.44: แสดงเรื่องเสียงพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค  
 

 
  
   
  
  
 
  
 
 

 
11) จุดจําหน�ายต๋ัวและตู�กดเงิน 

   พ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค มีส�วนตู�จําหน�ายตรวจรถไฟฟLา ลักษณะเป)นเสาขนาด
ใหญ� อยู�เชื่อมต�อจากทางออกรถไฟฟLาทางออกท่ี1และ2 มีผู�คนใช�งานในส�วนนี้จํานวนมาก 
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ภาพท่ี 4.45: แสดงจุดจําหน�ายต๋ัวและตู�กดเงินในพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค  
 

 
  
   
  
  
  
  
 
 

 
12) เจ�าหน�าท่ีช�วยเหลือผู�พิการ 

   พ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค การช�วยเหลือผู�พิการ เจ�าหน�าท่ีของรถไฟฟLาจะเดินไปส�ง
ช�วยเหลือพาผู�พิการไปยังจุดต�างๆ 
   4.2.2.3 สภาพอากาศ  
   จากการสํารวจสภาพอากาศในพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค ค�อนข�างมีอากาศท่ีถ�ายเท 
พ้ืนท่ีเป]ดโล�งมีลมพัดตลอด อากาศค�อนข�างโปร�ง และมีความเย็นจากแอร2ในอาคารออกมาด�วย ช�วง
กลางวันค�อนข�างร�อนจากแสงแดด มีท่ีหลบแดดได� ตรงท่ีนั่งจะร�อนแดดส�องแต�มีร�มเงาจากต�นไม�ช�วย 
ฝนตก มีท่ีหลบฝนนิดหน�อย แต�พ้ืนจะเปxยกท่ัว ช�วงเย็นอากาศเย็นสบายมีลมถ�ายเท 
 
ภาพท่ี 4.46: แสดงทิศทางลมแดดของพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค  
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A B C 

  4.2.2.4) มุมมองโดยรอบพ้ืนท่ีศึกษา  
   ในส�วนของมุมมองโดยรอบพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค เป)นลักษณะของมุมมองท่ี
ส�งผลกับพ้ืนท่ีทําให�เกิดกิจกรรมบนพ้ืนท่ี เช�น การถ�ายภาพ การหยุดยืนดู ซ่ึงประกอบด�วยมุมมองของ
จอภาพขนาดใหญ�ตรงอาคารศูนย2การค�าเอ็มควอเทียร2(A) มุมมองบริเวณลาน ระหว�างช�องอาคาร
เอ็มควอเทียร2 เป)นมุมมองท่ีมองเห็นน้ําตก และลานกิจกรรมด�านล�าง ผู�คนมักให�ความสนใจมาหยุดยืน
มองและถ�ายภาพ(B) และมุมมองจอภาพตรงอาคารเอ็มโพเรี่ยม(C) 
 
ภาพท่ี 4.47: แสดงตําแหน�งมุมมองของพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค  

 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.48: แสดงมุมมองของพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค  

 
   
   
  
  
  

 
   

 
 

A 

B 

C 
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4.2.3 ลักษณะการใช�งานพ้ืนท่ี 
 ลักษณะการใช�งานของพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2คประกอบด�วย เวลาให�บริการของพ้ืนท่ี การ
เดินทางมายังพ้ืนท่ี ผู�ใช�งานพ้ืนท่ี และกิจกรรมต�างๆท่ีเกิดข้ึน มีรายละเอียดดังนี้ 
  4.2.3.1 เวลาให�บริการของพ้ืนท่ี 
  เวลาทําการของพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค ตรงส�วนของ ลานหน�าศูนย2การค�า
เอ็มควอเทียร2 จะให�บริการตามเวลาของศูนย2การค�าเอ็มควอเทียร2 คือ 10.00 - 22.00 น. ซ่ึงอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนเวลาการให�บริการพ้ืนท่ีตามโอกาสในการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ี และส�วนถัดออกมาให�บริการ
ตามการให�บริการของรถไฟฟLาคือ 06.00 – 24.00 น. 
  4.2.3.2 การเดินทางมายังพ้ืนท่ี 
  ดารเดินทางมายังพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค สามารถมาได�หลายช�องทาง โดยส�วน
ใหญ�จะเป)นรถไฟฟLา (BTS)สถานีช�องพร�อมพงษ2 ใช�ทางออกท่ี1 หรือรถโดยสารประจําทางและไม�
ประจําทางต�างๆ หรือรถยนต2โดยสารส�วนตัว จอดตามอาคารต�างๆ 
  4.2.3.3 ผู�ใช�งานพ้ืนท่ี 
  ผู�ใช�งานส�วนใหญ�ของพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค จะเป)นผู�ท่ีใช�บริการของรถไฟฟLาบีที
เอส สถานีพร�อมพงษ2 ซ่ึงประกอบด�วยผู�ท่ีเป)นกลุ�มคนท่ีทํางานในอาคารสํานักงานบริเวณใกล�เคียง 
และกลุ�มคนท่ีเป)นกลุ�มนักท�องเท่ียวท้ังไทยและต�างประเทศ รวมถึงกลุ�มคนท่ีสัญจรเป)นทางผ�านต�อ
การเดินทาง 
  4.2.3.4 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 
  ในส�วนของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค ท่ีได�ทําการสํารวจและ
รวบรวมข�อมูล ผู�วิจัยพบรูปแบบกิจกรรมท้ัง 3 รูปแบบ ได�แก� กิจกรรมจําเป)น กิจกรรมทางเลือก และ
กิจกรรมทางสังคม มีรายละเอียดดังนี้ 

1) กิจกรรมจําเป)นของพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค  
  กิจกรรมจําเป)นของพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2คนั้น คือการใช�งานพ้ืนท่ีเพ่ือสัญจรผ�าน
ไปยังจุดหมายปลายทางต�างๆ  เข�าอาคารหรือไปท่ีอ่ืนต�อ และสัญจรเพ่ือเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง
ต�างๆ มีผู�คนใช�จํานวนมาก มีการใช�งานอย�างต�อเนื่องตลอดท้ังวัน เพราะเป)นจุดการท�องเท่ียว คนจะ
เยอะในช�วงเวลาเช�าเข�างาน กลางวันช�วงพักเท่ียง ช�วงเย็นเลิกงาน การใช�งานพ้ืนท่ีมีการใช�งานในทุก
ส�วนทุกทางข้ึนลง ใช�งานอย�างท่ัวถึง พ้ืนท่ีสัญจรกว�างเดินได�สะดวกสบาย ลักษณะผู�คนท่ีสัญจรผ�านมี
ท้ังเร�งรีบและไม�ได�ดูเร�งรีบมาก เนื่องจากมีท้ังกลุ�มคนทํางานและกลุ�มนักท�องเท่ียว สําหรับวันหยุด
เสาร2อาทิตย2 การสัญจรของผู�คนเยอะใกล�เคียงกันกับวันธรรมดา 
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2) กิจกรรมทางเลือกของพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค 
  กิจกรรมทางเลือก คือ กิจกรรมท่ีนอกเหนือจากการทํากิจกรรมจําเป)น เป)นสิ่งท่ี
เก่ียวข�องกับท่ีผู�ใช�งานมีความต�องการและตัดสินใจท่ีจะทํากิจกรรมนั้น ซ่ึงข้ึนอยู�กับช�วงเวลาและ
สถานท่ีเอ้ืออํานวยหรือไม� สําหรับในวอเทียร2ปาร2ค กิจกรรมทางเลือกท่ีพบเห็นโดยการสังเกตุได�แก� 
การเลือกหยุดนั่งในพ้ืนท่ี การเลือกหยุดยืน การเลือกมาถ�ายภาพ การเลือกหยุดทานอาหารหรือด่ืมน้ํา
บนพ้ืนท่ี เลือกมาหยุดเล�นหรือคุยโทรศัพท2 เลือกหยุดอ�านหนังสือ เป)นต�น ซ่ึงกิจกรรมเหล�านี้เป)นสิ่งท่ี
พบเห็นจากการสังเกตุ เม่ือได�ทําพูดคุยสัมภาษณ2ทําให�สามารถแบ�งรูปแบบการเกิดกิจกรรมทางเลือก
ได� 3 รูปแบบ ได�แก� การเลือกมาเพ่ือทําธุระบางอย�าง การเลือกท่ีจะรอ และการเลือกท่ีจะพักผ�อน  
(ภาคผนวก ภาพการสังเกตุการเลือกทํากิจกรรมทางเลือกบนพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค) 
 
ภาพท่ี 4.49: แสดงตัวอย�างกิจกรรมทางเลือกบนพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
   3) กิจกรรมทางสังคมของพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค 
  กิจกรรมทางสังคม คือกิจกรรมเกิดข้ึนจากการท่ีผู�ใช�งานทํากิจกรรมร�วมกัน เป)นกิจ
กิจกรรมให�เกิดการปฏิสัมพันธ2กัน และการจัดงานกิจกรรมชั่วคราวหรือจัดพ้ืนท่ีพิเศษชั่วคราวถือเป)น
การส�งเสริมและสร�างกิจกรรมทางสังคมด�วย ซ่ึงพ้ืนท่ีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค มีกิจกรรมสังคม ได�แก� 
การพบปะพูดคุยกันบนพ้ืนท่ี ช�วยเหลือคนท่ีพ่ึงรู�จักถ�ายภาพ  และมีการจัดกิจกรรมพิเศษชั่วคราวใน
พ้ืนท่ี เช�น กิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรในวันแม� จุดเทียนระลึกถึงในหลวงรัชกาลท่ี9 กิจกรรมแสดง
ดนตรีพระราชนิพนธ2 กิจกรรมฉายภาพบนจอขนาดใหญ� กิจกรรมจัดพ้ืนท่ีเป)นจุดถ�ายภาพ มีการแสดง 
ตามช�วงเทศกาลต�างๆ ปxใหม� ตรุษจีน   กิจกรรมวันเด็กมีการแสดงเต�น นิทาน กิจกรรมส�งเสริม
ท�องเท่ียวไทย เป)นต�น (ภาคผนวก ภาพรวบรวมกิจกรรมชั่วคราวของพ้ืนท่ีศึกษาควเทียร2ปาร2ค)  
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4.3 สภาพแวดล�อมทางกายและการใช�งานในป-จจุบันของพ้ืนท่ีศึกษา “ลานปทุมวัน” 
  4.3.1 ข�อมูลท่ัวไป 
 พ้ืนท่ีศึกษานี้มีชื่อเรียก ได�แก� ลานปทุมวัน หรือทางเดินลอยฟLาแยก ปทุมวัน หรือSky Plaza 
เป)นพ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�างสถานีรถไฟฟLา(BTS)และอาคาร บริเวณสถานีรถไฟฟLาสนามกีฬาแห�งชาติ มี
การเชื่อมต�อกับอาคาร ได�แก� อาคารศูนย2การค�ามาบุญครอง อาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห�ง
กรุงเทพมหานคร อาคารศูนย2การค�าสยามดิสคัพเวอรี่ และอาคารศูนย2การค�าอะลาอาร2ต เป]ดใช�งาน
อย�างเป)นทางการ เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2560 ต้ังอยู�ท่ีถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ผู�ก�อต้ังและดูแลพ้ืนท่ีเป)นการร�วมมือกันจากหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เอกชน
ร�วมกันลงทุนในการก�อสร�าง ประกอบด�วยศูนย2การค�ามาบุญครอง ศูนย2การค�าสยามดิสคัพเวอรี่ และ
บริษัท สยามพิวรรธน2 จํากัด ยกพ้ืนท่ีบางส�วนให�เป)นทรัพย2สินของกรุงเทพมหานคร ดูแลร�วมกัน ใช�
งบประมาณในการก�อสร�างกว�า 300 ล�านบาท (ธนกร วงป-ญญา, 2560) 

 วัตถุประสงค2การพัฒนาพ้ืนท่ี เพ่ือต�องการอํานวยความสะดวกแก�ผู�ท่ีสัญจรท้ังชาวไทยและ
ต�างชาติ โดยเริ่มต�นจากการมีจํานวนผู�สัญจรในย�านสยามเพ่ิมข้ึนและได�มีการศึกษาในปx 2558 
ร�วมกันของกรุงเทพมหานคร บริษัทระบบขนส�งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และสยามพิวรรธน2 
พบว�าสะพานลอยคนเดินบริเวณเหนือสี่แยกปทุมวัน เดิมเชื่อมกับสถานีรถไฟฟLาสนามกีฬาแห�งชาติ 
หอศิลป�วัฒนธรรมแห�งชาติกรุงเทพมหานคร ศูนย2การค�ามาบุญครอง ศูนย2การค�าสยามดิสคัพเวอรี่ 
และสยามสแควร2 ซ่ึงป-ญหาเดิมคือมีสภาพเก�าและแคบไม�สามารถรองรับการขยายตัวของปริมาณคน
เดินเท�าท่ีคาดการณ2ว�าจะเพ่ิมข้ึน 4.9% ต�อปx และนักท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 9.83% ต�อปx และสภาพเดิมไม�
สามารถอํานวยความสะดวกให�ผู�สูงอายุหรือผู�พิการให�สามารถใช�ได�ท่ัวถึง (ธนกร วงป-ญญา, 2560) 

 แนวคิดในการออกแบบของพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน คือ เน�นเรื่องการออกแบบเพ่ือ
ทุกคน (Universal Design) ให�รองรับคนทุกกลุ�มได� มีความสะดวกแก�การสัญจร อีกท้ังยังต�องการให�
มีความโดดเด�น เป)นพ้ืนท่ีพักผ�อนหย�อนใจและเป)นจุดนัดพบแห�งใหม�ในกรุงเทพมหานคร โดย
ออกแบบเป)นลานทางเดินเชื่อมศูนย2การค�าหลักของแยกและสถานีรถไฟฟLาสนามกีฬาแห�งชาติ เป)น
ทางสัญจรทางเท�าต�อเนื่องไปยังคณะเภสัชศาสตร2 จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย รูปแบบการออกแบบเป)น
แนวสมัยใหม� ได�แรงบันดาลใจจากชื่อแยกปทุมวัน (ดอกบัว) มาเป)นเอกลักษณ2ของพ้ืนท่ี ใช�วงกลม
จากใบบัวเป)นฟอร2มหลัก สร�างเป)นประติมากรรมกระจายรอบทางเดิน แต�ละก�านใบมีลวดลายการ
เพ�นท2จากศิลป]น ใช�สีเป)นสีโทนสีเขียวธรรมชาติสื่อถึงการเป)น Urban Design ท้ังยังมีการเป]ดช�องว�าง
วงกลมตรงกลาง เพ่ือให�เห็นการสัญจรของถนน ด�านบนเป)นรางรถไฟฟLาผาดผ�านเกิดเป)นเส�นสาย
ทางสถาป-ตย2ท่ีสวยงาม ยังมีอีกมุมท่ีเป)นจุดสนใจบนพ้ืนท่ีศึกษาบริเวณหน�าศูนย2การค�ามาบุญครอง 
เป)นเป)นผลงานของคุณโลเล ทวีศักด์ิ ศรีทองดี ลักษณะเป)นประติมากรรมรูปสุนัขขนาดใหญ� และลาย
เพ�นท2กราฟฟ]ตี้ บริเวณผนังด�านนอกอาคารขนานกับทางเดินยาว (จอมม่ี, 2560) 
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ภาพท่ี 4.50: แสดงผังรวมของพ้ืนท่ีศึกษา “ลานปทุมวัน”  
 

 
  
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา: ธนกิตต์ิ คําอ�อน. (2560). บ;านและสวน. Sky Walk (The series): Sky plaza เดินชมงาน 
       อารJตแบบเด็กแนว. สืบค�นจาก http://www.baanlaesuan.com/72955/design/sky-plaza. 
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ภาพท่ี 4.51: แสดงพ้ืนท่ีศึกษา “ลานปทุมวัน” เชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLาสนามกีฬาแห�งชาติ 
 
 
  
 
 

 
  
   
 
  

 
 

 
 
 

4.3.2 องค2ประกอบของพ้ืนท่ี 
4.3.2.1 พ้ืนท่ีสัญจร 

   พ้ืนท่ีสัญจรของลานปทุมวัน มีลักษณะเป)นพ้ืนท่ีเชื่อมต�อกับทางออกของสถานี
รถไฟฟLาสนามกีฬาแห�งชาติ เป)นพ้ืนราบท่ัวพ้ืนท่ี จึงไม�มีพ้ืนทางลาดเฉพาะของรถเข็น พ้ืนท่ีกว�างขวาง 
มีช�องเป]ดกลางพ้ืนท่ี และยังมีทางเดินยาวไปตามรอบอาคาร พ้ืนท่ีรองรับท้ังกลุ�มนักท�องเท่ียวไทยและ
ต�างชาติ กลุ�มนักเรียนนักศึกษา กลุ�มคนท่ีต�องใช�เพ่ือสัญจรผ�านไปยังท่ีอ่ืนต�อ และรวมถึงกลุ�มผู�คนท่ี
ทํางาน วัสดุก�อสร�างเป)นกระเบื้อง ผิวหยาบ ใช�สีโทนสีเขียว มีร�มเงาจากประติมากรรมบนพ้ืนท่ี 
กระจายอยู�ในพ้ืนท่ี สําหรับพ้ืนท่ีลานปทุมวัน มีกรณีในการสัญจร รวม 214 กรณี มีรายละเอียดการ
สัญจรไปยังจุดต�างๆ ดังนี้ 
  1) ทางสัญจรจากสถานีรถไฟฟLากับอาคาร (CS3-TB) 

  มีจุดเชื่อมต�อกับอาคาร 9 จุด เชื่อมต�อ 4 อาคาร ได�แก� เชื่อมอาคารศูนย2การค�ามา
บุญครอง เชื่อมอาคารหอศิลปะวัฒนธรรมแห�งชาติ เชื่อมอาคารศูนย2การค�าสยามดิสคัพเวอรี่ และ
เชื่อมอาคารศูนย2การค�าอะลาอาร2ต 
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ภาพท่ี 4.52: แสดงการสัญจรจากสถานีรถไฟฟLากับอาคารของพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.53: แสดงจุดสัญจรจากสถานีรถไฟฟLากับอาคารของพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน 
 
 
 
  
  
  
 

 
   
  
 
 
  
 
    
   2) ทางสัญจรจากสถานีรถไฟฟLากับพ้ืนถนน (CS3-TR) 
   ลานปทุมวัน มีจุดเชื่อมต�อสู�พ้ืนถนน 11 จุด เป)นทางเดินข�ามแยก และเปลี่ยน
รูปแบบการเดินทางไปยังรูปแบบอ่ืนๆ เช�น รถประจําทาง รถรับจ�าง เป)นต�น 

CS1-TB1 CS1-TB2 CS1-TB3 

CS1-TB4 CS1-TB5 CS1-TB6 

CS1-TB7 CS1-TB8 CS1-TB9 

CS3-TB6 CS3-TB1 
CS3-TB2 

CS3-TB4 CS3-TB3 CS3-TB5 

CS3-TB9 

CS3-TB7 

CS3-TB8 
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ภาพท่ี 4.54: แสดงการสัญจรจากสถานีรถไฟฟLากับพ้ืนถนนของพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ภาพท่ี 4.55: แสดงจุดสัญจรจากสถานีรถไฟฟLากับพ้ืนถนนของพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน 
 
  
   
    
  
 
   
   
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

CS3-TR2 CS3-TR1 

CS3-TR8 CS3-TR4 CS3-TR5 

CS3-TR9 

CS3-TR3 
CS3-TR10 

CS3-TR11 CS3-TR6 

CS3-TR7 

CS3-TR1 CS3-TR2 

CS3-TR4 CS3-TR5 

CS3-TR3 

CS3-TR7 

CS3-TR6 

CS3-TR8 

CS3-TR10 CS3-TR11 CS3-TR9 
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3) ทางสัญจรจากอาคารกับอาคาร (CS3-BB) 
   ลานปทุมวัน มีทางสัญจรอาคารกับอาคาร เป)นการสัญจรข�ามโดยไม�ต�องเสี่ยง
อันตรายจากท�องถนน ปลอดภัย สะดวกและรวดเร็วต�อการใช�งาน มี 36 กรณี  
 
ภาพท่ี 4.56: แสดงการสัญจรจากอาคารกับอาคารของพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน  
 
  
   
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  

 
    
 

 
   4) ทางสัญจรจากอาคารกับพ้ืนถนน (CS3-BR) 
   ลานปทุมวัน มีทางสัญจรอาคารกับพ้ืนถนน ซ่ึงเป)นลักษณะการสัญจรจากอาคาร
เชื่อมไปยังจุดลงสู�ถนนต�างๆ ประกอบด�วย 4 อาคาร (9 ทางเข�า) กับ 11 จุดลงพ้ืนถนน จึงมีทาง
สัญจรอาคารกับพ้ืนถนนท้ังหมด 99 กรณี 
 
 
 
 
 
 

CS3-BB1 
CS3-BB2 CS3-BB3 

CS3-BB8 

CS3-BB4 

CS3-BB6 

CS3-BB7 

CS3-BB5 CS3-BB1 

CS3-BB9 CS3-BB10 

CS3-BB15 

CS3-B11 

CS3-BB13 

CS3-BB14 

CS3-BB12 

CS3-BB1 
CS3-BB9 

CS3-BB16 

CS3-BB21 

CS3-B17 

CS3-BB19 

CS3-BB20 

CS3-BB18 

CS3-BB1 
CS3-BB9 

CS3-BB16 

CS3-BB26 

CS3-B22 

CS3-BB24 

CS3-BB25 

CS3-BB23 CS3-BB1 
CS3-BB9 

CS3-BB16 

CS3-BB30 

CS3-B22 

CS3-BB28 

CS3-BB29 

CS3-BB27 

CS3-BB1 
CS3-BB9 

CS3-BB16 

CS3-BB33 

CS3-B22 

CS3-BB31 

CS3-BB32 

CS3-BB27 

CS3-BB1 
CS3-BB9 

CS3-BB16 CS3-BB31 CS3-B22 CS3-BB27 

CS3-BB34 
CS3-BB35 

CS3-BB1 
CS3-BB9 

CS3-BB16 CS3-BB31 CS3-B22 
CS3-BB27 

CS3-BB34 
CS3-BB36 

CS3-BB1 
CS3-BB9 

CS3-BB16 CS3-B22 CS3-BB31 
CS3-BB27 

CS3-BB34 

CS3-BB36 
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ภาพท่ี 4.57: แสดงการสัญจรจากอาคารกับพ้ืนถนนของพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน 
  
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
      

 
 
 

  5) ทางสัญจรจากพ้ืนถนนกับพ้ืนถนน (CS3-RR) 
   ลานปทุมวัน มีทางสัญจรพ้ืนถนนกับพ้ืนถนน ซ่ึงเป)นลักษณะการสัญจรข�ามแยกโดย
ไม�ต�องเสี่ยงอันตรายจากท�องถนน ปลอดภัย สะดวกและรวดเร็วต�อการใช�งาน มีทางสัญจรพ้ืนถนนกับ
พ้ืนถนนท้ังหมด 55 กรณี 
 
ภาพท่ี 4.58: แสดงการสัญจรจากพ้ืนถนนกับพ้ืนถนนของพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน (1) 
 
 
 
 
 
 
 

CS3-BR1-3 

CS3-BR1-5 

CS3-BR1-1 

CS3-BR1-2 

CS3-BR1-8 
CS3-BR1-10 

CS3-BR1-4 

CS3-BR1-6 CS3-BR1-11 

CS3-BR1-7 

CS3-BR1-9 

CS3-RR2 
CS3-RR4 

CS3-RR1 

CS3-RR5 

CS3-RR3 

CS3-RR6 

CS3-RR7 
CS3-RR10 

CS3-RR9 

CS3-RR8 

CS3-RR11 

CS3-RR13 

CS3-RR1 

CS3-RR14 

CS3-RR12 

CS3-RR15 

CS3-RR16 
CS3-RR19 

CS3-RR18 

CS3-RR17 

CS3-RR11 

CS3-RR21 

CS3-RR1 

CS3-RR22 

CS3-RR20 

CS3-RR23 

CS3-RR24 
CS3-RR27 

CS3-RR26 

CS3-RR25 

CS3-BR2-3 

CS3-BR2-5 

CS3-BR2-1 

CS3-BR2-2 

CS3-BR2-8 
CS3-BR2-10 

CS3-BR2-4 

CS3-BR2-6 CS3-BR2-11 

CS3-BR2-7 

CS3-BR2-9 

CS3-BR3-3 

CS3-BR3-5 

CS3-BR3-1 
CS3-BR3-2 

CS3-BR3-8 
CS3-BR3-10 

CS3-BR3-4 

CS3-BR3-6 CS3-BR3-11 

CS3-BR3-7 

CS3-BR3-9 

CS3-BR4-3 

CS3-BR4-

CS3-BR4-
CS3-BR4-2 

CS3-BR4-8 
CS3-BR4-10 CS3-BR4-4 

CS3-BR4-6 CS3-BR4-11 

CS3-BR4-7 

CS3-BR4-9 

CS3-BR5-3 

CS3-BR5-5 

CS3-BR5-1 
CS3-BR5-2 

CS3-BR5-8 
CS3-BR5-10 

CS3-BR5-4 

CS3-BR5-6 CS3-BR5-11 

CS3-BR5-7 

CS3-BR5-9 

CS3-BR6-3 

CS3-BR6-5 

CS3-BR6-1 
CS3-BR6-2 

CS3-BR6-8 
CS3-BR6-10 

CS3-BR6-4 

CS3-BR6-6 CS3-BR6-11 

CS3-BR6-7 

CS3-BR6-9 

CS3-BR7-3 

CS3-BR7-5 

CS3-BR7-1 
CS3-BR7-2 

CS3-BR7-8 
CS3-BR7-10 CS3-BR7-4 

CS3-BR4-6 CS3-BR7-11 

CS3-BR7-7 

CS3-BR7-9 

CS3-BR8-3 

CS3-BR8-5 

CS3-BR8-1 
CS3-BR8-2 

CS3-BR8-8 
CS3-BR8-10 

CS3-BR8-4 

CS3-BR8-6 CS3-BR8-11 

CS3-BR8-7 

CS3-BR8-9 

CS3-BR9-3 

CS3-BR9-5 

CS3-BR9-1 
CS3-BR9-2 

CS3-BR9-8 
CS3-BR9-10 

CS3-BR9-4 

CS3-BR9-6 CS3-BR9-11 

CS3-BR9-7 

CS3-BR9-9 
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ภาพท่ี 4.59: แสดงการสัญจรจากพ้ืนถนนกับพ้ืนถนนของพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน (2) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
    
 

 
   4.3.2.2 สิ่งอํานวยความสะดวก 
    สิ่งอํานวยความสะดวกของพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน ประกอบด�วย ร�มเงา แสงสว�าง 
ความสะอาด ปLายสื่อสาร ลิฟต2 กล�องวงจรป]ด เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย ต�นไม�พืชพรรณ พ้ืนท่ีนั่ง 
เสียง ความเชื่อ และเจ�าหน�าท่ีช�วยเหลือผู�พิการ มีรายละเอียดดังนี้ 
   1) ร�มเงา 
   พ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน มีร�มเงาลักษณะเป)นร�มเงาจากหลังคาริมขอบอาคาร ร�มเงา
จากใต�โครงสร�างรางรถไฟฟLา และร�มเงาจากโครงสร�างท่ีสร�างในพ้ืนท่ีเป)นลักษณะประติมากรรม ตาม
แนวความคิดของพ้ืนท่ีเป)นรูปลักษณ2ใบบัว ร�มเงาในพ้ืนท่ีศึกษาสามารถบังแดด ฝน ได�ในระดับหนึ่ง 
เวลาฝนตกยังมีป-ญหาพ้ืนท่ีเปxยกท้ังพ้ืนท่ี มีพ้ืนลื่นมากข้ึนจากปกติ 
 
 
 
 

CS3-RR11 

CS3-RR28 

CS3-

CS3-RR29 

CS3-RR20 

CS3-RR30 

CS3-RR31 
CS3-RR34 

CS3-RR33 

CS3-

CS3-RR11 

CS3-RR36 

CS3-RR1 

CS3-RR41 

CS3-

CS3-RR30 CS3-RR46 
CS3-RR49 

CS3-RR48 

CS3-RR47 

CS3-RR11 

CS3-RR47 

CS3-RR1 

CS3-RR41 

CS3-RR20 

CS3-RR36 

CS3-RR50 
CS3-RR52 

CS3-RR51 
CS3-RR30 

CS3-RR11 

CS3-RR47 

CS3-RR1 

CS3-RR41 

CS3-RR20 

CS3-RR36 

CS3-RR30 

CS3-RR54 

CS3-RR53 

CS3-RR50 

CS3-RR11 

CS3-RR47 

CS3-RR1 

CS3-RR41 

CS3-RR20 

CS3-RR36 

CS3-RR54 CS3-RR30 
CS3-RR55 

CS3-RR50 

CS3-RR11 

CS3-RR47 

CS3-RR1 

CS3-RR41 

CS3-RR20 

CS3-RR36 

CS3-RR54 CS3-RR30 
CS3-RR55 CS3-

CS3-RR11 

CS3-RR35 

CS3-RR1 

CS3-

CS3-RR20 

CS3-RR30 CS3-RR37 
CS3-RR40 

CS3-RR39 

CS3-RR38 

CS3-RR11 

CS3-RR41 

CS3-RR1 

CS3-RR30 

CS3-RR20 

CS3-

CS3-RR42 
CS3-RR45 

CS3-RR44 

CS3-RR43 
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ภาพท่ี 4.60: แสดงส�วนร�มเงาของพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน  
 

 
   

 
  
 

 
 

 

 
2) แสงสว�าง 

   พ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน มีส�วนของการให�แสงสว�างจากหลอดไฟฟLา กระจายอยู�ท่ัว
พ้ืนท่ี ตรงทางเดินตามขอบอาคารมีแสงสว�างค�อนข�างมาก ตรงลานกลางไม�ได�สว�างมาก แต�ก็ไม�มืด
มากเกินจนน�ากลัวเป)นแสงให�บรรยากาศ มีการใช�ไฟให�แสงสว�างหลากหลายรูปแบบ 
 
ภาพท่ี 4.61: แสดงการใช�ดวงไฟในพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน  
  

  
  
 

 
 

  
 
 
  
 
 
3) ความสะอาด  

   พ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน มีเจ�าหน�าท่ีดูแลความสะอาด ตลอดเวลาให�บริการ มีถังขยะ
จัดวางให�เล็กน�อย ตรงทางเดินข�างอาคาร จุดท้ิงขยะในพ้ืนท่ีศึกษามีน�อย ไม�ท่ัวถึงนัก 
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ภาพท่ี 4.62: แสดงเก่ียวกับความสะอาดในพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน  
 

 
 
   
 
 
 

 
4) ปLายสื่อสาร  

   พ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน มีส�วนของปLายสื่อสาร ปLายชี้บอกทางไปยังอาคารต�างๆ 
กระจายตามจุดต�างๆในพ้ืนท่ี ลักษณะเป)นปLายชื่อชี้ลูกศร 
 
ภาพท่ี 4.63: แสดงปLายสื่อสารในพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน  

 
 
  
 

 
 

 

 
5) ลิฟต2 

   พ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน มีลิฟต2โดยสาร ขนส�งผู�คนจากพ้ืนถนนข้ึนสู�พ้ืนท่ี อยู�ตรง
บริเวณหน�าอาคารศูนย2การค�าสยามดิสคัพเวอรี่ 
 
ภาพท่ี 4.64: แสดงลิฟต2ในพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน  
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6) กล�องวงจรป]ด  
   บนพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน มีกล�องวงจรป]ดติดกระจายอยู�ตามจุดต�างๆ ส�องดูความ
ปลอดภัยท้ังพ้ืนท่ี 
 
ภาพท่ี 4.65: แสดงกล�องวงจรป]ดในพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน 
 

 
  
  
  
 
 
 
 
7) เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย 

   พ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน มีเจ�าหน�าท่ีจากทางรถไฟฟLา และเจ�าหน�าท่ีของเอกชนของ
ศูนย2การค�ามาบุญครองและสยามดิสคัพเวอรี่คอยดูแลความปลอดภัยพ้ืนท่ี 
  
ภาพท่ี 4.66: แสดงเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน  

 
 

 
 

   
  
  
 
  
8) ต�นไม�พืชพรรณ 

   พ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน มีมุมต�นไม�กระจายในพ้ืนท่ี อยู�ตามพ้ืนท่ีนั่ง และขอบริม
ทางเดิน และขอบผนังอาคาร 
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ภาพท่ี 4.67: แสดงต�นไม�พืชพรรณในพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน  
 

 
  
   
   
 
9) เสียง 

   พ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน มีการติดต้ังลําโพง ตรงบริเวณข�างทางเดินอาคาร เป]ดเพลง
ในพ้ืนท่ีช�วยสร�างบรรยากาศในพ้ืนท่ี และใช�ประกาศประชาสัมพันธ2ต�างๆ 
 
ภาพท่ี 4.68: แสดงการติดต้ังเรื่องเสียงในพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน  

 
  
   
   
  

 

  
 
10) ความเชื่อ 

   พ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน มีศาลพระภูมิเจ�าท่ี ศาลตายาย อยู�หน�าศูนย2การค�ามาบุญ
ครอง มีผู�คนมากราบไว�เรื่อยๆ ท้ังคนในพ้ืนท่ีพนักงานในอาคาร หรือคนท่ีผ�านไปมาพ่ึงพบเห็น ก็มา
ไหว�สักการะบูชา และมีคนมาถ�ายรูปบ�าง 
 
 ภาพท่ี 4.69: แสดงเรื่องความเชื่อในพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน  
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11) เจ�าหน�าท่ีช�วยเหลือผู�พิการ 
   พ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน ในส�วนของการช�วยเหลือผู�พิการ เจ�าหน�าท่ีของรถไฟฟLาจะ
เดินไปส�งช�วยเหลือพาผู�พิการไปยังจุดต�างๆ 
   12) พ้ืนท่ีนั่ง 
   พ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน มีการจัดพ้ืนท่ีให�นั่งอยู�ในพ้ืนท่ีด�านหน�าของศูนย2การค�าท้ัง
มาบุญครองและสยามดิสคัพเวอรี่ หน�าศูนย2การค�ามาบุญครอง เป)นท่ีนั่งพลาสติก รูปทรงเก่ียวกับสัตว2 
สอดคล�องกับรูปป-�นสุนัข แบ�งออกเป)น มีอยู� 4 จุด มีคนมานั่งอยู�เรื่อยๆ แม�แต�ท่ีนั่งข�างตึกท่ีไกลออกไป
ก็มีคนมานั่ง คนนั่งมีท้ังนั่งได�นาน มานั่งไม�นาน มีมานั่งทานอาหาร ถ�ายรูป นั่งอ�านหนังสือ นั่งหลับ 
เป)นต�น หน�าสยามดิส เป)นท่ีนั่งทรงกลมรี พลาสติกสีขาว มีแทรกต�นไม� ดูสอดคล�องกับแนวคิดพ้ืนท่ี
ดอกบัว มีคนนั่งอยู�เรื่อยๆ นั่งคุย นั่งถ�ายรูป  
 
ภาพท่ี 4.70: แสดงพ้ืนท่ีนั่งในพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน  
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   4.3.2.3 สภาพอากาศ  
   จากการสํารวจสภาพอากาศในพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน ค�อนข�างมีอากาศท่ีถ�ายเท 
พ้ืนท่ีเย็นสบาย โล�งโปร�งมีลมพัดตลอด ช�วงกลางวันค�อนข�างร�อนจากแสงแดด แดดส�องกลางพ้ืนท่ีลาน
มีร�มเงา หลบแดดได� ช�วงเย็นอากาศเย็นสบายมีลมถ�ายเท ฝนตก มีท่ีหลบฝน แต�พ้ืนจะเปxยกท่ัว 
 
ภาพท่ี 4.71: แสดงทิศทางลมแดดของพ้ืนท่ีศึกษาสะพานช�องนนทรี  

 
 

 
  
  
   

 
 

 
   4.3.2.4 มุมมองโดยรอบพ้ืนท่ีศึกษา  
   มุมมองโดยรอบพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน เป)นลักษณะของมุมมองท่ีส�งผลกับพ้ืนท่ีทํา
ให�เกิดกิจกรรมบนพ้ืนท่ี เช�น การถ�ายภาพ การหยุดยืนดู ซ่ึงประกอบด�วยมุมมองของจอภาพขนาด
ใหญ�ตรงอาคารศูนย2การค�ามาบุญครอง(A) มุมมองบริเวณกลางลาน หันหน�าไปทางจุฬาลงกรณ2
มหาวิทยาลัย เป)นมุมมองท่ีผู�คนให�ความสนใจมักมาถ�ายภาพ(B) และมุมมองจอภาพขนาดใหญ�ตรง
อาคารศูนย2การค�าสยามดิสคัพเวอรี่(C)  และรูปลักษณ2อาคารโดยรอบกับโครงสร�างรางรถไฟฟLา ก็เป)น
มุมมอง ให�ผู�คนสนใจถ�ายรูป 
 
ภาพท่ี 4.72: แสดงตําแหน�งมุมมองของพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน 

 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

C 
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ภาพท่ี 4.73: แสดงมุมมองของพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน  
  

 
 

 
  
   

 

 

   4.3.3 ลักษณะการใช�งานพ้ืนท่ี 
 ลักษณะการใช�งานของพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน ประกอบด�วย เวลาให�บริการของพ้ืนท่ี การ
เดินทางมายังพ้ืนท่ี ผู�ใช�งานพ้ืนท่ี และกิจกรรมต�างๆท่ีเกิดข้ึน มีรายละเอียดดังนี้ 
   4.3.3.1 เวลาให�บริการของพ้ืนท่ี 
  พ้ืนท่ีจะแบ�งเป)น 3 ส�วนใหญ�ๆ ได�แก� ส�วนหน�ามาบุญครอง ให�บริการ 6.00น.-22.00
น. เริ่ม4ทุ�มจะมีเจ�าหน�าท่ีค�อยเชิญผู�คนออกจากพ้ืนท่ี ส�วนลานกลาง ให�บริการ 6.00น.-24.00น.  
ส�วนหน�าสยามดิสคัฟเวอร2รี่ 6.00น.-22.00น. 
  4.3.3.2 การเดินทางมายังพ้ืนท่ี 
  ดารเดินทางมายังพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน สามารถมาได�หลายช�องทาง โดยส�วนใหญ�
จะเป)นรถไฟฟLา (BTS) สถานีสนามกีฬาแห�งชาติ หรือรถโดยสารประจําทางและไม�ประจําทางต�างๆ 
หรือรถยนต2โดยสารส�วนตัว จอดตามอาคารต�างๆ 
  4.3.3.3 ผู�ใช�งานพ้ืนท่ี 
  ผู� ใช�งานส�วนใหญ�ของพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน เป)นผู� ท่ี ใช�บริการรถไฟฟLา ซ่ึง
ประกอบด�วยกลุ�มนักท�องเท่ียวไทยและต�างชาติ กลุ�มคนทํางานโดยรอบพ้ืนท่ีและกลุ�มท่ีทํางานท่ีอ่ืน
แต�มีการเดินทางผ�านเปลี่ยนต�อการเดินทาง มีกลุ�มนักเรียนนักศึกษาท่ีสัญจรผ�าน  
  4.3.3.4 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 
  ในส�วนของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ท่ีได�ทําการสํารวจและรวบรวมข�อมูล ผู�วิจัยพบรูปแบบ
กิจกรรมท้ัง 3 รูปแบบ ได�แก� กิจกรรมจําเป)น กิจกรรมทางเลือก และกิจกรรมทางสังคม ดังนี้ 
  1) กิจกรรมจําเป)นของพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน  
  กิจกรรมจําเป)นของพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวันนั้น คือการใช�งานพ้ืนท่ีเพ่ือสัญจรผ�านไป
ยังจุดหมายปลายทางต�างๆ  เข�าอาคารหรือไปท่ีอ่ืนต�อ และสัญจรเพ่ือเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง
ต�างๆ มีผู�คนใช�จํานวนมาก มีการใช�งานอย�างต�อเนื่องตลอดท้ังวัน เพราะเป)นจุดการท�องเท่ียว คนจะ
เยอะในช�วงเวลาเช�าเข�างาน กลางวันช�วงพักเท่ียง ช�วงเย็นเลิกงาน การใช�งานพ้ืนท่ีมีการใช�งานในทุก

A B C 
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ส�วนทุกทางข้ึนลง ใช�งานอย�างท่ัวถึง พ้ืนท่ีสัญจรกว�างเดินได�สะดวกสบาย ลักษณะผู�คนท่ีสัญจรผ�านมี
ท้ังเร�งรีบและไม�ได�ดูเร�งรีบมาก เนื่องจากมีท้ังกลุ�มคนทํางานและกลุ�มนักท�องเท่ียว สําหรับวันหยุด
เสาร2อาทิตย2 การสัญจรของผู�คนเยอะใกล�เคียงกันกับวันธรรมดา 
 

  2) กิจกรรมทางเลือกของพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน 
  กิจกรรมทางเลือกคือกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากการทํากิจกรรมจําเป)น เป)นสิ่งท่ี
เก่ียวข�องกับการท่ีผู�ใช�งานมีความต�องการและตัดสินใจท่ีจะทํากิจกรรมนั้น ซ่ึงก็ข้ึนอยู�กับช�วงเวลาและ
สถานท่ีเอ้ืออํานวยหรือไม� สําหรับในพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน กิจกรรมทางเลือกท่ีพบเห็นโดยการ
สังเกตุได�แก� การเลือกหยุดนั่งในพ้ืนท่ี การเลือกหยุดยืน การเลือกมาถ�ายภาพ การเลือกหยุดทาน
อาหารหรือด่ืมน้ําบนพ้ืนท่ี เลือกมาหยุดเล�นหรือคุยโทรศัพท2 เลือกหยุดอ�านหนังสือ การเลือกเป)นจุด
ให�และรับบริจาค เป)นต�น ซ่ึงกิจกรรมเหล�านี้เป)นสิ่งท่ีพบเห็นจากการสังเกตุ เม่ือได�ทําพูดคุยสัมภาษณ2
ทําให�สามารถแบ�งรูปแบบการเกิดกิจกรรมทางเลือกได� 3 รูปแบบ ได�แก� การเลือกมาเพ่ือทําธุระ
บางอย�าง การเลือกท่ีจะรอ และการเลือกท่ีจะพักผ�อน  (ภาคผนวก ภาพการสังเกตุการเลือกทํา
กิจกรรมทางเลือกบนพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน) 
 
ภาพท่ี 4.74: แสดงตัวอย�างกิจกรรมทางเลือกบนพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน 

 
 
 
 
 
 

 
   3) กิจกรรมทางสังคมของพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน 
  กิจกรรมทางสังคม คือกิจกรรมเกิดข้ึนจากการท่ีผู�ใช�งานทํากิจกรรมร�วมกัน เป)นกิจ
กิจกรรมให�เกิดการปฏิสัมพันธ2กัน และการจัดงานกิจกรรมชั่วคราวหรือจัดพ้ืนท่ีพิเศษชั่วคราวถือเป)น
การส�งเสริมและสร�างกิจกรรมทางสังคมด�วย ซ่ึงพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน มีกิจกรรมสังคม ได�แก� พบปะ
พูดคุยกันบนพ้ืนท่ี  รับและให�บริจาค ช�วยเหลือคนท่ีพ่ึงรู�จักถ�ายภาพ  และมีการจัดกิจกรรมพิเศษ
ชั่วคราวในพ้ืนท่ี เช�น กิจกรรมจัดซุ�มให�ถวายความเคารพแด�ในหลวงรัชการท่ี9 ฉายภาพงานพิธีวัน
ถวายพระเพลิงบนจอภาพขนาดใหญ� กิจกรรมเทศกาลปxใหม� จัดต�นคริสมาสขนาดใหญ� รูปป-�น ให�ผู�คน
มาถ�ายภาพ มีการแสดง มีร�วมสนุกรับของรางวัล กิจกรรมรวมตัวพูดคุยทางการเมือง  เป)นต�น 
(ภาคผนวกภาพรวบรวมกิจกรรมชั่วคราวของพ้ืนท่ีศึกษาลานปทุมวัน)  



 

 

บทท่ี 5 
ผลการศึกษาและการวิเคราะห2ข�อมูล 

 
 งานวิจัยนี้เป)นการศึกษาการใช�งานพ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�างสถานีรถไฟฟLาบีทีเอสและอาคาร ใน
บทบาทการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะ ผู�วิจัยได�ทําการรวบรวมข�อมูลจากการลงพ้ืนท่ีสํารวจ สังเกต ถ�ายภาพ 
บันทึก สัมภาษณ2 ซ่ึงสามารถนําเสนอการวิเคราะห2ข�อมูลด�งนี้ 
 
5.1 ผลวิเคราะห2ข�อมูลตามวัตถุประสงค2ข�อท่ี 1 
 วัตถุประสงค2ของการวิจัยข�อท่ี1 เพ่ือศึกษาสภาพแวดล�อมทางกายภาพและการใช�งานใน
ป-จจุบันของพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงลักษณะของพ้ืนท่ีศึกษาเป)นทางเชื่อมต�อระหว�างสถานีรถไฟฟLาบีทีเอสและ
อาคาร ในรูปแบบท่ีมีการพัฒนาเป)นพ้ืนท่ีขนาดใหญ� เป)นลานกว�าง ประกอบด�วยพ้ืนท่ีศึกษา 3 แห�ง 
ได�แก� “สะพานช�องนนทรี” ท่ีเชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLาช�องนนทรี  “ควอเทียร2ปาร2ค” ท่ีเชื่อมต�อกับ
สถานีรถไฟฟLาพร�อมพงษ2 และ“ลานปทุมวัน” ท่ีเชื่อมต�อกับสถานีรถไฟฟLาสนามกีฬาแห�งชาติ โดย
ผู�วิจัยได�ใช�วิธีการในการรวบรวมข�อมูล จากการเข�าไปศึกษาสํารวจพ้ืนท่ีด�วยตนเอง สังเกตพ้ืนท่ีท้ังทาง
กายภาพและการใช�งานต�างๆ ติดต�อสอบถามข�อมูลกับทางผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับการพัฒนาพ้ืนท่ีศึกษา
นี้ บันทึกภาพ ตามช�วงเวลาต�างๆ จดบันทึก  ซ่ึงรายละเอียดการวิเคราะห2ข�อมูลสภาพแวดล�อมทาง
กายภาพและการใช�งานในป-จจุบันของแต�ละพ้ืนท่ีศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 5.1.1 วิเคราะห2ข�อมูลท่ัวไป 
 จากการรวบรวมข�อมูลท่ีเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของพ้ืนท่ีศึกษาท้ัง 3 กรณีศึกษา พบว�าพ้ืนท่ี
เหล�านี้เกิดจากการให�ความสําคัญและลงทุนพัฒนาพ้ืนท่ีจากหน�วยงานเอกชน แล�วยกเป)นทรัพย2สิน
ของกรุงเทพมหานคร โดยดูแลร�วมกันระหว�างหน�วยงานเอกชน ภาครัฐ และรถไฟฟLา(BTS)   
  สะพานช�องนนทรีเป)นท่ีแรกท่ีมีการพัฒนาพ้ืนท่ีในลักษณะท่ีเป)นลานกว�างเชื่อมต�อกับสถานี
รถไฟฟLาและอาคาร ท้ังต้ังอยู�ในย�านเศรษฐกิจ แหล�งอาคารสํานักงาน และยังเชื่อมต�อระบบรถ
โดยสารด�วนพิเศษ(BRT) ผู�ใช�งานพ้ืนท่ีส�วนใหญ�จึงเป)นกลุ�มคนทํางาน นักธุรกิจ และคนท่ีมาเปลี่ยน
ถ�ายรูปแบบการเดินทาง ต�อมาควอเทียร2ปาร2คและลานปทุมวัน พัฒนาพ้ืนท่ีในลักษณะเดียวกัน ความ
เหมือนกัน คือ การอยู�ในย�านธุรกิจ มีอาคารสํานักงาน เพ่ิมเติมท่ีมีอาคารศูนย2การค�าด�วย กลุ�มผู�ใช
งานจึงมีท้ังกลุ�มนักธุรกิจ กลุ�มคนทํางาน และกลุ�มนักท�องเท่ียวท้ังไทยและต�างชาติ และเนื่องด�วย
ช�วงเวลาในการสร�างและท่ีตั้งท่ีต�างกัน จึงมีผลต�อรูปแบบภาพลักษณ2ของแต�ละพ้ืนท่ี คือ สะพานช�อง
นนทรี จะเป)นโครงสร�างใหญ�แข็งแรง โดดเด�น เน�นความเป)นเมืองแห�งธุรกิจ ซ่ึงควอเทียร2ปาร2ค และ
ลานปทุมวัน จะมีรูปแบบท่ีสมัยใหม� มีการใช�ธรรมชาติมาผสมผสานกับความเป)นเมืองมากข้ึน เน�น
การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับเมืองและมีการคํานึงถึงการออกแบบเพ่ือทุกคนมากข้ึน(Universal Design) 
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 เม่ือเทียบจุดประสงค2หลักในการพัฒนาพ้ืนท่ีเหล�านี้ตามข�อมูลท่ีสืบค�น มีส�วนท่ีเหมือนกันใน
ท้ัง 3 กรณีศึกษา คือ การเชื่อมต�ออาคารกับระบบสัญจร เพ่ือต�องการให�ผู�ท่ีสัญจรผ�านไปมาได�รับ
ความสะดวกสบาย และต�องการให�เป)นจุดดึงดูดให�ผู�คนสนใจและจดจํา มีรายละเอียดต�างกันเล็กน�อย 
เช�น สะพานช�องนนทรี ต�องการเชื่อมต�อการเดินทางระหว�างรถไฟฟLาBTSและรถโดยสารด�วนพิเศษ
BRT ควอเทียร2ปาร2คและลานปทุมวัน เริ่มสนใจกันแนวทางการออกแบบเพ่ือทุกและการดึงต�นไม�มา
ผสมผสานกับเมือง เป)นต�น นอกจากจุดประสงค2หลักของพ้ืนท่ีศึกษาเหล�าท่ีเพ่ือเป)นทางสัญจรแล�ว แต�
ละกรณีศึกษายังให�ความสําคัญกับพ้ืนท่ีเหล�านี้ในรูปแบบของการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะของเมือง ให�ทุก
คนสามารถใช�และเข�าถึงได� เป)นทางเท�าท่ีปลอดภัย  เป)นจุดนัดพบ จุดพักผ�อนหย�อนใจได� ซ่ึงต�องอยู�
ในขอบเขตท่ีไม�เป)นการรบกวนจุดประสงค2หลักในการสัญจร  
 
ตารางท่ี 5.1: แสดงข�อมูลท่ัวไปของแต�ละพ้ืนท่ีศึกษา 
 

ข�อมูลท่ัวไป 
ของแต�ละพ้ืนท่ี สะพานช�องนนทรี ควอเทียร2ปาร2ค ลานปทุมวัน 

ผู�ก�อต้ัง หน�วยงานเอกชนลงทุน ยกเป)นทรัพย2สินของกรุงเทพฯ 

ดูแล 
ภาครัฐ 

(เขตบางรักและสาทร)  
ร�วมกับBTS 

เอกชน ภาครัฐ 
(เขตวัฒนา) 
ร�วมกับBTS 

เอกชน ภาครัฐ 
(เขตปทุมวัน) 
ร�วมกับBTS 

ท่ีตั้ง 
ย�านธุรกิจ 

(อาคารสํานักงาน) 
กลุ�มคนทํางาน 

ย�านธุรกิจ 
(อาคารสํานักงานและศูนย2การค�า) 
กลุ�มคนทํางานและนักท�องเท่ียว 

เป]ดใช�งาน 3 พฤษภาคม 2553 

29 พฤษภาคม 2558 
เริ่มสนใจแนวคิดการ 
ออกแบบเพ่ือทุ�กคน 

และพ้ืนท่ีสีเขียว 

4 สิงหาคม 2560 
เริ่มสนใจแนวคิดการ 
ออกแบบเพ่ือทุ�กคน 

และพ้ืนท่ีสีเขียว 

ประสงค2หลัก 
สัญจรสะดวก  

เชื่อมต�อการเดินทาง  
และอาคาร เป)นจุดจดจํา 

สัญจรสะดวก ใช�ได�ทุกคน  
เชื่อมต�ออาคาร เป)นส�วนต�อนรับ 

เป)นจุดจดจํา 

ประสงค2รอง 

เชื่อมโยงผู�คนและเอ้ือ 
เป)นสาธารณะ 

ประโยชน2 ให�คนทุก 
ระดับเข�าถึงได� 

ให�เป)นพ้ืนท่ีสาธารณะของ 
เมือง เป)นทางเท�าท่ี 

ปลอดภัย ผสมความเป)น 
เมืองกับธรรมชาติ 

เป)นท่ีพักผ�อนหย�อนใจ 
เป)นจุดนัดพบใหม�ใน 

กรุงเทพฯ 

แนวคิด 
โครงสร�างใหญ�แข็งแรง 

โดดเด�น  
เน�นความเป)นเมือง 

เรียบหรู สมัยใหม�  
ผสมธรรมชาติและเมือง 
สดใส สนุกนาน สมัยใหม�  
ผสมธรรมชาติและเมือง 

สดใส สนุกนาน สมัยใหม�  
ผสมธรรมชาติและเมือง 
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5.1.2 องค2ประกอบพ้ืนท่ี 
องค2ประกอบของพ้ืนท่ี ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง ส�วนต�างๆท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีศึกษา ผู�วิจัยได�ทํา

การสํารวจและรวบรวมองค2ประกอบท่ีมีในกรณีศึกษาท้ัง 3 ประกอบด�วย พ้ืนท่ีสัญจร สิ่งอํานวยความ
สะดวก สภาพอากาศ และมุมมองโดยรอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

 5.1.2.1 พ้ืนท่ีสัญจร  
  พ้ืนท่ีสัญจร คือ ส�วนท่ีทําให�เกิดการสัญจร เส�นทางท่ีผู�คนใช�เดินผ�านไปมา มีรูปแบบ

สัญจรต�างๆบนพ้ืนท่ีหนึ่งๆ ซ่ึงพ้ืนท่ีสัญจรของกรณีศึกษาท้ัง 3 พ้ืนท่ีมีลักษณะท่ีกว�างขวาง รองรับผู�คน
ได�จํานวนมาก ใช�วัสดุเป)นกระเบื้องแกรนิต ผิวหยาบ ท้ัง 3 พ้ืนท่ีมีรูปแบบการสัญจรท่ีหลากหลาย
ช�องทาง ได�แก� การสัญจรระหว�างสถานีรถไฟฟLากับอาคาร การสัญจรระหว�างสถานีรถไฟฟLากับพ้ืน
ถนน การสัญจรระหว�างอาคารกับอาคาร การสัญจรระหว�างอาคารกับพ้ืนถนน และการสัญจรระหว�าง
พ้ืนถนนกับพ้ืนถนน และท้ัง 3 พ้ืนท่ีมีจํานวนรูปแบบการสัญจรท่ีเยอะ ซ่ึงเป)นข�อสนับสนุนให�กับพ้ืนท่ี
ศึกษาว�าเป)นพ้ืนท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ เป)นประโยชน2ต�อการสัญจร มีความเหมาะสมต�อการเป)นพ้ืนท่ี
สาธารณะเพ่ือการสัญจร  
 
ตารางท่ี 5.2: แสดงจํานวนและรูปแบบการสัญจรของแต�ละกรณีศึกษา 
 

จํานวนและ 
รูปแบบการสัญจร 

รถไฟฟLา- 
อาคาร 

รถไฟฟLา- 
พ้ืนถนน 

อาคาร- 
อาคาร 

อาคาร- 
พ้ืนถนน 

พ้ืนถนน- 
พ้ืนถนน รวม 

สะพานช�องนนทรี 3 11 3 33 55 105 
ควอเทียร2ปาร2ค 4 7 6 28 21 66 
ลานปทุมวัน 9 11 36 91 55 210 

  
   5.1.2.2 สิ่งอํานวยความสะดวก 
  สิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีศึกษา หมายถึง สิ่งท่ีสนับสนุนการใช�งานให�
สะดวกสบาย และปลอดภัย ส�งเสริมให�เป)นพ้ืนท่ีการสัญจรท่ีดีและเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี สิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีพบจากการสํารวจ แต�ละพ้ืนท่ีมีความเหมือนและต�างกันไป สิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
รวบรวมมาจากการสํารวจ ประกอบด�วย ร�มเงา แสงสว�าง ความสะอาด ปLายสื่อสาร ทางลาด ลิฟต2 
กล�องวงจรป]ด เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย ต�นไม�พืชพรรณ พ้ืนท่ีนั่ง เสียง ความเชื่อ จุดจําหน�ายต๋ัวหรือ
ตู�กดเงิน อุปกรณ2ดับเพลิง และเจ�าหน�าท่ีช�วยเหลือผู�พิการ สําหรับควอเทียร2ปาร2ค และลานปทุมวัน มี
สิ่งอํานวยความสะดวกมากกว�าท่ีสะพานช�องนนทรี เนื่องด�วยท้ัง 2 พ้ืนท่ีอยู�ในแหล�งท่ีเป)นย�านการค�า
ขาย เชื่อมต�อกับอาคารศูนย2การค�า จึงมีการทําพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับนักท�องเท่ียว ลูกค�า รายละเอียดสิ่ง
อํานวยความสะดวกต�างๆ มีดังนี้ 
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ตารางท่ี 5.3: แสดงสิ่งอํานวยความสะดวกของแต�ละกรณีศึกษา 
 

สิ่งอํานวยความสะดวก สะพานช�องนนทรี ควอเทียร2ปาร2ค ลานปทุมวัน 
ร�มเงา/ท่ีบังแดด � � � 

แสงสว�าง � 
 ไฟเสีย � � 

ความสะอาด - � � 

ปLายสื่อสาร 
� 

มีแต�ปLายรถเข็น ไม�มี 
ปLายชี้และผังรวม 

� 
ไม�มีปLายชี้และผังรวม 

� 
ไม�มีปLายชี้และผังรวม 

ทางลาด � � 
พ้ืนลาดตลอด 

� 
พ้ืนลาดตลอด 

ลิฟต2โดยสาร - � � 
กล�องวงจรป]ด - � � 

เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย � � � 

ต�นไม� พืชพรรณ � 
เป)นซุ�มขนาดเล็ก � � 

พ้ืนท่ีนั่ง - 
นั่งตามขอบทางบันได � � 

เสียง - � � 
ความเชื่อ - - � 

จุดจําหน�ายต๋ัว/ตู�กดเงิน - � - 
อุปกรณ2ดับเพลิง � - - 

เจ�าหน�าท่ีชั่วยเหลือผู�พิการ � � � 
รวม 8 13 13 

   
1) ร�มเงาหรือท่ีบังแดดฝน 

  สิ่งอํานวยความสะดวกด�านร�มเงาท่ีบังแดดฝน ท้ัง 3 กรณีศึกษามีการแบ�งส�วนของ
ร�มเงาเป)นบางส�วนของพ้ืนท่ีท้ังหมด เพ่ือบังแดด ลม ฝน ให�สามารถใช�สัญจรผ�านได�หลากหลายเวลา
และหลากหลายสภาพอากาศ แต�ยังต�องการปล�อยเป)นพ้ืนท่ีโล�ง เพ่ือให�ถ�ายเทอากาศได�ดี รองรับการ
ใช�งานจากผู�คนจํานวนมาก สําหรับท่ีสะพานช�องนนทรี ใช�ร�มเงาจากโครงสร�างหลังคาเหล็ก ตาม
แนวทางเดินขอบรอบพ้ืนท่ี เว�นเป]ดโล�งตรงกลาง ป-จจุบันมีเสียหายชํารุดบ�าง ท่ีควอเทียร2ปาร2ค ใช�ร�ม
เงาจากโครงสร�างของใต�รางรถไฟฟLา ตกแต�งไฟเพ่ิมเติม และใช�ร�มเงาจากต�นไม�ใหญ�ท่ีมีในพ้ืนท่ี ท่ีลาน
ปทุมวัน ใช�ร�มเงาท้ังจากใต�รางรถไฟฟLา และโครงสร�างท่ีสร�างข้ึนกระจายตามพ้ืนท่ี ไม�ว�าร�มเงานั้นมา
จากรูปแบบใดการมีร�มเงาเป)นสิ่งสําคัญต�อพ้ืนท่ีในลักษณะท่ีศึกษาครั้งนี้  
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2) แสงสว�าง 
  เนื่องจากพ้ืนท่ีศึกษาเหล�านี้มีการใช�งานตลอดท้ังวันไปจนถึงช�วงกลางคืน แสงสว�าง
จึงเป)นส�วนท่ีสําคัญต�อการใช�งาน เพราะเป)นส�วนท่ีช�วยสนับสนุนการใช�งานให�สะดวก และปลอดภัย 
ควอเทียร2ปาร2คและลานปทุมวันมีการให�แสงสว�างตลอดท้ังพ้ืนท่ีและตกแต�งให�สวยงาม เพียงพอต�อ
การสัญจร ส�วนกรณีศึกษาสะพานช�องนนทรี มีการติดต้ังดวงโคม แต�เกิดการชํารุดไม�สามารถเป]ดใช�
งานไฟแสงสว�างได� จึงทําให�ผู�ใช�รู�สึกไม�ปลอดภัยในการใช�งาน และบางมุมมืดมากจนอันตราย ตัวอย�าง
ความเห็นผู�ใช�งาน เช�น ท่ีสะพานช�องนนทรี “เวลากลางคืนค�อนข�างมืด มืดดูอันตราย ยิ่งช�วงคนน�อย
ยิ่งน�ากลัว” (ch1-014, การสื่อสารส�วนบุคคล, 17 มกราคม 2561) “มืดเกินไป มุมใต�รางน�ากลัว เคย
มีวิ่งราวด�วย” (ch2-006, การสื่อสารส�วนบุคคล, 6 มีนาคม 2561) เป)นต�น 
  3) ความสะอาด 
  ควอเทียร2ปาร2คและลานปทุมวัน มีการดูแลจากเจ�าหน�าท่ีทําความสะอาดตลอดเวลา
ทําการ และมีจุดท้ิงขยะเล็กน�อยกระจายตามจุดใกล�พ้ืนท่ีนั่ง ส�วนกรณีศึกษาสะพานช�องนนทรีไม�ได�มี
เจ�าหน�าท่ีความสะอาดดูแลโดยเฉพาะ เป)นเจ�าหน�าท่ีจากทางรถไฟฟLาหรือรถโดยสารด�วนพิเศษมา
ดูแลบ�างเล็กน�อย และไม�มีถังขยะในพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงความสะอาดเป)นสิ่งสําคัญไม�ว�าจะอยู�ในพ้ืนท่ี
รูปแบบใด การมีเจ�าหน�าท่ีดูแลความสะอาดและการมีถังขยะ เป)นส�วนสนับสนุนให�เกิดพ้ืนท่ีท่ีดี และ
อีกสิ่งท่ีสําคัญ คือ การท่ีผู�ใช�งานควรช�วยกันดูแลรักษาความสะอาด อาจมีการติดปLายเพ่ือปลูกฝ-งและ
รณรงค2การช�วยกันรักษาความสะอาดบ�าง ตัวอย�างความเห็นผู�ใช�งาน ท่ีสะพานช�องนนทรี “เรื่องขยะ
คนมาก็ไม�ควรท้ิง ไม�มีท่ีท้ิงก็ไปท้ืงท่ีอ่ืน” (ch2-005, การสื่อสารส�วนบุคคล, 6 มีนาคม 2561) “ให�มีถัง
ขยะใกล�ๆหรือมีปLายห�ามไว�” (ch2-009, การสื่อสารส�วนบุคคล, 6 มีนาคม 2561) เป)นต�น 
  4) ปLายสื่อสาร 
  เนื่องจากพ้ืนท่ีศึกษาเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมีผู�ใช�งานหลากหลาย และจํานวนมาก 
ปLายสื่อสารจึงเป)นสิ่งสําคัญ เพ่ือการสื่อสารถึงผู�คนในสังคมและเป)นการอํานวยความสะดวก ปLาย
สื่อสารไม�ว�าจะเป)นการสื่อสารเพ่ือบอกตําแหน�งของจุดหมายต�างๆ ปLายชี้ทาง ปLายเพ่ือปลูกฝ-งการ
ร�วมกันดูแลรักษาพ้ืนท่ีสาธารณะ หรือปLายใดๆก็ตามท่ีต�อสังคม ล�วนมีความสําคัญและควรได�รับการ
เอาใจใส�ในการสร�างจากผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับพ้ืนท่ีนั้นๆ จากการสํารวจท้ัง 3 กรณีศึกษาไม�มีปLายผัง
บอกตําแหน�งโดยรอบพ้ืนท่ี ซ่ึงสําหรับผู�ท่ีไม�เคยมาเป)นสิ่งจําเป)น ควรมีผังรวมบอกตําแหน�งพ้ืนท่ี
โดยรอบท่ีพ้ืนท่ีเชื่อมนั้นๆเชื่อมต�อไปถึง ท่ีลานปทุมวัน “การมีผังก็ดี คนไม�เคยมาจะได�เข�าใจ”   
(pw2-016, การสื่อสารส�วนบุคคล, 11 มีนาคม 2561) ท่ีควอเทียร2ปาร2คและลานปทุมวันมีปLายชี้ทาง
ไปอาคารต�างๆ แต�กรณีศึกษาสะพานช�องนนทรีไม�มี ด�วยพ้ืนท่ีขนาดใหญ�และเชื่อมต�อได�หลายจุด การ
ไม�มีปLายสื่อสาร ทําให�ผู�คนโดยเฉพาะคนท่ีไม�เคยไปเกิดการสับสนและไม�สะดวก ท่ีสะพานช�องนนทรี 
“มีปLายให�คงจะดี มาช�วงแรกจะสับสนเล็กน�อย” (ch2-010, การสื่อสารส�วนบุคคล, 6 มีนาคม 2561) 
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5) ทางลาด 
ทางลาดถือเป)นส�วนหนึ่งท่ีสนับสนุนการใช�งานได�อย�างสะดวกสบาย สามารถใช�ได�

ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ท้ัง 3 กรณีศึกษาถือได�ว�ามีทางลาด โดยท่ีสะพานช�องนนทรีเป)นทางลาดท่ัวไป 
ท่ีมีอยู�จุดมุมหนึ่งของพ้ืนท่ีให�ได�ใช�งาน โดยจากการสํารวจเป)นตามเกณฑ2มาตราฐานท่ัวไป สามารถใช�
งานได�จริง  แต�ท่ีควอเทียร2ปาร2คและลานปทุมวัน เป)นลักษณะท่ีท่ัวท้ังพ้ืนท่ีเชื่อมต�อเป)นระดับราบ
เดียวกัน ไม�มีระดับข้ัน จึงสามารถใช�งานได�ทุกคนเช�นกัน  

  6) ลิฟต2โดยสาร 
  การมีลิฟต2โดยสารเป)นการสนับสนุนความสะดวกสบาย ในรูปแบบการสัญจรใน

แนวด่ิงระหว�างพ้ืนท่ีศึกษาซ่ึงอยู�ด�านบนยกระดับจากพ้ืนถนนด�านล�าง โดยท่ีควอเทียร2ปาร2คและลาน
ปทุมวัน มีลิฟต2โดยสารท่ีเชื่อมต�อโดยตรงกับพ้ืนท่ีศึกษา แต�ท่ีสะพานช�องนนทรีไม�มีลิฟต2โดยสาร
โดยตรง ท่ีจะสามารถขนส�งผู�คนจากพ้ืนถนนมาบนพ้ืนท่ี เช�น คนชราหรือผู�ใช�รถเข็น หากแต�มาจาก
ภายในอาคารหรือมาจากรถไฟฟLาถึงจะสามารถสัญจรต�อเนื่องกันได� 

  7) กล�องวงจรป]ด 
  กล�องวงจรป]ดเป)นส�วนสนับสนุนเรื่องของความปลอดภัยในการใช�งาน โดยท่ี ควอ

เทียร2ปาร2คและลานปทุมวัน มีกล�องวงจรป]ดท่ีส�องดูแลความปลอดภัยบนพ้ืนท่ีศึกษา ติดต้ังกระจายท่ัว
พ้ืนท่ี แต�ท่ีช�องนนทรี ไม�มีการติดต้ังกล�องวงจรป]ดท่ีส�องบนพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงท่ีพบเห็นมีในลักษณะของ
การติดกล�องวงท่ีใช�ส�องไปยังพ้ืนถนน กล�องจรป]ดควรมีการติดต้ังตามพ้ืนท่ีสาธารณะ เพ่ือบันทึก
เหตุการณ2ต�างๆท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนท่ี 

  8) เจ�าหน�าท่ีดูแลความปลอดภัย 
  เจ�าหน�าท่ีดูแลความปลอดภัย เป)นส�วนสําคัญท่ีช�วยสนับสนุนความปลอดภัยและ

ความสะดวกแก�ผู�ใช�งาน โดยท่ีสะพานช�องนนทรี จะมีเจ�าหน�าท่ีเทศกิจจากทางเขตบางรัก และเขต
สาทรมาผลัดเปลี่ยนดูแลพ้ืนท่ี มีเจ�าหน�าท่ีจากทางรถโดยสารด�วนพิเศษและรถไฟฟLา ดูแลความ
ปลอดภัยอยู�บ�างไม�ได�ตลอดเวลาหรือมีประจําจุด แต�ท่ีควอเทียร2ปาร2คและลานปทุมวัน มีเจ�าหน�าท่ี
ดูแลความปลอดภัยจากทางหน�วยงานเอกชนและเจ�าหน�าท่ีจากทางรถไฟฟLาดูแลความปลอดภัย
ร�วมกันอยู�ตลอดเวลาทําการของพ้ืนท่ีและมีอยู�ประจําจุดต�างๆ 

  9) ต�นไม�พืชพรรณ 
  ต�นไม�พืชพรรณ ก็เป)นองค2ประกอบท่ีสนับสนุนความรู�สึกสบายในการใช�งาน เป)น

การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับเมือง ท่ีควอเทียร2ปาร2คและลานปทุมวันมีการผสมผสานต�นไม�ให�เป)นส�วน
หนึ่งของการออกแบบกลมกลืนไปกับพ้ืนท่ีศึกษา และท่ีสะพานช�องนนทรีไม�ได�มีการคิดไว�ตั้งแต�ต�น
เก่ียวกับการวางต�นไม�พืชพรรณ ป-จจุบันมีการจัดต�นไม�มาวางเป)นซุ�มเล็กๆ ท่ีมุมหนึ่งเท�านั้น 
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10) พ้ืนท่ีนั่ง 
  การจัดสรรพ้ืนท่ีนั่งเป)นส�วนสนับสนุนการใช�งานด�านความสะดวกสบาย โดยท่ีช�อง

นนทรี ไม�ได�มีการจัดพ้ืนท่ีนั่งเฉพาะเจาะจง แต�ผู�ใช�งานมีความต�องการใช�งานในรูปแบบการนั่ง
ชั่วคราว มักนั่งตามขอบทางเดินและนั่งตามบันได ซ่ึงบางครั้งขวางทางผู�ท่ีสัญจรไปมาได� มีตัวอย�าง
ความเห็นว�า ท่ีสะพานช�องนนทรี “ต�องการนั่ง มานั่งรอ จัดท่ีนั่งก็ดี บางท่ีผู�หญิงนั่งไม�สะดวกตามพ้ืน” 
(ch1-005, การสื่อสารส�วนบุคคล, 17 มกราคม 2561) แต�ท่ีควอเทียร2ปาร2คและท่ีลานปทุมวัน มีการ
จัดพ้ืนท่ีนั่งเฉพาะเจาะจงกระจายตามพ้ืนท่ีต�างๆ 

  11) เสียง 
  การจัดให�มีเสียงในพ้ืนท่ีศึกษาเป)นการสนับสนุนให�เกิดความสะดวก คือ ใช�ประกาศ

ประชาสัมพันธ2ต�างๆ อีกท้ังยังเกิดความสบายซ่ึงจะเป)นการเป]ดเพลงในพ้ืนท่ี สนับสนุนความรู�สึกผ�อน
คลาย ทําให�พ้ืนท่ีมีชีวิตชีวา ท่ีควอเทียร2ปาร2คและลานปทุมวัน มีลําโพงติดต้ังกระจายตามพ้ืนท่ีต�างๆ 
ใช�ประกาศประชาสัมพันธ2ต�างๆและเป]ดเพลงให�พ้ืนท่ี มีป-ญหาเก่ียวกับการท่ีลําโพงอยู�ใกล�พ้ืนท่ีนั่ง 
บางเวลาเป]ดเพลงเสียงดังเกินไป เป)นการรบกวนผู�ท่ีมาใช�งาน ท่ีควอเทียร2ปาร2ค “เสียงดังไปหน�อย
รบกวน หรือไม�ก็ตั้งให�ไกลกว�านี้” (eq2-007, การสื่อสารส�วนบุคคล, 8 มีนาคม 2561) จึงควรต้ัง
ลําโพง ให�ไม�ใกล�ท่ีนั่งจนเกินไป หรือไม�เป]ดเสียงดังจนเกินไป ให�พอได�ยินข�าวสารได� แต�ไม�รบกวนผู�ท่ี
ใช�งาน ส�วนท่ีสะพานช�องนนทรี ไม�มีการติดต้ังลําโพงในพ้ืนท่ีศึกษา มีความเห็นสนใจเก่ียวการติดต้ัง
ลําโพง แต�ให�พัฒนาส�วนอ่ืนก�อน เช�น ท่ีสะพานช�องนนทรี “มีลําโพงได� น�าสนใจนะ แต�แก�เรื่องอ่ืนๆ
ก�อน” (ch2-006, การสื่อสารส�วนบุคคล, 6 มีนาคม 2561) 

  12) ความเชื่อ 
  องค2ประกอบด�านความเชื่อ พบท่ีกรณีศึกษาลานปทุมวัน คือ ในพ้ืนท่ีศึกษามีศาล

พระภูมิเจ�าท่ีและศาลตายาย ตรงบริเวณทางเข�าศูนย2การค�ามาบุญครอง มีผู�คนแวะเวียนมากราบไหว� 
สักการะอยู�ตลอดท้ังวัน 

  13) จุดจําหน�ายต๋ัวและตู�กดเงิน 
  จากการสํารวจพ้ืนท่ีศึกษา จุดจําหน�ายต๋ัวโดยสารและตู�กดเงินเป)นองค2ประกอบหนึ่ง

บนพ้ืนท่ีของกรณีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค มีการรวมพ้ืนท่ีกันเพ่ือให�สะดวกมากข้ึน มีผู�คนมาใช�งานตลอด
ท้ังวัน คนเยอะช�วงเวลาเย็น 

   14) อุปกรณ2ดับเพลิง 
  จากการสํารวจพ้ืนท่ีศึกษา พบอุปกรณ2ดับเพลิงบนกรณีศึกษาสะพานช�องนนทรี ซ่ึง

เป)นองค2ประกอบท่ีสนับสนุนเรื่องความปลอดภัย บนพ้ืนท่ีมีอยู� 2 จุด ต้ังอยู�ฝ-�งตรงข�ามกัน 
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15) เจ�าหน�าท่ีช�วยเหลือผู�พิการ 
   ในการช�วยเหลือผู�พิการ ท่ีมาสัญจรในพ้ืนท่ีศึกษาเหล�านี้ นอกจากการปรับพ้ืนท่ีให�

ใช�งานได�ทุกคนแล�ว ยังมีการดูแลคอยอํานวยความสะดวกแก�ผู�พิการทางสายตา โดยเป)นเจ�าหน�าท่ี 
จากรถไฟฟLา ดูแลส�งผู�พิการ ไปจุดหมายท่ีต�องการไปต�อต�างๆ จากการสํารวจ พบการให�บริการนี้เกิด
ท้ัง 3 กรณีศึกษา 

 5.1.2.3 สภาพอากาศ 
  สภาพอากาศ เป)นส�วนหนึ่งท่ีสนับสนุนเรื่องความรู�สึกสบายบนพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงในการ

พัฒนาพ้ืนท่ีเหล�านี้ ควรคํานึงถึงการถ�ายเทของอากาศให�เพียงพอ ไม�รู�สึกแออัด ซ่ึงจากการสํารวจท้ัง 
3 กรณีศึกษา มีอากาศท่ีถ�ายเทดี มีลมพัดผ�านในพ้ืนท่ีอยู�เสมอ สภาพอากาศร�อนเย็นเป)นไปตาม
ฤดูกาล แต�อากาศถ�ายเทได�ดีทุกฤดูกาล บางพ้ืนท่ี เช�น ท่ีลานปทุมวัน มีจุดท่ีใกล�ประตูทางเข�าของ
อาคาร ตรงนั้นก็ได�รับความเย็นจากเครื่องปรับอากาศจากในอาคาร ทําให�ผู�ใช�งานท่ีนั่งตรงบริเวณนี้
เกิดความสบายมากข้ึน มีการผลัดเปลี่ยนมานั่งอยู�เสมอ ตัวอย�างความเห็นเก่ียวกับสภาพอากาศจาก
ผู�ใช�งาน ท่ีลานปทุมวัน “พ้ืนท่ีสบายดี อากาศถ�ายเทดี” (pw2-002, การสื่อสารส�วนบุคคล, 7 มีนาคม 
2561) ท่ีควอเทียร2ปาร2ค “สบาย มีลม ช�วงหน�าหนาวอากาศดีมาก นี่ก็ไม�ร�อน” (eq2-011, การ
สื่อสารส�วนบุคคล, 11 มีนาคม 2561) ท่ีสะพานช�องนนทรี “ก็สบายดี มีลมพัดเรื่อยๆ” (ch2-016, 
การสื่อสารส�วนบุคคล, 10 มีนาคม 2561) เป)นต�น 

  5.1.2.4 มุมมอง 
  มุมมองต�างๆบนพ้ืนท่ีศึกษา เป)นเรื่องของความสะดวก (ใช�ในการบอกจุดหมายได�

ง�าย)  สนับสนุนเรื่องของภาพลักษณ2 (เป)นจุดจดจําได�ดีเป)นจุดสังเกต) สนับนสุนเรื่องของความสบาย 
(เป)นมุมท่ีผู�คนมักเลือกไปยืนพักผ�อน) และสนับสนุนให�พ้ืนท่ีมีชีวิตชีวา (เป)นจุดท่ีผู�คนแวะเวียนมา
ถ�ายรูป เป)นท่ีระลึกในการมาถึงพ้ืนท่ีนี้) ซ่ึงแต�ละพ้ืนท่ีศึกษา ต�างมีมุมมองท่ีเป)นจุดสนใจ เช�น ท่ี
สะพานช�องนนทรี มีมุมมองจากโครงสร�างโครงขนาดใหญ� โดดเด�น เป)นท่ีจดจํา เป)นจุดดึงดูดผู�คนมา
ถ�ายภาพและมาเยี่ยมชม ท่ีควอเทียร2ปาร2คมีมุมมอง คือ จุดจอภาพขนาดใหญ�ท่ีอยู�บนอาคารและจุด
มองไปท่ีน้ําตกด�านในของโครงการศูนย2การค�าเอ็มควอเทียร2 เป)นมุมมองท่ีได�รับความสนใจ จาก
ผู�ใช�งาน และท่ีลานปทุมวันมีมุมมอง คือ จุดโครงสร�างรางรถไฟฟLาท่ีตัดผ�านพ้ืนท่ี เป)นจุดท่ีผู�คนชอบ
มาถ�ายภาพ เกิดเป)นเส�นสายท่ีสวยงาม อีกท้ังท้ัง 3 พ้ืนท่ีนี้มีลักษณะมุมมองของการมองไปยังพ้ืนถนน 
ซ่ึงเป)นการทําให�ได�เห็นมุมมองของเมืองอีกมุมหนึ่ง ท่ีผู�พบเห็นรู�สึกชอบแสงสีท่ีสวยบนท�องถนน ช�วย
ให�แม�ในวันท่ีมีรถติดก็มีมุมมองดีๆเกิดข้ึนได� ดังนั้นการพัฒนาพ้ืนท่ีในรูปแบบท่ีทําการศึกษานี้ ควรให�
ความสําคัญในเรื่องของมุมมองท่ีเกิดบนพ้ืนท่ี การจัดให�เกิดมุมมองท่ีดี จะทําให�เป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี
และเป)นประโยชน2ได� ตัวอย�างความเห็น เช�น ท่ีสะพานช�องนนทรี “เป)นท่ีพักผ�อนได�นะผมว�าสวยดี 
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บางวันเครียดรถติด แต�ท่ีดีดีจะทําให�รถติดก็สวยได�นะ” (ch2-025, การสื่อสารส�วนบุคคล,           
10 มีนาคม 2561) เป)นต�น 
  5.1.3 ลักษณะการใช�งานพ้ืนท่ี 
   5.1.3.1 เวลาทําการหรือเวลาเป]ดใช�งานพ้ืนท่ี 
    เนื่องจากพ้ืนท่ีศึกษาเหล�านี้ เป)นพ้ืนท่ีท่ีมีความเก่ียวเนื่องกันหลายหน�วยงาน มีการ
ดูแลร�วมกัน เวลาใช�งานจึงแบ�งเวลาต�างกัน โดยพ้ืนท่ีท่ีเป)นของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมักจะเป)นลักษณะ 
ทางข�ามจากจุดพ้ืนถนนหนึ่งไปสู�พ้ืนถนนหนึ่ง เส�นทางเหล�านี้เป]ดให�ใช�งานได�ตลอด เวลาเหมือนการใช�
งานสะพานลอยตามปกติ ส�วนเส�นทางเชื่อมของรถไฟฟLาให�บริการต้ังแต� 6.00 ถึง 24.00 น. ตามเวลา 
ของรถไฟฟLา ส�วนพ้ืนท่ีเฉพาะของอาคารเอกชนจะให�บริการตามเวลาทําการของอาคาร 10.00 ถึง 
22.00 น. ปรับเวลาได�ตามความเหมาะสมของกิจกรรม หรือตามเวลาการให�บริการของรถไฟฟLา 
    5.1.3.2 การเดินทาง 
    ด�วยรูปแบบพ้ืนท่ีศึกษาท้ัง 3 พ้ืนท่ีนี้ มีจุดประสงค2หลักเพ่ือการสัญจรเป)นจุดท่ีมีการ
สัญจรอย�างมาก ดังนั้นการเดินทางมายังพ้ืนท่ีจึงค�อนข�างสะดวกสบาย หลากหลายรูปแบบการ
เดินทางมาถึง ได�แก� การเดินทางโดยรถไฟฟLา การเดินทางด�วยรถโดยสารต�างๆ อีกท้ังสามารถเข�าถึง
พ้ืนท่ีได�โดยง�าย เข�าถึงได�ทุกคนทุกเพศทุกวัย เป)นต�น  
   5.1.3.3 ผู�ใช�งาน 
    เนื่องจากท่ีตั้งของพ้ืนท่ีศึกษามีบริบทท่ีต�างกันบ�าง จึงทําให�ผู�ใช�งานในแต�ละ
กรณีศึกษามีความแตกต�างกัน คือ ท่ีสะพานช�องนนทรี จะมีผู�ใช�งานส�วนใหญ�เป)นกลุ�มคนทํางานจาก
อาคารสํานักงานเป)นหลัก และคนท่ีต�องเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางระหว�างรถไฟฟLากับรถโดยสารด�วน
พิเศษ ส�วนท่ีควอเทียร2ปาร2คและลานปทุมวัน จะมีผู�ใช�งานท้ังกลุ�มคนทํางานในอาคารสํานักงานและ
กลุ�มนักท�องเท่ียว กลุ�มผู�ซื้อท้ังชาวไทยและต�างชาติ และผู�ท่ีเดินทางผ�านเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง 
ซ่ึงผู�ใช�งานในพ้ืนท่ีเหล�านี้มีความหลากหลาย เพราะเป)นพ้ืนท่ีเป)นสาธารณะ สามารถใช�งานได�ทุกคน 
ภายใต�การร�วมมือกันของผู�ใช�งาน ปฏิบัติตัวให�เหมาะสม ไม�สร�างความเดือดร�อนให�แก�ผู�อ่ืน 
    5.1.3.4 กิจกรรม 
    กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนท่ีศึกษาเหล�านี้ มีความเหมือนและต�างกันไป โดยรูปแบบ
กิจกรรม แบ�งออกเป)น 3 รูปแบบ ได�แก� กิจกรรมจําเป)น กิจกรรมทางเลือก และกิจกรรมสังคม ซ่ึง
กิจกรรมจําเป)นนั้นท้ัง 3 พ้ืนท่ีมีความเหมือนกัน คือ กิจกรรมท่ีผู�ใช�งานต�องการใช�สัญจรผ�าน ไม�ว�าไปท่ี
ใดก็ตาม เช�น สัญจรเพ่ือไปทํางาน ไปเรียน ไปเท่ียว เป)นต�น และยังมีรูปแบบเส�นทางการสัญจรท่ี
เหมือนกัน คือ สัญจรจากรถไฟฟLาไปอาคาร สัญจรจากรถไฟฟLาไปพ้ืนถนน สัญจรจากอาคารไปอาคาร
สัญจรจากอาคารไปพ้ืนถนน และสัญจรจากพ้ืนถนนไปพ้ืนถนน 
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    สําหรับกิจกรรมทางเลือก ซ่ึงเป)นกิจกรรมอ่ืนนอกเหนือจากสัญจรผ�าน เก่ียวข�องกับ
การท่ีมีความต�องการและการตัดสินใจท่ีจะทํากิจกรรมนั้น ซ่ึงข้ึนอยู�กับช�วงเวลาและสถานท่ี
เอ้ืออํานวยหรือไม� โดยสิ่งท่ีได�จากการสังเกตท้ัง 3 พ้ืนท่ีพบเห็นกิจกรรมทางเลือกท่ีเกิดข้ึนเหมือนกัน 
คือ การหยุดนั่ง หยุดยืน หยุดถ�ายภาพ หยุดพูดคุย หยุดเล�นโทรศัพท2หรือคุยโทรศัพท2 หยุดทาน
อาหารหรือด่ืมน้ํา มีการพบเห็นกิจกรรมทางเลือกท่ีต�างกัน เช�น ท่ีสะพานช�องนนทรี จะพบเห็นการ
วางขายและซ้ือของตามทางเดินและการให�หรือรับบริจาค พบเห็นการหยุดอ�านหนังสือท่ีควอเทียร2
ปาร2คและลานปทุมวัน จากนั้นมีการสัมภาษณ2เพ่ิมเติมทําให�สามารถ แบ�งกิจกรรมทางเลือกท่ีเกิดข้ึน
บนพ้ืนท่ีศึกษาเป)น 3 รูปแบบ ได�แก� การเลือกมาทําธุระบางอย�าง การเลือกท่ีจะมารอ และการเลือกท่ี
จะมาพักผ�อน โดยแสดงออกให�เห็นตามกิจกรรมท่ีเห็นท่ัวไป ซ่ึงผู�ใช�งาน 1 คน สามารถเกิดกิจกรรม
ทางเลือกได�มากกว�า 1 รูปแบบตามความต�องการส�วนตัวของผู�ใช�งาน เช�น ผู�ใช�งานต้ังใจมาเพ่ือพูดคุย
กับเพ่ือนบนพ้ืนท่ีนี้ เม่ือมาถึงก็เลือกท่ีจะรอ แสดงออกโดยการนั่งหรือยืนหรือเล�นโทรศัพท2 ในขณะท่ี
ผู�ใช�งานบางคนรู�สึกว�าการท่ีอยู�ตรงนี้ก็เป)นการพักผ�อนไปด�วย ข้ึนอยู�กับความต�องการและความคิด
ของแต�ละบุคคล ในขณะท่ีผู�ใช�งานบางคนอาจรู�สึกแค�เลือกท่ีจะรอนัดพบตรงพ้ืนท่ีเท�านั้น ไม�ได�รู�สึกถึง
การพักผ�อนและจะไปทําธุระท่ีอ่ืน เป)นต�น ตัวอย�างความคิดเห็น เช�น ท่ีสะพานช�องนนทรี “รอด�วย
พักผ�อนด�วย มักจะนั่งเล�นเกมส2รอ” (ch2-006, การสื่อสารส�วนบุคคล, 6 มีนาคม 2561)  “คิดว�า
พักผ�อนแบบไม�ได�นั่งสวนนะ พักจากทางผ�านพอดี” (ch2-020, การสื่อสารส�วนบุคคล, 10 มีนาคม 
2561) ท่ีควอเทียร2ปาร2ค “เป)นการมารออย�างเดียว” (eq2-019, การสื่อสารส�วนบุคคล, 17 มีนาคม 
2561) ท่ีลานปทุมวัน “พักผ�อนได� เป)นการนั่งเฉยๆ นั่งเล�น” (pw2-018, การสื่อสารส�วนบุคคล,    
11 มีนาคม 2561) เป)นต�น 
    สําหรับกิจกรรมสังคม คือ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการทํากิจกรรมร�วมกัน เกิดการ
ปฏิสัมพันธ2กัน และการจัดงานกิจกรรมชั่วคราวหรือจัดพ้ืนท่ีพิเศษชั่วคราวถือเป)นการส�งเสริมกิจกรรม
ทางสังคมด�วย จากการรวบรวมข�อมูลท้ัง 3 พ้ืนท่ี มีกิจกรรมสังคมเกิดข้ึนคล�ายกัน แต�มีจํานวนการ
เกิดกิจกรรมต�างกัน โดยท่ีสะพานช�องนนทรี เกิดการทํากิจกรรมสังคมในรูปแบบการขายของมีคนมา
ขายและมีคนมาซ้ือ เกิดการมีปฏิสัมพันธ2กันของคนในสังคม ซ่ึงดีกับผู�ท่ีต�องการซ้ือขาย แต�ไม�ดีแก�ผู�ท่ี
ไม�ต�องการ จึงควรมีการจัดระเบียบไม�ให�สร�างความเดือดร�อนให�ผู�อ่ืนได� และท่ีควอเทียปาร2ค และลาน
ปทุมวัน ไม�มีกิจกรรมทางสังคมท่ีขายของแบบนี้ มีกิจกรรมสังคมการจัดงานตามเทศกาล เป)นจุด
ถ�ายภาพต�างๆ ซ่ึงมักเกิดข้ึนร�วมกับการแสดงดนตรีหรือกิจกรรมร�วมสนุกต�างๆท้ัง 3 พ้ืนท่ีได�เคยมีการ
จัดกิจกรรมสังคมข้ึน ดึงดูดผู�คน โดยกรณีศึกษาลานปทุมวัน เป]ดใช�งานไม�นานแต�ก็มีกิจกรรมเกิดข้ึน 
ท่ีสะพานช�องนนทรีมีกิจกรรมไม�บ�อยมาก เพราะยังขาดการสนับสนุนจากหน�วยงานต�างๆ แต�
กรณีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค มีกิจกรรมเกิดข้ึนอย�างต�อเนื่อง อีกท้ังท่ีกรณีศึกษาช�องนนทรี จะมีกิจกรรม
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การแสดงดนตรีแสดงความสามารถบ�างในลักษณะการแสดงเป]ดหมวกซ่ึงก็เกิดการปฏิสัมพันธ2ทาง
สังคมข้ึนเช�นกัน 
 
 

ตารางท่ี 5.4: แสดงกิจกรรมของแต�ละกรณีศึกษา 
    

กิจกรรม สะพานช�องนนทรี ควอเทียร2ปาร2ค ลานปทุมวัน 

กิจกรรมจําเป)น 

ไปทํางาน ไปจุดหมาย ไปธุระ ไปทานข�าว เปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง 
ไปเรียน ไปเท่ียว เป)นต�น 

รถไฟฟLา-อาคาร   อาคาร-อาคาร  พ้ืนถนน-พ้ืนถนน 
รถไฟฟLา-พ้ืนถนน   อาคาร-พ้ืนถนน 

กิจกรรม 
ทางเลือก 

จากการ 
สังเกต 

หยุดนั่ง  หยุดยืน  หยุดพูดคุย  หยุดถ�ายภาพ  หยุดใช�โทรศัพท2 
หยุดทานอาหารหรือด่ืมน้ํา 

หยุดอ�านหนังสือ เลือกขายซ้ือของ  เลือกรับและให�บริจาค 

จากการ 
สัมภาษณ2 

เลือกมาทําธุระ (ถ�ายภาพรับปริญญา มารับบริจาค มาคุยธุระ)   
เลือกท่ีจะมารอ (รอเจอคน รอเวลา) 

เลือกท่ีจะมาพักผ�อน (การหยุดพักต�างๆ) 

กิจกรรมสังคม 

จุดถ�ายภาพ / ตามเทศกาล 
การแสดง / ดนตรี 

ร�วมสนุก / การแสดงความเห็น 
ขายของ (ช�องนนทรี) 

 

5.2 ผลวิเคราะห2ข�อมูลตามวัตถุประสงค2ข�อท่ี 2 
 วัตถุประสงค2ของการวิจัยข�อท่ี2 เพ่ือศึกษาความต�องการและป-ญหา ในการใช�งานพ้ืนท่ีศึกษา 
จากการสํารวจ สังเกต และสัมภาษณ2ผู�ใช�งาน พ้ืนท่ีศึกษาท้ัง 3 พบว�าในประเด็นป-ญหาของท้ัง 3 กรณี 
มีป-ญหาบางประการท่ีคล�ายกัน คือ การไม�มีปLายผังรวมบอกตําแหน�งอาคารโดยรอบ ซ่ึงสําหรับผู�ท่ีไม�
เคยมามักเกิดความสับสนและหาอาคารไม�เจอ ท่ีลานปทุมวัน “ปLายบอกทางน�อย มาไม�รู�จะดูไหน” 
(pw2-001, การสื่อสารส�วนบุคคล, 25 มกราคม 2561) และป-ญหาอีกอย�าง คือ การมีน้ําขัง พ้ืนท่ีลื่น 
หลังจากฝนตก ซ่ึงเป)นป-ญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะบางเวลา จึงต�องดูแลเรื่องการจัดการให�พ้ืนแห�งให�เร็ว
ท่ีสุด ท่ีลานปทุมวัน “ฝนตกพ้ืนค�อนข�างลื่นน้ําขัง” (pw1-024, การสื่อสารส�วนบุคคล, 27 มกราคม 
2561) สําหรับท่ีสะพานช�องนนทรี มีป-ญหามากกว�าพ้ืนท่ีอ่ืนเนื่องจากมีการเป]ดใช�งานมาเป)นเวลานาน
กว�า จึงเกิดป-ญหาของสภาพพ้ืนท่ีมีความชํารุดเสียหาย ทรุดโทรม มีป-ญหาขยะ ความสะอาด ไม�มีถัง
ขยะ ป-ญหาไม�มีปLายชี้ทาง ป-ญหาการขายของขวางทางในเวลาเร�งด�วน ท่ีสะพานช�องนนทรี “เรื่อง
ขายของมุมหนึ่งก็เกะกะทางเดินนะ อีกมุมก็เห็นใจคนขาย น�าจะจัดการให�ไม�เกะกะ” (ch2-002, การ
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สื่อสารส�วนบุคคล, 6 มีนาคม 2561)  ป-ญหาคนไร�บ�าน  และป-ญหาท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ป-ญหาไม�มีแสง
สว�างในตอนกลางคืน ทําให�เกิดความรู�สึกไม�ปลอดภัย ท่ีสะพานช�องนนทรี “เวลากลางคืนค�อนข�างมืด 
มืดดูอันตราย ยิ่งช�วงคนน�อยยิ่งน�ากลัว” (ch1-014, การสื่อสารส�วนบุคคล, 17 มกราคม 2561)  
สําหรับท่ีควอเทียร2ปาร2คและลานปทุมวัน มีป-ญหาเหมือนกัน คือ ลําโพงตรงจุดใกล�ท่ีนั่ง มีเสียงดัง
เกินไป สร�างความไม�สบายและเป)นอุปสรรคต�อการพูดคุย “เสียงดังเกิน หนวกหูบ�าง คุยกันยาก” 
(eq2-011, การสื่อสารส�วนบคุคล, 17 มีนาคม 2561)  ท่ีลานปทุมวัน สําหรับผู�ท่ีตั้งใจมาถ�ายภาพ 
ตรงมุมมองท่ีคนนิยมมาถ�ายภาพ จะพบป-ญหาแสงสว�างตรงจุดท่ีสวยน�อยเกินไป ทําให�การถ�ายภาพ 
ไม�สวย “แสงน�อย ถ�ายภาพยาก อยากให�สว�างกว�านี้หน�อย” (pw2-012, การสื่อสารส�วนบุคคล,       
7 มีนาคม 2561) 

ในประเด็นของความต�องการนั้นจะแบ�งความต�องการตามรูปแบบกิจกรรม ซ่ึงสําหรับ
กิจกรรมจําเป)นทุกพ้ืนท่ี มีความต�องการเหมือนกัน คือ ต�องการการสัญจร มีความต�องการเพ่ิมเติมใน
เรื่องของปLายผังบอกตําแหน�งโดยรอบ ปLายชี้ทาง และแสงสว�างในตอนกลางคืน ซ่ึงท่ีสะพานช�อง
นนทรีมีความต�องการท้ัง 3 อย�าง แต�ท่ีควอเทียร2ปาร2คและท่ีลานปทุมวัน มีการให�แสงสว�างท่ีเพียงพอ
ต�อการสัญจรแล�ว และมีปLายชี้ทางแล�ว แต�ยังขาดปLายผังรวมบอกตําแหน�งโดยรอบเช�นกัน 
  สําหรับกิจกรรมทางเลือกนั้น ท่ีควอเทียร2ปาร2คและลานปทุมวัน มีสิ่งอํานวยความสะดวก
มากกว�าท่ีสะพานช�องนนทรี รูปแบบความต�องการของควอเทียร2ปาร2คและลานปทุมวัน เป)นลักษณะ
ของการมีเพ่ิมเติมจะยิ่งส�งผลดีข้ึนจากเดิมท่ีดีแล�ว ได�แก� พ้ืนท่ีนั่ง ต�นไม� พ้ืนท่ีสีเขียว ร�มเงา และ
เพ่ิมเติมเรื่องการมีปLายประชาสัมพันธ2การท�องเท่ียวไทย เพราะเป)นจุดท่ีมีนักท�องเท่ียวผ�านมาก เป)น
การทําให�พ้ืนท่ีมีประโยชน2ต�อสังคมมากข้ึน ท่ีควอเทียร2ปาร2ค “เพ่ิมท่ีนั่งได�อีก เพ่ิมต�นไม�ได� นอกนั้นก็
ดี” (eq1-007, การสื่อสารส�วนบุคคล, 26 มกราคม 2561) ในส�วนของสะพานช�องนนทรี มีลักษณะ
ของความต�องการท่ีควรปรับปรุง ได�แก� ความต�องการแสงสว�างในตอนกลางคืน ความสะอาดถังขยะ 
“มืดตอนกลางคืนอยากให�สว�างข้ึน และอยากให�สะอาดข้ึน เพ่ิมถังขยะ” (ch2-002, การสื่อสารส�วน
บุคคล, 6 มีนาคม 2561) และลักษณะความต�องการท่ีมีก็จะดี ได�แก� พ้ืนท่ีนั่ง ซ่ึงมีให�เล็กน�อย จํานวน
ไม�ต�องมาก ให�ไม�เกะกะทางสัญจร การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวต�นไม� มีลําโพงติดต้ังใช�ประกาศข�าวสาร และ
เป]ดเพลงสร�างบรรยากาศท่ีดี จัดการการขายของให�ถูกต�องไม�ขวางทางสัญจรและการเป]ดเป)นพ้ืนท่ี
แสดงความสามารถแก�พูดท่ีต�องการ ท้ังนี้ท้ังนั้นในทุกความต�องการและการแก�ไข ต�องอยู�ในความ
พอเหมาะท่ีจะไม�รบกวนการสัญจร ท่ีสะพานช�องนนทรี “อยากให�มีท่ีนั่งเพ่ิมไม�ต�องเยอะมาก จัดต�นไม�
สวยๆ มีลําโพงน�าจะดี” (ch2-015, การสื่อสารส�วนบุคคลทรี, 10 มีนาคม 2561) 
  สําหรับกิจกรรมทางสังคม ท้ัง 3 พ้ืนท่ีมีเหมือนกัน คือ ต�องการจุดถ�ายภาพ การจัดงานตาม
เทศกาล การแสดงดนตรี การร�วมสนุกแสดงความคิดเห็น ซ่ึงท่ีควอเทียร2ปาร2คและลานปทุมวัน ไม�ได�
ต�องการกิจกรรมการขายของบนพ้ืนท่ี เพราะอาคารโดยรอบมีการขายสินค�าอยู�แล�วเป)นแหล�งค�าขาย
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อยู�แล�ว แต�ท่ีสะพานช�องนนทรี มีความต�องการให�ขายของบ�าง แต�ไม�ต�องการให�ขวางการสัญจร 
ตัวอย�างความเห็น เช�น ท่ีสะพานช�องนนทรี “ถ�าจัดให�ข้ึนมาแสดง มาขายของ แบบถูกต�อง ก็น�าจะดี” 
(ch1-004, การสื่อสารส�วนบุคคล, 17 มกราคม 2561) ท่ีควอเทียร2ปาร2ค “กิจกรรมต�างๆน�าสนใจดี 
ขายของมีแต�ข�างล�างพอแล�ว” (eq2-001, การสื่อสารส�วนบุคคล, 8 มีนาคม 2561) เป)นต�น 
 
ตารางท่ี 5.5: แสดงป-ญหาและความต�องการของแต�ละกรณีศึกษา 
 

ป-ญหาและ 
ความต�องการ สะพานช�องนนทรี ควอเทียร2ปาร2ค ลานปทุมวัน 

ป-ญ
หา

 

 สภาพทรุดโทรม 
แสงสว�าง (ตอนกลางคืน) 
●ฝนตกพ้ืนลื่น 
●ปLายผังรวมบอกตําแหน�งไม�มี 
ปLายบอกทางไม�มี 
ขายของแกะกะ 
คนไร�บ�าน 

●ฝนตกพ้ืนลื่น 
●ปLายผังรวม 
บอกตําแหน�ง 
ไม�มี 
๐ลําโพงใกล�ท่ี 
นั่งเสียงดังไป 

●ฝนตกพ้ืนลื่น 
●ปLายผังรวมบอก 
ตําแหน�งไม�มี 
๐ลําโพงใกล�ท่ีนั่ง เสียงดัง 
เกินไป 
แสงสว�างตรงมุมถ�ายภาพ 
น�อย 

ต�อ
งก

าร
 

กิจกรรม 
จําเป)น 

แสงสว�าง (ตอนกลางคืน) 
ปLายผังรวมบอกตําแหน�ง 
ปLายชี้บอกทาง 

ปLายผังรวมบอกตําแหน�ง 

กิจกรรม 
ทางเลือก 

แสงสว�างตอนกลางคืน (ปรับปรุง) 
ความสะอาด ถังขยะ (ปรับปรุง) 
ท่ีนั่ง (มีก็ดี ไม�มากไปไม�ขวางทาง) 
ต�นไม� พ้ืนท่ีสีเขียว (มีก็ดี) 
ลําโพง (มีก็ดี) 
ขายของและเป]ดโอกาสให�ใช�แสดง  
(มีก็ดี จัดไทม�ให�ขวางทาง) 

ท่ีนั่ง (มีเพ่ิมก็ดี) 
ต�นไม� พ้ืนท่ีสีเขียว (มีเพ่ิมก็ดี) 
ร�มเงา (กลางวันร�อน มีเพ่ิมก็ดี) 

ปLายการท�องเท่ียวไทย (มีเพ่ิมก็ดี  
เป)นประโยชน2กับสังคม) 

กิจกรรม 
สังคม 

จุดถ�ายภาพ ตามเทศกาล 
การแสดง/ดนตรี 
ร�วมสนุก/แสดงความเห็น 
ขายของ 

จุดถ�ายภาพ ตามเทศกาล 
การแสดง/ดนตรี 

ร�วมสนุก/แสดงความเห็น 

 
5.3 ผลวิเคราะห2ข�อมูลตามวัตถุประสงค2ข�อท่ี 3 
  วัตถุประสงค2การวิจัยข�อท่ี3 เพ่ือศึกษาความเหมาะสมในการใช�งานพ้ืนท่ีศึกษาต�อจุดประสงค2
หลักเพ่ือการสัญจรและจุดประสงค2รองเพ่ือการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี เป)นการศึกษาสิ่งท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ี เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา ผู�วิจัยรวบรวมข�อมูล สํารวจ สังเกต สัมภาษณ2 และวิเคราะห2
ข�อมูลในด�านต�างๆ กับทฤษฎีของพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี มีรายละเอียดดังนี้ 
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5.3.1 ความเหมาะสมในการใช�งานของพ้ืนท่ีศึกษาต�อจุดประสงค2หลักเพ่ือการสัญจร 
 สําหรับจุดประสงค2หลักเพ่ือการสัญจร แบ�งประเด็นวิเคราะห2 ออกเป)น 3 ส�วน ประกอบด�วย 

การเข�าถึง การเชื่อมต�อ และความสะดวก 
   5.3.1.1 การเข�าถึง  
    การพิจารณาด�านการเข�าถึง ต�อพ้ืนท่ีศึกษาเหล�านี้ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมใน
การสัญจร ควรมีการเข�าถึงท่ีดี รูปแบบการเข�าถึงท่ีง�าย มีจุดเข�าถึงได�หลายจุด ซ่ึงท้ัง 3 กรณีศึกษา มี
การเข�าถึงท่ีหลากหลาย รูปแบบ ได�แก� การเข�าถึงจากรถไฟฟLา การเข�าถึงจากพ้ืนถนน (เดินเท�าหรือ
รถโดยสาร) การเข�าถึงจากอาคารโดยรอบ ในด�านการเข�าถึงพ้ืนท่ีศึกษา ท้ัง 3 กรณีมีความเหมาะสม
ในการเป)นพ้ืนท่ีสัญจรท่ีดี 
   5.3.1.2 การเชื่อมต�อ  
   การพิจารณาเรื่องการเชื่อมต�อของพ้ืนท่ีศึกษานี้ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการ
สัญจร ควรมีการเชื่อมต�อท่ีดี มีหลากหลายรูปแบบการเชื่อมต�อ มีจํานวนเส�นทางท่ีหลากหลาย และมี
การมองเห็นท่ีดี ง�ายต�อการมองเห็น โดยการมองเห็นท่ีง�ายเป)นการสนับสนุนการเชื่อมต�อท่ีดีเช�นกัน 
ซ่ึงท้ัง 3 พ้ืนท่ีมีการเชื่อมต�อท่ีหลากหลายรูปแบบ ได�แก� การเชื่อมต�อระหว�างสถานีรถไฟฟLากับอาคาร 
สถานีรถไฟฟLากับพ้ืนถนน อาคารกับอาคาร อาคารกับพ้ืนถนน และพ้ืนถนนกับพ้ืนถนน  และ 3 พ้ืนท่ี
นี้มีการมองเห็นท่ีง�าย ท่ีมองจากจุดอ่ืนมายังพ้ืนท่ีและมองจากพ้ืนท่ีไปยังจุดอ่ืนๆ ในด�านการเชื่อมต�อ 
พ้ืนท่ีศึกษาเหล�านี้มีความเหมาะสมในการเป)นพ้ืนท่ีเพ่ือสัญจร 
   5.3.1.3 ความสะดวก  
   การพิจารณาด�านความสะดวกของพ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการสัญจร 
ควรมีความสะดวกในการสัญจร มีสิ่งอํานวยความสะดวกให�ผู�สัญจรและเป)นการออกแบบเพ่ือทุกคน
ให�สามารถสัญจรได� ซ่ึงท้ัง 3 พ้ืนท่ี มีส�วนสนับสนุนการสัญจรท่ีดีดังนี้ 
    1) สิ่งอํานวยความสะดวกต�อการสัญจร  
   จากการสํารวจและวิเคราะห2เรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกแก�การสัญจร ประกอบด�วย 
7 อย�าง ได�แก� ร�มเงา(ท่ีบังแดดฝน) แสงสว�าง ปLายสื่อสาร ทางลาด ลิฟต2 เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย 
และเจ�าหน�าท่ีช�วยเหลือผู�พิการ ซ่ึงท่ีษาควอเทียร2ปาร2คและท่ีลานปทุมวัน มีสิ่งอํานวยความสะดวก
เหล�านี้ แต�ขาดในส�วนของปLายสื่อสารท่ีเป)นผังรวมบอกตําแหน�งอาคารโดยรอบ โดยรวมถือว�ามีความ
สะดวกต�อการสัญจร ส�วนท่ีสะพานช�องนนทรี ยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวกต�อการสัญจร ได�แก� เรื่อง
แสงสว�างในเวลากลางคืน ไม�มีปLายชี้ทางและปLายผังรวม และไม�มีลิฟต2โดยสารท่ีสัญจรระหว�างพ้ืน
ถนนกับพ้ืนท่ีศึกษา 
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   2) การออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design)  
   ผู�วิจัยทําการสํารวจเรื่องของการออกแบบเพ่ือทุกคนของพ้ืนท่ีศึกษาเหล�านี้ พบว�า 
ท้ัง 3 พ้ืนท่ีมีพ้ืนท่ีสัญจรกว�างไม�น�อยกว�า 1.20 เมตร  สะพานช�องนนทรี มีทางลาดท่ีเหมาะสมต�อการ
ใช�งานได� แต�ไม�มีลิฟท2โดยสาร ในขณะท่ีควอเทียร2ปาร2คและลานปทุมวัน มีพ้ืนท่ีเชื่อมต�อกันในระดับ
เดียวกันเป)นพ้ืนราบเรียบ จึงต�องมีทางลาด อีกท้ังมีลิฟท2โดยสาร ท่ีรับรองการใช�งานรถเข็นได� แต�ท้ัง 
3 กรณีศึกษานี้ไม�มีการติดต้ังแผ�นพ้ืนผิวต�างสัมผัส สําหรับผู�พิการทางสายตา โดยป-จจุบันจะมี
เจ�าหน�าท่ีคอยช�วยพาผู�พิการทางสายตาไปส�งยังจุดหมายต�างๆ ในเรื่องของปLายสะพานช�องนนทรี
และควอเทียร2ปาร2ค มีติดปLายไฟของผู�มองเห็นเลือนลาง แต�ท้ัง 3 กรณีศึกษานี้ไม�มีการติดปLายเป)น
อักษรวิ่งให�ข�อมูล อีกท้ังควอเทียยปาร2คและลานปทุมวัน มีการประกาศข�อมูลโดยใช�เสียง  
    แต�ท้ังนี้ท้ังนั้นในด�านการพิจารณาถึงความสะดวกต�อการสัญจร ยังจัดว�าพ้ืนท่ีศึกษา
เหล�านี้ มีความเหมาะสมในการเป)นพ้ืนท่ีเพ่ือสัญจร เพราะมีสิ่งสนับสนุนเรื่องของความสะดวก ซ่ึง
การศึกษาในครั้งนี้ทําให�เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาต�อไปเพ่ือให�มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 
ตารางท่ี 5.6: แสดงการเข�าถึงและเชื่อมต�อของพ้ืนท่ีในการวิเคราะห2ความเหมาะสมต�อการสัญจร 
 

ความเหมาะสมต�อการ 
สัญจร 

สะพานช�องนนทรี ควอเทียร2ปาร2ค ลานปทุมวัน 

กา
รเข

�าถึ
ง จากรถไฟฟLา 

จากพ้ืนถนน 
จากอาคาร 

1 
11 
3 

15 
1 
7 
4 

12 
1 
11 
9 

21 

กา
รเชื่

อม
ต�อ

 

รถไฟฟLา - อาคาร 
รถไฟฟLา - พ้ืนถนน 
อาคาร   - อาคาร 
อาคาร   - พ้ืนถนน 
พ้ืนถนน - พ้ืนถนน 

3 
11 
3 
33 
55 

105 

4 
7 
6 
28 
21 

66 

9 
11 
36 
99 
55 

210 

การมองเห็น 

ถ�าอยู�บริเวณใกล�เคียง จะ 
มองเห็นง�ายท่ีจะมาพ้ืนท่ี  
เพราะโครงสร�างโค�งใหญ� 
 
ในพ้ืนท่ีก็มองเห็นอาคารอ่ืน 
ได�ง�ายเพราะพ้ืนท่ีเป)นท่ีโล�ง 
ในพ้ืนท่ีไม�มีปLายช้ีทาง ไม�ม ี
แผนผังบอกเส�นทางและ 
ตําแหน�งของท่ีต�างๆ 

พ้ืนท่ีรอบๆมองมาพ้ืนท่ี 
อาจไม�ชัดนักเพราะตัว 
พ้ืนท่ีไม�ได�มีโครงสร�าง 
สะดดุตาแต�ตัวอาคารใกล�ๆ  
มีโครงสร�างสังเกตง�าย 
 
จากในพ้ืนท่ีก็มองเห็น 
อาคารอ่ืนได�ง�าย เพราะ 
พ้ืนท่ีเป)นท่ีโล�ง ในพ้ืนท่ีมี 
ปLายช้ีทางแต�ไม�มีแผนผัง 
บอกเส�นทางและตําแหน�ง 
ของท่ีต�างๆ 

พ้ืนท่ีโดยรอบๆมองมา 
พ้ืนท่ีเห็นได�ง�ายเพราะ 
ตัวพ้ืนท่ีมีโครงสร�าง 
สะดดุตา สังเกตเห็นได� 
ง�าย ด�วยโครงสร�างใบบัว 
 
จากในพ้ืนท่ีก็มองเห็น 
อาคารอ่ืนได�ง�าย เพราะ 
พ้ืนท่ีเป)นท่ีโล�ง ในพ้ืนท่ี 
มีปLายช้ีทางแต�ไม�มีแผนผัง 
บอกเส�นทางและตําแหน�ง 
ของท่ีต�างๆ 
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ตารางท่ี 5.7: แสดงสิ่งอํานวยความสะดวกต�อการสัญจรของแต�ละกรณีศึกษา 

 

สิ่งอํานวยความสะดวก สะพานช�องนนทรี ควอเทียร2ปาร2ค ลานปทุมวนั 
ร�มเงา/ที่บังแดด � � � 

แสงสว�าง - � � 
ปLายสื่อสาร � � � 
ทางลาด � � � 

ลิฟต2โดยสาร - � � 
เจ�าหน�าที่ความปลอดภัย � � � 

เจ�าหน�าทีช่ั่วยเหลือผู�พิการ � � � 
 

ตารางท่ี 5.8: แสดงการอํานวยความสะดวกด�านการออกแบบเพ่ือทุกคนของแต�ละกรณีศึกษา 

 

การออกแบบเพื่อทุกคน ch eq pw 
1.พื้นผวิระหว�างทีต่�างๆ มีพื้นผวิสัมผัสสัมเสมอกัน  และทางสัญจรกว�าง 
ไม�น�อยกว�า 1.20 ม. � � � 

2.มีทางลาด 
2.1 พื้นผิวทางลาดใช�วัสดุกันลื่น 
2.2 ความกว�างไม�น�อยกว�า 90 ซม. 
2.3 สัดส�วนความลาดชัน 1:12 
2.4 มีราวจับสูงจากพืน้ทางลาด ไม�น�อยกว�า 80 ซม. 
2.5 ราวจับมีลักษณะกลม เส�นผ�าศูนย2กลาง 4.5 - 5.0 ซม. 
2.6 เร่ิมต�นและสิ้นสุดของทางลาดราวจบัยื่นด�านละไม�น�อยกว�า 30 ซม. 

 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

ทั้งพื้นที่เสมอกัน 

3.มีลิฟท2 
   3.1 ประตูลิฟท2กว�าง ไม�น�อยกว�า 85 ซม. 
   3.2 ขนาดของลิฟท2กว�างไม�น�อยกว�า 1.10 x 1.40 ม. 
   3.3 ปุ�มเรียกลิฟท2และปุ�มบงัคับลิฟท2อยู�สงูจากพืน้ 0.90 - 1.20 ม. 
   3.4 ปุ�มเรียกลิฟท2และปุ�มบงัคับลิฟท2มีอักษรเบลล2กํากับ 
   3.5 ภายในลิฟท2มีราวจบัสูงจากพื้น ไม�น�อยกว�า 80 ซม. 
   3.6 เม่ือลิฟท2หยุดตามชัน้ ควรมีเสียงบอก 
   3.7 หากเกิดเหตุขัดข�อง ให�มีทั้งเสียงและดวงไฟเตือนเป)นไฟกระพริบ 
ทั้งภายในและภายนนอกห�องลฟิท2 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
- 

 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
- 

4.ทางสัญจรให�มีพื้นผิวต�างสัมผสั (สําหรับคนพิการการมองเห็น) มีขนาดกว�าง  
ไม�น�อยกว�า 30 ซม. - - - 

5.แผนผังและปLายติดประกาศ 
   5.1 มีติดไฟให�คนสายตาเลือนลาง 
   5.2 มีปLายอักษรวิ่งให�ข�อมูล 
   5.3 มีการประกาศข�อมูลโดยใช�เสียง 

 
� 
� 
- 

 
� 
- 
� 

 
- 
- 
� 
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  5.3.2 ความเหมาะสมในการใช�งานต�อจุดประสงค2รอง เพ่ือการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี  
       สําหรับการพิจารณาจุดประสงค2รองเพ่ือการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี ประกอบด�วยประเด็น
การพิจารณา คือ กายภาพพ้ืนท่ีท่ีดี การใช�งาน และกิจกรรมพิเศษชั่วคราว 
   5.3.2.1 กายภาพพ้ืนท่ีท่ีดี 
   การพิจารณากายภาพพ้ืนท่ีท่ีดี เป)นการสํารวจ และรวบรวมข�อมูล เก่ียวกับกายภาพ
ของพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือหาความเหมาะสมต�อการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี โดยจากทบทวนวรรณกรรมจึง
แบ�งประเด็นการพิจารณาด�านกายภาพท่ีดี ออกเป)น 5 ประเด็น ได�แก� ความสบาย ความปลอดภัย
ความสะอาด ภาพลักษณ2 และพ้ืนท่ีมีชีวิตชีวา ซ่ึงการท่ีพ้ืนท่ีสาธารณะใด มีกายภาพพ้ืนท่ีท่ีดีเหล�านี้ 
ถือเป)นการสนับสนุนในการพัฒนาให�เป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดีได� โดยท่ีท้ัง 3 พ้ืนท่ีมีลักษณะกายภาพ
ด�านภาพลักษณ2 และด�านเป)นพ้ืนท่ีมีชีวิตชีวา เพราะพ้ืนท่ีท้ัง 3 นี้มีภาพลักษณ2ท่ีโดดเด�น มีเอกลักษณ2
เฉพาะตัวของแต�ละพ้ืนท่ี มีการใช�งานหลากหลายผู�คน หลากหลายเวลา มีการเคลื่อนไหวตลอดท้ังวัน 
ท่ีควอเทียร2ปาร2คและลานปทุมวัน มีกายภาพด�านความสบาย ความปลอดภัย ความสะอาด มีการ
จัดการดูแลท่ีดี แต�ในส�วนของท่ีสะพานช�องนนทรี ยังมีการดูแลจัดการท่ีไม�ดีนัก ทําให�กายภาพด�าน
ความสบาย ความปลอดภัย ความสะอาดยังไม�ดี เช�น ไม�มีการจัดพ้ืนท่ีนั่ง ไม�มีกล�องวงจรป]ดในพ้ืนท่ี 
พ้ืนท่ียังไม�สะอาด เป)นต�น  
  การพิจารณา การมีกายภาพพ้ืนท่ีท่ีดีท่ีควอเทียปาร2คและลานปทุมวัน มีความเหมาะสมใน
การเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี ส�วนสะพานช�องนนทรียังมีส�วนท่ีควรได�รับการพัฒนาปรับปรุง เพ่ือให�มี
กายภาพพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมในการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดีต�อไป 
   5.3.2.2 การใช�งาน 
   การพิจารณาด�านการใช�งานส�วนนี้ หมายถึง การใช�งานท่ีมีการเกิดกิจกรรมทางเลือก
ข้ึนหรือไม� มีความต�องการท่ีจะทํากิจกรรมทางเลือกบนพ้ืนท่ีศึกษาหรือไม� ซ่ึงจากการสํารวจ สังเกต 
และสัมภาษณ2 พบว�าพ้ืนท่ีท้ัง 3 มีความต�องการและมีการเกิดกิจกรรมทางเลือกข้ึน ผู�ใช�งานเลือกท่ีจะ
มาทํากิจกรรมทางเลือกต�างๆ ท่ีคล�ายคลึงกัน ดังนั้นในด�านการใช�งานพ้ืนท่ีศึกษาเหล�านี้มีความ
เหมาะสมในการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี 
   5.3.2.3 กิจกรรมพิเศษชั่วคราว 
    การพิจารณาด�านกิจกรรมพิเศษชั่วคราว ซ่ึงกิจกรรมเหล�านี้เป)นส�วนสนับสนุนการ
เกิดกิจกรรมสังคม ทําให�ผู�คนในสังคมมีการปฏิสัมพันธ2กัน พ้ืนท่ีสาธารณะได�เกิดการใช�ประโยชน2 ต�อ
สังคม จากการสํารวจพบว�า ท้ัง 3 พ้ืนท่ีเคยมีการจัดกิจกรรมพิเศษชั่วคราว เช�น การจัดจุดถ�ายภาพ 
ตามเทศกาล การแสดง การร�วมสนุก เป)นต�น โดยท่ีควอเทียร2ปาร2ค เกิดกิจกรรมพิเศษชั่วคราว
มากกว�าพ้ืนท่ีอ่ืน เพราะมีหน�วยงานท่ีรับผิดชอบสนับสนุนและให�ความสําคัญ ท่ีลานปทุมวันก็เกิด
กิจกรรมพิเศษชั่วคราว แม�เป]ดใช�งานได�ไม�นาน และท่ีสะพานช�องนนทรี ไม�ค�อยมีกิจกรรมพิเศษ
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ชั่วคราวเกิดข้ึน เพราะพ้ืนท่ีไม�ได�อยู�แหล�งการค�าแหล�งนักท�องเท่ียว ไม�มีการสนับสนุนกิจกรรมมากนัก 
พ้ืนท่ียังไม�มีสิ่งอํานวยความสะดวกให�จัดกิจกรรม แต�มักมีการขายซ้ือของบนพ้ืนท่ี มีการขอรับบริจาค
และมีการแสดงเป]ดหมวก ซ่ึงก็ถือเป)นกิจกรรมสังคมเช�นกัน ดังนั้นการพิจารณาในด�านการมีกิจกรรม
พิเศษชั่วคราวของท้ัง 3 กรณีศึกษานี้ ถือว�ามีความเหมาะสมในการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี 
 
ตารางท่ี 5.9: แสดงกายภาพท่ีดีของแต�ละกรณีศึกษา 

 

กายภาพพ้ืนท่ีท่ีด ี สะพานช�องนนทรี ควอเทียร2ปาร2ค ลานปทุมวัน 

ความสบาย 

ทางเดินกว�าง                   
อากาศถ�ายเท 
ไม�มีท่ีน่ัง (น่ังตามขอบบันได) 
ไม�มตี�นไม� 
ไม�มเีพลง 

ทางเดินกว�าง 
อากาศถ�ายเท 
มีการจัดท่ีน่ัง 
มีต�นไม�ใหญ� พ้ืนท่ีสีเขียว 
มีเพลง 

ทางเดินกว�าง 
อากาศถ�ายเท 
มีการจัดท่ีน่ัง 
มีต�นไม� พ้ืนท่ีสี�เขียว 
มีเพลง 

ความปลอดภัย 
ไม�มีกล�องวงจรป]ด 
แสงสว�างไม�พอ 
มีเจ�าหน�าท่ีบางเวลา 

มีกล�องวงจรป]ด 
แสงสว�างเพียงพอ สวยงาม 
มีเจ�าหน�าท่ีตลอดเวลา 

มีกล�องวงจรป]ด 
แสงสว�างเพียงพอ สวยงาม 
มีเจ�าหน�าท่ีตลอดเวลา 

ความสะอาด 

ไม�มีถังขยะ พบขยะบ�าง 
ไม�มเีจ�าหน�าดูแลเฉพาะ 
(มีเจ�าหน�าของ BTS และBRTมา 
ดูแลบ�าง) 

มีถังขยะ ไม�พบขยะ 
มีเจ�าหน�าดูแลเฉพาะตลอด 

มีถังขยะ พบขยะบ�าง 
มีเจ�าหน�าดูแลเฉพาะตลอด 

ภาพลักษณ2 

โดดเด�น จําง�าย สวยงาม 
น�าสนใจ ด�วยโครงสร�าง 
และรูปแบบมีเอกลักษณ2 

โดดเด�น จําง�าย น�าสนใจ  
รูปแบบมีเอกลักษณ2  
มีจอภาพขนาดใหญ� 
แสงสีสวยงาม 

โดดเด�น จําง�าย น�าสนใจ  
รูปแบบมีเอกลักษณ2  
มีจอภาพขนาดใหญ� 
แสงสีสวยงาม 

พ้ืนท่ีมีชีวิตชีวา 
มีการเคลื่อนไหว 
มีการใช�งานหลายเวลา 
หลายผู�คน ดูมีชีวิตชีวา 

มีการเคลื่อนไหว 
มีการใช�งานหลายเวลา 
หลายผู�คน ดูมีชีวิตชีวา 

มีการเคลื่อนไหว 
มีการใช�งานหลายเวลา 
หลายผู�คน ดูมีชีวิตชีวา 

 

  5.3.3 สรุปความเหมาะสมในการใช�งานของพ้ืนท่ีศึกษา ท้ังต�อการสัญจรและต�อการเป)นพ้ืนท่ี 
สาธารณะท่ีดี 
  ในการสรุปการพิจารณาความเหมาะสมในการใช�งานของพ้ืนท่ีศึกษา ท้ังต�อการเป)นทาง
สัญจรและต�อการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี ท้ัง 3 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมต�อการเป)นพ้ืนท่ีสัญจร เพราะ
เป)นจุดท่ีมีการเชื่อมต�อการเดินทางต�างๆ เชื่อมต�อการสัญจรและเชื่อมต�ออาคาร มีการเข�าถึงได�
หลากหลาย และอํานวยความสะดวกแก�ผู�สัญจรได�ดี แต�ยังขาดปLายผังรวมบอกตําแหน�งอาคาร
โดยรอบ ท่ีจะช�วยให�เกิดความสะดวกแก�ผู�ใช�งานมากยิ่งข้ึน สําหรับท่ีสะพานช�องนนทรี ยังมีส�วนท่ีควร
ได�รับการปรับปรุงเพ่ิมเติม คือ การมีปLายชี้ทาง การมีแสงสว�างในพ้ืนท่ี เพ่ือให�พ้ืนท่ีมีความเหมาะสม
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แก�การสัญจรมากข้ึน สําหรับความเหมาะสมต�อการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดีของท่ีควอเทียร2ปาร2
คและลานปทุมวัน มีความเหมาะสมท้ังในด�านกายภาพพ้ืนท่ีท่ีดี การใช�งานและกิจกรรมชั่วคราว มี
การจัดการดูแลท่ีดีและต�อเนื่อง พ้ืนท่ีมีการจัดสิ่งสนับสนุนให�เกิดการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี อํานวย
ความสะดวกให�ผู�ใช�งานท่ีนอกเหนือจากการสัญจร ทําให�พ้ืนท่ีใช�ประโยชน2ได�เพ่ิมข้ึน โดยการพัฒนา
ของ 2 ท่ีนี้เป)นในลักษณะของการมีเพ่ิมเติมก็จะทําให�พ้ืนท่ีดียิ่งข้ึน ส�วนท่ีสะพานช�องนนทรี ผู�ใช�งาน
คิดว�าพ้ืนท่ีเป)นประโยชน2 มีความต�องการทํากิจกรรมทางเลือกในพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีมีเอกลักษณ2เฉพาะตัว
เช�นกัน ถึงจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกไม�มาก แต�ก็ไม�ได�ถือว�าไม�เหมาะสมต�อการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ี
ดี เพียงแต�การศึกษานี้ทําให�เห็นว�ายังมีสิ่งท่ีควร ได�รับการพัฒนาปรับปรุง เพ่ือให�เหมาะสมท่ีจะเป)น
พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดีของสังคมต�อไป 
 
5.4 แนวทางการพัฒนาของแต�ละกรณีศึกษา 

  สําหรับแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีศึกษา ควรพัฒนาส�วนท่ีมีผลต�อการสัญจรก�อนเป)นอันดับต�น
ให�ความสําคัญกับจุดประสงค2หลักของพ้ืนท่ีก�อนนั่นคือเพ่ือการสัญจร และลําดับต�อมาจึงทําการ
พัฒนาส�วนท่ีสนับสนุนให�เกิดการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี เพ่ือเป)นการใช�พ้ืนท่ีให�เกิดประโยชน2สูงสุด 
โดยพ้ืนท่ีศึกษาในครั้งนี้ เป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเป)นทรัพย2สินส�วนหนึ่งยกให�กับกรุงเทพมหานคร จึงควร
ได�รับการให�ความสําคัญ และพัฒนาพ้ืนท่ีให�ผู�คนในเมืองมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  สะพานช�องนนทรี อันดับเริ่มต�นควรปรับปรุงในเรื่องของแสงสว�างในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะในเวลา
กลางคืน ให�มีความสว�างท่ัวถึง สัญจรได�สะดวก และปลอดภัย มีการจัดทําปLายชี้ทางและปLายผังรวม
บอกตําแหน�งพ้ืนท่ีโดยรอบ ซ�อมแซมส�วนท่ีชํารุดเสียหายก�อน ลําดับต�อมาปรับปรุงจัดสรรพ้ืนท่ีนั่งให�
เล็กน�อย โดยต�องไม�รบกวนการสัญจร เพ่ือสนับสนุนให�ผู�ใช�งานท่ีมีความต�องการท่ีจะทํากิจกรรม
ทางเลือกอ่ืนๆบนพ้ืนท่ี สามารถใช�งานได�สะดวก สบาย และปลอดภัย มีจุดท้ิงขยะ มีเจ�าหน�าท่ีดูแล
ความสะอาด มีการใช�ปLายขอความร�วมมือปลูกจิตสํานึกให�ผู�ใช�งานช�วยกันรักษาความสะอาด อีกท้ัง
เนื่องจากมีความต�องการซ้ือขายและบริจาคบนพ้ืนท่ี จึงควรมีการจัดการพ้ืนท่ี จัดระเบียบให�ดีข้ึน จัด
ให�มีการซ้ือขายได�ชั่วคราวในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด ท่ีไม�ทําให�สูญเสียการสัญจร เป)นการให�พ้ืนท่ีเกิดประโยชน2
มากข้ึน และช�วยเหลือผู�ท่ีมีรายได�น�อย มีการจัดสรรกิจกรรมพิเศษเพ่ิม เป]ดโอกาสให�ผู�ท่ีต�องมีส�วน
ร�วมในการทํากิจกรรมให�แสดงความสามารถ ส�งเสริมให�เป)นพ้ืนท่ีสาธารณะมากข้ึน 
  ควอเทียร2ปาร2คและลานปทุมวัน มีแนวทางการพัฒนาท่ีคล�ายกัน เนื่องจากมีจุดมุ�งหมาย
เดียวกันท่ีจะอํานวยความสะดวกและดึงดูดผู�คนมายังอาคารโดยรอบ เช�นกันในลําดับต�นควรมีการทํา
ปLายผังรวมบอกตําแหน�งอาคารต�าง เพ่ือให�ผู�สัญจรโดยเฉพาะผู�ท่ีไม�เคยมา เกิดความสะดวกสบาย
เพ่ิมข้ึน มีป-ญหาเล็กน�อย คือ การท่ีมักมีเสียงดังเกินไปจากลําโพงท่ีติดต้ังใกล�กับพ้ืนท่ีนั่ง ซ่ึงควรใช�
ระดับเสียงท่ีไม�รบกวนหรือติดต้ังลําโพงให�ไม�ใกล�พ้ืนท่ีนั่งเกินไป ลําดับต�อมาเป)นการพัฒนาในลักษณะ
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ท่ีมีสิ่งเหล�านี้แล�ว แต�การมีเพ่ิมเติมก็ยิ่งส�งผลดี เพ่ือรองรับผู�ใช�งานสะดวกสบายมากข้ึน สนับสนุนการ
เป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดีมากข้ึน เช�น การเพ่ิมจํานวนท่ีนั่ง และมีรูปแบบเฟอร2นิเจอร2ให�หลากหลายข้ึน 
การเพ่ิมต�นไม�เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับเมือง โดยจากการสัมภาษณ2ผู�ใช�งานมีความต�องการพ้ืนท่ีสีเขียวใน
เมืองมากข้ึน เพ่ิมร�มเงาเพราะพ้ืนท่ีเหล�านี้เป)นพ้ืนท่ีกว�าง ในช�วงกลางวันค�อนข�างร�อน เป)นต�น 
 
ตารางท่ี 5.10: แสดงแนวทางการพัฒนาของแต�ละกรณีศึกษา 

 

 แนวทางการพัฒนาของแต�ละกรณีศึกษา 

สะ
พา

นช
�อง

นน
ทร

ี 

- จัดการเรื่องแสงสว�างให�ท่ัวถึง ไม�มีมุมมืด 
- พัฒนาซ�อมแซมจุดท่ีชํารุด 
- ทําปLายชี้ทางไปจุดต�างๆท่ีเชื่อมต�อ 
- ทําปLายผังรวมบอกตําแหน�งโดยรอบ 
- มีจุดท้ิงขยะให�ต�างจุดต�างๆ และติดปLาย 
ขอความร�วมมือรักษาความสะอาด  
จัดเจ�าหน�าท่ีดูแล 
- ปรับให�มีพ้ืนท่ีนั่งรอบรับเล็กน�อย 

- จัดการระเบียบเรื่องการมาขายของหรือ 
รับบริจาคให�มีการมาทําอย�างถูกต�องไม� 
รบกวนผู�สัญจร และช�วยเหลอืผู�มี 
รายได�น�อย 
- จัดสรรกิจกรรมพิเศษชั่วคราวและเป]ด 
โอกาศให�ผู�คนมีส�วนร�วมในการขอทํา 
กิจกรรมแก�สังคม 

คว
อเ

ทีย
ร2ป

าร
2ค 

- ทําปLายผังรวมบอกตําแหน�งโดยรอบ  
เพ่ิมอํานวยความสะดวก 
- ดูแลเรื่องตําแหน�งของลําโพงและระดับเสียงไม�ให� 
เสียงดังเกินไป จนเป)นการรบกวนผู�ใช�งาน 
- มีการจัดปLายประชาสัมพันธ2การท�องเท่ียวไทย  
ให�มีจุดให�ข�อมูลความรู�ในการท�องเท่ียวไทย 

- พัฒนาในลักษณะการมีเพ่ิมเติมก็ 
จะดีข้ึน 
ไปอีกจากท่ีดีอยู�แล�ว คือ การเพ่ิมพ้ืนท่ีนั่ง 
เพ่ิมร�มเงา เพ่ิมต�นไม�พ้ืนท่ีสีเขียว 

ลา
นป

ทุม
วัน

 

- ทําปLายผังรวมบอกตําแหน�งโดยรอบ  
เพ่ิมอํานวยความสะดวก 
- ดูแลเรื่องตําแหน�งของลําโพงและระดับเสียงไม�ให� 
เสียงดังเกินไป จนเป)นการรบกวนผู�ใช�งาน 
- มีการจัดปLายประชาสัมพันธ2การท�องเท่ียวไทย  
ให�มีจุดให�ข�อมูลความรู�ในการท�องเท่ียวไทย 

- จัดแสงสว�างเพ่ิมตรงมุมท่ีนิยมมา 
ถ�ายภาพ 
- พัฒนาในลักษณะการมีเพ่ิมเติมก็ 
จะดีข้ึน 
ไปอีกจากท่ีดีอยู�แล�ว คือ การเพ่ิมพ้ืนท่ีนั่ง 
เพ่ิมร�มเงา เพ่ิมต�นไม�พ้ืนท่ีสีเขียว 
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ตารางท่ี 5.11: แสดงความเหมาะสมของแต�ละกรณีศึกษา 

 

ความ 

เหมาะสม 

ของพ้ืนท่ี 

ต�อการสัญจร ต�อการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี 

การเข�าถึง การเชื่อมต�อ ความสะดวก 

คว
าม

สบ
าย

 

คว
าม

ปล
อด

ภัย
 

คว
าม

สะ
อา

ด 

ภา
พล

ักษ
ณ2

 

มีช
ีวิต

ชีว
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กา
รใ

ช�ง
าน

 

กิจ
กร

รม
ชั่ว

คร
าว

 

สะ
พา

นช
�อง

นน
ทร

ี 

� � � - - - � � � � 

   สําหรับกลางวัน มีความเหมาะสมต�อการ
สัญจรเพราะเดินได�สะดวก รวดเร็ว สําหรับ
คนท่ีเคยมาหรือใช�งานเป)นประจํา แต�สําหรับ
คนท่ีไม�เคยมามีความสับสนในพ้ืนท่ี เพราะ
ไม�มีปLายชี้ทาง ผังรวมบอกตําแหน�งโดยรอบ 
พ้ืนท่ีมีการชํารุดควรได�รับการปรับปรุง 

   แต�สําหรับกลางคืน ไม�เหมาะสมนักเพราะ
มืดมากแสงสว�างไม�ท่ัวถึง บางมุมมืดจนรู�สึก
ไม�ปลอดภัย มีคนไรบ�านใรพ้ืนท่ีมานอน 

   พ้ืนท่ียังไม�เหมาะสมนักในเรื่องของ
ความสบายความปลอดภัย ความสะอาด 
และกิจกรรมพิเศษชั่วคราว อีกท้ังพ้ืนท่ีมี
ความต�องใช�งานด�านกิจกรรมทางเลือก 
เช�น การขายซ้ือของและการรับบริจาค 
(ยังไม�มีการจัดการให�ดี มีได�แต�ควร
จัดการให�ไม�เกะกะ) มีคนไร�บ�าน (ควรมี
หน�วย งานช�วยเหลือ)มีกิจกรรมชั่วคราว
น�อย (เข�าถึงช�องทางการติดต�อขอทํา
กิจกรรมได�ยาก ควรเป]ดโอกาศมากข้ึน) 

คว
อเ

ทีย
ร2ป

าร
2ค 
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   โดยรวมมีความเหมาะสมต�อการสัญจรดี 
แต�ยังขาดการมีผังรวมบอกตําแหน�งโดยรอบ 
คนท่ีมาเกิดความสับสน การมีผังรวมจะช�วย
ให�สะดวกแก�การสัญจรมากข้ึน 

   โดยรวมมีความเหมาะสมต�อการเป)น
พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี มีป-ญหาในเรื่องของ
เสียงจากลําโพงท่ีอยู�ตําแหน�งใกล�ท่ีนั้ง มี
เสียงดังเกินไปทําให�รบกวนผู�ท่ีมานั่ง คน
ท่ีนั่งคุยไม�สะดวกในด�านอ่ืนๆ เป)น
ลักษณะของการมีเพ่ิมเติมก็จะดี ไม�ได�
เป)นป-ญหา 

สะ
พา

นช
�อง

นน
ทร

ี 
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  โดยรวมมีความเหมาะสมต�อการสัญจรดี 
แต�ยังขาดการมีผังรวมบอกตําแหน�งโดยรอบ 
คนท่ีมาเกิดความสับสน การมีผังรวมจะช�วย
ให�สะดวกแก�การสัญจรมากข้ึน 

   โดยรวมมีความเหมาะสมต�อการเป)น
พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี มีป-ญหาในเรื่องของ
เสียงจากลําโพงท่ีอยู�ตําแหน�งใกล�ท่ีนั้ง มี
เสียงดังเกินไปทําให�รบกวนผู�ท่ีมานั่ง คน
ท่ีนั่งคุยไม�สะดวก และต�องการให�เพ่ิม
แสงสว�างตรงจุดมุมมองท่ีคนชอบมา
ถ�ายภาพ ในด�านอ่ืนๆ เป)นลักษณะของ
การมีเพ่ิมเติมก็จะดี ไม�ได�เป)นป-ญหา 



 

 

พ้ืนท่ีเชื่อมต�อ 
ระหว�างสถานีรถไฟฟLาบีทีเอสและอาคาร 

สิ่งสําคัญ คือการอํานวยความสะดวก
ในการสัญจร 

(มีการเข�าถึงและการเชื่อมต�อท่ีดี และ
สะดวก มีท่ีกันแดดลมฝน ปLายผัง

บอกทาง มีแสงสว�างท่ัวถึง) 

พัฒนาให�เป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี 
(มีกายภาพท่ีดี เอกลักษณ2 มีชีวิตชีวา 

มีความสะอาด มีการใช�งาน
หลากหลาย มีกิจกรรมชั่วคราวเป)น

ประโยชน2ต�อสังคม) 

พ้ืนท่ีเกิดประโยชน2แก�สังคมเพ่ิมข้ึน ผู�ใช�งานได�รับความสะดวกสบาย 

บทท่ี 6 
สรุปผลการศึกษาและข�อเสนอแนะ 

 
 จากการทําการศึกษาครั้งนี้พบว�า พ้ืนท่ีในลักษณะรูปแบบท่ีสนใจทําการศึกษาครั้งนี้ ซ่ึงเป)น
ลักษณะพ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�างสถานีรถไฟฟLาและอาคาร ท่ีมีการพัฒนาเป)นพ้ืนท่ีขนาดใหญ�เป)นลาน
กว�าง ซ่ึงพ้ืนท่ีเหล�านี้มีจุดประสงค2หลักเพ่ือการสัญจรท่ีสะดวกสบาย และมีจุดประสงค2รองเพ่ือการ
เป)นพ้ืนท่ีสาธารณะ ดึงดูดผู�คน เป)นจุดสนใจ เป)นจุดจดจํา เป)นจุดนัดพบ เป)นพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม
ชั่วคราว อีกท้ังยังมีความต�องการจากผู�ใช�งานในการเลือกหยุดทํากิจกรรมทางเลือกบางอย�าง โดยใน
การวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยต�องการศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีเหล�านี้ให�เกิดประโยชน2สูงสุดแก�สังคม 
และหาข�อเสนอแนะเก่ียวกับสิ่งท่ีควรคํานึงถึง ควรให�ความสําคัญในการท่ีจะสร�างหรือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมี
รูปแบบคล�ายคลึงกันกับพ้ืนท่ีศึกษาครั้งนี้ นั้นคือการสร�างและพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือการสัญจร
เป)นหลักและเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดีแก�สังคม รายละเอียดแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�าง
สถานีรถไฟฟLาบีทีเอสและอาคาร ในบทบาทการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะ มีดังนี้ 
 
ภาพท่ี 6.1: แสดงสรุปผลการทําวิจัย 
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6.1 ข�อเสนอแนะในการพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�างสถานีรถไฟฟLาบีทีเอสและอาคาร ต�อจุดประสงค2
หลักต�อการเป)นพ้ืนท่ีสัญจรท่ีดี 
 จากการทําการศึกษา รวบรวมข�อมูล สํารวจ สัมภาษณ2 ผู�วิจัยได�นําผลวิเคราะห2และได�สรุป
เป)นแนวทางว�าในการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการสัญจร มีสิ่งท่ีต�องคํานึงดังนี้  
 1) มีการเข�าถึงได�ง�าย หลากหลายรูปแบบการเข�าถึง มีจํานวนจุดเข�าถึงหลายจุด 
 2) มีการเชื่อมต�อท่ีหลากหลาย เส�นทางการเชื่อมต�อหลากหลาย และเชื่อมต�อไปได�หลาย
จุดหมาย 
 3) มีการมองเห็นท่ีง�าย ท้ังการมองเห็นจากท่ีอ่ืนมองมายังพ้ืนท่ีและการมองจากพ้ืนท่ีไปยัง
พ้ืนท่ีอ่ืนโดยรอบ 

4) มีการออกแบบเพ่ือทุกคน ให�สามารถใช�สัญจรได�อย�างท่ัวถึงทุกคนรวมท้ังคนชราและผู�
ทุพพลภาพ 

5) มีสิ่งอํานวยความสะดวกแก�การสัญจร ได�แก�  
- มีการปLองกันแดดลมฝนได�ดี ให�การสัญจรเป)นไปได�ทุกสภาพอากาศ  
- มีแสงสว�างให�เพียงพอท่ัวถึงท้ังพ้ืนท่ี ไม�มีมุมมืดท่ีจะทําให�รู�สึกไม�ปลอดภัย  
- มีปLายสื่อสารการใช�งาน ปLายผังรวมบอกตําแหน�งจุดต�างๆท่ีพ้ืนท่ีสามารถเชื่อมต�อไปถึงได� 

ปLายชี้ทางตรงจุดท่ีมีทางแยก โดยปLายต�องมีความเข�าใจง�ายใช�ได�ทุกคน  
- มีการออกแบบให�ผู�ท่ีมีป-ญหาทางการมองเห็นหรือการได�ยินรับรู�ได�  
- มีลิฟต2ให�บริการเนื่องจากพ้ืนท่ีเป)นลักณะพ้ืนท่ียกระดับลอยฟLา การมีลิฟท2ทําให�สามารถ

เข�าถึงพ้ืนท่ีได�ทุกคนและสะดวกมากข้ึน 
- มีเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยคอยดูแลและช�วยเหลือผู�ใช�งานต�างๆ 

 
6.2 ข�อเสนอแนะในการพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�างสถานีรถไฟฟLาบีทีเอสและอาคาร ต�อจุดประสงค2
รองต�อการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี 
 จากการทําการศึกษา รวบรวมข�อมูล สํารวจ สัมภาษณ2 ผู�วิจัยได�นําผลวิเคราะห2และได�สรุป
เป)นแนวทางว�าในการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการเป)นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี มีสิ่งท่ีต�องคํานึงดังนี้  
 1) ควรมีกายภาพของพ้ืนท่ีท่ีดี สนับสนุนให�ผู�ใช�งานรู�สึกถึงความสบาย ปลอดภัย และสะอาด 
 2) พ้ืนท่ีมีภาพลักษณ2ท่ีดี มีเอกลักษณ2เฉพาะตัว โดดเด�น เป)นท่ีจดจําท่ีดีแก�ผู�ใช�งาน 
 3) มีมุมมองในพ้ืนท่ีสวยงาม ทําให�พ้ืนท่ีมีจุดดึงดูดผู�คน 
 4) มีอากาศถ�ายเทสะดวก มีลมพัดผ�าน ระบายความร�อนไม�อบอ�าวเกินไป 
 5) มีการจัดพ้ืนท่ีนั่งให�สามารถนั่งได�หลากหลายรูปแบบ สบาย ใช�นั่งพักชั่วคราว มีจํานวน
พอเหมาะกับพ้ืนท่ี ไม�มากสูญเสียการสัญจรไป 
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 6) มีการจัดพ้ืนท่ีสีเขียว มีต�นไม� มีธรรมชาติ เป)นส�วนหนึ่งในพ้ืนท่ีด�วย 
 7) มีการติดต้ังกล�องวงจรป]ด คอยดูแลความปลอดภัย 

8) มีการให�แสงสว�างท่ีเพียงพอ มีความสวยงาม 
9) มีเจ�าหน�าท่ีดูแลความสะอาด หรือมีจุดท้ิงขยะกระจายท่ัวถึง และมีปLายปลุกฝ-งคนในสังคม

ช�วยกันรักษาความสะอาด 
10) มีการติดต้ังลําโพง เพ่ือให�มีเสียงเพลงในพ้ืนท่ีและใช�ประกาศข�อมูลความรู�ต�างๆ 
11) มีการจัดสรรกิจกรรมชั่วคราวต�างๆบนพ้ืนท่ี เพ่ือให�พ้ืนท่ีเกิดประโยชน2แก�สังคมมากข้ึน 

เช�น การแสดงนิทรรศการต�างๆ การจัดงานตามเทศกาลต�างๆ การแสดงดนตรี กิจกรรมร�วมสนุก จัด
พ้ืนท่ีให�แสดงความคิดเห็น เป]ดโอกาสให�มาแสดงความสามารถ ช�วยเหลือผู�มีรายได�น�อย เป)นต�น โดย
กิจกรรมต�างๆท่ีเกิดข้ึนต�องไม�ทําให�การสูญเสียการสัญจรของผู�ท่ีต�องสัญจรไปมา   

12) มีการติดปLายประชาสัมพันธ2เมือง ให�ข�อมูลความรู�ต�างๆท่ีเป)นประโยชน2ต�อสังคม 
 
6.3 ข�อเสนอแนะแก�ผู�มีส�วนเก่ียวข�องในการพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�างสถานีรถไฟฟLาบีทีเอสและ
อาคาร 
 6.3.1 หน�วยงานท่ีต�องการสร�างหรือพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมต�อ 
 สําหรับหน�วยงานใดใดก็ตามท่ีต�องการพัฒนาพ้ืนท่ีในลักษณะท่ีศึกษานี้ ควรมีจุดมุ�งหมายใน
การพัฒนาท่ีชัดเจน เพ่ือการให�พ้ืนท่ีเกิดประโยชน2สูงสุดท้ังต�อหน�วยงานและต�อสังคม มีพ้ืนท่ีอํานวย
ความสะดวกสบายสูงสุด ให�พ้ืนท่ีมีเอกลักษณ2เฉพาะ น�าจดจํา เพ่ือเป)นการดึงดูดผู�คนมาใช�งานพ้ืนท่ี 
และควรให�ความสําคัญกับปLายสื่อสาร ให�ใช�งานพ้ืนท่ีได�ง�ายไม�เกิดความสับสนในการใช�งานเกินไป 
โดยต�องมีการวางแผนท่ีจะจัดการเจ�าหน�าท่ีคอยดูแล ความปลอดภัย และความสะอาดให�ดี เพราะ
ส�วนนี้จะทําให�เกิดการใช�งานได�อย�างมีประสิทธิภาพและต�อเนื่อง รวมถึงจัดสรรกิจกรรมชั่วคราวท่ีเป)น
ประโยชน2ต�อสังคม ซ่ึงจัดโดยไม�ทําให�การสูญเสียการสัญจร 
 6.3.2 หน�วยงานภาครัฐท่ีอยู�ในส�วนเก่ียวข�องกับพ้ืนท่ีนั้น 
 สําหรับหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข�องกับพ้ืนท่ีท่ีทําการพัฒนา ควรให�ความใส�ใจต�อการจะใช�
พ้ืนท่ีให�เกิดประโยชน2สูงสุดต�อสังคม ควบคุมดูแลพ้ืนท่ีให�สามารถใช�งานได�อย�างมีประสิทธิภาพอยู�
เสมอ เป]ดโอกาสให�ผู�คนท่ีต�องการใช�พ้ืนท่ีสาธารณะในการกํากิจกรรมต�างๆให�สามารถใช�งานได�อย�าง
มีขอบเขตไม�รบกวนผู�อ่ืนหรือไม�ดีต�อสังคม เช�น จัดการให�ขายของได�ชั่วคราว (ในบางพ้ืนท่ีท่ีสํารวจ
แล�วมีความต�องการ) ตามข�อกําหนด จัดให�พ้ืนท่ีเป)นส�วนแสดงความสามารถแก�ผู�ท่ีต�องการ โดยการ
เป]ดโอกาสให�เกิดกิจกรรมชั่วคราวต�างๆต�องมีการจัดการควบคุมท่ีดี ไม�ให�รบกวนผู�ท่ีสัญจร ไม�ให�
สูญเสียการสัญจร ควบคุมดูแลไม�ให�เกิดการใช�พ้ืนท่ีแบบไม�ถูกต�องหรือท่ีจะสร�างความเดือดร�อนให�
ผู�ใช�งานคนอ่ืน  
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 6.3.3 ผู�ออกแบบพ้ืนท่ี 
 สําหรับผู�ท่ีมีส�วนในการออกแบบพ้ืนท่ีท่ีต�องการพัฒนา นอกจากจะออกแบบให�สวยงาม โดด
เด�น มีเอกลักษณ2เฉพาะตัวแล�ว ควรออกแบบให�ใช�งานได�ทุกคน (Universal Design) ออกแบบให�มี
ความปลอดภัย สะดวกสบาย คํานึงถึงการใช�งานของผู�ใช�งานเป)นสําคัญ ใช�วัสดุท่ีคงทน แข็งแรง ดูแล
รักษาง�าย มีฟ-งค2ชันการใช�งานท่ีหลากหลาย มีความยืดหยุ�นต�อนการใช�งาน เข�าใจง�าย คํานึงถึง
ข�อผิดพลาดของการใช�งานท่ีจะเกิดข้ึนให�มีความปลอดภัย มีการออกแบบท่ีทําให�สามารถใช�งานได�ทุก
ช�วงเวลา ทุกสภาพอากาศ และควรให�ความสําคัญกับการออกแบบปLายสื่อสาร  

6.3.4 ผู�ใช�งาน 
 สําหรับผู�ใช�งาน ควรช�วยกันปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ช�วยกันดูแลพ้ืนท่ีสาธารณะให�
สะอาด ไม�ท้ิงขยะเกลื่อนกลาด ไม�ขีดเขียนให�เกิดความสกปรก ใช�งานพ้ืนท่ีสาธารณะตามความ
เหมาะสม ไม�รบกวนผู�อ่ืน ไม�ขวางทางสัญจร ปฏิบัติตามข�อกําหนดของพ้ืนท่ีนั้นๆ 
 
6.4 ข�อจํากัดท่ีพบจากการศึกษา 

 สําหรับข�อจํากัดของการศึกษาครั้งนี้ ด�วยเวลท่ีจํากัดยังขาดการลองทําการเก็บข�องมูล 
พฤติกรรม และสัมภาษณ2ผู�ใช�งาน ตอนท่ีมีกิจกรรมชั่วคราว ในครั้งนี้เป)นการสอบถามถึงความเห็นจาก
ผู�ใช�งาน ในช�วงเวลาท่ีผู�ใช�งานเคยมาใช�พ้ืนท่ีตอนมีกิจกรรมชั่วคราวเท�านั้น การเก็บข�อมูลเข�าไปสังเกตุ
และสอบถาม ณ ช�วงท่ีกิจกรรมชั่วคราวจริงอาจได�ข�อมูลเพ่ิมเติม อีกท้ังครั้งนี้สามารถขอเข�าไป
สัมภาษณ2ความเห็นจากหน�วยงานเอกชนได�เพียงท่ีเดียว (ทางอาคารศูนย2การค�าเอ็มควอเทียร2) ซ่ึง
หน�วยงานเอกชนอ่ืน และหน�วยงานภาครัฐยังไม�สามารถดําเนินการได�สําเร็จ ซ่ึงการได�ขอข�อมูล
ความเห็นจากหน�วยงานภาครัฐ อาจได�ข�อมูลท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน และหากการพัฒนาพ้ืนท่ีใน
ลักษณะท่ีศึกษานี้ใดใด อาจใช�การออกแบบอย�างมีส�วนร�วมของคนในสังคม เพ่ือให�เกิดการร�วมมือกัน
พัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะในรูปแบบนี้ให�เกิดประโยชน2สูงสุด  
 
6.5 ข�อเสนอแนะทางการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้เป)นการนําเสนอในมุมกว�าง เพ่ือให�เห็นภาพรวมของการพัฒนาพ้ืนท่ีใน
ลักษณะท่ีเป)นพ้ืนท่ีเชื่อมต�อระหว�างระบบสัญจรและอาคาร เป)นการทําการศึกษาเชิงคุณภาพ ยังไม�ได�
ทําการศึกษาในเชิงปริมาณ แบบเฉพาะเจาะจง อีกท้ังสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีในรูปแบบท่ีศึกษาครั้งนี้ 
ควรทําการสํารวจ สัมภาษณ2ความต�องการท่ีเฉพาะเจาะจงของพ้ืนท่ีนั้นๆเพ่ิมเติม เพ่ือให�ตรงกับการใช�
งานและความต�องการของผู�คนในพ้ืนท่ีนั้นๆ เพราะพ้ืนท่ีแต�ละท่ีจะมีการใช�งานและความต�องการ
พ้ืนฐานท่ีเหมือนกัน แต�ในแต�ละบริบทท่ีต�างกันจะเกิดการใช�งานและความต�องการเพ่ิมเติมท่ีต�างกัน
ไปในแต�ละพ้ืนท่ีเฉพาะตัว อีกท้ังในการขอทําการสัมภาษณ2ผู�ใช�งานพ้ืนท่ี ต�องใช�ความพยายามและ
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อดทน เพราะพ้ืนท่ีเร�งรีบบางช�วงเวลาและมีผู�ใช�งานจํานวนมาก ผู�ใช�งานบางคนอาจไม�สะดวกในการ
ให�ข�อมูล อย�าท�อหรือกลัวท่ีจะทําการขอข�อมูลจากผู�ใช�งานอ่ืนๆต�อไป เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีต�องการหา
คําตอบจากการทําการศึกษาใดๆ 
 
ภาพท่ี 6.2: แสดงผังข�อเสนอแนะแก�ผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องในการพัฒนาพ้ืนท่ี 

  
 
  

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข�อเสนอแนะแก�ผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องในการพัฒนาพ้ืนท่ี 

ผู�ใช�งาน 

นักออกแบบ 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

ปฏิบัติตาม
ข�อกําหนดพ้ืนท่ี 

ดูแลความสะอาด 

ไม�รบกวนผู�อ่ืน 

ฟ-งค2ชันการใช�งาน 

วัสดุคงทน 

ให�เกิดประโยชน2 
สูงสุด ดูแลง�าย 

ใส�ใจดูแลใช�งาน
ต�อเนื่อง 

เกิดประโยชน2 
ต�องตนและสังคม 

แนวคิดโดดเด�น 

เป]ดโอกาสให�คนมาใช� 

จัดสรรกิจกรรมท่ีดี 

ปLองกันการใช�งานผิด 

จัดการการดูแลต�อเนื่อง 

จัดสรรกิจกรรมท่ีดี 

จัดให�มีกายภาพดี 
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ภาพท่ี 7.1: แบบแปลนบันทึกการใช�งานของแต�ละกรณีศึกษา (เพ่ือนํามาทําการเก็บข�อมูลการใช�งาน)  
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ภาพท่ี 7.2: แบบสํารวจข�อมูลกายภาพสิ่งอํานวยความสะดวกของพ้ืนท่ีกรณีศึกษา   
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ภาพท่ี 7.3: แบบสํารวจการออกแบบเพ่ือทุกคนในพ้ืนท่ีกรณีศึกษา 
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ภาพท่ี 7.4: แบบสัมภาษณ2ความคิดเห็นจากผู�ใช�งานในพ้ืนท่ีกรณีศึกษา  (สัมภาษณ2รอบ2) 
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ข�อมูลความเห็นการสัมภาษณ2 
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ตารางที่ 7.1: แสดงข�อมูลความเห็นการสัมภาษณ2 รอบที่1 

 
สัมภาษณ2รอบที1่ 

รห
สั  ช�วงเวลา เพ
ศ ชื่อ อาชีพ ความถี่ ความสัมพั

นธ2ต�อพื้นที่ 
จุดประสงค2ในการ

ใช�งาน 

ความเห็น
ด�าน

ภาพลักษณ2 
มองว�าเป)นอะไร การนั่ง การยืน ต�องการทําไรนอกเหนือจาก

สัญจร กิจกรรมชั่วคราว ต�องการไหม ป-ญหา ปรับปรงุ 

17/1/2561 (สะพานช�องนนทรี) 

ch
-0

01
 

ปก
ติ-

วัน
ธร

รม
ดา

-เช
�า 

คนสัญจรเยอะ เร�งรบีไปทํางาน คนเดินไปมา
เยอะ พบยืนเล�นโทรศัพท2 มีการแสดงดนตรี
เป]ดหมวก(เครื่องเป�า) ฝ-�งสาทรมีเจ�าหน�าที่
เทศกิจมานั่ง 1 คน เฝLากันคนมาขายของ 
(นั่งขอบทางลาด ข�างตู�ดับเพลิง) มมีาขาย

อาหารนิดหน�อย แซนวิช ข�าวกล�อง เริ่มสาย
คนมาขายเพิ่ม ขายดอกไม� พวงมาลัย 

ช 
คุณวร
พล 

รับจ�าง 
บริษัท
ส�วนตัว 

ไม�เคยใช� ไม�
เคยมา 

มาเมื่อมี
ธุระ 

มาอบรมที่ตึกเอ็ม
ไพร2 ใช�เป)นจุดนัด
พบ กําลังรอญาติ 

จําง�าย 
โครงสร�างโดด

เด�นดี 

เป)นทางเดินไปจุด
ต�างๆ เป)นจุดนัด

พบ 

ไม�มีที่นั่งก็ได� เพราะเจอกัน
แปปเดียว 

ใช�เป)นที่นัดพบ 
ยืนรอได� ที่โล�ง 

นัดง�าย หากันง�าย 

ไม�ต�องการอะไรเพิ่ม คง
เพราะไม�ได�ใช�ประจํา คนใช�

ประจําคงตอบดีกว�า 
มีได� ไม�รําคาญ 

ห�องนําสาธารณะ มีน�อยไป เข�าตามอาคาร
ก็ยาก ต�องแลกบัตรบ�าง อื่นๆคิดว�าไม�มี

อะไร ไม�ค�อยได�มา และก็เรื่องปLายไม�มปีLาย 
ไม�รู�จะไปทางไหน 

ch
-0

02
 

ช 
คุณ

สรรพ
เพชญ 

วิศวะกร ไม�บ�อย มาเมื่อมี
ธุระ 

มารอเวลานัดคุย
งาน ติดต�องานที่

ตึกเอ็มไพร2 

โครงสร�างโดด
เด�น จําง�าย เป)นทางเดิน จัดที่นั่งนิดหน�อย เยอะกลัว

สกปรก 

มายืนรอ มีโอกาส
ได�มา เลยมาเดิน

ถ�ายรูป 

สามารถมกีิจกรรมได� คิดว�า
ไม�รําคาญ มีให�ไม�ขวางทาง

เดิน 

ต�องการให�ม ีแต�ต�องดูแลให�ดี 
ไม�ให�สกปรก มีเพลงมีกิจกรรม
ก็ดี มันดูสดชื่น ดูมีชีวิตชีวาดี 

ไม�มีอะไรมาก อยากให�เพิ่มที่นั่ง แต�กังวล
เรื่องความสกปรก ต�องดูแลให�ดี 

ch
-0

03
 

ญ 

ไม�
สะดวก
บอก
ชื่อ 

ขายของ 
ไม�เคยใช� ไม�
เคยมา (อยู�
ต�างจังหวัด) 

 - 

มาเที่ยวมาดู
สถานที ่พากันมา
เที่ยวกทม. ฝรัง่

พามาเที่ยว 

จําง�าย โดด
เด�น 

เป)นทีเ่ที่ยวของ
เมือง 

ต�องการที่นั่ง นี่ก็ก็นั่งตาม
ขอบ ไม�รู�ว�าให�นั่งหรือไม� แต�

ถ�ามีที่นั่งดีดีให�ก็น�าจะดู
เรียบร�อย 

อาจเพราะไม�เคย
มาก็ชอบทีจ่ะเดิน

ดูโน�นนี่ 

ต�องการให�พักผ�อน ให�นั่งเล�น
ได� 

มีก็น�าจะดี คนมาแสดง การที่
คนมาขายของก็โอเค ไม�ด�

รําคาญ 
ตอนนี้ไม�มีป-ญหาอะไร สวยดี 

ch
-0

04
 

ช 

ไม�
สะดวก
บอก
ชื่อ 

นักเรียน 
1-2 ครั้ง/
สัปดาห2 

โรงเรียนอยู�
แถวนี้ 

มาเล�นดนตร ีมา
หาเงิน 

จําง�าย โดด
เด�น 

เป)นทางเชื่อม 
เป)นทางสาธารณะ 

บางที่ก็ชอบนั่งพกับ�างนิด
หน�อย มีจัดที่นั่งให�ก็น�าจะดี 

จะได�ดูเรียบร�อยไม�นั่งตามพื้น 

ก็มียืนมองไป มอง
รถมองถนน 

ในมุมผม คนหาเงินกอ็ยากให�
ขายของ ให�แสดงได� 

มีก็ดี ทําให�น�สนใจขึ้น น�าเดิน
มาขึ้น (อยากให�มรเวทีแสดง

ไหม ไม�ต�องมเีวท ีชอบเล�นแบบ
นี้ มีเวทีจะเกรง็ 

ถ�าจัดให�ขึ้นมาแสดง มาขายของ แบบ
ถูกต�อง ก็น�าจะดี 

ch
-0

05
 

ญ 
คุณหญิ

ง 
บริษัท
ส�วนตัว 

เคยมา 2-3 
ครั้ง นานๆที ่

มาเมื่อมี
ธุระ 

มาอบรมที่ตึกเอ็ม
ไพร2 ใช�เป)นจุดนัด
พบ กําลังรอเพื่อน 

มารอเพื่อน 

จําง�าย 
โครงสร�างโดด

เด�นดี  

เป)นทางเดิน ทาง
เชื่อม เป)นจุดนัด

พบ 

มีที่นั่งก็ได� มักจะเห็นคนมา
นั่งอยู�เรื่อยๆ 

ใช�เป)นยืนรอ นัด
ง�าย หากันง�าย 

ไม�ต�องการอะไรเพิ่มพเิศษ 
มีกิจกรรมก็ดีคึกคัก มีก็ได� ไม�

รําคาญ 

โดยรวมโอเคนะ เคยได�ผ�านตอนมืด ครั้ง
หนึ่ง รู�สึกว�ามืดไปหน�อย แต�คนเยอะนะ 
ปรับปรงุไฟก็ดี เจอขยะบ�างไม�มีทีท่ิ้งขยะ 
ต�องเดินไปทิง้ในตึก หรือทางเข�ารถไฟฟLา 

ch
-0

06
 

ช 

ไม�
สะดวก
บอก
ชื่อ 

รับจ�าง   ไม�บ�อยมาก 
มาเมื่อมี

ธุระ มารอ
เจอเพื่อน 

มารอเจอเพื่อน 
นั่งเล�นรอ 

โครงสร�างโดด
เด�น จําง�าย 

เป)นทางเชื่อม
รถไฟฟLา ทางเดิน 

สะพานลอย 

ต�องการนั่ง มานั่งรอ จัดที่นัง
ก็ดี บางทีผู่�หญงิเค�านั่งไม�

สะดวกตามพื้น 

แล�วแต�อารมณ2 
แรกๆก็ยืน มองดู
โน�นนี้ มองรถ 

นานหน�อยก็มานั่ง 

มีกิจกรรมได� คิดว�าไม�สร�าง
ความรําคาญ มีให�ไม�

ขวางทางพอ 

มีก็โอเค ดูมีชีตชีวาดี ต�องไม�
วุ�นวายเกินไป 

มีที่นั่งหน�อยก็ดี ถังขยะน�อย 

ch
-0

07
 

ญ 

ไม�
สะดวก
บอก
ชื่อ 

พนักงาน
ทั่วไป 

ก็ใช�บ�อย 
เดินทางไปมา 

มาจุดผ�าน
เดินทาง 

เดินทางผ�าน มา
รอเพือ่น มานั่ง
เฉยๆเรื่อยๆ 

เป)นทางเดิน 
ทางเชื่อม 

เป)นจุดนัดพบ 

จําง�าย โดดเด�น 
เป)นทีเ่ที่ยวของ

เมืองได�  

คิดว�าก็ดี ต�องการ เป)นที่นั่ง
จากขอบนี้ก็ได� ให�นั่งได�

สะดวกหน�อย เพราะว�าเวลา
มารอเจอ นั่งพื้นก็ลําบาก

หน�อยวันใส�กระโปรง 

ยืนรอได� หากัน
ง�ายเวลานัด ดู

ถนนดูรถไปเรื่อยๆ 
เพลินดี 

ก็มองว�าเป)นที่พกัของเมืองได�
นะ ไม�ต�องไปเสียงตังแพง ไม�
ต�องเดินทางไกล เพราะผ�าน

อยู�แล�ว บางทีกร็อให�คน
น�อยๆ ค�อยกลบั  

มีก็ดีนะ ไม�รําคาญอะไร ตื่นตา
ตื่นใจดี สวยดี ปxใหม�ทีม่ีต�นไม�
บรจิาค ก็ดีนะ ทําให�ที่นี่สว�าง
ขึ้นด�วย มีกิจกรรมดีดีด�วย 

ตอนนี้ก็จะเป)นแสงสว�างตอนกลางคืน เสีย
มานานแล�วนะ มืดมาก ถ�าดึกหน�อยคน
น�อยก็น�ากลัวเลย มีคนมานอนบนนี้ด�วย

เห็นบ�อย จัดที่นั่งดีดีให�หน�อย  

(ตารางมีต�อ) 
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ตารางที่ 7.1(ต�อ): แสดงข�อมูลความเห็นการสัมภาษณ2 รอบที่1 
 

สัมภาษณ2รอบที1่ 

รห
สั  ช�วงเวลา เพ
ศ ชื่อ อาชีพ ความถี่ ความสัมพันธ2

ต�อพื้นที ่
จุดประสงค2ในการ

ใช�งาน 

ความเห็น
ด�าน

ภาพลักษณ2 
มองว�าเป)นอะไร การนั่ง การยืน 

ต�องการทําไร
นอกเหนือจาก

สัญจร 

กิจกรรมชั่วคราว ต�องการ
ไหม ป-ญหา ปรับปรงุ 

17/1/2561 (สะพานช�องนนทรี) 

ch
-0

08
 

ปก
ติ-

วัน
ธร

รม
ดา

-ก
ลา

งวั
น 

มีคนสัญจรเยอะ แต�ไม�แน�นเท�าตอนเช�า ไม�ดู
เร�งรีบมาก มีคนนั่งตามพื้น ตามบันใด เยอะ
ขึ้น นั่งคุยนั่งเล�นโทรศัพท2 มเีตรียมขอรบั

บรจิาก มีทั้งคนสนใจและไม�สนใจ มี
ครอบครัวมานั่งทานข�าวนิดหน�อย ผู�คนผลัด
กันนั่งไปมา มีทัง้นั่งนานหน�อยและไม�นาน

(ส�วนใหญ�ไม�นาน) มีมาทานทําวีดีโอ มาเป)น
กลุ�มทีมงาน 6 คน มี2คนนั่งตรงเสานาน 

หลบัไปเลย (ไม�ใช�คนไร�บ�าน เหมือน
คนทํางานบริษัท) 

ญ 

คุณก�อย (นั่งเล¥น
โทรศัพท2 บันใด
ใกล�เสา ฝ-�งBTS 

เสาซ�าย) 

ขายของอยู�แถว
นี้ 

มาใช�บ�อย 3-4 
วัน/สัปดาห2 ทํางานแถวนี้ มานัดพบเพื่อน 

บางทีกม็านั่งเฉยๆ จําง�าย เป)นทางเดิน ให�
สะดวกสบาย  

ต�องการนั่ง มีคนมานั่งเยอะ นั่ง
รอ คิดว�าการจัดที่ให�ก็ดี แต�ไม�รู�

จะมีตรงไหน 

บางทีการใช�ยืน มอง
ออกไปดูรถดูถนนบ�าง 

ไม�ได�ต�องการอะไร
เพิ่มเติม 

มีชั่วคราวโอเค ไม�รําคาญ
อะไร แต�ต�องไม�เกะกะ

ทางเดิน มีบ�อยนะมมีาถ�าย
โฆษณากัน 

ความสะอาด ถังขยะ 
บางทีชอบมีคนทิ้งขยะ
เกะกะ กลางคืนที่นี่มืด

มากนะ 
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ญ ไม�สะดวกบอกชื่อ 
ขายของ ขาย

ดอกไม� (เทศกจิ
ห�ามขาย) 

มาแทบทกุวัน 
ช�วงเช�าบ�าย
แล�วแต�วัน 

มาขายดอกไม� 
(ลืมถามว�าอยู�

แถวนี้ไหม 
มาเพื่อขายของ จําง�าย เด�น

ดี  

มองว�าเป)นทางเดิน 
เป)นที่พกัผ�อนด�วย ที่

ท�องเที่ยวด�วย 

ต�องการนั่งพักผ�อน  อากาศที่นี่
เย็นสบาย มีลม นั่งพักผ�อนได� 

จัดที่นั่งก็ดี 

มันไม�มีที่นั่ง กเ็ห็นคน
ชอบมายื่นดูถนน 

ไม�ต�องการ ทีม่ันก็
สวยอยู� 

มีกิจกรรมกจ็ะดี คนเยอะ 
เดินเยอะ 

ก็อยากให�มทีี่นั่ง กังวล
นิดหน�อยจะเกะกะไหม 
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ช 
คุณท�อป(นั่งตรง
บันใดเสาขวาBTS 

2คน) 
พนักงานบริษัท มาบ�อย 4 วัน / 

สัปดาห2 
ทํางานอยู�

แถวนี้ 

มานั่งรอเวลาพกั
เที่ยง นั่งเล�นเกมส2 

นั่งคุยกับเพื่อน 

โดดเด�น จํา
ง�าย  

มองว�าเป)นทางเดิน 
เป)นลานกลางเมอืง 

ต�องการนะ ชอบมานั้งบ�าง มี
ที่นังดีดีให�ก็ดี 

บางทีก็ยืน แต�ไม�นาน 
ถ�าจะอยู�ไม�นานก็จะ
ยืน มองรถมองถนน 

ก็ไม�รู�จะทําอะไรนะ 

มีก็โอเคนะ ก็พอมบี�าง ปx
ใหม�มีต�นไม�ของขวัญ มี
ชั่วคราวโอเค ไม�เกะกะ
ทางเดินเพราะที่มันกว�าง 

เพิ่มพื้นที่สเีขียวให�
สวยงามน�าจะดี ร�อนไป
หน�อย มีต�นไปซุ�มแค�นี้ 
จัดสวยๆน�าจะทําได� 

ch
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ญ คุณฟLา วิศวะกร ไม�บ�อย นานๆที ่ มาเมื่อมีธุระ มารอเพื่อนไปทํา
ธุระ 

โครงสร�าง
โดดเด�น จํา

ง�าย 

มองว�าเป)นทางเดิน 
ทางเชื่อม ลาน

กิจกรรม 

จัดที่นั่งนิดหน�อยก็ดี ไม�ต�อง
เยอะมาก คนจะเกะกะไป 

ยืนรอ เพราะคิดว�าไม�
นานมาก เดินไปเดิน
มาหามุมถ�ายภาพ 

มีกิจกรรมการแสดง
ได� อย�าไม�ขวาง
ทางเดิน ที่กว�าง

พอจะมกีิจกรรมได� 

มีก็ก ีมีเพลง มกีิจกรรมดีดี 
มีชีวิตชีวา 

ร�อนนิดหน�อย บางช�วงที่
ไม�มีลมพัดมา เพิ่มที่นั่งก็
ดี เพิ่มต�นไม�จะได�เย็นขึ้น 

ch
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ปก
ติ-

วัน
ธร

รม
ดา

-เย็
น 

มีโต�ะที่วางอยู�ถูกย�ายที่ ตอนแรกมีคนขาย
ของ สักพักเทศกจิมา หายหมดเลย คนเริม่
เยอะขึ้น เย็นลงคนเริ่มเยอะขึ้น คนที่ยืนนั่ง

ตามขอบทางลาด เล�นโทรศัพท2 ดื่มน้ํา คุยกัน 
คนเดินไปมาเยอะมาก มีคนวิ่งออกกําลงักาย
ผ�านด�วย มีเทศกิจมานั่งฝ-�งบางรกั มีโต�ะนั่ง

อยู� มีคนมาถ�ายรูป 

ญ - พนักงานบริษัท 4-5 วันต�อสัปดาห2 
เป)นทางเดิน
กลับบ�าน 

รอเพือ่น เตรียม
ตัวขึ้น BTS  
จัดแจงของ 

จําง�าย โดด
เด�น 

เป)นทางเดินทาง
เชื่อม 

พักผ�อนเลยไม�เชิง  มีนั่งรอ
ระยะสั้น มีพื้นที่นั่งจะดี เพราะ
เห็นคนนั่งกันเยอะ แต�จะอยู�

ตรงไหนให�สวย 

ยืนพักบ�าง ไม�ได�ต�องการอะไร 
มีบ�างก็ดี นานทีก็น�าสนใจ 
ตอนปxใหม�มีต�นครสิต2มาสก็

ทําให�พื้นทีส่ว�างดี 

ความสะอาดป-ญหาของ
ขยะ 
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ช 
คุณวุฒิ นั่งกลาง
บันไดฝ-�ง BTS 

 อิสระ 
ไม�บ�อย เคยผ�าน

มานานแล�ว 
มาเมื่อมีธุระ 

มารอเพื่อน 
ถ�ายรูปรบัปริญญา 

เฝLาของให� 

จําง�าย โดด
เด�น 

เป)นล�านกลางเมอืง  
Landmark 

 ใช�นั่งรอ ตอนนี้ไม�มีไม�เป)นไร มี
แล�วจะสวยไหมไม�รู� 

ถ�ารอไม�นานก็ยืน 

อย�างวันนี้ตั้งใจมา
ถ�ายรูปเพราะ

สถานที่สวย เลยแวะ
มาถ�ายภาพ 

มีชั่วคราวก็โอเค มากไปไม�
ดี เพราะแบบนี้ สวยแล�ว 

ความสะอาดนิดหน�อย 
นอกนั้นโอเค 

ch
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ช 
- นั่งเสาสัง่ BTS 
ใกล�โต�ะเทศกิจ 

พนักงานบริษัท 4-5 วันต�อสัปดาห2 
ทํางานใกล� 

ทางผ�านกลบั
บ�าน 

มานั่งรอเวลากลับ
บ�าน ช�วงนี้คน

เยอะ บางวันกม็า
รอเพือ่น 

จําง�าย โดด
เด�น 

เป)นทางเดินข�าม
สะดวกสบาย จุดพัก

คอย จุดนัดพบ 

 ชอบนั่ง ไม�อยากหาร�านนั่ง
เปลืองตัง มีที่นั่งให�ก็ดี 

บางทีก็ยืนส�วนใหญ�ยืน
ดูจอภาพดูคนดูรถ 

ที่มันกว�างมกีิจกรรม
ที่มีประโยชน2น�าจะดี 
แล�วแต�เวลาด�วย มี
นิดหน�อยให�ไม�เก�ง

กับคนเดิน 

มีก็ดีคึกคักไปอีกแบบ มีแต�
พอดี 

เวลากลางคืนค�อนข�างมืด 
มืดดูอันตราย ยิ่งช�วงคน
น�อยยิ่งน�ากลัว เขาไม�

เป]ดไฟ มียุง 
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ญ 
คุณดาว นั่งอยู�มุม

ขอบทางลาด 
พนักงานบริษัท 3-4 วันต�อสัปดาห2 

เป)นทางผ�าน
กลับบ�านใช�  

BRT 

 มารอแฟนกลับ
บ�านพร�อมกัน 

จําง�าย โดด
เด�น 

มองว�าเป)นทางเดิน 
ลานกว�าง เพราะคน

เยอะ 

ใช�ในการนั่งรอ มีที่นั่งให� นั่ง
ตรงขอบทางนานหน�อยก็เมื่อย 

บางทีมาช�วงคนเยอะก็
ต�องยืนรอ 

จริงๆก็ดีแล�ว มี
ดนตรีก็น�าจะดี 

มีกิจกรรมชั่วคราวได�บ�าง 
ค�อนข�างมืด ดีที่มีไฟจาก
ถนน จริงๆถ�ามีไฟจะสวย
มาก ไม�มีไฟมานานแล�ว 

(ตารางมีต�อ) 
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ตารางที่ 7.1(ต�อ): แสดงข�อมูลความเห็นการสัมภาษณ2 รอบที่1 
 

สัมภาษณ2รอบที1่ 

รห
สั  ช�วงเวลา เพ
ศ ชื่อ อาชีพ ความถี่ 

ความสัมพันธ2
ต�อพื้นที ่

จุดประสงค2ใน
การใช�งาน 

ความเห็นด�าน
ภาพลักษณ2 

มองว�าเป)นอะไร การนั่ง การยืน 
ต�องการทําไร

นอกเหนือจากสัญจร 
กิจกรรมชั่วคราว 

ต�องการไหม 
ป-ญหา ปรับปรงุ 

17/1/2561 (สะพานช�องนนทรี) 
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ปก
ติ-

วัน
ธร

รม
ดา

-เย็
น 

 

ญ 
- นั่งอยู�ขอบ
ทางลาดฟ-ง 

BTS 
ค�าขาย 

ไม�บ�อยนานๆ
ที 

มาเมื่อมี
ธุระ 

มารอเพื่อน นัด
เพื่อนไว� 

โดดเด�น จําง�าย
มาก 

เป)นทางเดิน เป)น
สะพานข�าม เป)นลาน

โล�ง 

มานั่งรอ มีที่ให�นั่งก็ดี ไม�มีก็
ไม�เป)นไร 

ก็เคยมายืนรอ 
มันอาจจะแสดงอะไร

ได�นิดหน�อย 

มีก็ดี จะได�คึกคัก 
ส�วนตัวไม�ค�อยได�มา 
ไม�รู�ว�าคนที่ใช�บ�อย
เขาชอบหรือเปล�า 

มืดไปไม�มีไฟ นอกนั้นโอเค 
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ช 
- นั่งตรงขอบ
ทางลาดฝ-�ง 

BRT 

พนักงาน
ทั่วไป 

ใช�บ�อยเกือบ
ทุกวัน 

เป)น
ทางผ�าน
กลับบ�าน 

มาหยุดทานขนม  
ดื่มน้ํา ก�อนขึ้น

รถ 
จําง�าย โดดเด�น 

เป)นทางเดินเป)นทาง
เชื่อม เป)นลานกว�าง 

ถ�ามีที่พอนั่งได�กจ็ะนั่ง มีเก�าอี้
ก็ดี 

บางครัง้ก็ยืน ไม�
เป)นไร 

เป)นสวนสาธารณะก็
น�าจะดี มีต�นไม�เหมือน

ต�างชาติ 

มีกิจกรรมได�ตาม
เทศกาล สวยดี 

โดยรวมถือว�ารับได�สะดวกดี แก�เรื่อง
ความสว�างจะดีกว�านี้มาก 
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ปก
ติ-

วัน
ธร

รม
ดา

-ก
ลา

งคื
น แสงมืด มีแสงจากถนนและอาคารช�วยให�สว�าง มี

หนึ่งมมุมืดมากแต�มีเทศกจิตั้งโต�ะอยู�ใกล�ๆ คนเยอะ
อยู�แต�ไม�เป]ดไฟไฟเสีย มีติดอยู�1ดวงเป)นไฟโซล�า

เซลล2 มีคนไร�บ�านนอน3คนตรงเสา เทศกิจยังดูแล
อยู�18.00 น.-22.00น. มีคนใช�งานขึ้นมาจากทุก

สะพานทกุทางขึ้น 

ช 
ไม�สะดวกบอก

ชื่อ 

เจ�าหน�าที่
เทศกิจ 

สน.บางรัก 

มาทุกวัน ช�วง
เย็น 

เจ�าหน�าที่
ดูแลความ
ปลอดภัย 

มาดูแลความ
ปลอดภัย ห�าม
คนมาขายของ 

จําง�าย 
ไม�ต�องการ ดูไม�เรีบย

ร�อย แกะกะ 
ไม�ต�องการ มันจะดูไม�

เรียบร�อย เกะกะ 

มายืนตามริม
ทางเดิน ดูโน�นนี่

ไปเรื่อย 

ไม�ต�องการ แบบนี้สวย
แล�ว ชอบมีคนมา
ถ�ายรูป ถ�ายละคร 

โฆษณา  

ก็มีบ�างเล�นเรือ่ยๆ ปx
ใหม� ต�นไม�รับ

บรจิาค มีกิจกรรม
ชั่วคราวบ�างก็ได� 

ตอนนี้ก็เป)นเรือ่งของแสงสว�าง ไฟเสีย 
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ช 
คุณชัยวัฒน2 อยู�
ตรงขอบทางฝ-�ง

ตึกเอ็มไพร2 

พนักงาน
บริษัท 

2-3 วันต�อ
สัปดาห2 

ทางผ�าน
เพื่อต�อรถ 

มายืนเล�นสักพกั จําง�าย โดดเด�น 
เป)นทางเชื่อมขนาด
ใหญ� แยกออกไป

หลายทาง 

โดยส�วนตัวเฉยๆ บางทกี็เห็น
คนมานั่งอยู� คนก็นั่งตามขอบ

ตามบันได 

มีความต�องการ 
ชอบยืนสัก
พักนึง มอง

ออกไป 

ไม�ได�ต�องการอะไร มีบ�างนานๆทีก็โอเค ก็มืดไป เป)นมาสักพักใหญ�แล�ว  
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ปก
ติ-

วัน
หยุ

ด-
เช

�า 

คนไม�เยอะ มาพร�อมกันตามรอบรถไฟฟLาและ brt 
เปลี่ยนรถลกัษณะกลุ�มคนมานัดกันมกีลุ�มมาถ�ายรูป
กลุ�มใหญ�คนผลัดเปลี่ยนกันมาถ�ายรปู ถ�ายรูปเป)น
กลุ�ม ถ�ายรปูรบัปริญญา ถ�ายแบบเสือ้ผ�ามีขยะ มี

เจ�าหน�าที่มารดน้ําต�นไม� เห็นคนไม�รู�จักกันพูดคุยกัน
ช�วยถ�ายรูปให� เห็นคนไม�รู�จักกันทําท�าล�อเลียนยิ้ม

ให�กัน 

ช 
ไม�สะดวกบอก

ชื่อ 

เจ�าหน�าที่
ดูแลต�นไม�
2 คนเขต

สาทร 

 2 ครั้งต�อ
สัปดาห2 

ผู�ดูแล
พื้นที ่

มารดน้ําต�นไม� จําง�าย โดดเด�น มองว�าเป)นทางเดิน 
เห็นมีคนมานั่งอยู�เรื่อยๆ ถ�า
เพิ่มที่นั่งจะเพิ่มตรง ไหนดี 

คงไม�พักผ�อนยืน
รอเฉยๆ 

เป)นที่ถ�ายรูปสวยๆอยู�
แล�ว 

มีก็ดี 
พื้นที่มันดูแลจากหลายฝ�าย  ตัดสินใจได�

ยากหน�อย แต�ก็ไม�มีป-ญหา 
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ช 
ชายหญิง นั่ง

อยู�มุมทางลาด
ฝ-ง BTS 

นักศึกษา
และ

พนักงาน 

ไม�ค�อยได�มา
ครั้งนี้มครัง้ที ่

2 

มาเมื่อมี
ธุระ 

มาถ�ายรูปรับ
ปริญญาด�วยกัน 

จําง�าย โดดเด�น 
เป)นทางสญัจร ที่
ถ�ายภาพสวยๆ 

ไม�ต�องการพักผ�อน กลัวมีที่
นั่งจะเกะกะ เลือกจะมาทํา

กิจกรรมแป§บนึงก็ไป 
p 

ไม�อยากให�เป)นอะไร
มากโล�งๆสวยๆแบบนี้

ดีแล�ว 

มีกิจกรรมชั่วคราว
ได�น�าสนใจ 

ไม�คิดว�ามีอะไรต�องปรับปรงุ 
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ญ 
ไม�สะดวกบอก

ชื่อ 
นักเรียน 

ผ�านบ�อย แต�
พึ่งเคยขึ้นมา

ครั้งแรก 

มาถ�ายรูป
มาเมื่อมี

ธุระ 

มารอเพื่อน นัด
กันมาถ�ายรูป 
ถ�ายเล�นกัน 

จําง�าย โดดเด�น 
เป)นทางเดิน เป)นลาน
กว�าง  Landmark 

มีที่นั่งบ�างก็ดี 
รอไม�นานก็ยืม 

ดูโน�นนี้ไป 
ลงไปมีเป)นมุมถ�ายรปู

เพิ่มก็ดี 

ต�องการ มองว�า
พื้นที่ใหญ�จัด

กิจกรรมได�อยู�แล�ว 

มีที่ชาร2จแบต ชาร2จกล�อง มหี�องน้ําก็ดี 
แต�ป-ญหาซะเลยไม�ม ี

(ตารางมีต�อ) 



141 
 

  

ตารางที่ 7.1(ต�อ): แสดงข�อมูลความเห็นการสัมภาษณ2 รอบที่1 
 

สัมภาษณ2รอบที1่ 

รห
สั  ช�วงเวลา เพ
ศ ชื่อ อาชีพ ความถี่ 

ความสัมพันธ2ต�อ
พื้นที ่

จุดประสงค2ใน
การใช�งาน 

ความเห็นด�านภาพลักษณ2 มองว�าเป)นอะไร การนั่ง การยืน 
ต�องการทําไรนอกเหนือจาก

สัญจร 
กิจกรรมชั่วคราว 

ต�องการไหม 
ป-ญหา ปรับปรงุ 

21/1/2561 (สะพานช�องนนทรี) 

ch
-0

23
 

  ญ 
ไม�

สะดวก
บอกชื่อ 

ค�าขาย 

ไม�เคยมา 
มากับกลุ�ม
ถ�ายภาพ
ครั้งแรก 

มาทํากิจกรรม มาฝ¨กถ�ายภาพ จําง�าย โดดเด�น 
เป)น Landmark  ที่
สวยๆของกรุงเทพ 

มีพื้นที่ให�นั่งก็จะดี p จริงๆก็ชอบที่มันโล�งแบบนี้ 

สําหรับคนที่อยู�แถว
นี้หรือใช�ประจํา 
กลางมีกิจกรรม

ชั่วคราวน�าจะส�งผล
ดี 

ป-ญหาไม�ม ีมีห�องน้ําก็
น�าจะดี แต�คงไม�ใช�ตรงนี้  

ch
-0

24
 

ปก
ติ-

วัน
หยุ

ด-
กล

าง
วัน

 คนไม�เยอะมาก มเีป)นช�วงตามรอบรถ 
กลุ�มถ�ายรปูยังอยู�น�าจะเรียนถ�ายรปู 
มีลักษณะเหมอืนคนจะมาขายของ 

มีคนมาถ�ายรูปผลัดเปลี่ยนไปอยู�เรื่อยๆ 
มีคนมาทานข�าว 

 

ช 
ไม�

สะดวก
บอกชื่อ 

ข�าราชกา
ร 

มาตรวจ
ทุกวัน 

เป)นเจ�าหน�าที่
ดูแลพื้นที ่

มาดูแลความ
เรียบร�อย 

จําง�าย โดดเด�น 
เป)นทางสญัจร เป)นพื้นที่

สาธารณะ  
มานั่งไม�นานได� ไม�ต�องมี

ที่นั่งหรอก 
ยืนดูไปเรื่อย 

จะทําอะไรก็ได�ขอให�ดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่ถูกต�อง 

เคยมีกิจกรรมแอโร
บิค ถ�ายรูปทั่วไป ดู
ตามความเหมาะสม

ของกิจกรรม 

ดูแลความสะอาดเพิ่มเติม 
มีกล�องวงจรป]ดตามอาคาร 
2 ถึง พัฒนาทางกายภาพ

พอทําได� 

ch
-0

25
 

ช 
ไม�

สะดวก
บอกชื่อ 

รับจ�าง 
พนักงาน 

เคยมา  2 
ครั้ง นาน

แล�ว 
มาเมื่อมีธุระ 

มารอสัมภาษณ2
งาน 

จําง�าย โดดเด�น 
เป)นทางเชื่อมไปตาม

อาคารต�างๆ 
ใช�นั่งรอเวลานัด มีที่นั่งก็

จะดีไม�มีก็ได� 
ยืนได�เหมือนกัน ไม�ได�คิดว�าจะทําอะไรได� 

มีกิจกรรมชั่วคราว
ได� 

มีที่นั่ง มีที่ชาร2จแบต 

ch
-0

26
 

ปก
ติ-

วัน
หยุ

ด-
เย็

น 

ช�วงเย็นคนเยอะขึ้น ยังคงมีคนแวะเวียนมา
ถ�ายรูปเสมอ 

คนหยุดนั่งค�อนข�างเยอะ 
ขายของมีน�อยกว�าตอนกลางวัน 

อากาศถ�ายเทดีไม�ร�อน 

ช 
ไม�

สะดวก
บอกชื่อ 

ธุรกิจ
ส�วนตัว 

ไม�บ�อย
นานๆท ี

มาเมื่อมีธุระ 
วันนี้มานัดเจอ

เพื่อน 
โดดเด�นดี จําได�ง�าย 

เป)นทางสญัจร ทางเชื่อม
ขนาดใหญ� 

นั่งรอเพื่อนอีกสักพักถึง
จะมาพื้นที่พอนั่งได� แบบ

นี้ก็รับได�มทีี่นั่งก็ดี 

เดินเล�นได� ยืนรอ
ก็ได� 

ก็เป)นพื้นที่สาธารณะที่ใครๆก็มา
ใช�ได�ทําให�สะอาดน�าใช� 

มีกิจกรรมชั่วคราวก็
เป)นเรื่องดี หา
กิจกรรมดีๆที่
ส�งเสริมสังคม

ส�งเสริมคนแถวนี้ 

เป)นเรื่องของดูแลคุณที่ให�
สะอาดน�าใช�ให�มสีีสัน ให�

สว�าง 

ch
-0

27
 

ญ 
ไม�

สะดวก
บอกชื่อ 

นักเรียน 
ผ�านบ�อย
ผ�านเกือบ

ทุกวัน 
ทางผ�านกลบับ�าน 

ไปสยามมาจะ
กลับบ�าน แวะ
นั่งเล�นนั่งดู 

โครงสร�างใหญ�โดดเด�นมาก 
จําง�าย 

เป)นทางเดิน ทางข�าม
แยก ลานกิจกรรม 

มีที่นั่งอกีนิดหน�อยก็ดีทํา
ตรงข�อนี้ให�นั่งได�สะดวก

ก็พอ 

ใช�ยืนดูยืนรอได� 
มุมกส็วยดี 

เป)นลานกิจกรรม เป)นพื้นที่โล�ง
สบายๆ 

มีกิจกรรมได� จัด
สวยๆให�มาถ�ายรูป
กันเทศกาลเหมือน
แถวสยามก็น�าจะดี 

โดยรวมก็โอเคแล�ว ตอนไม�
มีกิจกรรมก็โล�งสบาย ตอน
มีกิจกรรมก็ดูสนุกสนาน 

อยากให�เป)นแบบนี้ 

ch
-0

28
 

ช 
ไม�

สะดวก
บอกชื่อ 

พนักงาน
ทั่วไป 

ผ�านบ�อย
ผ�านเกือบ

ทุกวัน 
ทางผ�านกลบับ�าน 

กําลังจะกลับ
บ�าน หยุดทาน
น้ําทานขนม 

โดดเด�นจําง�าย 
เป)นทางเดิน เป)นลาน
โล�ง เป)นสะพานลอย

ใหญ�ๆ 
มีที่นั่งก็ดี ไม�มีก็ได� 

ยืนก็ได� ยืนดูรถดู
ถนนทุกคนก็ ก็

รู�สึกดีได� 

เป)นพื้นที่ว�างของเมือง ให�ไม�
แออัด จะทําประโยชน2เพิ่มเติมก็

ได� ตามความเหมาะสม 

มีกิจกรรมชั่วคราว
ได� 

โดยรวมโอเคแล�ว เรื่อง
ความสะอาดอยู�ที่คนใช�ก็

ต�องช�วยกันดูแล  

ch
-0

29
 

ปก
ติ-

วัน
หยุ

ด-
กล

าง
คืน

 มีคนผ�านเล็กน�อย ตามช�วงเวลาของรอบรถ 
มีคนมาแสดงไวโอลินเป]ดหมวก มีคนถ�ายรปู

คนแสดง 
ตรงลานมืดมาก ไม�มเีป]ดไฟเลย มีคนเดิน

ผ�าน 3-4 คน คนนั่งบันได 2 คน มีคนไร�บ�าน
นอนอยู� 3 คน 

ช 

นั่งขอบ
ทาง

ลาดฝ-�ง 
BTS 

พนักงาน
บริษัท 

ผ�านบ�อย
ผ�านเกือบ

ทุกวัน 
ทางผ�านกลบับ�าน 

วันนี้มันนั่งพัก
นั่งเล�นแป§บนึง 

โครงการโดดเด�นจําง�าย 
เป)นทางเดินเป)น
สะพานลอยข�าม 

มานั่งบ�าง นั่งเล�นเกม นั่ง
พัก นั่งกิน 

ก็มียืนเล�นบ�าง
แล�วแต�วัน 

เป)นที่พกัหยุดชั่วคราว เป)นลาน
สาธารณะ 

ต�องการดีนะถ�ามี
กิจกรรม 

ค�อนข�างมืดไปหน�อย เพิ่ม
แสงสว�างจะดี นอกนั้นโอเค 

ch
-0

30
 

ช 

นั่งขอบ
ทาง

ลาดฝ-�ง 
BTS 

พนักงาน
บริษัท 

ผ�าน 3 4 
ครั้งต�อ
สัปดาห2 

วันนี้มานัดเจอ 
มารอแฟนกลับ

บ�าน 
โดดเด�นจําง�ายดี  

เป)นทางเชื่อม เป)นลาน
กิจกรรม 

ต�องการใช� บรรยากาศ
โอเค 

ยืนดูก็ได� 
เป)นจุดนัดพบ  เป)นที่นั่งพักผ�อน 

แต�ไม�ใช�มานอน  
มีกิจกรรมก็ดี 

เป]ดไฟหน�อยให�สว�างกว�านี้ 
มันมืดเกินไป  

(ตารางมีต�อ) 
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ตารางที่ 7.1(ต�อ): แสดงข�อมูลความเห็นการสัมภาษณ2 รอบที่1 
 

สัมภาษณ2รอบที1่ 

รห
สั  ช�วงเวลา เพ
ศ ชื่อ อาชีพ ความถี่ 

ความสัมพันธ2
ต�อพื้นที ่

จุดประสงค2ในการ
ใช�งาน 

ความเห็น
ด�าน

ภาพลักษณ2 
มองว�าเป)นอะไร การนั่ง การยืน 

ต�องการทําไรนอกเหนือจาก
สัญจร 

กิจกรรม
ชั่วคราว 

ต�องการไหม 
ป-ญหา ปรับปรงุ 

26/1/2561 (ควอเทียร2ปาร2ค) 

eq
-0

01
 

ปก
ติ-

วัน
ธร

รด
า-เ

ช�า
 เฉพาะพนักงานเข�าอาคาร มีคนไม�เยอะ มีพนักงานทํา

ความสะอาด ผู�หญิงนั่งทานขนนแล�วเข�าอาคาร มีคน
หยุดยืนคุยโทรศัพท2 สัญจรผ�านไปมา มีคนนั่งที่โต�ะของ
เจ�าหน�าที่ความปลอดภัย เจ�าหน�าที่ยังไม�มา มีคนนั่งคุย

กันเช�าแดดส�องที่นั่ง 

ช 
นั่งอยู�ตรงที่นั่งฝ-�ง

ตึกGlass  
ทํางานที่นี่

พนักงานขับรถ 
2-3 วันต�อ
สัปดาห2 

ทํางานใกล�
บริเวณนี้ บาง
วันก็รอที่อื่น 

มานั่งรอเจ�านาย 
มาทานอาหาร 

สวยงาม โดด
เด�นจําง�าย 

เป)นพื้นที่ของห�าง
เป)นทางเข�าห�าง 

มานั่งทานอาหารนั่ง
รอต�องการให�มีที่นั่ง 

ไม�ค�อยได�ยิน
หรอก 

ไม�ต�องการแบบนี้สวยดีแล�ว 
การมี

กิจกรรมก็ดี 

ที่นั่งยังไม�พอน�อยไป ส�วนตัว
ชอบต�นไม�เยอะๆอยากให�มี

ต�นไม�เพิ่ม 

eq
-0

02
 

ช 
ยืนอยู�ตรงขอบ
ราวหน�าเอม็โพ

เรียม 
ทํางานบริษัท p P 

มารอคน มา
ทํางานแทนเขา 

โดดเด�น
สวยงาม 

เป)นพื้นทีจ่ัด
กิจกรรมได�เพราะว�า

กว�างขวาง 

ก็อยากนั่งเป)น
บางครัง้แล�วแต�

โอกาส 
ยืนรอบ�อย คิดว�าจะกิจกรรมได� 

ต�องการให�มี
กิจกรรม
น�าจะดี 

ที่นั่งน�อยไปหน�อยมทีี่ชาร2จ 
WiFi ก็ดี  

eq
-0

03
 

ปก
ติ-

วัน
ธร

รด
า-ก

ลา
งวั

น 

ตรงที่นั่งค�อนข�างร�อน คนเยอะขึ้นจะไม�เช�า จะมีคนหยุด
ยืนตามขอบทางไม�ค�อยมีคนนั่งเพราะว�าร�อน 

ญ 
ยืนอยู�ตรงขอบ

ราวหน�าเอม็ควอ
เทียร2 

เป)นพนักงาน
บริษัท 

ใช�บ�อย
ทํางานแถวนี้ 

ทํางานอยู�แถวนี้ 
มารอเพื่อนจะไป

กินข�าว 
ตกแต�งดี 

เป)นทางเชื่อมเป)น
ทางรถไฟฟLา 

ช�วงเย็นๆจะนั่งได�
ตอนนี้ก็จะร�อน 

ช�วงกลางวันก็จะ
ยืนเพราะว�าอยู�ไม�

นาน 

โดยรวมก็ดีแล�วกเ็ป)นพื้นที่
กิจกรรม 

เวลามี
กิจกรรมสวย

ดี 
เพิ่มที่นั่ง เพิ่มต�นไม�ร�มเงา  

eq
-0

04
 

ช 
ยืนอยู�ตรงขอบ
ราวหน�าเอม็โพ

เรียม 
พนักงานบริษัท มาบ�อยทกุวัน ทํางานอยู�แถวนี้ 

มายืนเล�นยืนเฉยๆ
เดี๋ยวจะเข�างาน 

สวยงามดี จํา
ง�าย 

เป)นทางเดินทาง มี
ลานกิจกรรม 

ตอนนี้ร�อนไม�นั่ง
ตอนเย็นบางวันกม็า

นั่งบ�าง 

ก็มายืนหยุดสัก
พักนึง 

อยากให�เป)นสวนสวยๆ 
ก็จะมี

กิจกรรมตาม
เทศกาล 

มีที่นั่งเพิ่มอกีหน�อยได�ก็ดีเพิ่ม
ต�นไม�ได�ก็ดี ที่ชาร2จ WiFi ไม�
ต�องมีก็ได�กจ็ะดูแลยากไป
เป)นพื้นที่ให�ใช�ฟรเีท�านี้ก็ดี
แล�ว ที่สูบบุหรี่มีทีอ่ื่นดีกว�า 

eq
-0

05
 

ปก
ติ-

วัน
ธร

รด
า-เ

ย็น
 

ช�วงเย็นมีคนเยอะ ควรหยุดยืนหยุดคุยกันตรงกลางลาน 
มีคนนั่งเยอะนั่งเล�นโทรศัพท2 มีคนผลัดกันนั่งตลอด 

ญ 
นั่งอยู�ตรงที่นั่งฝ-�ง 

Helex 
P 

ไม�บ�อยนานๆ
มาท ี

มาเมื่อมีธุระ 
มาดูงานกิจกรรม
ในที่ลานข�างล�าง 

สวยงาม จํา
ง�าย 

เป)นทางเดินเป)นที่
พักผ�อนได� 

ต�องการใช�นั่งนั่งพัก 
มีที่นั่งเพิ่มก็ดี 

P เป)นที่นั่งพักคอย 
มีกิจกรรมก็ดี

สวยดี 

มีที่นั่งเพิ่ม มีที่ชาร2จแบต มทีี่
สูบบุหรี่ เวลาคนเยอะไม�ได�

รู�สึกว�าอันตราย 

eq
-0

06
 

ญ 
นั่งอยู�ตรงที่นั่งฝ-�ง 

Helex 
P 

ไม�บ�อยไม�
ค�อยได�มา 

มาเมื่อมีธุระ 
มาหาลกูนัดเจอ

ลูก 
สวยดี 

เป)นทางผ�าน เป)นที่
พักนั่งพัก เป)นที่นัด

พบ 

ต�องการใช�นั่ง มีที่นั่ง
เพิ่มอีก 

P 
เป)นที่พกัผ�อนได�เป)นที่ให�หยุด
สําหรับคนที่ยังไม�รู�จะไปไหน 

มีกิจกรรม
น�าสนใจดี 

คิดว�าที่นั่นไม�พอ กังวลเรื่อง
ความปลอดภัย เห็นตอนเติม
แก�สไฟ ความสะอาดดีแล�ว  

eq
-0

07
 

ช 
ยืนอยู�ตรงขอบ
ราวหน�าเอม็โพ

เรียม 
P 

ไม�บ�อยไม�
ค�อยได�มา 

P 
มาดูหนัง แล�วมา
ยืนคิดว�าจะไป

ไหนต�อดี 

จําได�ง�าย
ตกแต�งสวย 

เป)นทางสญัจรเป)นที่
พักผ�อนได� เป)น
ทางเดินสวยๆ  

ก็มีความต�องการนั่ง
เป)นบางครั้ง อยาก
ให�มีที่นั่งเพิ่มอีก 

คิดว�ายืนมองมา
ยืนเฉยๆ 

อยากให�มีทีผ่ักให�นิดหน�อยให�
เป)นจุดจุดหยุดพัก 

ชอบเวลามี
กิจกรรม 

เพิ่มที่นั่งได�อีก เพิ่มต�นไม�ได� 
นอกนั้นก็ดี 

eq
-0

08
 

ญ 
ยืนอยู�ตรงขอบ
ราวหน�าเอม็โพ

เรียม 
พนักงานรบัจ�าง มาบ�อยทกุวัน ทํางานอยู�แถวนี้ 

มายืนรอเพื่อนนัด
เอาของ 

จัดสวยดี 
สถานที่ก็จํา

ง�าย 

เป)นทางเชื่อมเป)น
ทางเข�าอาคารเป)น

ลานหน�าห�าง 

บางครัง้ก็ไปนั่ง 
อยากให�มีที่นั่งเพิ่ม 

มายืนรอกร็อขอบ
ทาง ไม�รบกวน

ทางเดิน 

มีกิจกรรมการแสดงมี
เฟอร2นิเจอร2ให�คนไปใช�ได� 

เวลามี
กิจกรรมพื้นที่
ก็จะดูเป)นอีก
แบบดูคึกคัก 

อยากให�เพิม่ที่นั่งให�เพิ่มต�นไม� 
ที่ชาร2จ WiFi คิดว�าไม�ต�อง 

เพราะว�าไม�ได�อยู�นานกฝ็นตก
จะทํายังไง  

(ตารางมีต�อ) 
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ตารางที่ 7.1(ต�อ): แสดงข�อมูลความเห็นการสัมภาษณ2 รอบที่1 
 

สัมภาษณ2รอบที1่ 

รห
สั  ช�วงเวลา เพ
ศ ชื่อ อาชีพ ความถี่ 

ความสัมพันธ2
ต�อพื้นที ่

จุดประสงค2ในการใช�งาน 
ความเห็นด�าน
ภาพลักษณ2 

มองว�าเป)นอะไร การนั่ง การยืน 
ต�องการทําไร
นอกเหนือจาก

สัญจร 

กิจกรรมชั่วคราว 
ต�องการไหม 

ป-ญหา ปรับปรงุ 

26/1/2561 (ควอเทียร2ปาร2ค) 

eq
-0

09
 

ปก
ติ-

วัน
ธร

รด
า-ก

ลา
งคื

น ในพื้นที่มีเป]ดเสียงเพลง มี 2 คนนั่งทาน
อาหารเล็กๆน�อยๆกัน คนน�อยลงจากเมื่อเย็น 

ทางเดินตรงคนเยอะทางเข�าห�างคนจะ
น�อยลง  ได�กลิ่นแก�สรู�สึกอันตราย มีคนสูบ

บุหรี่ตรงปLายห�ามสบู 

ญ 
นั่งอยู�ตรงที่นั่งฝ-�ง

ตึกGlass 
แม�บ�าน 

เคยมา 2 3 
ครั้งนานแล�ว 

มาเมื่อมีธุระ 
นัดกับคนรู�จักไว�จะมาคุย

ธุระ 
โดดเด�นจํา
ง�ายสวยงาม 

เป)นลาวทํากิจกรรม
เป)นทางเข�าห�าง 

ต�องการนั่งพื้นที่
นั่นๆร�มรื่นดี มีที่นั่ง

เพิ่มก็ดีคนนั้น  

ก็ถ�าไม�มีที่นั่งก็ยืน
รอ รออกห�าง

เพราะเจอกันง�าย 

อยากให�เป)นที่พกั
คอยดีๆ 

มีกิจกรรมบ�างก็
ดี 

โดยรวมคิดว�าดีแล�ว เพิ่มจัดมมุที่นั่งในร�มอกี
หน�อยน�าจะดี 

eq
-0

10
 

ญ 
นั่งอยู�ตรงที่นั่งฝ-�ง

ตึกGlass 
นักศึกษา ได�ผ�านบ�อย มาเที่ยว 

เมื่อรอเพือ่นจะไปเดิน
เล�นกัน 

ตกแต�งสวยดี 
จําง�าย 

เป)นพื้นทีโ่ล�งหน�าห�าง
เชื่อมกับ BTS  เป)น

สะพานลอย 

ต�องการนั่งนั่งรอ
เจอเพื่อน อยากให�มี

ที่นั่งเพิม่ 
ถ�าไม�มีที่นั่งก็ยืนรอ 

เป)นจุดพักคอยเป)น
จุดนัดพบ 

มีกิจกรรมเป)น
บางช�วงก็ดี 

เพิ่มที่นั่ง เพิ่มต�นไม�ร�มเงา  

28/1/2561 (ควอเทียร2ปาร2ค) 

eq
-0

11
 

ปก
ติ-

วัน
หยุ

ด-
เช

�า 

แบบทรงตรงที่นั่ง คบคนนั่งคุยโทรศัพท2  คน
รอเข�าห�าง 

ญ 
นั่งอยู�ตรงที่นั่งฝ-�ง

ตึกGlass 
พนักงานบริษัท 

EQ 
มาบ�อยแทบ

ทุกวัน 
ทํางานแถวนี้ 

จะมานั่งรอ นั่งเตรียมตัว
เข�างาน 

สวยงามดี  
เป)นทางสญัจร พักผ�อน

ได� มีการจัดการที่ดี 

ต�องการนั่งอยู�ที่นั่ง
เพิ่มจะดี นั่งในร�มมี

ต�นไม�เยอะๆ 

บางวันก็ยืนรอถ�า
ไม�มีที่นั่ง 

พื้นที่กว�างสามารถ
จัดสรรพื้นที่ให�นั่งได�

อีก 

เวลามีกจิกรรม
จะรู�สึกคึกคักดี

คนเยอะ 

มีที่นั่งที่ไม�ร�อนกจ็ะดีในร�มมทีี่จัดเป)นที่นั่งได� 
ที่ใช� WiFi ไม�จําเป)นก็ได�ไม�ได�นั่งทํางาน

โดยรวมโอเค 

eq
-0

12
 

ญ 
ญ+ญ ตรงช�อง

ระหว�างตึก 
นักเรียน นานๆมาครั้ง มาเมื่อมีธุระ 

มารอเพื่อน รอห�างเป]ด
วันนี้มีศิลป]นมา 

สวยงามจํา
ง�าย 

เป)นทางเข�าห�างสวยๆ 
พักผ�อนได�ตอนเย็น

ตอนนี้ร�อน ยืนเพราะ
ตรงที่นั่งร�อน 

ต�องการที่จะนั่ง 
อยากให�มีที่นั่ง

หลายๆจุด 

ยืนเพราะว�า
อาจจะรอไม�นาน
หรืออาจจะนั่ง

ไม�ได� 

เป)นจุดพักผ�อนได� 

ตอนนี้กิจกรรมดี
มาถ�ายภาพ

สวยๆกิจกรรม
น�าสนใจ 

เพิ่มที่นั่งน�าจะดี ช�วงเย็นคนมานั่งเยอะ ใช�
รอ นัดเจอกัน ที่ชาร2จ WiFi ไม�เห็นด�วย

เพราะจะนั่งนานเกินไป  

eq
-0

13
 

ญ 
นั่งตรงที่นั่งฝ-�งตึก

Glass  
พนักงานบริษัท 

EQ 
ใช�งานบ�อย 

ทํางานใกล�
พื้นที่ศึกษา 

มานั่งรอเวลาเข�างาน
ทานขนมก�อนเข�างาน 

โดดเด�นพื้นที่
ดี 

หลักๆเป)นทางเดิน แต�
มีการตกแต�งที่ดีเลย
พักผ�อนได� มานั่งเล�น
ได� ทานอาหารได�นิด

หน�อย 

ต�องการนั่งสะดวกดี 
เพิ่มที่นั่งเพิม่ต�นไม� 

ถ�าไม�มีพี่ก็จะยืน 
คิดว�าเป)นพื้นที่พัก

รอพักผ�อนได� 
มีกิจกรรมก็ดี 

มีพื้นที่นั่งเพิ่มก็จะดี เพิ่มร�มเงาเพิ่ต�นไม� 
กลางวันร�อน ที่ชาร2จไม�มันจะอันตราย WiFi 

ทุกคนมีเม็ด 

eq
-0

14
 

ปก
ติ-

วัน
หย

ุดก
ลา

งวั
น 

มีลมแรงอากาศถ�ายเท คนไม�เยอะมาก ตรงที่
นั่งยังร�อนอยู� แดดส�องตรงที่นั่ง 

ช 
นั่งอยู�ตรงที่นั่งฝ-�ง

ตึกGlass 
P มาบ�อย 

มาใช�บริการ
ของห�าง 

มารอเพื่อนนัดเพือ่นมา
กินข�าวกันหน�าตรงนี้

เพราะเจอง�ายรอไม�นาน 

พื้นที่สวยดี
โล�งสบาย 

เป)นทางเดินทีส่ะดวก
นัดเจอได�ง�ายๆ เป)นที่
พักก�อนจะไปไหนต�อ 
ช�วงเย็นอากาศดีมาก 

ต�องการนั่งรอจัดที่
นั่งเพิ่มก็จะยิ่งดี 

P 
มองว�านอกจากเดิน
ผ�านก็เป)นที่พกัคอย

ที่ดีได� 

เวลามีกจิกรรม
น�าสนใจดีอยาก

ให�ม ี
มีหลงัคากันฝนเพิ่มพื้นที่นั่งเท�านี้กําลังดี 

eq
-0

15
 

ญ 
นั่งอยู�ตรงฝ-�งตึก

Glass 
พนักงานทั่วไป 

ไม�บ�อยเดือน
ละ 1- 2 ครั้ง 

มากินข�าวใน
ห�าง 

นั่งรอแฟน จะมาเดินเล�น 
เจอตรงนี้เพราะสะดวก 

ตกแต�งดี จํา
ได�ง�าย 

เป)นทางเดินให�สะดวก
ในการเข�าห�าง เป)นที่ที่

มีการจัดกิจกรรม 

เพิ่มที่นั่งเพราะมี
หลายคนต�องการ 

P 
เป)นพื้นทีจ่ัด

กิจกรรมที่ดีได� 
มีกิจกรรมก็ดี อยากให�เพิม่ร�มเงาเพิ่มต�นไม�นอกนั้นก็ดีแล�ว 

(ตารางมีต�อ) 
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ตารางที่ 7.1(ต�อ): แสดงข�อมูลความเห็นการสัมภาษณ2 รอบที่1 
 

สัมภาษณ2รอบที1่ 

รห
สั  ช�วงเวลา เพ
ศ ชื่อ อาชีพ ความถี่ 

ความสัมพันธ2
ต�อพื้นที ่

จุดประสงค2ในการใช�งาน 
ความเห็นด�าน
ภาพลักษณ2 

มองว�าเป)นอะไร การนั่ง การยืน 
ต�องการทําไร

นอกเหนือจากสัญจร 
กิจกรรมชั่วคราว 

ต�องการไหม 
ป-ญหา ปรับปรงุ 

28/1/2561 (ควอเทียร2ปาร2ค) 

eq
-0

16
 

ปก
ติ-

วัน
หยุ

ด-
เย็

น 

ช�วงเย็นคนเยอะขึ้นมาก อากาศเย็น
สบาย มีคนผลัดเปลี่ยนมานั่งกันตลอด 

ญ 
ตรงช�อง

ระหว�างตึก 
P 

เคยมา
หลายครัง้

แล�ว 

มานัดเจอเพ
มาทานข�าว 

มายืนรอเพื่อน รอเข�าไป
พร�อมกัน 

พื้นที่สวย
บรรยากาศดี 

เส�นทางเดินเป)นลานหน�าห�าง
เวลากิจกรรม 

หากต�องอยู�นานก็
อยากจะนั่ง 

มายืนตรงนี้เพราะว�า
สวยดีดูน้ําตก 

เป)นมากกว�าทางสัญจร
เพราะว�ามีขนาดใหญ� 

มีกิจกรรมได�คิดว�า
ดี 

อยากให�เพิม่ที่นั่ง ตอนเช�าจะนั่งไม�
ค�อยได�ร�อน 

eq
-

01
7 ช 

นั่งอยู�ตรงที่
นั่งฝ-�ง Helex 

P 
เคยมาไม�
บ�อยมาก 

เดินเล�นหรือ
มามีธุระ 

วันนี้เสรจ็ธุระมานั่งเล�น 
พื้นที่สวยโดด
เด�นจําง�าย 

เส�นทางเชื่อมกับรถไฟฟLา จะว�ามี
ขนาดใหญ�จัดกจิกรรมได� 

มีที่นั่งก็ดี 
ก็มียืนมีดูก�อนที่จะ
มานั่งบ�างเดินดูรอบ 

เป)นพื้นทีพ่ักคอยที่ดี 
มีได�แต�ให�ไม�มีช�วง
กิจกรรมนานกว�า 

อยากให�เพิม่ที่นั่งให�กระจายนั่งได�
หลายท ี 

eq
-0

18
 

ปก
ติ-

วัน
หยุ

ด-
กล

าง
คืน

 อากาศถ�ายเทเย็นสบาย คนไม�เยอะมาก 
เจ�าหน�าที่อยู�ที่โต�ะ คนนั่งเยอะ มานั่ง
ตลอดใช�โทรศัพท2 คนเดินผ�านตลอด 

ช 
นั่งอยู�ตรงที่
นั่งฝ-�ง Helex 

P 
มาบ�อยใช�

ทุกวัน 
ทํางานแถวนี้ นั่งพักหลังเลกิงาน 

พื้นที่
บรรยากาศดี

สบาย 

เส�นทางเดินเป)นทางเชื่อมเป)น
ลานกว�าง 

ต�องการนั่ง 
บางครัง้ก็ยืนพัก

บางครัง้ก็นั่งพกัต�อง
หยุดน้ําตกก็สบายดี 

ก็เป)นสถานที่โลกของ
เมืองเป)นพื้นที่สบาย

ของเมือง 

มีกิจกรรมได�ระยะ
สั้นๆ ชอบเป)นที่
โล�งโล�งๆแบบนี้ 

เพิ่มที่นั่ง เพิ่มต�นไม�ร�มเงา  

25/1/2561 (ลานปทุมวัน) 

pw
-0

01
 

ปก
ติ-

วัน
ธร

รด
า-เ

ช�า
 

คนยังไม�เยอะมาก แบ�งกันเดินใช�กล�อง
สองตัว มีลกัษณะคนจร(ไม�เชิง) เดินไป

มา ซื้อผลไม�มาทานด�วย ห�างยังไม�เป]ด มี
คนมารอนั่งคุยนั่งเล�นโทรศัพท2 มีคน

ถ�ายรูป มีเจ�าหน�าที่ชุดฟLาดูแลตลอด มี
พิธีจัดโต�ะไหว�ศาล มีคนนั่งขอบพื้นข�าง

MBK ด�วย อากาศร�อนเล็กน�อย ข�างตึกมี
คนนั่ง นั่งเล�นโทศัพท2 คุยกัน แต�งหน�า มี
เจ�าหน�าดูแลความสะอาด สายหน�อยคน 

ญ พาสต�า อาชีพอิสระ 
ไม�เคยมา
ตั้งแต�ทํา

ใหม� 

มาทําธุระ 
และคิดว�าถ�า
มากรุงเทพก็
จะแวะมา 

มาช�วยเพื่อนทํางาน โดดเด�นจําง�าย 

มองว�าไม�เป)นแค�ทางเดินสามารถ
ทําประโยชน2ได�มากกว�านั้น 

เป)น  Landmark เพราะกว�างจงึ
ทําประโยชน2ได�มากขึ้น 

นั่งพักผ�อนได�ดีมีที่
นั่งเพิ่มก็จะดี 

ใช�เดินดูเดินเล�น
รอบๆ 

ทําประโยชน2ได�มากขึ้น
มีกิจกรรมสงัคม

เพิ่มขึ้น 

ต�องการให�มีการ
จัดกิจกรรม

ชั่วคราวเช�นการ
แสดงการขายของ 

ถังขยะ มีพัดลมระบายอากาศคลาย
ร�อนกังวลเรื่องความสะอาดไวไฟคิด

ว�ามีก็ดีเป)นประโยชน2แก�นักท�อง 
เที่ยวที่ฉันมีก็ได�แต�ทําเรื่องอื่นก�อน 

pw
-0

02
 

ญ 
ไม�สะดวก
บอกชื่อ 

เป)นพนักงานใน
อาคาร MBK 

ผ�านทุกวัน 
ทางผ�านและ
ทํางานใกล� 

มานั่งรอเวลาเข�างาน โดดเด�นจําง�าย 
มองว�าเป)นพื้นที่นั่งพัก เป)นมุมนั่ง

พักผ�อน 

ชอบออกมานั่งพัก
เวลาหนาวจากข�าง
ใน ต�องการให�มทีี่นั่ง 

ไม�ค�อยได�ใช�แบบยืน
หรือเดินเล�น 

ตรงลานข�างนอกว�าง
นะจะทําประโยชน2ได�

มาก 

มีกิจกรรมชั่วคราว
ได� คนชอบมา

ถ�ายรูป 

ตรงที่นั่งใกล�ลําโพงไปหน�อย เสียง
ดังมาก  

pw
-

00
3 ช 

คุณปรีชา นั่ง
ฝ-�งตรงข�างตึก 
MBK ช�วงต�น 

อาชีพค�าขาย 
2-3 ครั้งต�อ

สัปดาห2 
มาเมื่อมีธุระ มารอนัดเพื่อน สวยงามจําง�าย 

มองว�าเป)นพื้นที่พักคอย เป)น
ทางเดินผ�าน 

ใช�นั่งรอเพือ่น 
บางทีถ�ารอไม�นานก็

เดินไปมาบ�าง 
แบบนี้ดีอยู�แล�ว 

มีกิจกรรมก็ดี คน
จะคึกคัก มีสสีันดี 

โดยรวมโอเคแล�วไม�รู�จะปรับปรงุ
อะไร 

pw
-

00
4 

ปก
ติ-

วัน
ธร

รด
า-เ

ช�า
 เริ่มเยอะ คนเดินกเ็ยอะคนนั่งก็เยอะ มี

ใครอะบ�างนิดหน�อย คนไม�ทิ้ง มีคนนั่ง
ผลัดเปลี่ยนกันตลอด มีถ�ายรูปรับ

ปริญญา พื้นที่มเีสียงมลีําโพงเป]ดเพลง 
นั่งได�นานส�วนมากเกิน5 นาที ห�าม

ถ�ายภาพโดยใช�ขาตั้งกล�อง 

ญ 
คุณฟLา นั่งฝ-�ง
ตรงข�างตึก 

MBK ช�วงต�น 

พนักงานใน 
MBK 

ใช�งานทุก
วัน 

ทํางานใกล�
พื้นที ่

มารอเข�างาน สวยงามน�านั่ง 
มองว�าเป)นพื้นที่พัก นั่งพัก 

ทางเดินผ�าน 
มักจะมานั่งแถวนี้
บ�อย นั่งรอสบายดี 

ไม�ค�อยได�ยืนมีบ�าง
นิดหน�อยแต�มีคนยืน

เลยเรื่อยๆ 

เป)นที่พกัคอยได�พื้นที่
กว�างขวาง 

มีกิจกรรมก็ดี
ต�องการ 

โอเคแล�วเพิม่ที่นั่งได�อีกก็จะดีเพราะ
พื้นที่ยังมีอกี 

pw
-0

05
 

ญ p 
เจ�าหน�าที่ดูแล
พื้นที่ตรงกลาง

ลาน 

วันนี้มา
ทํางาน เคย

มา 4-5 
ครั้ง 

หน�าเมื่อมี
ธุระ 

มาทํางาน มาทํางาน
แทนคนอื่น 

โดดเด�นจําง�าย 
มองว�าเป)นทางเดิน อํานวยความ

สะดวกให�ไปที่ต�างๆ 
มีที่นั่นก็ดี มีให�พอดี 

มีคนมายืนรอบ�อย
มองดูรถดูถนน เล�น

โทรศัพท2 

ไม�คิดว�าทําอย�างอื่นจะ
ดูแลยาก 

จัดกิจกรรมบ�างได� 
มีตามโอกาสพิเศษ 

ชอบที่เป)นแบบนี้แล�ว 

pw
-0

06
 

ญ p 
พนักงานขาย 
เดินมาส�งของ 

นั่งพัก  

ไม�บ�อยมาก
1-2 ครั้งต�อ

สัปดาห2 

มานั่งพัก 
ทํางานอยู�ใกล� 

มาตรงนี้เพราะจะพกั สวยดี 
เป)นทางข�ามแยก และที่นั่ง

พักผ�อนคอยนั่งเล�น 
ชอบมานั่งบ�อย

ต�องการ 
ไม�ค�อยยืน 

ต�องการแบบนี้ดีแล�ว
ให�มานั่งเล�นเล็กน�อย 

มีกิจจกรรมจัด
สวยดี 

กลางวันร�อนหน�อยมีต�นไม�เพิม่
น�าจะเย�น 

(ตารางมีต�อ) 
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ตารางที่ 7.1(ต�อ): แสดงข�อมูลความเห็นการสัมภาษณ2 รอบที่1 
 

สัมภาษณ2รอบที1่ 

รห
สั  ช�วงเวลา เพ
ศ ชื่อ อาชีพ ความถี่ 

ความสัมพันธ2
ต�อพื้นที ่

จุดประสงค2ในการใช�งาน 
ความเห็นด�าน
ภาพลักษณ2 

มองว�าเป)นอะไร การนั่ง การยืน 
ต�องการทําไร

นอกเหนือจากสัญจร 
กิจกรรมชั่วคราว 

ต�องการไหม 
ป-ญหา ปรับปรงุ 

25/1/2561 (ลานปทุมวัน) 

pw
-0

07
 

ปก
ติ-

วัน
ธร

รด
า-ก

ลา
งวั

น 

คนเยอะขึ้นจากช�วงสายที่คนน�อย ใน
พื้นที่มีปLายห�ามสูบบุหรี่ ยังมีการจัดต�นค
ริสมาสอยู� สิง่ที่ไม�พบคือปLายบอกกติกา
ว�าผู�ใช�งานทําอะไรได�หรือไม�ได�บ�างบน
พื้นที่ และปLายผังบอกทางพบปLายชี้ทาง 

พื้นที่มีเป]ดเสียงเพลงและใช�เสียง
ประกาศต�างๆ อากาศอบอวนเหมอืนฝน

จะตก มีเจ�าหน�าที่ทําความสะอาด 

ช 
อยู�หน�า

สยามดิส ใกล�
ตรงกลาง 

พนักงาน
บริษัท 

ผ�านทุกวัน นั่ง
บางวัน 

ทํางานในตึก
สยามดิส 

นั่งคุยกัน 2 คนอยู�นาน 
มานั่งพักคุยกัน 

เด�น จําง�าย 
เป)นทางเดิน อํานวยความสะดวก 

ที่พัก ถ�ายภาพ 

ต�องการ มักมานั่ง
คุยกัน นั่งรอเวลา 
การที่ทําที่นั่งดีเลย 

ไม�ค�อยได�ยืนรอ 
เป)นพืร้ทีจ่ะดแสดงได� 

มีกิจกรรมดีดี 

ต�องการให�ม ี
เพราะพื้นที่มัน

กว�างที่จะทําอย�าง
อื่นได�อีก 

ไม�มี ดีแล�ว 

pw
-0

08
 

ญ ชาวสเปน p พึ่งเคยมา 
เป)น

นักท�องเที่ยว 
มานั่งพัก ดูบรรยากาศ ดี  สวยมาก เป)นทางเดิน สวย Plaza ตองการนั่งในพื้นที ่

ยืนได� เดินเล�นรอบๆ
มา  

เป)นจุดนั่งพัก จุด
ถ�ายรูป 

ค�องการ ดีมาก
เลย ทําให�สนุก 

จิดว�าที่นั่งที่มีตอนนี้ มองไม�เห็นวิว
เลย ต�องการนั่งมองวิวมากกว�านั่ง
ตามขอบทางที่ไม�เห็นอะไรเลย 

25/1/2561 (ลานปทุมวัน) 

pw
-0

09
 

ปก
ติ-

วัน
ธร

รด
า-ก

ลา
งวั

น เจ�าหน�าที่ดูแลต�นไม� เจ�าหน�าที่ความ
ปลอดภัยอยู�ตลอด ที่นั่งฝ-�งสยามดิส คน
เปลี่ยนมันนั่งอยู�เรือ่ยๆ มีคนนั่งถึง20
นาทีคนมาถ�ายรูปเรื่อยๆ มักจะนั่งเล�น

โทรศัพท2 มีคนนั่งพื้นนั่งนานแต�
เจ�าหน�าที่ไม�ได�ว�าอะไร 

ช 
ชาวอเมริกา 
นั่งที่นั่งหน�า 

MBK 
p พึ่งเคยมา 

เป)น
นักท�องเที่ยว 

มาเที่ยวสยาม มานั่งพัก
ดื่มน้ํา 

ดี  สวยมาก 
เป)นทางเดิน เป)นลานกว�า เป)นที่

ถ�ายภาพ 
นั่งทานอาหารได� 

มาเดินเช�นกัน ดู
เมื่อง 

เป)นที่นั่งพักโดยไม�ต�อง
เสียค�าใช�จ�าย ที่

สาธารณะ 

มีกิจกรรมได� 
เห็นด�วย 

โอเคดีแล�ว สวยแล�ว 

pw
-0

10
 

ช 
ช+ญ นั่งที่นั่ง
หน�า MBK 

นักศึกษา 
ไม�บ�อยมาก 1-2 
ครั้งต�อสปัดาห2 

มาอาคารแถว
นี้ 

มานั่งคุยกัน รอเจอเพื่อน 
นั่งทานไอติม 

เด�น จําง�าย เป)นทางเดิน 
ต�องการให�มีที่นั่ง

สบายๆ นั่งคุย เล�น 
รอเวลาได�  

ก็มีเดินรอบๆยู�ไม�
เรื่อยบ�าง 

มาแสดงงานถ�ายรูป 
งานศิลปะ 

ต�องการ มีบ�างก็
ดี ไม�หน�าเบื่อ 

เพิ่มที่นั่งอีกสักหน�อย ที่ชาต wifi ไม�
จําเป)นสําหรับพื้นที่เป]ดโล�งแบบนี้ ร�ม

เงาเพิม่อีกก็ดี 

pw
-0

11
 

ญ 
พี่ญ 49 อยู�

บางแค 
หางาน 

พึ่งเคยมา จาก
ทําใหม� 

มาเมื่อมีธุระ มารอสมัครงาน สวย สะอาดดี 
เป)นทางเดินทาง ที่พักผ�อน ที่ได�

นั่งพักนั่งมองรอบไ 

ต�องการนั่งพัก นั่ง
คิดเรื่องต�างๆ นั่ง

สบายดี 

ถ�ามันไม�มีที่นั่งกห็า
มุมยืน น�าเดินอยู� 

สามมาถเป)นทีร่อ จุด
นัดพบ มีที่ให�นั่งรอได�
สบาย หากันได�ง�าย 

ดีกิจกรรมก็ดี
เลย ที่กว�างคิด
ว�าไม�น�าเกะกะ 

คิดว�าที่นั่งยังไม�พอ ปLายบอกทางน�อย 
มาไม�รู�จะดูไหน ที่ชาตwifi มีก็ดีไม�มีก็

ได�ทําตรงอื่นก�อน  

pw
-0

12
 

ญ น�องออมสิน  นักศึกษา นานๆมาท ี มาเมื่อมีธุระ มารอแม� นัดเจอแม� 
ดีสบาย จําง�าย 

หาง�าย 
เป)นทางเดิน จุดนัดพบ หากันง�าย 

ต�องการใช�นั่งคอย 
ไม�ได�คิดว�าพักผ�อน 

เพราะคนเยอะ 
p 

เป)นที่นั่งพัก ที่มี
สภาพแวดล�อมที่ดีให�

มอง 

ต�องการ มี
กิจกรรมยิ่ง 
เมืองน�าอยู� 

อยากให�มีต�นไม�ร�มเงามากขึ้น 

pw
-0

13
 

ปก
ติ-

วัน
ธร

รด
า-เ

ย็น
 "คนเริ่มน�อย น�อยกว�าช�วงเย็น ไฟสว�าง 

มืดแล�วคนยังน�อยอยู� นั่งกระจายๆ 
ตลอดทั้งพื้นที่ตรงชวงกลาง ใต�รถไฟฟLา
มืดหน�อย ไม�ได�มืดน�ากลัว ข�างตึกคน
นั่งเล�นโทรนานคนเยอะผลัดเปลี่ยนมา

นั่งตลอด มีนั่งทานอาหาร" 

ญ 
นั่งตรงมุมโค�ง

ตึก MBK 
พนักงาน 

2-3 วันต�อ
สัปดาห2 

ทํางานใกล�
พื้นที ่

มาทํางานแถวนี้ 
สวยงามดีโดด
เด�นและจําง�าย 

เป)นทางเชื่อมขนาดใหญ�  ที่
พักผ�อนที่พักคอยที่ดี  

ใช�มานั่งรอเพื่อน p เป)นที่พกัคอยที่ดีได� มีกิจกรรมดี   
โดยรวมโอเคแล�ว WiFi ที่ฉันไม�จําเป)น

มันอยู�ข�างนอกอันตรายไฟฟLา 

pw
-0

14
 

ญ 
ฝรัง่พูดไทยได�

นั่งข�าง 
MBK  ช�วงต�น 

นักศึกษา
เพิ่งจบ 

ครั้งนี้มาครัง้ที ่
3 

ทางผ�าน 
มาซื้อของมาเที่ยวก�อน

กลับบ�าน 
สวยดีจําง�าย
เป)นพื้นทีท่ี่ดี 

เป)นทางเดินสะดวกสบายมีที่นั่ง
พัก 

นั่งจัดดูของที่ซื้อ 
บางวันไม�นานก็ใช�

ยืน 
เป)นที่นั่งรอเจอกัน 

โอเคการมี
กิจกรรมเป)น
เรื่องดีน�าสนุก 

ok ดีแล�วเพิ่มพื้นที่นั่งก็ดี WiFi มีทั้ง
ประเทศไปเลยที่ชาร2จมีในอาคารจะ

ดีกว�าความสะอาดปลอดภัยดี 

(ตารางมีต�อ) 
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ตารางที่ 7.1(ต�อ): แสดงข�อมูลความเห็นการสัมภาษณ2 รอบที่1 
 

สัมภาษณ2รอบที1่ 

รห
สั  ช�วงเวลา เพ
ศ ชื่อ อาชีพ ความถี่ 

ความสัมพันธ2
ต�อพื้นที ่

จุดประสงค2ในการใช�งาน 
ความเห็นด�าน
ภาพลักษณ2 

มองว�าเป)นอะไร การนั่ง การยืน 
ต�องการทําไร

นอกเหนือจากสัญจร 
กิจกรรมชั่วคราว 

ต�องการไหม 
ป-ญหา ปรับปรงุ 

25/1/2561 (ลานปทุมวัน) 

pw
-0

15
 

  ช 
ยืนตรงหน�า
MBK.ใกล�
รถไฟฟLา 

อาชีพ
ค�าขาย 

ไม�บ�อยนานๆมา
ที 

มาเที่ยว  
มารอเพื่อน นัดเจอกัน 

จะไปทานข�าว 
สวยงามดีโดด
เด�นและจําง�าย 

เป)นทางเชื่อม ทางเดิน ทางเข�า
ห�าง 

ถ�ามีแถวนี้ก็อาจจะ
นั่งรอ  

p 

มันกายเป)นที่เที่ยว ที่
ถ�ายรูป เช็คอินไป ซึ่งดี
เมืองสวย เรามีที่ดีดีที่
ไม�ต�องแลกด�วยเงิน

บ�าง 

มีก็ดีเป)นสสีันตาม
เทศกาล ดึงดูดคน 

โดยรวมดี มีที่นั่งให�ก็ดี แบบนี้ก็ได� มี
ต�นไม�เป)นสวนเลก็ 

pw
-

01
6 

ปก
ติ-

วัน
ธร

รด
า-ก

ลา
งคื

น อากาศเย็นลมเย็น ห�ามตั้งกล�องถ�ายรปูมี
ฝรัง่มาตั้งกล�องถ�ายบนถนนเจ�าหน�าทีม่า
ไม�ให�ถ�ายบอกห�ามใช�ขาตั้ง มีคนนั่งเยอะ 
ตรงข�างตึกMBK มีคนมานั่งตลอดเลย

กลางวันเย็นยิ่งคนเยอะขึ้นคนนั่งนั่งนาน 

ญ 

นั่งฝ-�งตรงข�าง
ตึก MBK ช�วง

ต�น 

พนักงาน
ทั่วไป 

บ�อย 3-4 ต�อ
สัปดาห2 

มาทําธุระ 
ต�องผ�านอยู�

แล�ว 

มารอแฟนกินข�าว กลบั
บ�าน 

โดดเด�นจําง�าย 
เป)นทางเชื่อมขนาดใหญ�  ที่

พักผ�อนที่พักคอยที่ดี  
นั่งรอก็ดี สบายดี 

เท�านี้ดีแล�ว 
ก็มีเคยรอบ�าง 

แล�วแต� 
เป)นพี่พกัผ�อน ที่โล�งๆ

ในเมือง 
มีได� น�าสนใจดี 
เวลามสีวยดี 

โดยรวมดีแล�ว 

pw
-0

17
 

ช 
นั่งตรงมุมโค�ง

ตึก MBK 
พนักงาน 

2-3 วันต�อ
สัปดาห2 

มาทําธุระ   
มารอนัดเพื่อน มาคุย

ธุระ 
โดดเด�นจําง�าย เป)นทางเดิน จุดนัดพบ หากันง�าย 

นั่งรอก็ดี สบายดี 
เท�านี้ดีแล�ว 

ยืนก็ได� นั่งก็ได� 
เป)นแบบนี้ ให�ได�มาใช�
ประโยชน2มากว�าเดิน

ผ�าน 
มีไม�ต�องเยอะมาก  โดยรวมดีแล�ว อาจถังขยะน�อย  

pw
-0

18
 

ช 
ยืนตรงหน�า
MBK.ใกล�
รถไฟฟLา 

ธุระกิจ
ส�วนตัว 

บ�อย 3-4 ต�อ
สัปดาห2 

ทางผ�านกลบั
บ�าน 

 
พื้นที่โล�งดี สวย 
จําง�าย เด�นดี 

เป)นทางเชื่อมรถไฟฟLา แต�ที่นี่
ใหญ�กลายเป)นลานกจิกรรม เป)น

ที่เที่ยว Landmark 

มีที่นั่งก็ดี มีกระจาย
หน�อย มาถึงตรงนี้
จะเดินกลับไปนั่งก็

ไกล  

มามุมยืนจัดการธุระ 
ซึ่งก็โอเค พอคุย
เสร�จ็อยืนพักเฉย 

มองรอบๆ 

ก็เป)นที่พักผ�อนเปLน
สวนสาธารณะ (แต�ไม�
แบบสวนคนมาออก

กําลังกาย สวนแบบแค�
นี้ให�เดินให�นั่งให�
บรรยากาศมันดี) 

มีบ�างตามโอกาศ
ได� มีตลอดไม�ดี 

ต�มไม� สวน ที่นั่งนิดหน�อย น�าจะดี
มาก 

27/1/2561 (ลานปทุมวัน) 

pw
-0

19
 

ปก
ติ-

วัน
หยุ

ด-
เช

�า 

ห�างยังเป]ด อากาศไม�ร�อน มีคนนั่งอ�าน
หนังสือ 

ญ 

น�อง 2 คน 
ญชเป)นเพื่อน
กัน นั่งตรงที่
นั่งใกล�จุด

ถ�ายรูปใต�ราง
รถไฟฟLา 

นักเรียน 
เดือนละ 2-3 

ครั้ง 
มาเมื่อมีธุระ 

มารอเพื่อนเข�างาน
โบว2ลิ่งที ่MBK มีงานแข�ง

โบว2ลิ่ง 

สวยงามดีโดด
เด�นและจําง�าย 

เป)นทางเดิมที่สะดวก สวยงาม 
เป)นที่ถ�ายรูป จุดนัดพบ 

มีความต�องการนั่ง
รอ 

p เป)นจุดนัดพบได�ดี มีก็ดี 
ต�องการ ที่ร�มเพิ่มเติม อากาศร�อน 
มีแอร2หรือพัดลมน�าจะดี เรือ่งขยะ 

pw
-0

20
 

ญ 
น�องหญิง นั่ง
หน�า MBK 

นักศึกษา 
เดือนละ 3-4 

ครั้ง 
มาเมื่อมีธุระ 

มารอเพื่อนนัดเอาของมา
ให� นัดคนละครึ่งทาง 

สวยงามดีโดด
เด�นและจําง�าย 

เป)นจุดนัดพบ ทางเดิน 
เลือกนั่งเพราะ

สะดวก หากันง�าย 
ปลอดภัย สะอาด 

p ชอบแบบนี้แล�ว มีกิจกรรมบ�างก็ดี โดยรวมดีแล�ว 

(ตารางมีต�อ) 
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ตารางที่ 7.1(ต�อ): แสดงข�อมูลความเห็นการสัมภาษณ2 รอบที่1 
 

สัมภาษณ2รอบที1่ 

รห
สั  ช�วงเวลา เพ
ศ ชื่อ อาชีพ ความถี่ 

ความสัมพันธ2
ต�อพื้นที ่

จุดประสงค2ในการใช�งาน 
ความเห็นด�าน
ภาพลักษณ2 

มองว�าเป)นอะไร การนั่ง การยืน 
ต�องการทําไร

นอกเหนือจากสัญจร 
กิจกรรมชั่วคราว 

ต�องการไหม 
ป-ญหา ปรับปรงุ 

27/1/2561 (ลานปทุมวัน) 

pw
-0

21
 

ปก
ติ-

วัน
หยุ

ด-
กล

าง
วัน

 

คนไม�เยอะเท�าไหร� กลางวันร�อนหน�อย 
คนนั่งน�อย 

ช ที่นั่งหน�า MBK นักเรียน 
 2-3 ครั้ง
ต�อสัปดาห2 

อยู�ไม�ไกลจาก
แถวนี้ ผ�าน

บ�อย 

วันนี้มานั่งรอน�อง บาง
วันมาเดินเล�น อยากมา
เดินดูคน รถ ไปเรื่อย 

โดดเด�นจําง�าย 
มองว�า เป)นจุดนัดพบ จุดรวม จุด

พักผ�อน 
ต�องการนั่ง ที่นั่ง

โอเคดีแล�ว 
 บางครั้งชอบเดินไป

มา ดูโน�นนี้ 

เปLนที่พกัผ�อนที่ดี เป)น
ที่ให�คนมานั่งพกันังคุย

กัน 
มีก็ดั อยากให�ม ี

ต�นไม�อยากให�มเีพิ่ม ให�มีร�มเงา
เพิ่มขึ้น wifiที่ชาจมีได�   โดยรวม

โอเคดี 

pw
-0

22
 

ญ 
ที่นั่งหน�า MBK(
ชาวเยอรมัน) 

นักศึกษา p 
มาซื้อของ 

นานๆจะมาท ี

มาชื้อของให�ครอบครัว 
จะกลับเยอรมันแล�ว มา

นั่งพักทางแมคก�อน 

สวยงามดีโดด
เด�นและจําง�าย 

เป)นทางเชื่อมต�อไปได�หลายที ่
เป)นทีท่ี่ดี สวยงามดี 

นั่งพักช�วงคราว การ
มีที่นั่งเพิ่มจะดี 

p p 
สามารถจัด

กิจกรรมได�สบาย 
พื้นที่ใหญ�พอ 

เพิ่มที่นั่งอีก อยากให�ที่นั่งมีหลายฟ-ง
ชันค2 มีธรรมชาติ มีดอกไม�เพิ่มขึ้น 

ขอถังขยะเพิ่ม ปลอยภัยดี สะอาดดี 
wifiที่ชาจ คิดว�าไม�เป)นไร 

pw
-0

23
 

ญ นั่งหน�าสยาสดิส นักเรียน 
อาทิตย2ละ

ครั้ง 

มาทําธุระ 
ต�องผ�านอยู�

แล�ว 

มาเรียนพเิศษ แล�วมารอ
เพื่อน 

โดดเด�นจําง�าย เป)นที่นั่ง เป)นทางเดิน ทางเชื่อม 
ต�องการนั่งค�อย มี

เท�านี้กฌดีแล�วเพิ่มก็
ได� 

เดินวนเดินเล�นก็มี
บ�าง เดินรอ หาที่นั่ง 
หรือไม�ได�อยากนั่ง 

เป)นที่พกัผ�อนแบบนี้ก็
ดี เป)นที่แสดงศิปละ 
แสดงความสามารถ 

ต�องการเห็นว�ามี
ได�ควรมี น�าสนใจ 
มีเวลามีตนเยอะ 

ดีอยู�แล�ว ร�อนไปบ�างเพิม่ต�นไม�เพิม่
ร�มเงา หรอืมีพัดลมเพิ่มก็ดี 

pw
-0

24
 

ปก
ติ-

วัน
หยุ

ด-
เย็

น การรวมตัวชุมนุมเกิดขึ้น คนเยอะมาก 
ขวางการเดินผ�าน1ด�าน มีตํารวจมามาก 
ปกติไม�มเีลย คนนั่งตามที่นั่งก็ยังเยอะอยู� 
ดูเหตุการ2 นั่งคุยกัน ข�างตึกมีนั่งทานขาว 

ช�วงเย็นคนเดินผ�านข�างตึกเยอะ 

ญ 
ตรงกลาง
วงกลม 

เจ�าหน�าที่ทํา
ความสะอาด

(มาแทน
ชั่วคราว) 

นานๆมาท ี มาเมื่อมีธุระ มาทํางาน โดดเด�นจําง�าย เป)นพื้นทีจ่ัดกจิกรรม เป)นทางเดิน p p p มีกิจกรรมได�ดีเลย 
ต�องการเพื่มร�มเงา กลางวันร�อน ฝน

ตกพื้นค�อนข�างลื่นน้ําขัง 

pw
-0

25
 

ช นั่งหน�าสยาสดิส 
เจ�าหน�าที่
ตํารวจ 

นานๆมาท ี มาเมื่อมีธุระ 
มาปฏิบัติงานดูแลคสาม

ปลอดภัย 
สวยงามดีโดด
เด�นและจําง�าย 

เป)นทีท่�องเที่ยว ที่สญัจร จัด
กิจกรรมได�บางประเภท 

p p p 
จัดได�ตามความ

เหมาะสม 
โดยรวมดีแล�ว 

pw
-0

26
 

ช 

คนที่มาร�วม
กิจกรรม นั่ง
(พื้นขอบทาง) 
ตรงโค�งมุม
ถ�ายภาพ 

ธุระกิจ
ส�วนตัว 

นานๆมาท ี มาเมื่อมีธุระ มาร�วมงาน มาแสดงออก โดดเด�นจําง�าย 
เป)นทีส่าธารณะที่ใครมาใช�งานได� 

ตามสมควร 

เท�านี้ก็ดี อันนี้มันมี
กิจกรรมพิเศษ เลย
นั่งพื้น คนเยอะกว�า

ปกติ 

ดูก็เดินเล�นได� 
อยากให�เป)นที่

แสดงออกของคนใน
สังคม ใช�ประโยชน2 

มีก็ดี 
ต�องการเพื่มร�มเงา กลางวันร�อน ฝน

ตกก็ไม�ยากหน�อยอาจมีแบบเป)น
ทางเล็กๆใช�ได�ตอนฝกตก 

pw
-0

27
 

ญ 

นั่งอยู�ที่นั่ง โค�ง
กลางฝ-�งสยาม
(หันหน�าไปทาง

จุฬา) 

อาชีพค�าขาย ไม�เคยมา มาเมื่อมีธุระ มาร�วมกจิกรรม โดดเด�นจําง�าย 
ลานทางเดินกว�าง ทางเชื่อมเข�า

อาคาร 
มีให�ดีได�มานั่งพัก 

ถ�าได�มาเที่ยวหรือมา
แถวนี้อากาศดีดีว�า

มันก็เดินได� 
แบบนี้ก็ดี ดี น�าสนใจ เพิ่มต�นไม�ร�มเงา ที่นั่งเพิ่มได�ก็ดี  

pw
-0

28
 

ปก
ติ-

วัน
หยุ

ด-
กล

าง
คืน

 

คนน�อยลงจากเมื่อช�วงเย็น กลบัมา
สถานการ2ปกติ มีคนนั่งอยู�ตามจุดที่นั่ง
กระจายๆทั้ว ไม�ได�นั่งกันเยอะมากแต�ที
ทั่ว คนเดินไปไมตลอด  

 

ช ที่นั่งหน�า MBK p นานๆมาท ี p มารอแฟน โดดเด�นจําง�าย 
มองว�าเป)นทางเดิน เป)นพื้นที่

พักผ�อนได� 
ต�องการใช�นั่ง p เป)นที่พกัผ�อนที่ดีได� 

มีกิจกรรมได� 
น�าสนใจ 

โดยรวมดีแล�ว ชอบตามทีเ่ป)นแล�ว 

pw
-0

29
 

ญ นั่งหน�าสยาสดิส p 
พึ่งเคยมา

หลงัทําใหม� 
มาเที่ยว 

มานั่งพักดูโน�นนี้ มา
เที่ยว มากินข�าวกับลกู 
กําลังแยกจะกลับบ�าน 

โดดเด�นจําง�าย 
เป)นทางเดินเชื่อมทีส่ะดวกขึ้น
มาก สวยงาม เป)นที่ให�มานั่ง

พักผ�อนด�วย 

ต�องการใช�นั่ง เย็น
สบายดี 

p 

เป)นที่พกัผ�อนที่ดีได� ไม�
ต�องเสีงตัง เพื่อทีจ่ะได�
มีสภาพแวดล�อมที่ดี 

ของคนในเมือง 

มีกิจกรรมได� 
น�าสนใจ 

มีที่หลังคาให�หลบฝน กันแดดเพิ่ม
หน�อย มีที่นั่งเพิ่มก็จะยิ่งดี แบบนี้ก็

ดีแล�ว 
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ตารางที่ 7.2: แสดงข�อมูลความเห็นการสัมภาษณ2 รอบที่2 

 
 

รหั
ส 

เพ
ศ ผู�ใช�และ

ตําแหน�ง 
ความถี ่ จุดประ-สงค2 การใช�เวลา การตัด สินใจหยุด 

กิจกรรมที่ทํา
เป)นอะไร 

มุมมองส�วนตัว เป)นที่พักผ�อนได�ไหม 
เพื่อการสัญจร เพื่อการเป)นพื้นที่สาธารณะ กิจกรรมพเิศษชั่วคราว สอบถามความเหน็ ป-ญหา ความความต�องการ 

การเข�าถึง การเชื่อมต�อ สะดวก สบาย ปลอดภัย สะอาด ภาพลักษณ2 มีชีวิตชีวา 
ถ�าย ภาพ
เทศกาล 

การแสดง/ดนตรี ร�วมสนุก/เกมส2 ขายของ ปLาย แสง ขยะ คนจร 
เจ�า 

หน�าที่ 
ที่นั่ง ต�นไม� ลําโพง ขายของ ที่สูบบุหรี ่

ที่ชาร2ต
wifi 

6/3/2561 (สะพานช�องนนทรี) 

ch
2-

00
1 

ช 
นั่งขอบทาง
ลาดฝ-�งBRT 

ผ�านบ�อย 
ทํางานใกล� 
วันหยุดผ�าน 

4-5/w 

วันนี้มารอเจอ
เพื่อน นัดเอา

ของ 
10-15นาที 

หากันง�าย เป)นมุม
หยุดรอได� ไม�เกะกะ 

มารอเฉยๆ 
ทางเดินข�ามทาง

เชื่อมจุดถ�ายภาพที่
นัดพบlandmark 

ณ ตอนนี้ไม�มีอะไรให�พักผ�อน อยู�แถวนี้
ด�วยมั้ง นั่งก¥นั่งในตึกหรือที่โต�ะตัวเอง 
แต�เห็นมานั่ง ยนื เยอะนะ บางคนคง
ชอบ ถ�าจัดพื้นที่ดีดีหรืออากาศดีก็พัก 

ง�ายใครก็
มาได� 

เชื่อมต�อไป
หลายที่ดี 

เดินสะดวก
ระดับหนึ่ง 

เฉยๆนะไม�ได�
รู�สึกสบาย
อะไรนัก 

ก็คนเยอะไปมา
ไม�น�ากลัว 
กลางๆ 

ปกติ มีขยะ
บ�าง 

เป)นที่น�าสนใจ 

คนหลาก 
หลายใช�งาน
ตลอด แต�
กลางคืนมืด 

โอเคน�าสนใจ
ผู�คนม็ักสนใจกัน 

มีได�น�าสนใจดี 
โอเค แต�ปกติไม�

ค�อยร�วม 

ถ�าแบบตอนนี้
ไม�ดี เกะกะทาง 

ที่ก็เยอะ 
  

ผมว�าที่นี่เป)น
เรื่องไฟ

กลางคืนมืด 
อยากให�มีไฟ 

      
มีก็ดี แต�จะตั้ง

ตรงไหนดี 
    

คิดว�า
เกะกะนะ 

บนนีค้งไม�
ดีหรอก 

ไม�
จําเป)น 

ch
2-

00
2 

ญ 
นั่งขอบทาง
ลาดฝ-�งBTS 

ผ�านทุกวัน 
จ.-ศ. 

จะกลับBTSมัก
หยุดหาบัตร เช็ค
ของในกระเป«า 
เช็คโทรศัพท2 จะ
ชอบหยุดแปปนึง

5-10นาที 

มันหยุดได� เป)นจุด
หยุดจัดการตัวเอง 

คนก็ชอบมานั่งตรงนี้ 
มีขอบให�วางของ 

ก็หยุดเตรียมตัว
หาบัตรก�อนไป

ต�อ 

เป)นทางเชื่อม 
ทางเดิน ที่นัดพบ 

ถ�าพักแบบพักไม�นานก็น�าจะได� ถ�าจัด
ดีๆเป)นได�    ถ�าแบบมีเป)นสวนลอยฟLา

ก็น�าสนใจนะ 
เข�าถึงง�าย 

เชื่อมต�อ 
BTS 

สะดวกไปมาได�
ง�าย 

เฉยๆปกติ 
ไม�ได�น�ากลัวมาก 
มีเจ�าหน�าที่ดูแล
บ�าง มืดไปหน�อย 

ไม�ค�อย
สะอาด มี
ขยะบ�าง 

เด�น จําง�ายดี คน
ชอบถ�ายภาพ 

มีคนใช�งาน
ตลอด ดูมี

ชีวิต 

โอเคมีบ�างนานๆ
ทีก็ดี 

โอเคมีได� ก็น�าจะดี 

มุมหนึ่งก็เกะกะ
ทางเดินนะ อีก

มุมก็เหน็ใจ
คนขาย น�าจะ
จัดการให�ไม�

เกะกะ 

  
ป-ญหาคือไป 
มืดเกินไป 

      
มีน�าจะดี แต�กลัว

รก 
    

ขายของ
มันดูไม�
สวยงาม 

ไม�ดี 
รบกวนคน

อื่น 

ไม�
จําเป)น 

ch
2-

00
3 

ช 
นั่งขอบทาง
ลาดฝ-�งBTS 

จ.-ศ. ผ�านไป
มาบ�อย 

มารอเจอเพื่อน 
จะไปที่อื่นต�อ 

10-15 นาที 
เพราะเจอกันได�ง�าย 

มีมุมให�หยุด 

ทั้งรอทั้งพักผ�อน
นะ เพราะเลิก
งานก็มักจะมา

นั่งพักแถวนี้ก�อน
ไปต�อ 

เป)นทางสัญจร ทาง
เชื่อม ทางข�าม เป)น

ที่นัดพบได�ง�าย 

เป)นได�นะ เป)นที่หยุดพักได� ทําให�ดียิ่ง
จะดีเลย 

เข�าถึงง�าย เชื่อมต�อดี  
สะดวกที่จะมา
ใช� สะดวกที่จะ

รอ 

โอเคเลย 
สบายระดับ

หนึ่ง 

กลางๆมีคนเยอะ 
มีเจ�าหน�า มืดไป

หน�อย 

มีขยะบ�างที่
ทิ้งน�อย 

โดดเด�น จําง�าย คน
ชอบมาถ�ายภาพ 

ช�วงเวลา
เร�งด�วนคน
เยอะ แต�มี
คนใช�ตลอด 

ดูมีชีวิต 

มีก็ได� ก็ดี มีก็ดี 
ถ�าไม�เกะกะมีก็ได�

นะ 

คิดว�าไม�ค�อยดี 
เยอะไปเกะกะ

ไม�สวย 
  

มืดไปหน�อย 
ไม�เป]ดไฟ  

มีถังขยะเพิ่ม
ก็น�าจะดี 

    มีก็ดี       
ไม�ดี ไม�มี
ดีกว�า 

ส�วนตัว
คิดว�าไม�
จําเป)น 

ch
2-

00
4 

ญ 
นั่งขอบทาง
ลาดฝ-�งBTS 

ใช�บ�อย จ.-ศ. 
ทํางานแถวนี ้

มานั่งเฉยๆ นั่ง
พัก รอคนซา

ก�อน 

15-20 นาที 
แล�วแต�
เรื่อยๆ 

ตรงนี้เป)นขอบนั่งได� 
แต�มันก็ไม�ค�อยดีนะ 
เป)นมุมพักได�พักหนึ่ง

พักผ�อนนะ พัก
แบบนั่งมองโน�น

นี้ไป 

มองว�าเป)นทาง
สัญจร เป)นจุดเด�น

ของเมือง เป)นจุดนัด
พบ 

เป)นได�นะ ถ�าออกแบบดีๆ 
เข�าถึงได�
ง�ายดี 

เชื่อมต�อดี 
BTS 

ใช�ได�สะดวกดี สบายๆดี พอได�โอเค 
พอรับได� 
ขยะบ�าง 

โดดเด�น จําง�าย 
พื้นที่ทําให�อยากพัก

ด�วย 

ดีมีชีวิต 
เคลื่อนไหวมี
คนตลอด 

มีก็ดี นานๆที มีน�าจะสบายดี 
แล�วแต�เกมส2น�า
เล�นไหม มีได� 

มีอะดี แต�จัดให�
ดีๆให�สวยเป)น

ระเบียบ 
  

มืดตอนกลาง
คืนอยากให�
สว�างขึ้น 

อยากให�
สะอาดขึ้น 
เพิ่มถังขยะ 

มีคนมา
นอนดูน�า

กลัว 
  อยากให�มี มีก็น�าจะดี 

ไม�มี
ความเห็น

เรื่องนี้อาจยัง
จําเป)น 

  ไม�มีดีกว�า 

ไม�
จําเป)น 
ไม�ได�อยู�
นาน
ขนาด
นั้น 

ch
2-

00
5 

ช 
ยืนตรงกลาง
ทางลาด กด
โทรศพัท2 

ผ�านทุกวันมา
หยุดมาบ�าง

1-2/w  

มารอนัดเจอ
เพื่อน รอไปทาน

ข�าวต�อ 

ไม�นาน 10-
15 นาที 

ก็เป)นขอบทาง ยืนดู
โน�นนี้ ดูถนน รอไม�
นานมากไม�นั่งก็ได� 

รอด�วย พักด�วย
ก็ได�นะ รอแบบ

สบายๆ 

เป)นทางเดิน ทาง
ข�าม ให�คนสะดวก

ปลอดภัย เป)น
จุดเด�น 

พักแบบไม�นานได� เพลินๆ ถ�าที่มันน�า
พักก็พักได� 

เข�าถึงง�าย 
ใครก็มาได� 

เชื่อมไป
หลายที่ดี 

สะดวกดี 
สบายโอเค

เลย 
ปลอดภัยโอเค เฉยๆ 

โดดเด�น หาง�าย รอ
ได� 

ก�มีคนตลอด 
ชีวิตชีวาไม�

แน�ใจ 

น�าจะทําให�คนยิ่ง
สนใจ 

น�าจะดี มีเพลงฟ-ง ก็ดี 
ไม�แน�ใจอาจ

เกะกะ 
  

หลักๆป-ญหา
เรื่องความ
สว�าง สว�าง
ขึ้นอีกหน�อย
จะดีกว�านี้ 

ขยะ ต�อง
ช�วยกัน ไม�มี
ที่ทิ้งก็ไปทิ้งที่

อื่น 

    
จัดให�มีนิดหน�อย 

ไม�เกะกะ 
โอเค มีก็ดีนะ 

ดี พื้นที่จะยิ่ง
มีชีวิตขึ้น 

  
คิดว�าแบ�ง
มุมให�ก็คง

ดี 

ไม�มีก็ได� 
wifiมีให�
ทั่วเลย 

ch
2-

00
6 

ช 
นั่งขอบทาง
ลาดฝ-�งBRT 

ใช�งานทุกวัน 
จ.-ศ.  

มารอแฟนกลับ
บ�านพร�อมกัน 

ต�อBRT 

นานนะ 20-
30นาที หรือ
มากกว�านั้น 

จะต�อรถกลับบ�าน มี
ที่ให�นั่งรอได� นั่งตาม
ขอบ ไม�ต�องเสียตัง

รอฟร ี

รอด�วยพักด�วย 
มักจะนั่งเล�น

เกมส2รอ 

เป)นทางเชื่อม 
สะพานรอยขนาด

ใหญ� 
เป)นได� ตอนนี้ก็เป)นนะ  

เข�าถึงง�าย
ดี 

เชื่อมต�อดี สะดวกดีอยู� 
ก็ถือว�าสบาย

นะ 
เฉยๆน�ากลัวนิด

หน�อย 
ธรรมดา 

เด�นนะ จําง�าย หา
ง�าย 

ดีไม�เงียบ
เหงา คน

เยอะ 
ทําให�คนมาชม 

น�าจะทําให�
บรรยากาศสบาย

ขึ้น 
โอเค มีก็ดี 

กลัวจะวุ�นวาย 
เกะกะ 

  

สว�างน�อยไป 
ไม�เป]ดไฟ ทํา

ให�ดูไม�
ปลอดภัย มุม
นั้นน�ากลัว
เคยมีวิ่งราว

ด�วย 

    

ดีที่มี
เจ�าหน�าที่
มาดูแล
บ�าง 

ปลอดภัย
ขึ้น 

มีนิดหน�อย ไม�ต�อง
เยอะมาก 

ไม�เป)นไร มันดูไม�เข�ากับ
พื้นที่ 

มีได� น�าสนใจ
นะ แต�แก�
เรื่องอื่นๆ

ก�อน 

  ไม�มีดีกว�า 

ไม�
เป)นไร 
wifi

น�าจะดี 

ch
2-

00
7 

ญ 
ยืนตรงฝ-�ง

ตรงข�ามทาง
ลาด 

ผ�านทุนวัน 
หยุดบางวัน 

ผ�านต�อรถกลับ
บ�าน หยุดคุย
โทรศพัท2ก�อน 

30-40นาที 

ก็ยืนหลบตามขอบ
ทาง ตรงนี้คนไม�

เยอะมาก หาจุดไม�
วุ�นวายมาก 

จัดการธุระก�อน
ขึ้นรถ ไม�ได�พัก 

เป)นทางเดิน เป)น
สะพายลอยใหญ�ๆ 

จริงๆก็เป)นได�นะ คนชอบมานั่งมายืน
เยอะ ทําให�ดีดีกว�านี ้

เข�าถึงง�าย เชื่อมต�อง�าย มาสะดวกมาก เฉยๆปกติ 
รู�สึกปลอดภัยดี 
เพราะมีตํารวจ 

โอเคดี โดดเด�น จําง�าย  
ก็มีคนเรื่อยๆ

ดี 
มีก็ดี เวลามีสว�าง

ดี 
มีเสียงเพลงก็คงดี ไม�ค�อยสนใจ 

น�าเกะกะนะถ�า
เยอะไป 

  ไฟไม�เป]ดเลย       อยากให�มี น�าจะดี มีก็ดี มีก็ได�   
ควรมีที่อื่น

นะ 
ไม�

ต�องการ 

ch
2-

00
8 

ญ 
นั่งขอบทาง
ลาดฝ-�งBRT 

ใช�ผ�านทุกวัน
รอทุกวัน จ.-

ศ 

รอเพื่อน รอกลับ
บ�าน 

20-30นาที 
ก็เป)นมมุที่พอนั่งได� 
คนผ�านไปมาแต�
ไม�ได�ขวางทาง 

รอและพักผ�อน 
พักจากการนั่ง

รถมาไกล รอกิน
ขนมไปด�วย 

เป)นพื้นที่ทางเชื่อม 
ทางเดิน เป)นจุด

ท�องเที่ยวได� ส. อ. 
มีคนมาถ�ายภาพ

บ�อย โฆษณาหนังก็
มีนะ 

เป)นได�เลย สามารถทําให�เป)นที่พักดีดี
ได� พื้นที่เยอะแยะ พักไม�นานมาก 

เข�าถึงง�าย เชื่อมต�อรถ สะดวกดี สบายพอได� 
ปลอดภัยคน

เยอะ 
พอได� มีขยะ
นิดหน�อย 

จําง�าย โดเด�นมาก ก็ดีชีวิตชีวา 
มีก็ดีมีอะไรให�ได�

ดู สวยงาม 
มีก็คงดี 

ไม�ค�อยร�วมชอบดู
มากกว�า มีได� 

ที่นี่ก็มีขายของ
นะ เกะกะนิด

หน�อย 
  

อยากให�
สว�างกว�านี ้

เพิ่มถังขยะ
หน�อย 

    
อยากให�มีที่นั่ง
สบายๆหน�อย 

น�าจะดี 
ดีน�าจะทําให�
ไม�เงียบไป 

  ไม�เอา 
จะดูแล
ยากไป 
wifiมีดี 

ch
2-

00
9 

ช 
นั่งขอบทาง
ลาดฝ-�งBRT 

บ�อยนะมา
ทุกวันเลย 

มานั่งเล�น พัก
ก�อนกลับบ�านต�อ
BRT มาดื่มน้ํา

ก�อน 

10-20นาที 
ก็เป)นมมุนั่ง แก�แล�ว
บันใดนั่งยากหน�อย 

เลยมาตรงนี ้

เป)นการพักผ�อน
นะ พักนิดๆ

หน�อยๆ 

เป)นทางเดืน เป)น
สะพานข�าม 

เป)นได� น�าจะเป)นด�วยนะ เป)นพืน้ที่
สาธารณะ 

เข�าถึงง�าย 
เชื่อมต�อไป 

BTS 
สะดวกดี 

สบายนั่งได�
เพลินๆ 

ปลอดภัยดี 
สะอาดโอเค 
มีขยะนิด
หน�อย 

โดดเด�น จําง�าย 
มีคนใช�งาน
ตลอด ดูมี

ชีวิต 
มีบ�างจะดี น�าจะดี  ไม�ค�อยนะ 

กลัวจะวุ�นวาย 
เกะกะ 

  

แสงสว�าง
น�อย ไม�สว�าง
มาก พอมอง
ได�บางมุมมืด 

มีถังขยะให�
ใกล�ๆ หรือ
ปLายห�ามทิ้ง
ให�ซะหน�อย 

    
ดีอยากให�ทํายื่นมา

จากขอบนี้ 
แบบนี้ดีแล�ว ดีน�าสนใจ   ไม�ดีหรอก ไม�เอา 

ch
2-

01
0 ญ 

นั่งตรงบันใด 
เสาใกล�

ตึกเอ็มไพร2 

ไม�บ�อย ไม�
ค�อยได�มา 

มารอเพื่อน รอ
กลับบ�าน 

ไม�รู�ว�าจะมา
ตอนไหน 

มีมุมนั่งได� ไม�
ขวางทาง ไม�มืดมาก 

เป)นการรอ 
เป)นทางเชื่อม เป)น
ทางเดิน เป)นลาน
กิจกรรม ลานโล�งๆ 

คิดว�าพักผ�อนได� แต�ดูมืดๆไปหน�อย เข�าถึงง�าย 
เชื่อมรถเชื่อม

BRTดี 
มาสะดวก 

ไม�ได�สบาย
มาก 

มืดไปหน�อยแอบ
น�ากลัวบ�าง 

ไม�ค�อย
สะอาด มี
ขยะบ�าง 

โดดเด�น จําง�าย 
กลางวันคน

คงเยอะ 
มีก็ดี นานๆที มีโชว2ก็น�าสนใจ 

ได�ไม�คิดว�าวุ�นวาย
อะไร 

มีขายก็น�าจะดี 
ใช�มีปLายก็ดีนะ 
แรกๆสับสน

หน�อย 

สว�างกว�านี้
จะดีมาก 

มีคนดูแล
ความ คนใช�
ก็ต�องช�วยกัน 

  
มี

เจ�าหน�าที่
ดูแลคงดี 

มีก็ดี คนมาใช�เยอะ แบบสวยๆมีก็ดี 
ไม�มีก็ได� บาง
ที่ฟ-งคนที่มา
เล�นก็ดีแล�ว 

  ไม�เอา ไม�เอา 

ch
2-

01
1 

ช 
ยืนตรงฝ-�ง

ตรงข�ามทาง
ลาด 

ผ�านบ�อยทุก
วัน หยุด
แล�วแต�วัน 

มาพักดื่มน้ํา ยืน
เล�นแปปนึง 

ก�อนเข�าฟ]ตเนส 
5-10 นาที 

มาจากจากตึก
ทํางานจะไปฟ]ตเนส 

ยืนขอบๆทาง 

พักก็ได�นะ พัก
ไม�นาน 

เป)นทางเดินให�คน
สะดวกสบาย 

คิดว�าเป)นได� เพราะพื้นที่สวยดีกว�าง ก็
เป)นอยู�นะทุกวันนี้ คนมาอยู�แถวนี้เยอะ

กลางวันเยน็ 
เข�าถึงง�าย เชื่อมต�อดี 

ถือว�าสะดวกดี
นะ 

สบายพอได� ปานกลางนะ 
มีขยะบ�าง
นิดหน�อย 

โดดเด�น จําง�าย  
มีคนมาใช�
เรื่อยๆ 

มีบ�างก็สวยดี 
น�าสนใจ 

น�าจะดี มีได� น�าจะดี 
ขายแบบจัดดีดี
อาจจะดีกว�านี้ 

มีปLายบอกทาง
หน�อยก็ดี 

ก็ดูมืดไป 
สว�างขึ้น ไม�
สว�างมาก 

      
มีก็ดี คนมานั่งกัน

อยู�เรื่อยๆ 
เราชอบต�นไม� คิดว�าใน

เมื่องต�องการพื้นที่สเีขียว 
เป]ดเพลงดี

นะ 
  

ไม�น�าดี 
หรือมีต�อง
ไม�รบกาน 

wifiมีให�
ทั่วเลย 

(ตารางมีต�อ) 
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ch
2-

01
5 

ญ 

มาสองคน 
ญ+ญ นั่ง

ขอบทางลาด
ฝ-�งBRT 

ผ�านทุกวันแต�
ไม�ได�หยุดนั่ง

ทุกวัน 

วันนี้มานั่งคุยกัน 
ทานขนมไปด�วย 

น�าจะพัก
ใหญ�เลยมี
เรื่องคยุกัน 

ก็หลบทางเดิน มี
ขอบให�นุ�ง ไม�เกะกะ 
นั่งพื้นก็ได�แต�วันนี้ใส�

กระโปรง 

ก็พักนะ พักจาก
ทํางาน 

เป)นทางเดิน ทาง
สัญจร ทางเชื่อม 

ลานกว�าง ที่ถ�ายรูป 

คิดว�าได�นะ พื้นที่ก็กว�างดี แต�ต�อง
ปรับปรุงหน�อย ไฟเสีย 

เข�าถึงง�าย 
เชื่อมต�อ
หลายที่ 

มาสะดวก สบายดี ปลอดภัยอยู�นะ 
สะอาดไม�

มาก 
โดดเด�น จําง�าย  คนใช�เยอะดี 

น�าสนใจ มีจัด
ตามเทศกาล 

ดีนะ 
มีได� อย�าวุ�นวาย

มาก 
น�าจะไม�ดัเกะ 

ดูขวางๆ 

มีปLายก็ดี คน
มาใหม�มัก

สับสน 

ไฟเสียนาน
แล�ว ตอนยัง
ไม�เสียดีมาก 

      
อยากให�มีที่นั่งดี
ดีกว�านี้หน�อย ไม�
ต�องเยอะมาก 

จัดสวยๆก็ดี มีก็ดี   
เราไม�ชอบไม�มี

ดีกว�า 

ไม�ต�อง
หรอกคน
จะมาแช� 
เยอะเยะ 

ch
2-

01
6 

ช 
ช+ญ กลาง
ลานเดินไป

มา 

ไม�บ�อย นี่
ครั้งที่2 

มาถ�ายภาพเล�น 
1-2ชม. 
เรื่อยๆ 

เป)นที่ที่ใครๆก�มา
ถ�ายรูป คนเล�นกล�อง

ชอบมานะ 

พักผ�อนก็ได� มา
เที่ยว มาถ�ายรูป

ลองกล�อง 

เป)นlandmark ของ
เมือง ทางสัญจร 

ทางเชื่อม 

พัฒนาดีๆเป)นได� สําคัญนะเป)นพื้นที่
สาธารณะของเมือง 

เข�าถึงง�าย 
ใครก็มาได� 

เชื่อมต�อดี 
BTS BRT 

ใช�ได�สะดวกดี 
ก็สบายดี มี
ลมพัดเรื่อยๆ 

มืดไปหน�อย พอ
ได� 

ปกติ 
โดดเด�นมาก 

น�าสนใจ 
ก็ดูมีชีวิตดี 

มีเหมือนที่อื่นๆก็
ดี 

ดีสร�างบรรยากาศ
ดี 

แล�วแต�เกมส2 
ที่เห็นจะเกะกะ

หน�อย 
มีก็ดีแหละ 

มืไป ตอน
เย็นๆสวยดี 
แต�พอมืดไป 

ไม�มีถังขยะ     
แบบนี้ก็ดี มีก็ดีกว�า

นี้ 
ไม�ต�องก็ได� แบบนี้

ก็สวย 
น�าจะดี   

มีมุมที่ไม�กวน 
มิดชิด ก็ได� 

สบาย 
เลยแต�

สิ้นเปลือง
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ญ+ญ นั่งตรง
บันใดฝ-�งBRT 

ไม�บ�อบนานๆ
ที แต�มา
หลายครั้ง

แล�ว 

ผ�านมาจะไปต�อ 
แวะนั่งเล�น
ถ�ายภาพ รอ
เพื่อนด�วย 

30-40นาที 
เป)นทางผ�านมารอ
มานั่งเล�น มุมนี้สวย 
บันใดนั่งได� รอฟร ี

รอด�วย พักด�วย 
หลักๆเป)นทาง

เดินทางเชื่อม เป)น
ลาน เป)นจุดเด�น 

คิดว�าเป)นได�พืน้ที้เค�าดี อากาศดี มีวิว
สวย 

เข�าถึงง�าย
หลายวิธี 

เชื่อมต�อ
เยอะ 

สะดวกดี 
สบายนะอยู�
ได�เรื่อยๆ 

กลางๆมืดไป
หน�อย 

มีขยะบ�าง โดดเด�นจําง�ายสวยดี ดูมีชีวิต จัดสวยก็น�าสนใจ น�าจะชิลๆดี ไม�ค�อยชอบวุ�นวาย 

ไม�ชอบโล�งๆดี
แล�ว อีกคน

บอกว�ามีน�าจะ
ทําให�คึกคัก 

มีปLายก็ดี มา
แรกๆสับสน 

มืดไปบางมุม
น�ากลัว ตรง
นี้สว�างหน�อย 

เลยนั่ง 

ถังยะน�อย     แบบนี้ก็ได� ไม�รู�จะสวยไหม 
มีก็อาจดี 
ยังนึกไม�

ออก  
  

ไม�หรอก เสีย
บรรยากาศ 

ก็ดีแต�คน
จะมาแช�

ไป 
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ญ 

ญ+ญ ตรง
บันใดใกล�

โต�ะ
เจ�าหน�าที่
บางรัก 

ผ�านบ�อย 
หยุดไม�บ�อย 

มานั่งคุยกันมี
เรื่องคยุกัน 

20-30นาที 

เดินขึ้นมาจากบันใด
มานั่งบันไดเพราะ
พอนั่งไม�มีที่นั่ง ใกล�
เจ�าหน�าที่ปลอดภัยดี 

ไม�เกะกะ 

เป)นการนั่งคยุ
กัน พักผ�อนจาก

งาน 

เป)นทางเชื่อมเป)น
ลานสวยๆโล�งๆ คน
ชอบมาถ�ายภาพ 

ได�เป)นจุดที่ใครๆก็มาได� ไม�ต�องเสียเงิน
นั่งร�าน แต�ต�องช�วยกันดูแลเมืองด�วย 

เข�าถึงง�าย
ดี ใครก็มา

ได� 
เชื่อมต�อดี สะดวกดี เฉยๆปกติ 

ดีอยู�มีเจ�าหน�าที่ 
คนเยอะ 

พอโอเค โดดเด�น จําง�าย  
โอเคดี ดูมี

ชีวิต 
ตามเทศกาล
นานๆทีมีได� 

มาแสดงก็ดี
เพลินๆ 

บางคนอาจชอบ 
ไม�ชอบ 

มีได�คนขายก็คง
อยากขาย 

ก็จําไม�ยากนะ 
เป)นป-ญหา
มากเรื่องไฟ 

      
มีดีนะ จะได�ให�นั่ง

ดีกว�านี้ 
น�าสนใจ ดูแลยาก

ไหมนะ 
มีก็ดี แต�
ไม�มีก็ได� 

  ไม�ต�องการ 
ก�ดี แต�คุ�ง

หรอ 
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ช 
ช+ญ นั่งบัน
ใดใกล�เสา

หน�าเอ็มไพร2 

ผ�านทุกวัน 
มานั่งบางวัน 

วันนี้มานั่งพัก 
นั่งคุยกัน 

10-20นาที 

เป)นมุมนั่งได�ไม�ขวาง
นั่งสบาย พักคุยกัน
ได� ตามขอบๆจะ

เมื่อยร�อนตรงนี้เย็น 

พักผ�อนพักแบบ
ไม�นาน 

เป)นทางสัญจรคน
เมือง ทางเชื่อมให�
คนสะดวกสบาย 

พัฒนาให�ดีก็เป)นได�เป)นที่สาธารณะที่ดี 
เมืองได�มีที่ดีดีที่เข�าถึงกันได�ทุกคนไม�

ต�องเสียเงิน 

เข�าถึงง�าย
ดี บันใด
เหนื่อย
หน�อย 

เชื่อมต�อกันดี 
สะดวกเดินได�

ง�าย 
สบายดี คน
ไม�แน�นไป 

มืดหน�อย 
มีขยะ แต�
เป)นเพราะ
คนใช�ไม�เก็บ 

โดดเด�นจําง�ายสวยดี ก็ดีชีวิตชีวา ตามเทศกาลก็ดี มีได�น�าสนใจดี ไม�เอาวุ�นวาย เกะกะหน�อย 
มีก็ดี คนไม�รู�ก็

มี 
อยากให�
สว�าง 

      แบบนี้ก็โอเค รับได� แบบน็ดีแล�ว       

ไม�ต�องมี
หรอก 

ดูแลยาก
อีก 
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ญ 3 คน เดิน
ถ�ายรูป มา

นั่งบันใดใกล�
เสาเอ็มไพร2 

นานๆทีจะได�
ผ�านมา ไม�

บ�อย 

จะกลับต�อBRT 
และเดิน

ถ�ายภาพเล�น
ก�อน 

30-40นาที 

เดืนถ�ายมาสักพักก็
มานั่งพัก นั่งเล�น มมุ
นี้สว�างหน�อย มีคน

นั่งบ�างด�วย 

คิดว�าพักผ�อน
แบบไม�ได�นั่ง

สวนนะ พักจาก
ทางผ�านพอดี 

เป)นทางเชื่อม 
ทางเดิน เป)นลาน

กิจกรรม 

พัฒนาได�พื้นที่กว�างดี ที่พักสําหรบั
คนทํางาน 

เข�าถึงได�
ง�ายดี 

เชื่อมต�อการ
เดินทาง 

สะดวกสบายดี บรรยากาศดี ปลอดภัยดี 
เฉยๆไม�

สะอาดมาก 
เด�นจําง�าย 

ดีมีชีวิต มี
คนใช�ตลอด 

จัดสวยๆเมื่อสวย
ไปด�วย 

ให�มาแสดง
ความสามารถก็ดี 

เฉยๆแล�วแต�เกมส2 
แคบไปถ�าเป)น

ตลาด 
มีก็ดี เพราะไม�

มีเลย 
จัดการเรื่อง

ไฟ 
อยากให�สะ
อากกว�านี้ 

    มีเพิม่นิดหน�อย 
น�าจะดี ในเมือง

ขาดต�นไม� 
    

ไม�ชอบ คนสูบ
อาจชอบ 

เฉยๆนะ 
ไม�มีก็ได� 
ไม�ได�

ทํางาน 

ch
2-

02
1 

ญ 
นั่งตรงบันใด 

เสาใกล�
ตึกเอ็มไพร2 

บ�อยนะผ�าน
บ�อย 

มานั่งคุย
โทรศพัท2 ก�อน

ขึ้นรถ 
30นาที 

เป)นมุมพอนั่งได� คน
ไม�เยอะมาก 

ทําธุระแต�พัก
ด�วยได�  

เป)นทางเชื่อม เป)น
ลานกิจกรรม  

คิดว�าเป)นได� นี้ก็พอเป)นนะ ทําให�ดีดี
จัดการดีดีคนมาใช�ก็พอใจ 

เข�าถึงง�าย
มาก 

เชื่อมต�อดี  
สะดวก โอเค ใช�

ง�าย 
ไม�เท�าไหร�แต�

พอได� 

มืดไปหน�อยแอบ
น�ากลัว แต�ไม�

มาก 

ปกติไม�มาก
เท�าไหร� 

มีเอกลักษณ2 เด�น 
จําง�าย 

มีคนใช�งาน
ตลอด ดูมี

ชีวิต 

น�าจะสวยดี 
นานๆมีที มีสีสนั 

น�าสนใจ ดึงดูดคน 
ก็คงดี มีกิจกรรมดี

ดี 
จัดดีดีน�าจะดี

นะ 
การมีปLายก็ดี 
มาแรกๆก็งง 

อยากให�
สว�างกว�านี้ 

มีคนค�อยดู
ความสะอาด 
คนเอาไปทิ้ง
เป)นที่จะดี 

น�ากลัว
นิดหน�อย

ดูไม�
สวยงาม 

มี
เจ�าหน�าที่
ดูแลคง
ดีกว�านี้ 

มีก็ดี คนมานั่งกัน
อยู�เรื่อยๆ 

เราชอบต�นไ คิด
ว�าในเมื่อง

ต�องการพื้นที่สี
เขียว 

น�าสนใจ   ควรมีที่อื่นนะ ไม�จําเป)น 
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ญ 
นั่งขอบทาง
ลาดฝ-�งBTS 

ไม�บ�อยมาก 
แต�ผ�านเวลา
ต�องไปไหน 

หยุดเล�นเกมส2
แปปนึง นั่งเล�น

ไปเรือย 

20-30นาที 
เรื่อยๆ 

เกมส2มาพอดี นั่งได� 
ไม�ขวางทาง 

พักเล�นเกมส2แป
ปนึง พักผ�อนก็

ได� 

เป)นทางเดิน เป)น
สะพายลอยใหญ�ๆ 

เป)นได� แต�ต�องทําให�น�าอยู�สบายๆนะ 
สว�างหน�อย 

ง�ายดี เชื่อมต�อได�ดี สะดวกดี 
ไม�สบายนัก
นะเริ่มมยีุง 

เฉยๆนะ ทั่วไปก็ไม�แย� โดดเด�น ก็ดีชีวิตชีวา 
นานๆจัดตาม

เทศกาลดี 
ไม�รู�เฉยๆ 

ก�ได� ชอบดู
มากกว�า 

เกะกะทางเดิน
หรือป�าว 

มีปLายก็ดีคนไม�
รู�ก็จะได�ดู 

ไฟไม�เป]ดเลย 
มีถังขยะเพิ่ม

ก็น�าจะดี 
คนจรมา

นอน 
  มีเพิม่นิดหน�อย แบบสวยๆมีก็ดี ดีน�าสนใจ   

ไม�ชอบ คนสูบ
อาจชอบ 

มีก็น�าจะ
ดี 
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ญ 
ยืนตรงฝ-�ง

ตรงข�ามทาง
ลาด 

บ�อยนะใช�
รถไฟฟLาก็
จะต�องผ�าน 

ยืนพัก ยืนนิ่งๆ 
ดูรถดูถนน 

5-10นาที 
ไม�ขวางทาง คนไม�

เยอะ สงบดี 
พักได� มายืน

เฉยๆ 
เป)นทางเดืน เป)น

สะพานข�าม 
เป)นพื้นที่สาธารณะควรทําดีดีให�สังคม

เป)นได� 
เข�าถึงง�าย 
มาง�าย 

เชื่อมต�อดี ไป
ได�เยอะ 

สะดวกดี เดิน
ง�าย 

เฉยๆปกติ ก็ปกติ 
โอเค มีขยะ
นิดหน�อย 

จําง�าย โดเด�น 
ก็มีคนเรื่อยๆ

ดี 
ดีสวยดีทําให�

สว�างดี 
อาจจะดี ไม�ค�อยสนใจ 

อาจดูไม�
สวยงาม 

ดีกับคนไม�รู�
ทางพึ่งเคยมา 

มืดตอนกลาง
คืนอยากให�
สว�างขึ้น 

มีป-ญหามี
ขายอยู� 

มีคนจร
มานอนดู
แปลก 

มี
เจ�าหน�าที่
ดูแลคงดี 

แบบนี้ก็ได� แบบน็ดีแล�ว     ไม�เอา ไม�จําเป)น 
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ช 
นั่งกลางๆบัน
ใดฝ-�ง BRT 

บ�อยมาบ�อย 
มารอเพื่อน รอ

กลับบ�าน 
20-30นาที หากันง�าย นั่งสบาย 

รอด�วย พักด�วย
นะ รอสบายๆ 
ไม�เสียเงินเข�า

ร�าน 

มองว�าเป)นทาง
สัญจร เป)นจุดเด�น

ของเมือง เป)นจุดนัด
พบ 

เป)นได�บางทีเรามีแต�ที่ที่ต�องเสียงตังค2
ถึงจะสบายซึ่งมีที่สาธารณะดีดีก็คงดี ที่
ไม�ใช�สวนที่ต�องตั้งใจไป เป)นที่ทั่วไปแต�

ทําให�ดีดี เมืองก็น�าอยู 

เข�าถึงงาน 
ใครก็มา
ใช�ได� 

เชื่อมต�อได�ดี สะดวกดี สบายอยู� โอเคอยู�คนเยอะ 
สะอาดพอได�

นะ ดีอยู� 
สวยดี เด�น จําง�าย  

มีคนใช�งาน
ตลอด ดูมี

ชีวิต 

ดีนะ สวยงาม
แถวมีสีสนั 

สบายไปเลยนั่งฟ-ง
เพลง 

น�าสนใจดี 
น�าจะดี ทําซุ�มดี

ดี เป)นขาย
พิเศษเทศกาล 

ดีนะตอนมา
แรกๆก็งงทาง

งงตึก 

แสงสว�าง
น�อยไป บาง
มุมมืดมาก

เลย 

    

มี
เจ�าหน�าที่
ดูแลจะยิ่ง

ดี 

แบบนี้ก็โอเค รับได� 
ดีในเมืองขาด

ต�นไม� 

ดีนะ ทํา
ให�มีชีวิต

ชา 
  ไม�ต�องการ 

ไม�จําเป)น 
wifiมีให�

ทั่ว 
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ช 
ยืนกลางทาง

ลาด 
ผ�านบ�อย 

อันนี้หยุดถ�ายรูป
ผ�านสวยดีเลย
ถ�ายหน�อย 

5-10นาที 
เป)นมุมที่ดีนะสวยดี 

ชอบมอง 

หยุดถ�ายรูปนิด
หน�อย ถือว�าพัก

ก็ได�นะ ทํา
กิจกรรมที่สนุก 

มองว�าเป)นทาง
สัญจร เป)นจุดเด�น

ของเมือง เป)นจุดนัด
พบ 

เป)นได�นะผมว�าสวยดี บางวันเครียดรถ
ติด แต�ทีดีดีจะทําให�รถติดก็สวยได�นะ 

เข�าถึงได�
ง�ายดี 

เชื่อมได�ดี 
โอเคเลย 

สะดวกดี เดินได�
สบาย 

ไม�รู�นะ 
มืดไปหน�อยก็ดีที่

ไฟรอบบ�าง 
สะอาดอยู� โดดเด�น จําง�าย 

มีคนใช�งาน
ตลอด ดูมี

ชีวิต 
ก็ดี จัดสวยก็ดี คงดีมีดนตรีสด 

อาจจัดกิจกรรมดีก�
น�าเป)นเรื่องดี 

พื้นที่จะดูไม�
สวยงาม 

ดีน�าจะมีนะ 
คนงงบ�อย 

ไฟไม�เป]ดเลย       แบบนี้ก็โอเค รับได� แบบน็ดีแล�ว     ไม�ต�องการ ไม�จําเป)น 

(ตารางมีต�อ) 

 

รห
ัส 

เพ
ศ ผู�ใช�และ

ตําแหน�ง 
ความถี ่ จุดประ-สงค2 การใช�เวลา การตัด สินใจหยุด 

กิจกรรมที่ทํา
เป)นอะไร 

มุมมองส�วนตัว เป)นที่พักผ�อนได�ไหม 
เพื่อการสัญจร เพื่อการเป)นพื้นที่สาธารณะ กิจกรรมพเิศษชั่วคราว สอบถามความเหน็ ป-ญหา ความความต�องการ 

การเข�าถึง การเชื่อมต�อ สะดวก สบาย ปลอดภัย สะอาด ภาพลักษณ2 มีชีวิตชีวา 
ถ�าย ภาพ
เทศกาล 

การแสดง/ดนตรี ร�วมสนุก/เกมส2 ขายของ ปLาย แสง ขยะ คนจร 
เจ�า 

หน�าที่ 
ที่นั่ง ต�นไม� ลําโพง ขายของ ที่สูบบุหรี ่

ที่ชาร2ต
wifi 

6/3/2561 (สะพานช�องนนทรี) 
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ช 
อยู�กลางลาน 
รับบริจาค 

ไม�บ�อยนานที 
มาขอรับบริจาค 
เป)นจิตอาสา 

นานนะ 3-4
ขม. 

มาตามแผนของทีม 
ตรงนี้มีคนเยอะผ�าน

ไปมาเยอะ 

มาทํากิจกรรม
อาสา เห็นคนมา
นั่งกันเยอะ ส�วน
ใหญ�ผ�านไปมา 

เป)นทางเดินให�คน
สะดวก เป)นลาน

กว�าง เป)นที่ถ�ายรูป 
จุดท�องเที่ยว 

คิดว�าเป)นได� บรรยากาศดีอยู� 
เข�าถึงง�าย 
ใครก็มาได� 

เชื่อมต�อ
หลากหลายดี 
อาคาร รถ 

สะดวกเดินได�
ง�าย 

สบายดี ปลอดภัยดี ที่ทิ้งอยู�ไกล โดดเด�น จําง�าย  
มีคนใช�

หลายเวลาดี 
น�าจะดึงดูดคนดี 

ดึงดูดคน 
บรรยากาศดี 

แต�แล�วเกมส2อะไร 

ตอนนี้ดูเกะกะ 
แต�น�าเหน็ใจ
คนขายของ มี

จัดการดีน�าจะดี 

ดีกับคนไม�รู�
ทางพึ่งเคยมา 

ปรับเรื่องไฟ
แสง 

เพิ่มที่ทิ้งขยะ     มีหน�อยก็ดี น�าจะโอเค 
ดีนะ ทํา
ให�มีชีวิต

ชา 
  ไม�ดี 

คนจะอยู�
นานไป 

ch
2-

01
3 

ช 
ยืนตรงฝ-�ง

ตรงข�ามทาง
ลาด 

บ�อย ผ�านทุก
วัน จ.-ศ. 

มักจะมาหยุดกิน
ของที่ซื้อก�อนขึ้น

รถ 
5-10 นาที 

ก็หยุดไม�นานมาก 
ไม�นั่งก็ได� หลบๆทาง

เป)นการพักกิน
ขนมไม�นาน 30

นาที 

เป)นลานโล�ง 
ทางเดิน ทางต�อรถ 

เป)นได� พักแบบไม�จริงจังหรือนานมาก 
พักสั้นๆ 

เข�าถึงง�าย
ดี ใครก็มา

ได� 

เชื่อมต�อที่จะ
เดินทาง 

สะดวกอยู� เฉยๆปกติ 
ปลอยภัยดีคน

เยอะอยู� 
เฉยๆปกติ โดดเด�น จําง�าย  

มีคนมาใช�
หลากหลาย 
คนเยอะดี 

มีก็อาจจะดี น�าจะดี เพลินๆ ก็ดี 
เยอะไปอึดอัด 
กลัวจะสกปรก 

ขายข�างล�า 

ดีกับคนไม�รู�
ทางพึ่งเคยมา 

จัดการไฟให�
ใช�ได�จะดี

มาก 
      มีเพิม่จะดี   

โอเค มีได� 
ก็น�าจะดี 

  
นึกไม�ออกจะ

ตรงไหน จัดการ
ได�ไหม 

 เน็ตก็มี
กัน

หมดแล�ว 

ch
2-

01
4 

ญ 
ยืนตรงฝ-�ง

ตรงข�ามทาง
ลาด 

บ�อย ผ�านทุก
วัน จ.-ศ. 

มาหยุดรอเพื่อน 
จะกลับบ�าน 

น�าจะ 10-15 
นาที 

เดินออกมาจาก
ตึกเอ็มไพร2 ก็มาหา

มุมรอ 
มารอเฉยๆนะ 

เป)นทางเดิน ทาง
เชื่อม 

ก็เป)นได�แล�วแต�คนจะใช�แล�วแต�คนชอบ เข�าถึงง�าย 
เชื่อมต�อ
หลายที่ 

สะดวกดี เฉยๆปกติ มืดไปหน�อย  ธรรมดา โดดเด�น จําง�าย  
มีคนใช�เยอะ
หลากหลาย 

มีตามเทศกาลก็
น�ารักดี 

เฉยๆนะ มีได�พอประมาณ 
มีก็ดี ไม�เกะกะ
ตอนเย็นคน

เยอะ  ช�วยซื้อ 

มีปLายก็ดี คน
มาใหม�จะได�รู� 

มืดไปเนาะ 
แก�ไขเรื่องไฟ

จะดี 
      มีเพิม่ให�หน�อย ก็น�าจะดี 

โอเค 
น�าสนใจ 

  ไม�น�ามีนะ ไม�จําเป)น 

10/3/2561 (สะพานช�องนนทร)ี 
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ตารางที่ 7.2(ต�อ): แสดงข�อมูลความเห็นการสัมภาษณ2 รอบที่2 
 

 

รหั
ส 

เพ
ศ ผู�ใช�และ

ตําแหน�ง 
ความถี ่ จุดประ-สงค2 การใช�เวลา การตัด สินใจหยุด 

กิจกรรมที่ทํา
เป)นอะไร 

มุมมองส�วนตัว เป)นที่พักผ�อนได�ไหม 
เพื่อการสัญจร เพื่อการเป)นพื้นที่สาธารณะ กิจกรรมพเิศษชั่วคราว สอบถามความเหน็ ป-ญหา ความความต�องการ 

การเข�าถึง การเชื่อมต�อ สะดวก สบาย ปลอดภัย สะอาด ภาพลักษณ2 มีชีวิตชีวา 
ถ�าย ภาพ
เทศกาล 

การแสดง/ดนตรี ร�วมสนุก/เกมส2 ขายของ ปLาย แสง ขยะ คนจร 
เจ�า 

หน�าที่ 
ที่นั่ง ต�นไม� ลําโพง ขายของ ที่สูบบุหรี ่

ที่ชาร2ต
wifi 

8/3/2561 (ควอเทียร2ปาร2ค) 

eq
2-

00
1 

ญ 

ยืนตร�ง
ทางเดินออก
จากBTSฝ-�ง

EQ 

ใช�งานบ�อย
ทุกวัน 

มารอเพื่อนกลับ
บ�าน ยืนรอ

เพราะไม�นาน
มาก 

ประมาณ10
นาที 

เพราะตรงนี้หาง�าย 
คนไม�แน�น ไม�น�อย

เกินไป 

รอด�วย พักด�วย
ได� มายืนยืดเส�น

ยืดสาย 

มองว�าเป)นทางเดิน 
เป)นจุดนัดพบ 

เป)นได�ตอนนี้ก็เป)นที่พักนระดับหนึ่ง
และคิดว�าเป)นจุดประชาสัมพนัธ2
ท�องเที่ยวได� ติดปLายข�อมูลให�

นักท�องเที่ยวได� นักท�องเที่ยวเยอะ 

เข�าถึงได�
ง�ายมาก 

เชื่อมต�อดี 
มาสะดวกใช�

สะดวกดี 

สบายดี
อากาศดี บรร

กาศโอเค 

ปลอดภัยดีสว�าง
ดี 

สะอาดดีเลย 
สวย โดดเด�น จําได�

ง�าย 
มีชีวิตชีวา
คนเยอะ 

ทําให�สวยงาม 
น�าสนใจ  

ดีชอบดู น�าสนใจดีแล�วแต� 
ข�างล�างก็มีขาย
ของพอแล�ว 

มีก็ดีแน�นอน 
ทําให�ดูง�ายๆ
หน�อย มีปLาย

ข�อมูล
ท�องเที่ยวด�วย 

        เท�านี้ก็โอเคดี เพิ่มก็ดี เท�านี้ก็ได�     
ข�างล�างมีแล�ว ไม�

มีดีกว�า 
ไม�ต�องมี
หรอก 

eq
2-

00
2 

ญ 

ยืนตร�ง
ทางเดินออก
จากBTSฝ-�ง

EQ 

มาบ�อย ใช�
บ�อย 

มารอเพื่อน จะ
ไปที่อื่นต�อ 

ไม�นาน 5-10
นาที 

หากันง�าย รอไม�นาน 
เป)นมุมหลบไม�

ขวางทาง 

เป)นการรอเฉยๆ 
ไม�ได�พักอะไร 

เป)นที่สญัจร มีลาน
กิจกรรมนิดหน�อย 
ทางเดินกว�างๆ 

เป)นได�ตรงลานมีต�นไม� มีที่นั่งอากาศดี 
เข�าถึงง�าย

ดี 
เชื่อมต�อการ

เดินทาง 
สะดวกดี 

สบายนะโอเค
เลย 

ปลอดภัยดี  สะอาดดี  สวย จําง�าย 
มีชีวิตมีดูน�า

ใช� 
เวลามีจัดสวยดี 

น�าสนใจ 
ดีนะน�าสนใจ 

ไม�ค�อยเล�น แต�มีก็
ดี 

เป)นที่แบบนี้
สวยดี ไม�ต�อง
ขายหรอก 

มีก็ดีไม�มีก็ได� 
ไม�ใหญ�มาก 

ดีแล�ว       
เพิ่มอีหน�อยได� คน

นั่งเยอะ 
เพิ่มอีกหน�อยก็ดี     ไม�มีดีกว�า   

eq
2-

00
3 

ช 
นั่งตรงที่นั่ง
ฝ-�งGlass  

ไม�บ�อยมาก 
มีนัดก็มา 
เคยมา 

มารอแฟน ไป
กินข�าวต�อ นัด

เจอกัน 
30 นาที 

มีที่ให�นั่ง หาง�าย 
เดินออกเจอง�าย 

บรรยากาศดี 

รอด�วย พักด�วย 
เพราะก็นั่งดูโน�น

นี่ เล�นเกมส2 

เป)นทางเดิน เป)น
ลานอเนกประสงค2 

ลานกิจกรรม 
ทําได� เป)นได�เลย ผมว�าทําดีนะ 

เข�าถึงได�
ง�ายดี 

เชื่อมต�อดี สะดวกมาก สบายดี โอเค ปลอดภัยดี สะอาดดี สวย สบาย โดดเด�น 
มีชีวิตดี น�า

นั่ง 

เวลามีงานสวยดี
คึกคัก ผลัดกัน

แบบนี้ก็ดี 
มีดนตรีแสดงก็ดี 

ก็น�าสนใจตาม
กิจกรรม 

มีเป)นงานๆไป
ได� ชั่วคราว ไม�

บ�อย 

มีผังก็ดีนะ 
ควรม ี

        เพิ่มอีกหน�อย เท�านี้ด็ เพิ่มได�     ไม�มีดีกว�ะ   

eq
2-

00
4 

ญ 
ยืนตรงช�อง

ตึก 
มาบ�อย ทุก

วัน 
มารอคน 

น�าจะ10-15
นาที 

ตรงที่นั่งคนเยอะ 
ตรงนี้โล�งๆ ยนืมอง

เพลินดี เป)นมุม
ส�วนตัว 

รอแหละรอแบบ
เพลินๆพักด�วยก็

ได� 

เป)นทางเดิน เป)น
สวน เป)นลาน

กิจกรรม 

เป)นได�มีแบบนีเ้ยอะๆก็ดีนะ สวยดี ใคร
ก็มาใช�ได� คนทั่วไปก็ได�ประโยชน2 พัก

แบบอยู�ไม�นานมากทางผ�าน 
เข�าถึงง�าย เชื่อมต�อดี  สะดวกดี สบายดี ดูน�าปลอดภัยดี 

สะอาดดี
มาก 

สวย โดดเด�น จําได�
ง�าย 

มีชีวิตคน
เยอะ

หลากหลาย
ดี 

ชอบโล�งๆ แต�มีได�
ชั่วคราว 

น�าสนใจ แล�วแต�กิจกรรม 
ขายข�างล�างดี

แล�ว 
มีก็ดี เป)น
ประโยชน2 

        
เพิ่มก็มคีนนั่งแน�น

นอน 
เพิ่มหน�อยก็ดีชอบ

ต�นไม� 
    

มีจัดให�ข�างล�าง
บนนี้อย�ามีเลย 

  

eq
2-

00
5 

ช 
นั่งตรงที่นั่ง
ฝ-�งGlass  

บ�อยนะ 2-
3/w 

มารอเพื่อน 10-15 นาที มีที่นั่งว�างพอดี 
คิดว�าเป)นการรอ 
แต�พักด�วย รอ
แบบไม�รบีอะไร 

เป)นลานโล�ง ทาง
เชื่อมรถไฟฟLา 

เป)นไปได� พักผ�อนแบบสบายๆ ไม�ได�
พักเหมือนในสวนออกกําลังกาย 

เข�าถึงได�
ง�าย 

เชื่อมต�อดี สะดวกดี สบาย โอเค ดูน�าปลอดภัยดี สะอาดดี โดดเด�น จําง�าย มีชีวิตดี 
ชอบแบบโล�งๆ มี

ได�น�าสนใจ 
ดีนะน�าสนใจ ทําให�พื้นที่ดูสนุกดี โล�งๆดีแล�ว 

ดีควรมมีี
ประโยชน2 

        เพิ่มก็ดี เท�านี้ก็ดี เพิ่มก็ดี เท�านี้ก็ดี 
ใช�เสียงดัง
ไปหน�อย 

  มีก็ดีนะ   

eq
2-

00
6 

ช 
ยืนใกล�ที่นั่ง
ฝ-�งGlass  

ไม�บ�อย 
นานๆมาที 
มาเมื่อมีธุระ 

มาหาเพื่อน นัด
เพื่อน 

15นาที 
คนไม�เยอะมาก ยืน
สบายๆใกล�ทางเข�า

หากันง�าย 

คิดว�ารอเฉยๆ 
แต�สวยดี 
สบายๆ 

เป)นพื้นที่พักด�วย 
นัดพบ ลานกว�าง 

เป)นพื้นที่ที่ดีได�เลย ทําได�ดี 
เข�าถึงง�าน

ดี 
เชื่อมต�อBTS สะดวกดี 

สบาย 
บรรยากาศดี 

ปลอดภัยไม�น�า
กลัวอะไร 

สะอาดดี 
โดดเด�น จําง�าย 

สวยงาม 
มีชีวิตไม�
เปลี่ยว 

ทําสวยๆ คนชอบ 
มีก็ดี บรรยากาศ

ยิ่งดี 
ส�วนตัวเฉยๆ เฉยๆ 

มีมันก็มนีะ ทํา
ให�เข�าใจง�าย 

        มีเพิม่ก็ดี 

ปรับที่ต�นไม� มุม
ขอบๆทางมันดีไม�
เอาต�นมาขวาง 

ให�ใช�ประโยชน2ได�
มากกว�านี้ 

    
ไม�เห็นด�วยไม�ควร

มี 

ไม�ต�องก็
ได� สบาย
ไป ทําที่
ดีดีก็พอ 

eq
2-

00
7 

ญ 

นั่งที่ตู�ลําโพง
แถวที่นั่ง 

เดินไปมาก�อ
จะนั่ง 

บ�อยเกือน
ผ�านทุกวัน

เลย มานั่งไม�
ทุกวันแต�

บ�อย 

มานั่งพักนั่ง
ทานอะหน�อย
ก�อนกลับบ�าน 

10-15 นาที 
ที่นั่งคนนั่งเต็ม ตู�พอ

นั่งได�ก็นั่งก�อน 

พักนะและ
เตรียมตัวกลับ

บ�าน 

เป)นทางเชื่อม เป)น
สวน เป)นลาน

กิจกรรม 

เป)นได�เป)นที่ที่ดี ใครก็มาใช�ได� ทําดีมาก
เลย 

เข�าถึงง�าย 
เชื่อมต�อ
หลายจุด 

สะดวกดี 
บรรยากาศดี 

สบาย 
ปลอดภัยดี 

สะอาดดีมี
คนค�อยดูแล

ตลอด 
โดดเด�น สวยงามดี 

มีชีวิตชีวาดี 
คนใช�

หลากหลาย 

จุดถ�ายภาพดี
ชอบ 

ชอบดูการแสดง ก็น�าจะดี 
ขายข�างล�างดี

แล�ว 
ไม�ได�ใหญ�มาก 

ไม�มีก็ได� 
        

มีที่นั่งเพิ่มจะดีมาก 
ตามขอบทางที่มี

เยอะ 
เพื่มที่นั่งดีกว�า 

เสียงดัง
ไปหน�อย
รบกวน 
หรือไม�ก็
ตั้งให�ไกล

กว�านี้ 

  
ไม�ควรมีเสีย
บรรยากาศ 

  

eq
2-

00
8 

ญ 
ญญญ ยืน
ตรงช�องตึก 

ไม�บ�อย 
นานๆที 

มารอเพื่อน มา
ถ�ายภาพเล�น 

10-20นาที 

เมื่อก�อนนี้ตรงที่นั่ง
คนเต็มเลยมาตรงนี้
คนไม�แน�นมาก มุม

สวยดีอากาศดี 

รอด�วยพักผ�อน
ด�วย 

มองว�าเป)นพืน้ที่โล�ง
ก�อนเข�าตึก เป)น

ทางเดิน เป)นจุดนัด
เจอ 

คิดว�าเป)นได�นะเพราสวยดี ไม�มืดด�วย 
ตอนนี้สวนเบญจะเริม่มืด ยุงเยอะ 

เข�าถึงง�าน
ดี 

เชื่อมต�อ
รถไฟฟLา 

สะดวกดี สบายดี ไม�น�ากลัว 
สะอาด ไม�มี

ขยะเลย 
สวย โดดเด�น จําได�

ง�าย 
มีคนตลอดดู
มีชีวิตชีวาดี 

สวยดี เคยมา
ตอนมีงาน ดีคน

ละแบบ 
น�าสนใจ 

แล�วแต�กิจกรรมว�า
ชอบไหม 

ขายข�างล�างไป 
แบบนี้ดีกว�า 

มีก็ดี ได�รู�ว�าไป
ยังไง 

        
เพิ่มได�ก็ดีคนนั่ง

เยอะ 
เพิ่มดีกลางวัน

ร�อนอยู� 
    

เราไม�สูบไม�ชอบ 
คนสูบอาจชอบ 

ที่โล�ง
กลัวช�อต 
มีให�ใน
ห�าง
ดีกว�า 
เน็ตกัน
อยู�แล�ว 

eq
2-

00
9 

ช 
น�องนั่งตรงที่
นั่งฝ-�งglass 

บ�อย 2-3/w 
มารอแม� นัดเจอ
แม� กลับบ�าน 

น�าจะ10-15 
นาที 

คิดว�าหากันง�าย
ออกมาจากตึกก็เจอ
เลย มองเห็นถ�าแม�

ออกมา 

คิดวามารออย�าง
เดียว 

เป)นที่นัดพบ ลาน
กิจกรรม ทางเดิน
เข�าห�างหน�าห�าง 

เป)นได�ก็ดูพักผ�อนได�ถ�าใครอยากจะพัก 
เข�าถึงงาน 
ใครก็มา
ใช�ได� 

เชื่อมต�อทาง
กลับบ�าน 

สะดวกดี สบายดี ปลอดภัยดี 
สะอาด มีคน

ค�อยดูแล 
โดดเด�นดี สวยงาม ดูมีชีวิตดี 

ไม�ได�อยากอะไร
พิเศษ ตอนมีจัด

งานสวยดี 
น�าสนใจ มีได� ก็น�าจะมีได� 

ดีนะถ�ามีก�ควร
มี 

        
โดยรวมโอเค เพิม่

อีกก็ดี 
เพิ่มอีกก็ดี     

ไม�ดี คนไม�ชอบ
เยอะ 

  

eq
2-

01
0 

ญ 
นั่งตรงที่นั่ง
ฝ-�ง helex 

ใช�บ�อย 
ทํางานแถวนี ้

มานั่งรอเวลา
กลับบ�าน รอ

เพื่อน 
30-40 นาที 

เพราะตรงนี้สะดวก
ดี มีที่ให�นั่ง อากาศดี 

สวนยุงเยอะ 
รอด�วยพักด�วย 

เป)นที่นั่งพัก 
ทางเดิน ทางเชื่อม

เข�าห�าง ลาน
อเนกประสงค2 

เป)นได�เพราะพื้นที่ดีมากมคีนมาใช�
เรื่อยๆนะ 

เข�าถึงง�าน
ดี 

เชื่อมต�อดี ดีสะดวก 
สบายดี ไม�

แออัอ 
ดีสว�าง คนเยอะ 

มีเจ�าหน�าที่ 

ไม�เลอะ
เทอะ ไม�มี

ขยะดี 

สวย โดดเด�น จําได�
ง�าย 

มีการใช�งาน
ได�ตลอด 

ชอบปกติ แต�มีได�
สวยดีแปกลดี 

น�าสนใจ น�าสนุก น�าสนใจดี  
ไม�อยากให�มี
ขายเยอะแล�ว 

มีได� น�าจะมี         เพิ่มอีกจะยิ่งดี 
เพิ่มจะดีขึน้ เช�า

ร�อนนั่งไม�ได� 
    

ไม�ชอบไม�เหน็
ด�วย 

ดูแลยาก 
ทําเท�านี่

ให�ดี
ดีกว�า 

(ตารางมีต�อ) 
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ตารางที่ 7.2(ต�อ): แสดงข�อมูลความเห็นการสัมภาษณ2 รอบที่2 
 

 

รหั
ส 

เพ
ศ ผู�ใช�และ

ตําแหน�ง 
ความถี ่ จุดประ-สงค2 การใช�เวลา การตัด สินใจหยุด 

กิจกรรมที่ทํา
เป)นอะไร 

มุมมองส�วนตัว เป)นที่พักผ�อนได�ไหม 
เพื่อการสัญจร เพื่อการเป)นพื้นที่สาธารณะ กิจกรรมพเิศษชั่วคราว สอบถามความเหน็ ป-ญหา ความความต�องการ 

การเข�าถึง การเชื่อมต�อ สะดวก สบาย ปลอดภัย สะอาด ภาพลักษณ2 มีชีวิตชีวา 
ถ�าย ภาพ
เทศกาล 

การแสดง/ดนตรี ร�วมสนุก/เกมส2 ขายของ ปLาย แสง ขยะ คนจร 
เจ�า 

หน�าที่ 
ที่
นั่ง

ต�นไม� ลําโพง ขายของ ที่สูบบุหรี ่ ที่ชาร2ตwifi 

17/3/2561 (ควอเทียร2ปาร2ค) 

eq
2-

01
1 

ญ 
นั่งตรงที่นั่ง
ฝ-�งGlass  

ใช�บ�อยแทบ
ทุกวันเลยที่

ทํางาน 

นั่งพักผ�อนสูด
อากาศ คลาย
ตึงๆก�อนกลับ

บ�าน 

40-60นาที 
เพราะตรงนี้มีที่ให�นั่ง
สบาย บรรยากาศดี 

ชอบมานั่ง 

มาพักผ�อนตั้งใจ
มานั่งพักผ�อน 
ชอบมานั่งหลัง

เลิกงาน 

มองว�าเป)นพืน้ที่
กิจกรรม เป)นที่ที่ดี

มาก ไม�ใช�แค�
ทางเดิน 

เป)นได�มนัทําให�เราอยากมานั่ง มอง คิด
อะไรไปเรื่อย พักจากทํางาน สวนเบญ
มืดแล�ว ถ�าเช�าสวนเบญดีกว�า แต�มืดที่นี้

ดีกว�า ดูปลอดภัยกว�า 

เข�าถึงงาน 
ใครก็มา
ใช�ได� ที่

สาธารณะ 

เชื่อมการ
เดินทางได�ดี 

สะดวกดี มาง�าย 

สบาย มีลม 
ช�วงหน�า

หนาวอากาศ
ดีมาก นี่ก็ไม�

ร�อน 

ปลอดภัยมีคน
ค�อยดูแลตลอด 

สะอาดมีถัง
ขยะใกล�ที่นั่ง 

สวยชอบ ชอบดูคน
ดูอาคาร 

มีการ
เคลื่อนไหว 
ทําให�เมื่อง

น�าอยู�ไม�ได�มี
ตึก 

ชอบช�วงปกติ
มากกว�า แต�มีได�

โอเคสวยดี 
มีก็ดี  

มีดีนะสนุดดี มีมา
จัดลานนี้บ�อย 

บนนี้ไม�ขาย
ดีกว�าข�างใน
ตึกก�ขาย 

คิดว�าดีนะควร
มีให� 

        

มีเพิม่ เพราะคน
ต�องการมาก ที่ก็

นกว�างทําได�
มากกว�านี้ 

มีเยอะจะดีมาก ชอบ
ต�นไม� 

ตั้งไม�สวยดูไม�
ค�อยเข�ากับ

สถานที่ เสียงดัง
เกิน หนวกหูบ�าง 

คุยกันยาก 

      

eq
2-

01
2 

ญ 
นั่งตรงที่นั่ง
ฝ-�ง helex 

บ�อยนะ 2-
3/w 

มานั่งเล�นเกมส2 
นั่งเล�นสบายๆ 

30 นาที 
เพราะสะดวกสบาย 

ใครก�ใช�ได� 
พักผ�อนนะ  

มองว�าเป)นทางเดิน 
เป)นจุดนัดพบ 

เป)นได�สัญมากด�วย มืงจะสวยดี 
เข�าถึงได�
ง�ายดี 

เชื่อมต�อการ
เดินทาง 

สะดวกดี มาง�าย 
บรรยากาศดี 

สบาย 
ปลอดภัยดี 

ปลอดภัยไม�
น�ากลัวอะไร 

สวย โดดเด�น จําได�
ง�าย 

มีคนตลอดดู
มีชีวิตชีวาดี 

เวลามีจัดสวยดี 
น�าสนใจ 

มีดนตรีแสดงก็ดี ทําให�พื้นที่ดูสนุกดี ก็น�าจะมีได� 
มีมันก็มนีะ ทํา
ให�เข�าใจง�าย 

        เพิ่มอีกจะยิ่งดี 
มีเยอะจะดีมาก ชอบ

ต�นไม� 
    

มีจัดให�ข�างล�างบนนี้
อย�ามีเลย 

ไม�ต�องมีหรอก

eq
2-

01
3 

ญ 
นั่งตรงที่นั่ง
ฝ-�ง helex 

บ�อย ผ�านทุก
วัน 

มานั่งรอแฟนมา
รับ 

10-20นาที 
ตรงนี้คนนั่งไม�เยอะ 

พอมีที่ให�นั่งได� 
รอด�วยพักด�วย

แหละ 
เป)นลานโล�ง ทาง
เชื่อมรถไฟฟLา 

ได� ที่สวยดี สบายๆ เข�าถึงง�าย 
เชื่อมต�อ
หลายจุด 

ดีสะดวก สบายดี ปลอดภัยดี สะอาดดี 
สวย โดดเด�น จําได�

ง�าย 
มีการใช�งาน
ได�ตลอด 

ทําสวยๆ คนชอบ 
มีก็ดี บรรยากาศ

ยิ่งดี 
มีได� 

ขายข�างล�างไป 
แบบนี้ดีกว�า 

มีได� น�าจะมี         
โดยรวมโอเค เพิม่

อีกก็ดี 
เพิ่มอีกหน�อยก็ดี     ไม�ดี คนไม�ชอบเยอะ ไม�ต�องมีหรอก

eq
2-

01
4 

ช 

ยืนตร�ง
ทางเดินออก
จากBTSฝ-�ง

EQ 

บ�อยมาหลาย
ครั้งแล�ว 

มายื่นรอเพื่อน
จะไปข�างนอก

กัน 
10-20นาที 

ออกม็เจอเลยง�ายดี 
สว�างหาเง�าย 

รอเฉยๆ  

เป)นทางเดินเชื่อม
เข�าอาคารและไปที่

อื่นได� เป)นลาน
กิจกรรม เป)น
สาธารณะ 

เป)นได�ส ิแล�วแต�คนจะใช�แบบนี้น 

เข�าถึงงาน 
ใครก็มา
ใช�ได� ที่

สาธารณะ 

เชื่อมต�อดี ดีสะดวก สบายดี ปลอดภัยดี สะอาดดี โดดเด�น จําง�าย 
มีคนตลอดดู
มีชีวิตชีวาดี 

สวยดี เคยมา
ตอนมีงาน ดีคน

ละแบบ 

มีก็ดี บรรยากาศ
ยิ่งดี 

มีได� 
ขายข�างล�างไป 
แบบนี้ดีกว�า 

มีได� น�าจะมี         เพิ่มอีกจะยิ่งดี เพิ่มอีกก็ดี     ไม�เห็นด�วยไม�ควรม ี ไม�ต�องมีหรอก

eq
2-

01
5 

ช 
ยืนตรงช�อง

ตึก 
ไม�บ�อนมาก 

เคยมา 
มานัดเจอเพื่อน 
รอเพื่อนเลิกงาน 

30 นาที 
มายืนดูข�างล�างมี

อะไร ดูวิว 
รอด�วยพักด�วย

ได� 
เป)นพื้นที่พักด�วย 
นัดพบ ลานกว�าง 

เป)นได�ก็ดูพักผ�อนได�ถ�าใครอยากจะพัก เข�าถึงง�าย เชื่อมต�อดี ดีสะดวก 
สบายดี ไม�

แออัอ 
ปลอดภัยไม�น�า

กลัวอะไร 
ปลอดภัยไม�
น�ากลัวอะไร 

โดดเด�น จําง�าย ดูมีชีวิตดี 
เวลามีจัดสวยดี 

น�าสนใจ 
มีดนตรีแสดงก็ดี น�าสนใจดี  

บนนี้ไม�ขาย
ดีกว�าข�างใน
ตึกก�ขาย 

มีมันก็มนีะ ทํา
ให�เข�าใจง�าย 

        เท�านี้ก็โอเคดี เท�านี้ก็โอเคดี     ไม�เห็นด�วยไม�ควรม ี ไม�ต�องมีหรอก

eq
2-

01
6 

ญ 
นั่งตรงที่นั่ง
ฝ-�ง helex 

เคยมามา
บ�อย 

ทางผ�านมานั้ง
แปปนึง ยืนมา

เมื่อย 
10-15 นาที มีที่ให�นั่งสบายๆ พักผ�อนนะ  

เป)นทางเดิน ทา
เชื่อม ลาน สวนลอย

ฟLา หน�าห�าง 

เป)นได�แน�นอน ให�เมื่องควรมีที่แบบนี้
เยอะๆนะ ใครก�มาได� 

เข�าถึงง�าย เชื่อมต�อดี ดีสะดวก สบายดี ปลอดภัยดี 
เมื่อกี่เจอคน
ไม�ทิ้งขยะ
หน�อย 

สวย โดดเด�น จําได�
ง�าย 

ดูมีชีวิตดี 
เวลามีจัดสวยดี 

น�าสนใจ 
ดีนะน�าสนใจ ทําให�พื้นที่ดูสนุกดี โล�งๆดีแล�ว มีได� น�าจะมี         

โดยรวมโอเค เพิม่
อีกก็ดี 

เพิ่มอีกก็ดี     ไม�ดี คนไม�ชอบเยอะ   

eq
2-

01
7 

ช 
นั่งตรงที่นั่ง
ฝ-�ง helex 

ไม�บอยมาก มารอเพื่อน 
น�าจะ 30 นา

ที่ 
มีที่นั่งรอคนไม�เยอะ

มาก 
รอ ด�วยพักด�วย

ได� 
เป)นลานโล�ง ทาง
เชื่อมรถไฟฟLา 

เป)นได�เป)นที่ที่ดี ใครก็มาใช�ได� ทําดีมาก
เลย 

เข�าถึงได�
ง�ายดี 

เชื่อมต�อ
หลายจุด 

สะดวกดี มาง�าย 
สบายดี ไม�

แออัอ 
ปลอดภัยดี สะอาดดี โดดเด�น จําง�าย 

มีคนตลอดดู
มีชีวิตชีวาดี 

ชอบแบบนีม้า
กว�า 

เฉยๆ ส�วนตัวเฉยๆ โล�งๆดีแล�ว 
มีก็ดีไม�มีก็ได� 
ไม�ใหญ�มาก 

        
โดยรวมโอเค เพิม่

อีกก็ดี 
เพิ่มอีกหน�อยก็ดี     มีก็ดีนะ   

eq
2-

01
8 

ญ 
นั่งตรงที่นั่ง
ฝ-�ง helex 

ไม�บ�อยนานๆ
มาที 

มารอเพื่อน 10-15 นาที 
ตรงโน�นคนเยอะ ไม�

มีที่ให�นั่ง 
รอ ด�วยพักด�วย

ได� 

เป)นทางเดินเชื่อม
เข�าอาคารและไปที่

อื่นได� เป)นลาน
กิจกรรม เป)น
สาธารณะ 

เป)นได�พืน้ที่เยอะเป)นประโยชน2กับคน
ทั่วไปด�วย 

เข�าถึงง�าย เชื่อมต�อดี ดีสะดวก 
บรรยากาศดี 

สบาย 
ปลอดภัยดี สะอาดดี 

สวย โดดเด�น จําได�
ง�าย 

มีคนตลอดดู
มีชีวิตชีวาดี 

ทําสวยๆ คนชอบ ดีนะน�าสนใจ น�าสนใจดี  
ขายข�างล�างไป 
แบบนี้ดีกว�า 

มีมันก็มนีะ ทํา
ให�เข�าใจง�าย 

        
โดยรวมโอเค เพิม่

อีกก็ดี 
เท�านี้ก็โอเคดี     

มีจัดให�ข�างล�างบนนี้
อย�ามีเลย 

  

eq
2-

01
9 

ญ 

ยืนตร�ง
ทางเดินออก
จากBTSฝ-�ง

EQ 

เคยมา มา
บ�อย 

มาเจอเพื่อน อีกแปปนึง 
หาง�ายดี ออกมาเจอ

เลย 
มารอเฉยอย�าง

เดียว 
เป)นลานโล�ง ทาง
เชื่อมรถไฟฟLา 

ได� ที่สวยดี สบายๆ 
เข�าถึงได�
ง�ายดี 

เชื่อมต�อการ
เดินทาง 

ดีสะดวก สบายดี ปลอดภัยดี 
ปลอดภัยไม�
น�ากลัวอะไร 

สวย โดดเด�น จําได�
ง�าย 

ดูมีชีวิตดี เฉยๆ เฉยๆ ส�วนตัวเฉยๆ 
บนนี้ไม�ขาย
ดีกว�าข�างใน
ตึกก�ขาย 

มีก็ดีไม�มีก็ได� 
ไม�ใหญ�มาก 

        เท�านี้ก็โอเคดี เพิ่มอีกก็ดี     มีก็ดีนะ   

7/3/2561 (ลานปทุมวัน) 

pw
2-

00
1 

ญ 
นั่งข�างตรง 

MBK 
ช�วงแรก 

แทบทุกวัน
เลย 

มานั่งพัก1ชม. 
ช�วงพักเวลางาน 
ทานอาหาร ข�าว 

ขนน 

ประมาณ 1 
ชม. 

เดินมาง�าย อากาศดี 
คนไม�เยอะมาก 

ก็รอเวลาด�วย 
พักด�วย 

เป)นที่นั่งพัก เป)น
ทางเดินผ�านไปมา 

เป)นได� เหมาะดี 
เข�าถึงง�าย

มาก 

เชื่อมต�อ
เยอะ

ทางเข�าออก 
สะดวกสบายดี สบายดี ปลอดภัยดี 

สะอาดดี มี
คนดูแล มี
ขยะบ�างคน

ไม�เก็บ 

เป)นเอกลักษณ2 สวย
โอเค 

มี มีการ
ผลัดเปลียน
กันใช�งาน
ตลอด 

ทําให�พื้นที่ดูมี
อะไรมากขึ้น 

มีก็ดีสนุกดี ไม�เคยเท�าไหร� อาจจะไม�ค�อยดี               
บางครั้งเสียงดัง

ไปหน�อย 
    

มันก�ดีแต�
สบายเกินไป

ไม�ดีกว�า 

pw
2-

00
2 

ญ 
นั่งข�างตรง 

MBK 
ช�วงแรก 

ใช�บ�อย 
มานั่งพักทาน
ขนม ผลไม� 

ทํางานในอาคาร 
40 นาที 

ทํางานในตึกเดิน
ออกมามีที่ให�นั่งก็นั่ง 

คนไม�เยอะมาก 

ถือเป)นการ
พักผ�อนด�วย รอ

เวลาด�วย 
ออกมารับลมอยู�

ในแอร2นาน
หนาว 

เป)นทางเดิมเชื่อม 
ให�คนเดินสะดวกขึน้ 

ได�นะที่นี่ก็ทําได�ดี ให�คนมีที่พักแบบไม�
ต�องเสียตังค2พักแบบดีดี 

เข�าถึงง�าย 
ใครก็

เข�าถึงได� 

เชื่อมต�อกับอ
คารทํางาน 

สะดวกใช�งาน
ง�าย 

พื้นที่สบายดี 
อากาศถ�ายเท

ดี 

ปลอดภัยมีคนอยู�
มีคนดูแล 

สะอาดดีมีถัง
ขยะที่นั่ง 

มีเอกลักษณ2 
มีคนใช�งาน
ทําให�ดูมี
ชีวิตชีวา 

เวลามีงาน คน
สนใจดูคึกคัก 

น�าจะดี 
น�าสนุกคนผ�าน

เยอะน�าจะร�วมกัน 

ก็น�าจะมีนะ มี
ตลาดกลางลาน

เล็กชั่วคราว 
          อยากให�เพิ่มที่นั่ง         

ไม�หร�อก
อันตรายฝน
ตก wifมีดี 

(ตารางมีต�อ) 
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ตารางที่ 7.2(ต�อ): แสดงข�อมูลความเห็นการสัมภาษณ2 รอบที่2 
 

 

รหั
ส 

เพ
ศ ผู�ใช�และ

ตําแหน�ง 
ความถี ่ จุดประ-สงค2 การใช�เวลา การตัด สินใจหยุด 

กิจกรรมที่
ทําเป)นอะไร 

มุมมองส�วนตัว เป)นที่พักผ�อนได�ไหม 
เพื่อการสัญจร เพื่อการเป)นพื้นที่สาธารณะ กิจกรรมพเิศษชั่วคราว สอบถามความเหน็ ป-ญหา ความความต�องการ 

การเข�าถึง การเชื่อมต�อ สะดวก สบาย ปลอดภัย สะอาด ภาพลักษณ2 มีชีวิตชีวา 
ถ�าย ภาพ
เทศกาล 

การแสดง/ดนตรี ร�วมสนุก/เกมส2 ขายของ ปLาย แสง ขยะ คนจร 
เจ�า 

หน�าที่ 
ที่
นั่ง

ต�นไม� ลําโพง 
ขาย
ของ 

ที่สูบบุหรี ่ ที่ชาร2ตwifi 

7/3/2561 (ลานปทุมวัน) 

pw
2-

00
3 

ญ 

น�องนักเรียน
ฝ̈กงาน นั่ง
ข�างตรง 
MBK 

ช�วงแรก 

ใช�ทุกวัน เลิก
งานใช�ทุกวัน 

มารอเจอแฟน 
นัดเจอ 

ประมาณ1
ชม. 

เพราะตรงนี้ไม�แออัด นั่ง
ได�สบาย 

รู�สึกว�า
พักผ�อน 

เป)นทางเดิน เป)นที่
สาธารณะ เป)นที่นั่ง

พักผ�อน 

เป)นได� เป)นที่ให�คนมานั่งพักได�ตาม
ต�องการ 

เข�าถึงง�าย 
ใครก็เข�าถึง

ได� 

เชื่อมต�อไป
ได�หลายที่ 

สะดวก ใช�ได�
สะดวกดี 

สบายน�านั่ง 
อากาศสบาย 

ปลอดภัยดี สะอาด 
มีเอกลักษณ2เฉพาะ 

สวยงาม 

มีชีวิตชีวา มี
ไฟมีเสียง มี

คน 
มีก็ดีมีสีสัน มีการแสดงก็ดี น�าจะดี น�าจะทําได�           เพิ่มที่นั่งจะยิ่งดี มีต�นใหญ�จะดีนะ     ไม�เอา 

มีก็ดี ใช�เน็ตมือ
ถือได� 

pw
2-

00
4 

ญ 
นั่งข�างตรง 

MBK 
ช�วงแรก 

ใช�ทุกวัน 
ตอนพักงาน 

มานั่งพักผ�อน 
พักทานอาหาร 

นั่งเล�น 

1-2ชม. บาง
ทีมาก�อน
เวลางาน 

รอข�างนอกเพราะอยู�แอร2
ทั้งวันหนาว ที่นี่มีที่นั่ง
สบาย คนไม�แน�นมาก 

บรรยากาศดี 

พักผ�อนด�วย
รอด�วย 

เป)นที่ให�มานั่ง
พักผ�อน นั่งเล�น 
เป)นทางเดิน 

เป)นได� ตอนน็ก็เป)น เมื่องมีที่แบบนี้จะเ 
ใคร็ใช�ได� ไม�ว�ารวยหรือจน 

เข�าถึงได�ดี 
ง�าย 

เชื่อมต�อ
หลายที่ 

สะดวกใช�งาน  
สบาย อาก

กาศดี 
ปลอดภัยสว�างไม�

น�ากลัว 
สะอาดดี 

สวยน�านั่ง มี
เอกลักษณ2 

มีชีวิตชีวา มี
ไฟมีเสียง มี

คน 
สวยน�าตื่นเต�นดี น�าจะดี น�าสนใจดี มีตลาดศิลปะ 

มีก็ดี มีคนมา
ใหม�ตลอดมัน
กว�าง ให�ข�อมูล 

          
ดีจัดเป)นสวนลอยฟLาไป

เลย 
เสียงดังไปหน�อย   

ไม�มีดีกว�า เสีย
อากาศ 

ไม�ต�องหรอกดี
เกิน นั่งฟร ี

pw
2-

00
5 

ช 
นั่งข�างตรง 
MBK ช�วง

หลัง 

ไม�บ�อยเคย
มา 2-3คร�ง 

มานั่งรอลูกสาว 
เค�าพามาเที่ยว 

ทํางานที่นี ่

รอเค�าเลิก
งานเรื่อยๆ 

มีที่นั่งสบาย คนไม�เยอะ
มาก นั่งได�สบาย อยู�ข�าง

ในหนาวแอร2 ไม�ชนิ 

ทั้งรอทั้งพัก
ทั้งมาเที่ยว 

เป)นที่ว�าง ทางเดิน 
สวนสวยๆในเมือง 

เป)นได� ดีน�าจะมี 
เข�าง�ายมาได�

เลย 
ไปได�หลายที่

ดี 
สะดวกดี 

สบายลมพัด
ดี 

ปลอดภัยดี สะอาดมาก สวยดี จําง�าย มีชีวิตชีวาดี น�าสนใจ   น�าสนใจ น�าจะดี 
เฉยๆไม�ค�อย

สนใจ 
          เพิ่มที่นั่งจะยิ่งดี เพิ่มยิ่งดี     ไม�ดีนะ   

pw
2-

00
6 

ช 

ช+ช น�อง
นักเรียน นั่ง

ข�างตรง 
MBK ช�วง

หลัง 

ไม�บ�อยมาก
1-2/w 

แล�สแต�บางทีมา
นั่งรอเพื่อน รอ
เวลา มานั่งทาน
อะไรนิดหน�อย 

ประมาณ10-
20นาที 

มีที่ให�นั่ง คนไม�เยอะมาก 
นั่งได�สบาย ไม�ต�องเสีย

เงิน 

พักด�วย รอ
ด�วย พัก

จากการเดิน
ไปมา ทํา

ธุระ 

เป)นทางเดินเป)น  
จุดให�พักผ�อนได� 

เป)นที่พักผ�อนได� เห็นด�วยควรม ี เข�าถึงง�าย  
เชื่อมดีไปได�

หลายที่ 
สะดวกมาก สบายดี ปลอดภัยดี สะอาดดี มีเอกลักษณืดี มีชีวิตชีวาดี 

ดีดึงคนมา
ถ�ายภาพ 

น�าจะดี 
บรรยากาศดีมี
เพลงยิ่งดีเลย 

แล�วแต�กิจกรรม 
ขายเยอะแล�ว 

ไม�ดีกว�า 
มีก็ดี เป)นแผน
ที่ของแต�ละที่ 

        
เพิ่มที่นั่ง หรือให�
มีหลายๆแบบ 

มีเพิม่ยิ่งดีเลยร�มรื่น     
คงไม�เหมา คนไม�

ชอบก็มี 

มีก็ดี ไม�มีก็ได� 
เรื่องอื่นสําคัญ

กว�า 

pw
2-

00
7 

ญ 
ญ+ญ นั่งตรง
โค�งข�างMBK 

ไม�บ�อยมาก
1-2/w 

มานั่งคุยกัน นั่ง
พัก พักเวลงาน 

ประมาณ1
ชม. 

มีที่ให�นั่งสบาย คนไม�
เยอะมาก มมุนีค้นน�อย 

รอด�วย พัก
ด�วย คุยธุระ

ด�วย 

เป)นลานหน�าห�าง 
เป)นทางเดิน มีที่ให�

คนมานั่งได� 

เป)นได� ตอนนี้ก็เป)นที่มานั่งได� ดีที่ไม�
ต�องหาร�านนั่ง 

ง�ายมาก ใคร
ก็มาได� 

เชื่อมต�อดี สะดวกดี 
สบายดี 
อากาศดี 

ปลอดภัยดี สะอาดดี มีเอกลักษณ2 
มีคน

หลากหลาย 
หลายเวลา 

ดีสวยดี คนชอบ
มาถ�ายรูป 

ดีคนน�าจะชอบ ก็น�าจะดี แบบนี้ดีแล�ว 
มีก็ดี มีคนที่ไม�
เคยมาจะได�ไม�

งง 
        

เพิ่มที่นั่งอีกหน�อย
ก็ดี 

มีเพิม่จะดี กลางวันร�อน     
จัดที่ให�เฉพาะ ให�ไม�

รบกวนคนอื่น 

ไม�ต�องก็ได�มัน
กลางแจ�งกลัว

อันตราย 

pw
2-

00
8 

ญ 
นั่งตรงโค�ง
ข�างMBK 

3-4/w 
มาคุยธุระ มาคุย

โทรศพัท2 
20-30นาที 

หาที่นั่งสบายๆ มุม
เงียบๆ 

ออกมาคุย
ธุระ พัก
ด�วย หลัง
คุยก็มี

นั่งเล�นบ�าง 

เป)นที่สาธารณะ คน
ทั่วไปมาใช�ได� เป)น
ทางเดินผ�าน เป)น
ทางเชื่อมอาคาร

รถไฟฟLา 

ได� ทําให�เมืองน�าอยู�มากขึ้น เป]ดโอกาส
ให�คนทั่วไปมาใช�งานได�  

เข�าถึงง�าย
สะดวกสบาย

เชื่อมต�อได�ดี 
ดี สะดวกดี ไม�
ติดขัดอะไร 

ดีอากาศ
ถ�ายเทดี 

ดีสว�างดี มีคน
ดูแล 

ดีสะอาดมี
คนดูแล แต�
ทุกคนต�อง
ช�วยกัน 

ดีน�าใช�โดดเด�น จํา
ง�าย 

มีคนใช�
เรื่อยๆไม�เงีบ 

ดีน�าสนใจ 
น�าจะดี คนละ

แบบกับเป]ดเพลง 
มีได� ไม�รําคาญ

อะไร 
โล�งๆดีกว�า 

มีก็ดี ใช�บอก
ตําแหน�ง 

        
เพิ่มก็ดี ตามจุดที่
ว�างๆ คนใช�แน� 

เพิ่มจะดีให�ร�มรืน่     
ไม�ควรมีบนนี ้มีที่อื่น

ไป 

ไม�สําคัญกับพื้นที่ 
แต�ละคนควรมี
เอง ให�ใช�ฟร ี

pw
2-

00
9 

ช 
นั่งจุดที่นั่ง

หน�าMBK นั่ง
ถือของ 

ไม�บ�อยนานๆ
มาที 

มารอแฟนกับ
เพื่อนๆ มาเดิน
เล�นซื้อของกัน 

น�าจะ20-30
นาที 

จะกลับรถไฟฟLากัน เค�า
จะซื้อของอีก เมื่อยเลย

มานั่งรอ 

รอและนั่ง
พักด�วย 

เป)นลานหน�าห�าง 
ทางเชื่อมให�คนเดิน

ข�ามสะดวก 

คิดว�าเป)นได�นะ พัฒนาเมืองให�น�านั่ง 
น�าเดิน 

ดี เข�าถึงง�าย
ดี 

ไปได�หลายที่
ดี 

สะดวกดี 
โอเคสบายดี

มีลม 
ปลอดภัยดี สะอาดดี สวยดี จําง�าย 

มีชีวิต มีการ
เคลื่อนไหวดี 

ดีดึงดูดคน คน
ชอบถ�ายภาพ 

น�าจะดี  สบายๆ มีบ�างก็ดี 
มีแบบงาน

พิเศษชั่วคราว 
ควรม ีคนมา

ใหม�ไม�รู� 
        

มืที่ให�นั่ง
กระจายๆก็ดี ที่

นั่งแบบ
เคลื่อนย�ายเองได� 

มีต�นไม�เพิ่ม จัดเป)นสวน
เลย 

    
มีได� แต�ต�องจัดที่ให�
ไม�รบกวนคนอื่น 

จะดูแลยากไป
เกินที่แบบนี้ไม�มีก็

ได� 

pw
2-

01
0 

ช 
นั่งจุดที่นั่ง
หน�าMBK  

ไม�บ�อย 2-3
ครั้ง/เดือน 

มาเดินเล�น อันนี้
มานั่งพักว�าจะไป

ไหนต�อดี 
5-10นาที 

ว�างพอดี มีที่นั่งได� ไม�
ต�องเสียตังค2นั่งร�าน 

พักแหละ
พักสั้นๆ 

เป)นทางเดินข�ามให�
สะดวกสบาย 

เป)นได� ที่นี่ก็ถือว�าเป)นที่พักผ�อนได� คน
ชอบมานั่งมันก็มีบรรยากาศสบายดี 

เข�าถึงง�ายดี 
ใครก็มาได� 

เชื่อมต�อดี
หลายที่ 

สะดวก
กว�างขวางเดิน

ง�าย 

สบาย มีที่ให�
นั่งยืนเดิน

สบาย 

ปลอดภัยดี สว�าง
ดี 

สะอาดดี ไม�
ค�อยมีขยะ 

ดี น�าสบายจําง�าย 
ดูมีชีวิตชีวาดี 

จําง�าย 
ดีนะชอบ สวยดี คิดว�าดีนะ น�าสนใจดี 

เป)นตลาดอาร2ต
น�าจะดี 

มีก็ดี         
เพิ่มที่นั่งอีกนิด

หน�อย 
เพิ่มต�นได�อีกก็ดี     

ให�มีที่อื่น แอบๆ
หน�อย 

ไม�ม็ได� ใครๆก็มี
ส�วนตัว 

pw
2-

01
1 

ช 

ยืนตรงลาน
ใกล�รูปป-�น
หมาหน�า

MBK 

ไม�บ�อยมา
เมื่อมีธุระ 
ผ�านบ�อย

หยุดไม�บ�อย 

รอนัดเพื่อน นัด
กันไว� จะไปที่อื่น

ต�อ 
10-15นาที  

ยืนเพราะคิดว�าไม�นาน ขี้
เกียจเดินไปไกล ออก

จากสถานีแล�วเจอกันง�าย 
เป)นจุดที่หากันได�ง�าย 

มารอเฉยๆ
นะ 

เป)นทางเดิน ทาง
เชื่อม  

พัฒนาได� ถ�าเพิ่มร�มเงาต�นไม� จะน�าพัก
มากขึ้น คงสวยดี 

เข�าถึงง�าย 
เชื่อมได�ดี 
หลายจุด 

สะดวกใช�งาน
ง�าย 

สบาย 
อากาศถ�ายเท

ปลอดภัยดี สะอาดดี 
ดี เป)นภาพลักษณ2ที่

ดี 
มีชีวิต มีการ
เคลื่อนไหว 

ดี ดึงดูดผู�คน ดีน�าสนใจดี น�าจะดี ไม�มีก็ได� ดีกว�า ถามเอาก็ได�         
เพิ่มก็ได�ไม�เพิ่มก็

ได� 
ต�องการเพิ่มร�มเงา 

ต�นไม�ใหญ� กลางวันร�อน 
    

ก็ควรอยู�ในจุดที่ไม�
กวนคนอื่น 

ไม�ต�องก็ได� ไปมี
ในอาคาร 

pw
2-

01
2 

ญ 

ญ ญ ญ เดิน
ถ�ายรูปตรง
มุมโค�งที่คน
ชอบถ�ายกัน 

ไม�บ�อยนานๆ
มาที 

ตั้งใจมาถ�ายรูป 
ลองเลนส2 ซื้อมา

ใหม� 

30นาที 
ประมาณ 

มุมสวยดี เป)นจุดเด�นแถว
นี้ 

ตั้งใจมา
ถ�ายรูปเลย 
ไม�ได�คิดว�า
พักผ�อน 

ตอนนี้มองว�าเป)นแค�
ทางเดินเชื่อม 

ควรพัฒนาได�มากกว�านี ้เป)นสวนลอย
ฟLาไปเลย ให�ถ�ายภาพได�สวยๆ 

เข�าถึงง�ายดี  
เชื่อมต�อ
เยอะ 

สะดวกดี สบายโอเค ก็ดี กลัวต�างชาติ สะอาดดี น�าสนใจ โดดเด�น 
มีชีวิตชีวาดี 

คนใช�
หลากหลาย 

ดีชอบ มีสีสัน 
เป)นจุดสนใจ 

น�าจะดี ส�งเสริม
แสดง

ความสามารถ 
น�าจะดั สนุกดี 

ในห�างขายแล�ว 
เป)นลานโล�ง

ดีกว�า 

เป)นเรื่องทั่วไป
ที่น�าจะม ี

แสงน�อย ถ�ายภาพ
ยาก อยากให�สว�าง

กว�านี้หน�อย 
      

เพิ่มก็ดี ดูใช�กัน
เยอะ 

เพิ่มจัดสวยๆเลย     ไม�ชอบ   

pw
2-

01
3 

ญ 
นั่งที่นั่งหน�า
สยามดิส ญ+

ช 

ไม�บ�อย 
นานๆที 

มาเดินเล�นสยาม 
เลยแวะมา
ถ�ายรูปเล�น 

30นาที 
ประมาณ 

ก็เดิยถ�ายมาเรื่อยๆมาถึง
ตรงนี ้มุมสวยดี และเย็น

ดีพักหน�อย 

คิดว�า
พักผ�อนนะ 

มองว�าเป)นทางเดิน
ทางเชื่อมและเป)นที่

นั่งพักได� 

เป)นได�ให�คนมาพักไม�นาน คนละแบบ
กับสวนข�างล�าง แต�แบบนี้ก็ดีนะสวยดี

สบาย 
เข�าถึงได�ง�าย เชื่อมต�อดี สะดวกสบาย 

สบาย 
บรรยากาศดี 

ปลอดภัยดี สะอาดดี 
สวยงาม โดดเด�น 

จําง�าย 
มีคนเยอ มี

ชีวิต 
ดี ดึงดูดคน เมือง

สวยดี 
มีการแสดง น�าดู โอเคน�าสนใจ 

ไม�ดีกว�าขายใน
ห�างแล�ว 

มีผังก็ดี 
แสงน�อยสําหรับ

ถ�ายภาพ อยากให�
สว�างขึ้น 

      
เพิ่มที่นั่งก็ดี ที่ยัง

ว�าง 
มีเยอะๆเลยจะได�

สบายๆ 
    ไม�มีบนนี้ดีกว�า มีในอาคารดีกว�า 

pw
2-

01
4 ญ 

นั่งที่นั่งหน�า
สยามดิส 

ไม�บ�อยมาก
1-2/w 

มารอเพือน 
เพื่อนเดินดูของ 

ประมาณ10-
20นาที 

เดินออกจากอาคารก็เจอ
ได�หาง�ายมีที่นั่งสบาย 

เป)นการรอ
พักผ�อนด�วย 

เป)นทางเชื่อมอาคาร 
รถไฟฟLา เป)นที่นั่ง 

เป)นได�ในเมืองต�องการพื้นที่ธรรมชาติ
สบายๆ มีที่สวยๆให�ได�ใช�ไม�เสียงเงิน 

เข�าถึงได�ดี 
ใครก็มาได� 

เชื่อมต�อ
หลายจุดดี 

สะดวกเดินได�
ง�าย 

สบาย 
อากาศดี 

ปลอดภัยดี สะอาดมาก 
สวยงาม น�าสนใจ 

เด�น จําง�าย 
มีชีตชีวาดี 
คนใช�ตลอด 

น�าสนใจ ตาม
เทศกาล 

มีได� ก็ดี 
ขึ้นอยู�กับเกมส2

อะไร 
มีแบบนานๆที

ได� 
มีก็ได�         เพิ่มได�ก็ยิ่งดี เพิ่มได�ก็ยิ่งดี     ไม�ต�องการ 

ไม�ต�องหรอก มีใน
อาคารดีกว�า 

pw
2-

01
5 

ญ 
นั่งที่นั่งช�วง
กลางฝ-�งใกล�

หอศิลป� 

บ�อยมาทุก
วัน 

มารอเพิ่อนหลัง
เลิกงาน รอกลับ

บ�าน 

น�าจะ20-30
นาที 

มีที่ให�นั่งรอก็สบายดี ไม�
ต�องเสียเงินนั่งซื้ออะไร 
ซื้อของมาทานได�ด�วย 

รอด�วยพัก
ด�วย นั่งกิน
นั่งเล�นไป 

เป)นที่สาธารณะดีดี 
ให�คนมาใช� ให�เดิน

ข�าม สบายๆ 

เป)นได�เลยดีเลย เมืองก็สวยไปด�วย ใคร
ก็ใช�ได�ไม�ว�าจนรวย แต�คนใช�ต�อง

ร�วมกันดูแล 

ง�าย มาได�
ง�าย ใครก็มา

ได� 
เชื่อมหลายที่ 

สะดวก
กว�างขวางมาก 

ดี มีที่นั่ง 
สบาย 

ดีมีเจ�าหน�าที่
ดูแล 

สะอาดดี ถัง
ขยะไกล
หน�อย 

เด�น สวยงาม น�านั่ง 
มีชีวิตชีวาดี 

คนใช�
หลากหลาย 

ดีสวย มีตาม
เทศกาล 

ดีนะถ�าม ีคนก็ดู ดี น�าสนใจ 
เฉยๆ อาจแถว
นี้ขายเยอะแล�ว 

มีก็กีดีมี
ประโยชน2ดี 

เพิ่มสว�างหน�อย 
ถัง
ขยะ
น�อย 

    เพิ่มได�ก็ยิ่งดี เพิ่มได�ก็ยิ่งดี     ไม�มีบนนี้ดีกว�า 
สบายเกินไป ไม�

ต�องหรอก 

(ตารางมีต�อ) 
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ตารางที่ 7.2(ต�อ): แสดงข�อมูลความเห็นการสัมภาษณ2 รอบที่2 
 

 

รหั
ส 

เพ
ศ ผู�ใช�และ

ตําแหน�ง 
ความถี ่ จุดประ-สงค2 การใช�เวลา การตัด สินใจหยุด 

กิจกรรมที่
ทําเป)นอะไร 

มุมมองส�วนตัว เป)นที่พักผ�อนได�ไหม 
เพื่อการสัญจร เพื่อการเป)นพื้นที่สาธารณะ กิจกรรมพเิศษชั่วคราว สอบถามความเหน็ ป-ญหา ความความต�องการ 

การเข�าถึง การเชื่อมต�อ สะดวก สบาย ปลอดภัย สะอาด ภาพลักษณ2 มีชีวิตชีวา 
ถ�าย ภาพ
เทศกาล 

การแสดง/ดนตรี ร�วมสนุก/เกมส2 ขายของ ปLาย แสง ขยะ คนจร 
เจ�า 

หน�าที่ 
ที่
นั่ง

ต�นไม� ลําโพง 
ขาย
ของ 

ที่สูบบุหรี ่ ที่ชาร2ตwifi 

7/3/2561 (ลานปทุมวัน) 

pw
2-

01
6 

ญ 
ยืนอยู�ขอบ

ทาง 

บ�อยนะผ�าน
ทุกวัน หยุด

บางวัน 

มาหยุดคุย
โทรศพัท2 หยุด
พัก ดูไปเรื่อย 

แล�วแต�วัน 
10-30นาที 

วันนี้มาคุยโทรศัทพ2 หาที่
ห�างคนหน�อย ตรงนี้ไม�
เกะกะ ไม�ได�อยากนั่ง 

เป)นหยุดพัก 
หยุดทําธุระ 

เป)นทางเดิน ทาง
เชื่อม ทางสาธารณะ 

เป)นได� สําคัญด�วยนะ ทําให�เมืองสวยดี 
เข�าถึงง�าย
ใครก็มาได� 

เชื่อมต�อ
หลายจุดดี 

สะดวก เดินง�าย 
สบายดี มีลม 

มีที่นั่ง 
บรรยากาศดี 

รู�สึกปลอดภัยดี สะอาดดี  
มีเอกลักษณ2 สวยดี 

เด�น 

มีชีวิตชีวาดี 
คนใช�

หลากหลาย 

จัดสวยก็ดีน�า
ตื่นเต�น 

มีก็ดีน�าตื่นเต�น น�าจะดี 
ขายตาม

เทศกาลก็ดี 
ตลอดไม�ดี 

ดีนะ มีผังก็ดีมี
คนไม�เคยมา 

ได�เข�าใจ 
        

กระจายให�ทั่วๆ
พื้นที่ 

เพิ่มได� มีเยอะยิ่งดีร�มรืน่     
จัดจุดให�ไม�รบกวน

คนอื่น 
ไม�ต�อง ทุกคนมี

ของตัวเอง 

pw
2-

01
7 

ช 
นั่งช�วง

กลางๆใกล�
มุมใต�ราง 

แทบทุกวัน
เลย 

มารอเพิ่อนหลัง
เลิกงาน รอกลับ

บ�าน 

แล�วแต�วัน 
10-30นาที 

ว�างพอดี มีที่นั่งได� คึกคัก
ดี 

รอด�วย พัก
ได�ด�วย 

เป)นทางเดินข�ามให�
สะดวกสบาย 

เป)นได� ดีเลยเมืองสวยดี คนก็มีที่ดีดี 
ดี เข�าถึงง�าย

ดี 
เชื่อมต�อได�ดี 

สะดวกใช�งาน
ง�าย 

สบายดี มีลม 
มีที่นั่ง 

บรรยากาศดี 
รู�สึกปลอดภัยดี 

ดีสะอาดมี
คนดูแล แต�
ทุกคนต�อง
ช�วยกัน 

ดี เป)นภาพลักษณ2ที่
ดี 

มีชีวิต มีการ
เคลื่อนไหว 

ดีสวย มีตาม
เทศกาล 

น�าจะดี  สบายๆ 
มีได� ไม�รําคาญ

อะไร 
มีแบบนานๆที

ได� 
มีผังก็ดี         

เพิ่มก็ดี ดูใช�กัน
เยอะ 

เพิ่มต�นได�อีกก็ดี     ไม�ต�องการ 
ไม�ต�อง ทุกคนมี

ของตัวเอง 

pw
2-

01
8 

ช 
นั่งช�วง

กลางๆใกล�
มุมใต�ราง 

ไม�บ�อย 
นานๆที 

มาเที่ยวแถวนี้จะ
กลับรถไฟฟLา 
นั่งเล�นก�อน 

10-15นาที  
เดินมาเรื่อยเมื่อย ตรงนี้

คนเยอะดีไม�น�ากลัว  

พักผ�อนได� 
เป)นการนั่ง

เฉยๆ 
นั่งเล�น 

เป)นทางเดิน ทางชื่อ
มดีดี สวนลอย 

ได� ทําให�เมืองน�าอยู�มากขึ้น เป]ดโอกาส
ให�คนทั่วไปมาใช�งานได�  

ดี เข�าถึงง�าย
ดี 

เชื่อมต�อ
หลายที่ 

สะดวกดี 
ดีอากาศ
ถ�ายเทดี 

ปลอดภัยดี สว�าง
ดี 

สะอาดดี ไม�
ค�อยมีขยะ 

สวยงาม โดดเด�น 
จําง�าย 

มีชีวิตชีวาดี 
คนใช�

หลากหลาย 

ดีชอบ มีสีสัน 
เป)นจุดสนใจ 

น�าจะดี คนละ
แบบกับเป]ดเพลง 

ดี น�าสนใจ 
เฉยๆไม�ค�อย

สนใจ 
เป)นเรื่องทั่วไป

ที่น�าจะม ี
        เพิ่มได�ก็ยิ่งดี เพิ่มได� มีเยอะยิ่งดีร�มรืน่     ไม�ต�องการ 

ไม�ต�องหรอก มีใน
อาคารดีกว�า 

pw
2-

01
9 

ญ 
นั่งที่นั่งหน�า
สยามดิส 

ไม�บ�อย 
นานๆที 

มาทําธุระ เสร็จ
แล�วก็มาเดินเล�น 

ประมาณ10-
20นาที 

ตรงนี้เยน็ดีนะ มีลมอ2พัด
มา สว�างดี สวยดี ว�าง

พอดี 

คิดว�า
พักผ�อนนะ 

เป)นที่ให�มานั่ง
พักผ�อน นั่งเล�น 
เป)นทางเดิน 

พัฒนาได� ถ�าเพิ่มร�มเงาต�นไม� จะน�าพัก
มากขึ้น คงสวยดี 

เข�าถึงง�าย เชื่อมต�อได�ดี 
สะดวกใช�งาน

ง�าย 
สบายโอเค รู�สึกปลอดภัยดี   น�าสนใจ โดดเด�น 

มีชีวิตชีวาดี 
คนใช�

หลากหลาย 

น�าสนใจ ตาม
เทศกาล 

น�าจะดี คนละ
แบบกับเป]ดเพลง 

มีได� ไม�รําคาญ
อะไร 

แบบนี้ดีแล�ว มีผังก็ดี         
เพิ่มก็ได�ไม�เพิ่มก็

ได� 
เพิ่มก็ได�ไม�เพิ่มก็ได�     ไม�มีบนนี้ดีกว�า 

ไม�ต�อง ทุกคนมี
ของตัวเอง 

pw
2-

02
0 

ญ 
นั่งที่นั่งหน�า
สยามดิส 

ใช�ทุกวัน เลิก
งานใช�ทุกวัน 

มารอเพิ่อนหลัง
เลิกงาน รอกลับ

บ�าน 

น�าจะ20-30
นาที 

สว�างดี เยน็ดี หากันง�าย 
เป)นการรอ
พักผ�อนด�วย 

เป)นทางเดินข�ามให�
สะดวกสบาย 

เป)นได�เป)นที่ที่ดี ใครก็มาใช�ได� ทําดีมาก
เลย 

เข�าถึงง�าย เชื่อมต�อได�ดี 
สะดวกใช�งาน

ง�าย 
ดีอากาศ
ถ�ายเทดี 

รู�สึกปลอดภัยดี 
สะอาดดี ไม�
ค�อยมีขยะ 

สวยงาม โดดเด�น 
จําง�าย 

มีชีวิต มีการ
เคลื่อนไหว 

ดีสวย มีตาม
เทศกาล 

น�าจะดี  สบายๆ ดี น�าสนใจ 
ไม�ดีกว�าขายใน

ห�างแล�ว 
เป)นเรื่องทั่วไป

ที่น�าจะม ี
        

เพิ่มที่นั่งอีกนิด
หน�อย 

เพิ่มต�นได�อีกก็ดี     ไม�ต�องการ 
ไม�ต�องหรอก มีใน

อาคารดีกว�า 

pw
2-

02
1 

ญ 
นั่งช�วง

กลางๆใกล�
มุมใต�ราง 

ใช�ทุกวัน เลิก
งานใช�ทุกวัน 

มานั่งรอเวลานั่ง
เพลินแปปนึง 
ค�อยกับบ�าน 
ทานขนม 

10-15นาที  
สบาย ทางผ�านพอดี นั่ง
ทานอะไรได�ดูโน�นนี่ไป

เรื่อย 

คิดว�า
พักผ�อนนะ 

เป)นที่ให�มานั่ง
พักผ�อน นั่งเล�น 
เป)นทางเดิน 

เป)นได�แน�นอน ให�เมื่องควรมีที่แบบนี้
เยอะๆนะ ใครก�มาได� 

เข�าถึงได�ดี 
ใครก็มาได� 

เชื่อมต�อ
หลายที่ 

สะดวกดี 
สบายดี มีลม 

มีที่นั่ง 
บรรยากาศดี 

ปลอดภัยดี สว�าง
ดี 

ดีสะอาดมี
คนดูแล แต�
ทุกคนต�อง
ช�วยกัน 

ดี เป)นภาพลักษณ2ที่
ดี 

มีชีวิต มีการ
เคลื่อนไหว 

น�าสนใจ ตาม
เทศกาล 

น�าจะดี คนละ
แบบกับเป]ดเพลง 

มีได� ไม�รําคาญ
อะไร 

มีแบบนานๆที
ได� 

มีผังก็ดี         
เพิ่มก็ดี ดูใช�กัน

เยอะ 
เพิ่มต�นได�อีกก็ดี     ไม�ต�องการ 

จะดูแลยากไป
เกินที่แบบนี้ไม�มีก็

ได� 

pw
2-

02
2 

ช 
นั่งที่นั่งช�วง
กลางฝ-�งใกล�

หอศิลป� 

ไม�บ�อยมา
เมื่อมีธุระ 
ผ�านบ�อย

หยุดไม�บ�อย 

มาเที่ยวแถวนี้จะ
กลับรถไฟฟLา 
นั่งเล�นก�อน 

ประมาณ10-
20นาที 

ผ�านมาพอดี มีที่ให�นั่ง นั่ง
ดูบรรยากาศ พูดคยุกัน

หน�อย 

คิดว�า
พักผ�อนนะ 

เป)นที่ให�มานั่ง
พักผ�อน นั่งเล�น 
เป)นทางเดิน 

เป)นได�เป)นที่ที่ดี ใครก็มาใช�ได� ทําดีมาก
เลย 

เข�าถึงได�ดี 
ใครก็มาได� 

เชื่อมต�อ
หลายจุดดี 

สะดวกใช�งาน
ง�าย 

สบายดี มีลม 
มีที่นั่ง 

บรรยากาศดี 

ปลอดภัยดี สว�าง
ดี 

สะอาดดี 
สวยงาม โดดเด�น 

จําง�าย 

มีชีวิตชีวาดี 
คนใช�

หลากหลาย 

ดีสวย มีตาม
เทศกาล 

ดีนะถ�าม ีคนก็ดู ดี น�าสนใจ 
ไม�ดีกว�าขายใน

ห�างแล�ว 
ไม�ได�เข�าใจ
ยากมาก 

        เพิ่มได�ก็ยิ่งดี เพิ่มได� มีเยอะยิ่งดีร�มรืน่     ไม�มีบนนี้ดีกว�า 
ไม�ต�อง ทุกคนมี

ของตัวเอง 

pw
2-

02
3 

ญ 
นั่งที่นั่งช�วง
กลางฝ-�งใกล�

หอศิลป� 

ไม�บ�อยมาก
1-2/w 

มาหาเพื่อน 
ประมาณ10-

20นาที 
ว�างพอดี มีที่นั่งได� ไม�
ต�องเสียตังค2นั่งร�าน 

มารอเฉยๆ
นะ 

เป)นทางเดินข�ามให�
สะดวกสบาย 

เป)นได�ในเมืองต�องการพื้นที่ธรรมชาติ
สบายๆ มีที่สวยๆให�ได�ใช�ไม�ต�องเสียง

เงิน 

ดี เข�าถึงง�าย
ดี 

เชื่อมต�อได�ดี 
สะดวกเดินได�

ง�าย 

สบายดี มีลม 
มีที่นั่ง 

บรรยากาศดี 
รู�สึกปลอดภัยดี สะอาดดี น�าสนใจ โดดเด�น 

มีชีวิตชีวาดี 
คนใช�

หลากหลาย 

ดีสวย มีตาม
เทศกาล 

ดีน�าสนใจดี 
มีได� ไม�รําคาญ

อะไร 
ไม�ดีกว�าขายใน

ห�างแล�ว 
มีก็กีดีมี

ประโยชน2ดี 
        

เพิ่มก็ได�ไม�เพิ่มก็
ได� 

เพิ่มต�นได�อีกก็ดี     ไม�ต�องการ 
ไม�ต�องหรอก มีใน

อาคารดีกว�า 

pw
2-

02
4 

ช 
นั่งช�วง

กลางๆใกล�
มุมใต�ราง 

บ�อยนะผ�าน
ทุกวัน หยุด

บางวัน 

นั่งทานน้ําทาน
ขนม เล�น
โทรศพัท2 

น�าจะ20-30
นาที 

มีที่ให�นั่งสบายๆดี ทาน
ของได� 

คิดว�า
พักผ�อนนะ 

เป)นทางเดิน เป)นที่
สาธารณะ เป)นที่นั่ง

พักผ�อน 

เป)นได�แน�นอน ให�เมื่องควรมีที่แบบนี้
เยอะๆนะ ใครก�มาได� 

เข�าถึงง�าย เชื่อมต�อได�ดี สะดวกมาก 
ดีอากาศ
ถ�ายเทดี 

รู�สึกปลอดภัยดี สะอาดดี 
สวยงาม โดดเด�น 

จําง�าย 
มีชีวิตชีวาดี 

ดีสวย มีตาม
เทศกาล 

น�าจะดี คนละ
แบบกับเป]ดเพลง 

ขึ้นอยู�กับเกมส2
อะไร 

เฉยๆ อาจแถว
นี้ขายเยอะแล�ว 

มีก็กีดีมี
ประโยชน2ดี 

        
เพิ่มก็ดี ดูใช�กัน

เยอะ 
เพิ่มได� มีเยอะยิ่งดีร�มรืน่     ไม�มีบนนี้ดีกว�า 

จะดูแลยากไป
เกินที่แบบนี้ไม�มีก็

ได� 

pw
2-

02
5 

ช 
ยืนอยู�ขอบ

ทาง 
ใช�ทุกวัน เลิก
งานใช�ทุกวัน 

รอแฟนกลับบ�าน 
30นาที 

ประมาณ 
มุมสวยดี เป)นจุดเด�นแถว

นี้ 
เป)นการรอ
พักผ�อนด�วย 

เป)นทางเดินข�ามให�
สะดวกสบาย 

เป)นได�เป)นที่ที่ดี ใครก็มาใช�ได� ทําดีมาก
เลย 

ดี เข�าถึงง�าย
ดี 

เชื่อมต�อ
หลายจุดดี 

สะดวกใช�งาน
ง�าย 

สบายโอเค รู�สึกปลอดภัยดี 
สะอาดดี ไม�
ค�อยมีขยะ 

น�าสนใจ โดดเด�น 
มีชีวิตชีวาดี 

คนใช�
หลากหลาย 

ดีชอบ มีสีสัน 
เป)นจุดสนใจ 

คิดว�าดีนะ 
มีได� ไม�รําคาญ

อะไร 
ไม�มีก็ได� ดีกว�า 

มีก็กีดีมี
ประโยชน2ดี 

        
เพิ่มที่นั่งอีกนิด

หน�อย 
เพิ่มได� มีเยอะยิ่งดีร�มรืน่     ไม�มีบนนี้ดีกว�า 

ไม�ต�องหรอก มีใน
อาคารดีกว�า 

pw
2-

02
6 

ช 
ยืนอยู�ขอบ

ทาง 

บ�อยนะผ�าน
ทุกวัน หยุด

บางวัน 

หยุดคุยโทรศัทพ2 
แล�วมองดูไป

เรื่อย พักสมอง 
10-15นาที  

หาที่ยืนไม�ขวางทาง วิว
สวยดี ดูรถดูถนนดูไฟ 

มาคุยธุระ 
พักด�วย  

เป)นทางเดิน เป)นที่
สาธารณะ เป)นที่นั่ง

พักผ�อน 

ควรพัฒนาได�มากกว�านี ้เป)นสวนลอย
ฟLาไปเลย ให�ถ�ายภาพได�สวยๆ 

ดี เข�าถึงง�าย
ดี 

เชื่อมต�อได�ดี สะดวกดี 
ดีอากาศ
ถ�ายเทดี 

ปลอดภัยดี สว�าง
ดี 

ดีสะอาดมี
คนดูแล แต�
ทุกคนต�อง
ช�วยกัน 

สวยงาม น�าสนใจ 
เด�น จําง�าย 

มีชีวิตชีวาดี 
ดีสวย มีตาม

เทศกาล 
น�าจะดี  สบายๆ 

ขึ้นอยู�กับเกมส2
อะไร 

ไม�มีก็ได� ดีกว�า 
เป)นเรื่องทั่วไป

ที่น�าจะม ี
        

เพิ่มก็ได�ไม�เพิ่มก็
ได� 

เพิ่มต�นได�อีกก็ดี     
จัดจุดให�ไม�รบกวน

คนอื่น 
ไม�ต�อง ทุกคนมี

ของตัวเอง 

pw
2-

02
7 

ญ 
นั่งที่นั่งช�วง
กลางฝ-�งใกล�

หอศิลป� 

บ�อยนะผ�าน
ทุกวัน หยุด

บางวัน 

นั่งทานน้ําทาน
ขนม เล�น
โทรศพัท2 

30นาที 
ประมาณ 

มีที่ให�นั่งสบายๆดี ทาน
ของได� 

คิดว�า
พักผ�อนนะ 

เป)นที่ให�มานั่ง
พักผ�อน นั่งเล�น 
เป)นทางเดิน 

เป)นได�แน�นอน ให�เมื่องควรมีที่แบบนี้
เยอะๆนะ ใครก�มาได� 

เข�าถึงได�ดี 
ใครก็มาได� 

เชื่อมต�อ
หลายที่ 

สะดวกดี 
สบายดี มีลม 

มีที่นั่ง 
บรรยากาศดี 

รู�สึกปลอดภัยดี สะอาดดี 
สวยงาม โดดเด�น 

จําง�าย 

มีชีวิตชีวาดี 
คนใช�

หลากหลาย 

น�าสนใจ ตาม
เทศกาล 

ดีน�าสนใจดี น�าสนใจดี 
มีแบบนานๆที

ได� 
ไม�ได�ไกลมาก 

หาง�าย 
        เพิ่มได�ก็ยิ่งดี เพิ่มต�นได�อีกก็ดี     ไม�มีบนนี้ดีกว�า 

ไม�ต�อง ทุกคนมี
ของตัวเอง 
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ภาคผนวก ค 

ข�อมูลการใช�งานเพ่ิมเติมของกรณีศึกษา 
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1) แผนภาพการสังเกตการเลือกทํากรรมทางเลือกบนพ้ืนท่ีกรณีศึกษา 
 
ภาพท่ี 7.5: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาสะพานช�องนนทรี (1)  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7.6: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาช�องนนทรี (2)  
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ภาพท่ี 7.7: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาสะพานช�องนนทรี (3)  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 7.8: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาสะพานช�องนนทรี (4)  
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ภาพท่ี 7.9: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาสะพานช�องนนทรี (5)  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7.10: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาสะพานช�องนนทรี (6)  
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ภาพท่ี 7.11: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาสะพานช�องนนทรี (7)  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 7.12: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาสะพานช�องนนทรี (8)  
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ภาพท่ี 7.13: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค (1)  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 7.14: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค (2)  
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ภาพท่ี 7.15: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค (3)  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7.16: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค (4) 
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ภาพท่ี 7.17: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค (5) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7.18: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค (6)  
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ภาพท่ี 7.19: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค (7) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 7.20: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค (8)  
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ภาพท่ี 7.21: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค (9)  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 7.22: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค (10)  
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ภาพท่ี 7.23: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาลานปทุมวัน (1)  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7.24: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาลานปทุมวัน (2)  
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ภาพท่ี 7.25: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาลานปทุมวัน (3)  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7.26: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาลานปทุมวัน (4)  
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ภาพท่ี 7.27: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาลานปทุมวัน (5) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7.28: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาลานปทุมวัน (6) 
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ภาพท่ี 7.29: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาลานปทุมวัน (7)  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7.30: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาลานปทุมวัน (8)  
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ภาพท่ี 7.31: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาลานปทุมวัน (9)  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7.32: แสดงกิจกรรมทางเลือกของกรณีศึกษาลานปทุมวัน (10)  
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7.2 แผนภาพการรวบรวมกิจกรรมพิเศษชั่วคราวบนพ้ืนท่ีกรณีศึกษา 
 
ภาพท่ี 7.33: แสดงกิจกรรมพิเศษชั่วคราวของกรณีศึกษาสะพานช�องนนทรี 

 
  
 
 
 
  
  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



170 
 

  

ภาพท่ี 7.34: แสดงกิจกรรมพิเศษชั่วคราวของกรณีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค (1) 
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ภาพท่ี 7.35: แสดงกิจกรรมพิเศษชั่วคราวของกรณีศึกษาควอเทียร2ปาร2ค (2) 
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ภาพท่ี 7.36: แสดงกิจกรรมพิเศษชั่วคราวของกรณีศึกษาลานปทุมวัน 
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ประวัติเจ�าของผลงาน 
 

ชื่อ – สกุล   นางสาวปณิชา ทิพย2ทีปกร 
อีเมล   panichathip.thip@gmail.com 
ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2559 สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
   จากคณะสถาป-ตยกรรมศาสตร2 สาขาออกแบบภายใน  
    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 








