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การออกแบบพ้ืนที่สาธารณะ ทางเดินเทา 
และทางเดินลอยฟายานโยธี - ราชวิถี 

ธีรจุฑา บญุยงค1, ศศิกาญจน ศรีโสภณ2 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาลัยรังสิต ปทุมธานี ประเทศไทย 

 

บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษารูปแบบทางกายภาพและกิจกรรมในยานโยธี–ราชวิถี  2) เพื่อ
ศึกษาระบบสัญจรและรูปแบบทางสัญจรบริเวณถนนราชวิถี 3) เพื่อนําเสนอผลงานออกแบบพื้นที่สาธารณะ 
พื้นที่ทางสัญจรเทา และทางเดินลอยฟาบริเวณถนนราชวิถี โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและลง
พื้นที่สํารวจกายภาพ ขอมูลกิจกรรมผูเขามาใชงาน ระบบและเสนทางการสัญจร และพ้ืนที่สาธารณะที่สําคัญ
ภายในยาน  นํามาวิเคราะหรวมกับแนวคิดโครงการเมอืงเดินไดและแนวคิดเมืองเดินด ีนําเสนอผลการวิจัยผาน
ผลงานออกแบบ 3 พื้นที่สําคัญในยานไดแก 1.พื้นที่สาธารณะ ออกแบบเช่ือมโยงกับบริบทรอบขาง เพ่ือสราง
ปฏิสัมพันธ สรางทางเลือกในการทาํกิจกรรมพักผอนอันกอใหเกิดความหลากหลายและความมีชีวิตชีวาในพื้นที่ 
2. พื้นที่สัญจรที่ออกแบบโดยคํานึงถึงผูที่จะเขามาใชงานทุกรูปแบบโดยเฉพาะผูพิการทางสายตาและผูพิการ
ทางการเคลื่อนไหว โดยออกแบบทางลาด สรางสัญลักษณทางเดินเบรลลบลอ็ก จุดพักผอนท่ีสรางความสะดวก
ในการใชงานและพึ่งพาตนเองได 3. ทางเดินลอยฟาออกแบบโดยใหความสําคัญกับบริเวณจุดเช่ือมตอระหวาง
อาคารและพื้นที่ทางเดินลอยฟา รวมถึงออกแบบทางเดินใหมีขนาดและสภาพเหมาะสมมองเห็นไดชัดเจน มี
การจัดพื้นที่สําหรับกิจกรรมและพักผอน เพ่ือเปนอีกทางเลือกใหผูคนสามารถเขามาใชงานได  
 

คําสําคัญ: พื้นที่วางสาธารณะ, ทางเดินเทา, ทางเดินลอยฟา 
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The Public Space, footway and Skywalk Design  
at Yothi–Ratchawithi Area 

Theejuta Boonyong, Sasikan Srisopon 

Faculty of Architecture, Rangsit University, Pathum Thani, Thailand 

 
Abstract 

The objectives of this research are 1) To study the physical forms of cities and activities 

in the Yothi-Ratchawithi Area 2) To study the traffic systems and the traffic patterns on Rajavithi 

Road 3) To present the design of public areas, footway and skywalk at Yothi-Ratchawithi Area. 
This research has collected data from documents and surveyed in the area of physical, user 

activities, systems and routes for transportation and important areas. The data were Analyzed 

with the walkable city concept and the good walk concept. The results of this research are 

presented through projects design in 3 areas which are 1. Public areas which are designed in 

relation to the surrounding context in order to have interaction and create alternatives for 

leisure activities causing diversity and vitality in the area. 2. The footway areas are designed 

with regard to all types of people, especially those with disabilities and mobility. By designing 

the ramp Create a block symbol braille Resting spot to facilitate this group of people to be 

able to be self-reliant. 3. The skywalk area is designed with the focus on the connection  

between the building and the skywalk. Including designing corridors to be of suitable size and 

condition and clearly visible including setting up space for leisure activities as alternative for 

people to use. 
 
Keywords: Public space, footway, Skywalk 
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บทนํา 
 ยานโยธี-ราชวิถีเปนยานศูนยกลางทาง
การแพทยและบริการสาธารณะ รวมทั้งสถาบันวิจัย 
สถานศึกษาและสถานท่ีราชการ นอกจากน้ียังเปน
จุดเ ช่ือมตอและจุดเปลี่ยนถ ายการสัญจรท่ีมี
ความสําคัญแหงหนึ่งของพื้นที่กรงุเทพมหานคร โดย
มีระบบขนสงสาธารณะหลายประเภท ทั้งรถไฟฟา 
รถตู รวมถึงรถประจําทาง ที่ ใหบริการขนส ง
ผู โดยสารทั้ งในระดับเมืองและระดับภูมิภาค
(UDDC,2562)   โดยแผนการพัฒนาและปรับปรุง
พื้นที่ยานโยธี - ราชวิถี กําหนดใหมีการใชประโยชน
ที่ดินเต็มศักยภาพ เพื่อสอดคลองกับนโยบายการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  
 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
มาตรการทางผังเมืองและขอเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อสงเสริมภูมิทัศน ยานโยธี-ราชวิถี 2575 
ตามโครงการ Bangkok 250 ของสํานักผังเมือง 
กทม   รวมกับ ศูนยออกแบบและพัฒนาเมือง 
(UDDC) คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  สรุปวาแผนการพัฒนาพื้นที่ดังกลาว
สามารถแบงเปน 3 ระยะ  ไดแก  
 1. ระยะสั้น 5 ป นําเสนอใหมีการจัดสรร
พื้นที่พักผอน/พื้นที่อยูอาศัยช่ัวคราวใหกลุมคนไข
และเครือญาติ และสามารถเขาถึงพื้นที่สีเขียวที่มอียู
เดิมใหงายข้ึน  
 2. ระยะกลาง 10 ป นําเสนอใหมีการ
กอสรางทางเดินลอยฟา(skywalk) ที่จะเช่ือมตอ
โรงพยาบาลในยานและสถานี BTS อนุสาวรียชัย-
สมรภูมิ  รวมถึงพัฒนาพื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะ 
และเช่ือมโยงโครงขายทางเดินเทาภายในยาน 

 3. ระยะยาว 20 ป นําเสนอใหปรับปรงุการ
ใชประโยชนที่ดินในยานใหเปนพื้นที่ Mixed use 

 นอกจากนี้ผู ศึกษาไดทําการศึกษาและ
สํารวจกายภาพทั่วไปบนพื้นที่ยานโยธี-ราชวิถีพบวา
มีปญหาสําคัญคือ พื้นที่สาธารณะไมสามารถ
ตอบสนองตอการเขาถึงของกลุมคนไดเทาที่ควร  
รวมถึงสภาพภูมิทัศนไมเอื้อตอการใชสอยและสราง
บรรยากาศท่ีเปนมิตรทางสังคม สอดคลองกับ
บทความที่อธิบายวา ยานโยธี-ราชวิถีนี้มีพื้นที่วาง
ทั้งหมดกวา 360,000 ตร .ม. โดยเปนพื้นที่หนา
หนวยงานราชการถึง 120,000 ตร .ม. ซึ่งแตละ
หนวยงานมีการลอมรั้ว กั้นกําแพงทึบเพ่ือแบงแยก
ขอบเขตของตน ทําใหขาดการเช่ือมตอทางกายภาพ
ของแตละหนวยงานและไมเปนมิตรตอการใชพื้นที่
เดินเทาของคนท่ัวไป (ประชาไท, 2559) มากกวา
นั้นพื้นที่ทางเดินเทาบางสวนยังมีสภาพทรุดโทรม 
ขาดความตอเนื่องของระบบทางสัญจรเทา และ
ลักษณะกายภาพไมเอื้อตอการใชสอยของคนทุก
กลุ ม อ ย า ง แท จ ริ ง   ซึ่ ง พื้ นที่ ส า ธ า รณะ เปน
องคประกอบทางกายภาพที่สําคัญของเมือง พื้นที่
สาธารณะที่ดีจึงควรมีความหลากหลายของผูคน
และกิจกรรม(Jacobs, 1962) โดยเฉพาะการมี
กิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมทางเลือกบนพื้นที่
สาธารณะ จะดึงดูดใหผูคนเขามาใชพื้นที่และสราง
บรรยากาศที่ดีมากขึ้น(Gehl, 1987) 
 จากความสําคัญขางตน ผู วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาเพ่ือนําเสนอผลงานออกแบบในประเด็นพื้นที่
ส าธารณะ (public space)  พื้ นที่ ท า ง เดิน เท า
(footway) และทางเดินลอยฟา(skywalk) เนื่อง
ดวยเปนสิ่งสําคัญที่มีความจําเปนคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนจํานวนมาก สงเสริมใหเกิดการสราง
ปฏิสัมพันธทางสังคม  สรางความสะดวกและความ
ปลอดภัยในยานพื้นที่ และเปนองคประกอบสําคัญ
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ทําใหพื้นที่เมืองเกิดกิจกรรมที่หลากหลายอันสงผล
ใหเมืองมีชีวิตชีวา   
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบทางกายภาพและกิจกรรมใน
ยานโยธี–ราชวิถี   
2. เพื่อศึกษาระบบสัญจรและรูปแบบทางสัญจร
บริเวณถนนราชวิถี  
3. เพื่อนําเสนอผลงานออกแบบพ้ืนที่สาธารณะ 
พื้นที่ทางสัญจรเทา และทางเดินลอยฟาบริเวณถนน
ราชวิถี 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ในการ ดําเนินโครงการวิจัย  ผู วิจัยได

ดําเนินการวิจัยเปนข้ันตอนดังนี้ 
1. เครื่องมือในการวิจัย 

 เครื่ องมือที่ ใช งานในงานวิจัย  ไดแก  การ
สัมภาษณอยางไมเปนทางการใชเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นทั่วๆไปตอการใชพื้นที่สาธารณะ การ
สังเกตใชเก็บขอมูลดานพฤติกรรมของคนในการใช
พื้นที่สาธารณะ และการสํารวจใชเก็บขอมูลดาน
กิจกรรมและกลุมคนท่ีใชพื้นที่สาธารณะในชวงเวลา
ตาง ๆ 
2. ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล 

2.1 ศึกษาขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวของ และสื่อเว็บไซตตาง ๆ  

2.2 สํารวจพื้นที่เพ่ือศึกษากายภาพพื้นที่ ขอมูล
กิจกรรมผูเขามาใชงาน จุดพื้นที่สําคัญภายในยาน 
ระบบและเสนทางการสัญจร 

2.3 สรุปขอมูลและเช่ือมโยงขอมูลผานการ
จัดทําแผนที่(mapping) 
3. การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลจากการศึกษามาวิเคราะหรวมกับ
แนวคิดเมืองเดินได-เมืองเดินดี นําเสนอผลการ
ออกแบบพ้ืนที่สาธารณะและการออกแบบทางเดิน
ลอยฟา 
4. ออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะและทางเดินลอยฟา 

ผู วิจัยสรุปผลการวิเคราะหแลวนําเสนอ
ผลงานออกแบบคือ 

4.1 ออกแบบพ้ืนที่สาธารณะในจุดสําคัญภายใน
ยาน 

4.2 ออกแบบพ้ืนที่ทางเดินเทา(footway)เพื่อ
เพ่ิมศักยภาพในการเดินทางในพ้ืนที่ 

4.3 ออกแบบพ้ืนที่ทางเดินลอยฟา (skywalk) 
บริเวณถนนราชวิถี 

 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลของพ้ืนที่สามารถ
สรุปสาระสําคัญสําหรับการออกแบบไดดังนี้ 
1. ลักษณะสําคัญทางกายภาพและกิจกรรมสาํคญั
ในพ้ืนท่ียานโยธี – ราชวิถี 

ลักษณะกายภาพยานโยธี–ราชวิถีสวนใหญ
มีการใชประโยชนที่ดินและอาคารเพื่อการแพทย 
การราชการ และการคา (รูปท่ี1)  

 
รูปท่ี1 แผนที่แสดงกายภาพและกจิกรรมในยาน

โยธี–ราชวิถี 

โดยกิจกรรมที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่เมื่อวิเคราะห
รวมกับแนวคิดของ Jan Gehl พบวาสวนใหญเปน
กิจกรรมจําเปน(Necessary Activities) เชนการ
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เดินทางไปทํางาน ไป โรงเรียน การยืนคอยรถ
ประจําทาง  มากกวากิจกรรมทางเลือก(Optional 

Activities) แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ท า ง สั ง ค ม ( Social 

Activities)(รูปท่ี2) 

 

 

 
รูปที่ 2 ลักษณะกจิกรรมและกลุมคนท่ีทํากจิกรรม

ในยานโยธี–ราชวิถีตามชวงเวลาตาง ๆ 

2. ระบบสัญจรและรูปแบบทางสัญจรบริเวณถนน
ราชวิถี  

พื้นที่สาธารณะในยานสวนใหญเปนรปูแบบ
พื้นที่สาธารณะประเภทเสนทาง (Linear) มีรูปราง
ลักษณะแคบยาวหรือเปนเสน ไดแก ถนน ทางเทา 
หรือบาทวิถี การใชงานพื้นที่จะมีความสัมพันธกับ
ระบบและรูปแบบการสัญจรประเภทตาง ๆ  เชน 
รถประจําทาง รถยนต รถไฟฟาขนสงมวลชน การ
เดินเทา เปนตน (รูปที่ 3) 

 
 

รูปท่ี 3 แผนที่แสดงระบบและเสนทางการสัญจร 
3. ผลงานออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะ  

พื้นที่สาธารณะที่ออกแบบสามารถจัดกลุม
ได 2 ประเภท คือ 1.พื้นที่สาธารณะประเภท (Area) 
2.พื้นที่สาธารณะประเภทเสนทางทาง (Linear) 
สรุปรายละเอียดไดดังน้ี 
3.1 พ้ืนท่ีสาธารณะประเภทพ้ืนท่ี (Area) 

จากการศึกษาพบวาพื้นท่ีสาธารณะมีความ
เหมาะสมที่จะเปนจุดออกกําลังกาย เนื่องจาก
ในชวงเย็นจะมีผูคนออกมาสัญจรเปนจาํนวนมากท้ัง
พนักงานบริษัทและผูอยูอาศัยในบริเวณขางเคียง 
เนื่องจากในยานนั้นมีพื้นที่ที่ใหผูคนมาออกกําลัง
กายหรือพื้นที่พักผอนที่ใหใหผูคนไดพบปะสังสรรค
กันไมเพียงพอ โดยผูศึกษาออกแบบพ้ืนที่สาธารณะ
เพิ่มเติมทั้งหมด 2 จุด คือ 

จุดท่ี1 เปนจุดที่อยูในบริเวณพื้นที่ของกระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยบริบทรอบดานเปน
สถาบันวิจัยและพัฒนาองคการเภสัชกรรม อาคาร
พักอาศัยของขาราชการ (รูปท่ี 4) 
 

 
 

 

รูปท่ี 4 จุดออกแบบพื้นทีส่าธารณะจุดที่ 1 

จุดนี้ผูวิจัยไดออกแบบพ้ืนที่ ใหทุกคนมาออกกําลัง
กายและพักผอน เพิ่มทางเลือกในการใชงานพ้ืนที่
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รวมถึงสนับสนุนใหเกิดการสรางปฏิสัมพันธ (รูปที่ 
5) 

 
รูปที่ 5 ผลการออกแบบพื้นทีส่าธารณะจุดที่ 1 

 

จุดท่ี 2 เปนจุดที่บริบทรอบดานอยูติดกบัโรงเรียน
ประถมมิสกวันและอาคารพักอาศัยของขาราชการ 
(รูปที่ 6) 
 

 

 

รูปที่ 6 จุดออกแบบพื้นทีส่าธารณะจุดที่ 2 

 

จุดนี้ผูวิจัยไดออกแบบเปนพื้นที่พักผอนและสนาม
เด็กเลน เนื่องจากจุดนี้อยูติดโรงเรียนในชวงเย็นจะ
มีผูปกครอง มารอรับเด็กเปนจํานวนมาก ฝงตรง
ขามที่เปนอาคารพักอาศัยบริเวณภายในพ้ืนที่ยังไม
มีกิจกรรมรองรับสําหรับเด็กและเยาวชน (รูปที่ 7) 

 
รูปที่ 7 ผลการออกแบบพื้นทีส่าธารณะจุดที่ 2 

 

3.2 พ้ืนท่ีสาธารณะประเภทเสนทางทาง (Linear) 

3.2.1 พ้ืนท่ีทางเดินเทา (footway)  
ทางมาลาย   เปนบริ เวณท่ีอยู ใกลกับโรง 

พยาบาลมีคนเขามาใชงานเปนจํานวนมาก จากการ
ลงสํารวจพบวาทางมาลายในพ้ืนที่ไมมีสัญญาณไฟ
สําหรับขามถนน พื้นที่ทางเดินทางไมมีสัญลักษณ
สําหรับผูพิการทางสายตา  รวมถึงบริเวณเกาะกลาง
ที่เปนจุดรอมีสภาพไมเอื้อตอการใชงานของผูพิการ
(รูปท่ี 8) 

 

 

 

รูปที่ 8 สภาพทางมาลาย 
ผูวิจัยจึงแกปญหาโดยการออกแบบพ้ืนที่ทางมาลาย
ใหมีการขยายทางเดิน เพ่ิมพื้นที่สัญลักษณสําหรับผู
การทางสายตา ติดตั้งสัญญาณไฟ และเพิ่มพ้ืนที่
ขามสําหรับผูพิการ (รูปท่ี 9) 

 
รูปท่ี 9 ผลการออกแบบทางมาลาย 

จุดรอรถเมล เปนพ้ืนที่บริการสาธารณะที่มีคน
เขามาใชงานเปนจํานวนมาก  สงผลใหพื้นที่ไม
เพียงพอตอผูใชงาน รวมทั้งบริเวณปายรถเมลไมมี
ปายบอกเวลาเดินรถที่แนนอน (รูปท่ี 10) 

 

 

 

รูปท่ี 10 สภาพจุดรอรถเมล 
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ผู วิจัยไดแกปญหาโดยการออกแบบพ้ืนที่จุดรอ
รถเมลโดยการขยายจุดรอรถเมลในบางจุดที่มีคน
เขามาใชงานเปนจํานวนมาก เพ่ิมที่นั่ง มีจุดพิง
สําหรับผูยืนรอ มีปายบอกเวลาเดินรถท่ีชัดเจนและ
เพิ่ม street furniture ที่จําเปนตอพื้นที่ (รูปที่ 11) 

 
      รูปที่ 11 ผลการออกแบบจุดรอรถเมล 

 

พ้ืนท่ีทางเดินขางถนน (sidewalk)  พื้นที่ทางเดิน
ขางถนนบางบริเวณถูกใชเปนรานอาหารริมทางโดย
จะมีผูเขามาใชงานเปนจํานวนมากในตอนกลางวัน
และไมมีการจัดระเบียบผูที่มายืนรอซื้ออาหาร 
สงผลใหพื้นที่ทางเทาในชวงเวลากลางวันไมมีพื้นที่
ใหคนเดิน (รูปที่ 12) 
 

 

  

รูปที่ 12 สภาพรานอาหารริมทางเทา 
 

ผูวิจัยไดแกปญหาตรงบริเวณทางเดินขางถนนโดย
จัดวางพื้นที่ของตัวรานใหมใหผูคนที่มารอซื้ออาหาร
สามารถเข ามารอในบริ เ วณภายใน ร า น ได  
นอกจากนี้ยังออกแบบหลังคารานใหเปนหลังคาพับ
เก็บได และเพิ่มจุดจํากัดของเสียของเศษอาหาร
ใหกับรานอาหารริมทางใหเปนระบบและเปน
ระเบียบ อันสรางสุขภาวะที่ดีใหกับคนในการใช
พื้ นที่ ร วม ถึ ง ช ว ยส ร า ง ค ว ามส ะ อา ด ใ ห กั บ
สภาพแวดลอม(รูปที่ 13) 

 
 

  รูปท่ี 13 ผลการออกแบบรานอาหารบนทางเดิน 

 3.2.2 ทางเดินลอยฟา(skywalk) 
เนื่องจากแนวโนมในอนาคตพื้นที่ยานราช

วิ ถีจะ เป นจุ ดยุทธศาสตร ของ  medical hub 
หนวยงานภาครัฐจึงมีแผนนโยบายสรางทางเดิน
ลอยฟา(skywalk) บริเวณถนนราชวิถี โดยเริ่มตน
จากโรงพยาบาลราชวิถียาวไปถึงทางถนนพระราม
หกเช่ือมกับทางเดินลอยฟาเดิมของโรงพยาบาล
รามาธิบดี  เพื่อเพิ่มรูปแบบการเดินทางสาธารณะท่ี
อํานวยความสะดวกและความรวดเร็วใหกับผูใชงาน
ในยานพ้ืนที่มากยิ่งข้ึน (รูปท่ี 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 14 เสนทางเดินลอยฟาใหมเช่ือมกบัทางเดิน
ลอยฟาเดมิ 

หผู วิจัยไดนําเสนอรายละเอียดผลงานออกแบบ
เสนทางเดินลอยฟาใหมโดยแยกตามจุดสําคัญดังนี้ 
จุดท่ี 1 เปนบริเวณทางเดินลอยฟา(skywalk)เช่ือม
เขากับตัวอาคารของโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งเปน
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จุดสําคัญภายในยานที่มีคนเขามาใชงานเปนจํานวน
มาก (รูปที่ 15) 
 

 
รูปที่ 15 จุดเสนทางเดินเทา(skywalk) จุดที่ 1 

 

จุดท่ี 2 บริเวณทางเช่ือมมีการยกระดับเนื่องจากมี
การเช่ือมอาคารของระดับช้ันที่สูง ซึ่งจะเช่ือมไปยัง
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ และเช่ือมกับตัวอาคาร
ของโรงพยาบาลพระมงกุฎ(รูปที่ 16) 

 
รูปที่ 16 จุดเสนทางเดินเทา(skywalk) จุดที่ 2 

 

จุดท่ี 3   อยูตรงบริเวณพระราชวังพญาไท ทาง
ผู วิจัยจึงไดมีการลดระดับของทางเดินลอยฟา         
(skywalk) เพื่อใหมีจุดชมบรรยากาศและถายรูป
ของพระราชวังเพื่อรองรับผูคนที่สัญจรผานไปมาได 
ซึ่งการจราจรน้ันถือวาสรางความลําบากเปนอยาง
มากใหกับผูปวย โดยในเวลาน้ีสิ่งที่ตองการมากทีส่ดุ 
คือ ถนนที่จะสามารถเขาถึงพื้นที่รับบริการไดโดยไม
ความติดขัด (รูปที่ 17) 

 
รูปท่ี 17 จุดเสนทางเดินเทา(skywalk) จุดที่3 

 

สรุปผลและอภิปรายการวิจัย 
 จากแนวคิด Walkable city ที่ ตองการ
สงเสริมการเดินเทา (Walk-ability) และการใช
จักรยาน (Ride-ability) ภายในเมืองสงเสริมใหคน
ใชการเดินเทาและจักรยานในการสัญจรระยะสั้น(อุ
มาภรณ บุพไชย, 2561)และแนวคิดการเดินดี(good 

walk) ที่มีลักษณะพ้ืนที่นาเดิน มีกิจกรรมระหวาง
ทาง รมเงา ที่นั่งพัก สะอาด เดินสะดวกโดยความ
ตอเนื่องของโครงขายทางเดินเทา ความกวางของ
ทางเทาที่ เหมาะสม มีความเรี ยบของทางเทา 
รวมถึง เดินปลอดภัย  (UDDC,  2562)  รวมกับ
วิเคราะหสภาพพ้ืนที่และบริบทโดยรอบ สามารถ
สรุปผล นําเสนอผานงานออกแบบพ้ืนที่ และ
สถาปตยกรรมสําคัญในยาน มีสาระสําคัญ คือ  
1. พื้นที่สาธารณะประเภทพ้ืนที่(Area) ออกแบบ
เช่ือมโยงกับบริบทรอบขาง เพื่อสรางปฏิสัมพันธมี
ผลตอการออกแบบพ้ืนที่ในแตละจุดที่จะตอบสนอง
แกผูที่ เขามาใชงาน  สรางทางเลือกในการทํา
กิจกรรมพักผอนกอใหเกิดความหลากหลายและ
ความมีชีวิตชีวาในพื้นที่ 
2. พื้นที่สาธารณะประเภทเสนทาง(Linear) 
    2.1 พื้นที่ทางเดินเทา(footway) ออกแบบโดย
คํานึงถึงผู เขามาใชงานทุกรูปแบบ โดยเฉพาะผู
พิการทางสายและผูพิการทางการเคลื่อนไหว โดยมี
การออกแบบทางลาด สรางสัญลักษณทางเดิน
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เบรลลบล็อก จุดพักผอนเพ่ือเอื้อความสะดวกใหกับ
คนกลุมนี้ใหสามารถพึ่งพาตนเองได 

2.2 ทางเดินลอยฟา(skywalk) ออกแบบโดยให
ความสําคัญกับการออกแบบบริเวณจุดเช่ือมตอ
ระหวางอาคารและพื้นที่ทางเดินลอยฟา(skywalk) 
และออกแบบทางเดินลอยฟา(skywalk) ใหมีขนาด
และสภาพเหมาะสมสามารถมองเห็นไดชัดเจน มี
การ จัดวางจุดกิจกรรม พื้นที่พักผอน  เพื่อเพ่ิม
กิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมทางเลือกใหผูคน
สามารถเขามาใชงานได  
 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาสภาพพื้นที่กับการใชงานที่เอื้อ
ตอผูพิการใหครอบคลุมทุกจุด  
2.  ควรมีการศึกษาขอมูลดานเทคโนโลยีการ
ออกแบบภูมิทัศนและสถาปตยกรรมทางพ้ืนที่  ที่
ดึงดูดใหคนเขามาใชงานรวมถึงลดมลภาวะทาง
สภาพแวดลอม 

3. ศึกษาบริเวณจุดเช่ือมตอของพื้นที่ทางเดินเทาริม
ถนนด านล า งและพื้ นที่ ท า ง เ ดิน เท าลอยฟา
(skywalk) เพื่อเช่ือมตอในมิติกายภาพและสังคม 
ตลอดจนรองรับปญหาที่จะเกิดข้ึนบนพื้นที่ 
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