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บทคัดยอ

 พัฒนาการของเมืองอุดรธานี จากพ.ศ.2436 มาจนปจจุบัน ยานการคาศูนยกลางเมือง
อุดรธานีไดเริ่มจากบริเวณทิศใตของทุงศรีเมืองและไดขยายตัวไปทิศทางทิศตะวันออกสูสถานี
รถไฟและมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยมาอยางตอเนื่อง การศึกษาครั้งนี้ไดเปรียบเทียบการ
ใชพื้นที่สาธารณะที่ฝงตัวอยูในยานการคาเกาและยานการคาใหมซึ่งมีโครงสรางทางกายภาพที่
แตกตาง
 ผลการศึกษาพบวา ภาพรวมการใชพื้นท่ีสาธารณะยานการคาเกาสรางความมีชีวิตชีวา
มากกวายานการคาใหม  ในระดับพืน้ทีย่อย  พืน้ทีส่าธารณะท่ีมคีวามสัมพนัธกบับริบทและความ
เชื่อมโยงจะมีความถี่ในการใชมากกวาพื้นที่สาธารณะที่มีความหมายหรือกายภาพที่ดีเพียงอยาง
เดยีวแตขาดความสมัพนัธกบัพืน้ทีส่าธารณะนัน้ๆ  กจิกรรมทีเ่กดิขึน้บนพืน้ทีส่าธารณะ  กจิกรรม
ปกตจิะขึน้กบัแรงดงึดดูของแหลงกจิกรรมทางการคาและธรุกจิหลักในยาน  สวนกจิกรรมทางเลอืก
และกิจกรรมทางสังคมพบวากระจายตัวอยูในพื้นที่สาธารณะที่ใกลแหลงกิจกรรมหลักนั้นดวย  
ซึ่งจะมีความตองการแตกตางกันโดยผูใชที่เปนคนในพ้ืนที่หรือคนนอกพื้นที่  โดยคนในพื้นที่จะมี
กจิกรรมทางเลอืกและกจิกรรมสังคมบนพ้ืนทีส่าธารณะบรเิวณใกลเคยีงแตคนนอกพ้ืนทีจ่ะอาศยั
แรงดึงดูดของแหลงกิจกรรมหลักของยานเปนที่รองรับกิจกรรมทางสังคม
 

Abstract

 According to the development of Udon Thani city from 1893 to present,
commercial zone was located around the South of Thung Sri Muang urban open 
space, and has been expended to the East of Udon Thani railway station. This study 
aimed to compare the use of public area settled down in the old quarter of commercial 
area with a contemporary commercial area which have different physical structures.

 The results of this study were found that over all of public area use in the old 
quarter of commercial zone are livelier than the contemporary one.  In the subsidiary 
level public area which has a relation with contexts is used more frequently than the 

public area which has a good appearance but has no relation with its physical setting.  
For activities held in the area, necessary activities will be held with attractions of the 
main commercial activity sources.  However, for optional and social activities, it was 
found that they are scattered in areas near main commercial activity zone as well.  
Demanding of users is different.  Local people have optional and social activities in 

public area nearby, but outsiders consider the attractions of the area for the social 
activities.

1 นักบริหารงานชางระดับ 7 
 หัวหนาฝายควบคุมอาคาร
 และผังเมือง กองชาง  
 เทศบาลตําบลหนองบัว
 จ.อุดรธานี
 E-mail: 
 tomar4kk@hotmail.com



ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปที่ 11 ประจําป 2555 77

บทนํา
 ความมีชีวิตชีวาของเมือง
 ความมีชีวิตชีวาของเมือง หมายถึง ความคึกคัก ความมี
เสนหนาสนใจอันเกิดจากความหลากหลายของผูคน หลากหลาย
กิจกรรมและหลากหลายชวงเวลาท่ีเกิดขึ้นในเมือง ความหลาก
หลายผูคน เชน หลากหลายกลุมคน กลุมสังคม อาทิเชน คนใน
พื้นที่ คนนอกพื้นที่ นักทองเที่ยว เปนตน หลากหลายกิจกรรม ไม
วาจะเปนปกติในชีวิตประจําวัน กิจกรรมนันทนาการ การพักผอน 
กิจกรรมทางสังคม และถาเมืองมีกิจกรรมตางๆเกิดขึ้นทั้งวันนั่น
หมายถงึความหลากหลายชวงเวลา จะสามารถสะทอนความมชีวีติ
ชีวาของเมือง อันจะสงผลดานเศรษฐกิจ สังคม และความเปนอยู
ของเมือง
 พืน้ทีส่าธารณะตอการสงเสริมความมีชวีติชวีาของเมือง
 พื้นที่สาธารณะในเมือง  เปนองคประกอบทางกายภาพ
ที่สําคัญของเมืองที่นักคิดหลายทานใหความสนใจและยอมรับวามี
ความสําคัญตอความนาอยูของเมือง โดยเฉพาะยุคหลังการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม มีกระบวนการทางผังเมืองตางๆท่ีพยายามจะทํา
เมอืงใหนาอยู. แนวคดิและทฤษฎตีางๆหลายกลุมทีมุ่งเนนใหความ
สําคัญกับชีวิตความเปนอยู การดํารงชีวิตในเมือง เชน ขบวนการ
เคลื่อนไหวเพ่ือความสวยงามของเมือง (The City Beautiful 
Movement) ขบวนการเคล่ือนไหวเพ่ืออทุยานนคร (The Garden 
City Movement) ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อพื้นที่โลงในชุมชน 
(The Community Open Space Movement) ลวนแลวแต
เปนการฟนฟูสิง่แวดลอมทางกายภาพทีจ่ะสงเสรมิคณุภาพชวีติทีด่ี
ขึ้นในยุคนี้ แมกระทั่งประเด็น “ความเปนสาธารณะของพื้นที่” ยัง
มีความพยายามศึกษาความหมาย คําจํากัดความและความสําคัญ

อยางกวางขวาง สุธาริน คูณผล (2541) ไดศึกษาคําจํากัดความ
ของ “พื้นที่สาธารณะ” จากนักคิดตางๆ เชนBernard Tschumi 

(1990 อางใน Madanipour) การนยิามคาํวาพืน้ท่ีใดๆ คอืการระบุ
คณุสมบตัติามธรรมชาตทิีแ่นชดัของพ้ืนที ่ความหมายของพืน้ทีเ่กดิ
ขึ้นจากองคประกอบปดลอมของพื้นท่ีนั้นๆ  Steven Carr, et. Al 

(1992) นิยามพื้นที่สาธารณะไววา เปนสถานที่ที่เปดใหคนทั่วไป
เขาถึงได มีรูปแบบและชื่อเรียกตางกันออกไป อาจเปนเจาของ
โดยรัฐหรือเอกชน  Ali Madanipour (1996) พื้นที่สาธารณะ 

คือพ้ืนที่ที่เปดใหคนเขาถึง และเขารวมกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนที่ 
ซึ่งควบคุมโดยหนวยงานสาธารณะซึ่งจัดหาและบริการพื้นที่เพื่อ

สาธารณประโยชน  Blauw (1996) เห็นวาองคประกอบท่ีสําคัญ
คือความสามารถในการเขาถึง (Accessibility) และชีวิตสาธารณะ 

(Public Life) Harbermas (1989) พื้นที่สาธารณะ เปนสื่อกลาง
แหงการประสานความสัมพันธระหวางกลุมคน
 ที่สําคัญมีกลุมที่ เรียกรองพื้นที่ของชีวิตสาธารณะ 
เชน Jane Jacobs (1961)  ซึ่งไดใหความสําคัญกับชีวิตสังคม
เมือง ความปลอดภัยในสังคม  ความมีชีวิตชีวาของเมือง ซึ่งพื้นที่
สาธารณะในเมืองควรจะมีความหลากหลายผูคนหลากหลาย
กิจกรรมและชวงเวลาสอดคลองกับ  Jan Gehl (1987) เขียนใน
หนังสือ “Life Between Building” เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น
บนพืน้ทีส่าธารณะ โดยเฉพาะกจิกรรมทางสงัคม และกิจกรรมทาง
เลือกทีเ่กดิขึน้ จะทาํใหเมืองมคีวามหมาย มเีสนหนาดงึดดู ซึง่ Jan 
Gehl (1987) ไดใหความสําคัญกับ “คน” โดยมีแนวคิดวา คนเปน
ตัวดึงดูดคนดวยกัน ในขณะที่ William White (1980) เขียนใน
หนังสือ “The Social Life of Small Urban Space” ไดกลาววา  
พื้นที่สาธารณะที่ประสบความสําเร็จ คือ พื้นที่ที่ดึงดูดใหคนเขามา
ใช ประกอบกิจกรรม และไดพบวาปจจัยที่ดึงดูดคนเขามาใชพื้นที่
นอกจากปจจัยของ White (1980)  ไดใหความสําคัญกับรูปแบบ
พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้  เชน คนมพีฤตกิรรมชอบนัง่ดคูนจากการเลอืก
ทีน่ัง่ในบริเวณท่ีเหน็คนเดินผานไปมา  นาํไปสูแนวทางการออกแบบ
องคประกอบพ้ืนที่สาธารณะ เชน การจัดวางท่ีนั่งในตําแหนงที่
เหมาะสม  ในประเทศไทยเองก็มีกลุมนักคิดที่มองเห็นความสําคัญ
ของการใชพืน้ทีส่าธารณะทีจ่ะสงเสรมิความมชีวีติชีวาและความนา
อยูของเมือง อาทิ ปรานอม  ตันสุขานันท & มนสิชา  เพชรานนท 
( 2551) ไดศึกษาพ้ืนที่สาธารณะในเมือง:ชีวิตเมืองขอนแกน  ได
พบวา พื้นที่สวนสาธารณะกลางเมืองขอนแกน บริเวณสวนรัชฎา 

ซึ่งตั้งอยูบนถนนประชาสโมสร มีศักยภาพในการเขาถึงสูงมาก แต
ความชดัเจนทางจนิตภาพตํา่ ผูคนไมสามารถจดจาํได และการใชงาน
กม็นีอย ซึง่ในทางกายภาพ สวนรัชฎาขาดการเปดมมุมองเช่ือมโยง

ระหวางพื้นที่ภายในกับถนนซึ่งเปนพื้นที่สาธารณะที่มีผูคนผานไป
มาเปนจํานวนมาก และไดเสนอแนะ ใหมีการเปดพื้นที่ ใหมีมุม

มองและความเช่ือมโยงกับพื้นที่โดยรอบ เพื่อสรางความมีชีวิตชีวา
ใหกับยาน สอดคลองกับการศึกษาเพื่อการฟนฟูและวางแนวคิด
เพื่อการออกแบบทุงศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี ของ อภิรดี เกษมสุข 
และคณะ (2003) ไดเสนอใหสรางความมีชีวิตของพื้นที่โดย เสริม
โครงขายสัญจรและกจิกรรม เพือ่ใหเกดิการรบัรูทีช่ดัเจน และพบวา
ปญหาหน่ึงของ ทุงศรีเมอืง คอื การขาดความสัมพนัธกบับริบทโดย

รอบ  อริยา อรุณินท (2545) ไดศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรม
สาธารณะบนถนนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยไดอาง
ถึงแนวคิด ที่ใหความสําคัญกับมิติดานอื่นๆของถนนสาธารณะ
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นอกจากเปนทางสัญจร  ดังเชน  Ane Vernez Moudon (1987) 
ไดชี้ใหเห็นถึงบทบาทอ่ืนๆ ที่สามารถเปนได เพื่อสงเสริมชีวิต
สาธารณะ เชน ถนนคนเดิน ถนนมวลชน ถนนสายบันเทิง เชนยาน 
Boat Quays และ Clarke Quays ทีพ่ฒันาพัฒนาถนนเลียบแมนํา้
ยานศนูยกลางธรุกิจการคาของประเทศสิงคโปรเพือ่เสริมชีวติเมอืง
ใหยานน้ีมชีวีติชวีาข้ึน การศึกษาของ อรยิา (2545) ไดเปรียบเทียบ
การสรางบทบาทใหมใหถนน  กิจกรรมท่ีจัดบนพื้นท่ีสาธารณะนั้น
จะประสพความสําเร็จ ควรมีความเปนสาธารณะสูง ไมอยูภายใต
อํานาจและการควบคุม การมีสวนรวมกับกิจกรรมสาธารณะ จะ
ทําใหกิจกรรมที่จัดขึ้นไดผลดี มคีุณคาและความหมาย สะทอนให
เห็นถึงลักษณะของ  พื้นที่สาธารณะที่ไดเปลี่ยนบทบาทชั่วขณะ 
(Event) ซึ่งแสดงใหเห็นอีกหน่ึงตัวอยางที่พื้นท่ีสาธารณะ ไดแสดง
ตวัตน แสดงมติทิีซ่อนเรน แมเพยีงหนึง่เหตกุารณ และรายละเอยีด
ของการศึกษาไดคนพบประเด็นที่สําคัญในการพัฒนาพ้ืนที่ การ
กําหนดการใชพื้นที่หรือกําหนดกิจกรรม รูปแบบและการจัดการ
อยางไรท่ีจะกอใหเกิดความเหมาะสม รังสรรคความเปนเมืองที่มี
ชีวิตชีวา มีความหมายที่นาสนใจ
 ยานการคาหรอืยานพาณชิยกรรมอาจนบัไดวาเปนหวัใจ
ที่สะทอนภาพดานเศรษฐกิจ สังคมของแตละเมือง  ความคึกคักมี
ชีวิตชีวาของยานนอกจากจะบงชี้มิติทางดานภาวะเศรษฐกิจแลว
ยังบงมิติอื่น เชนมีแรงดึงดูดผูคน  มีเสนห มีความนาอยู และนาใช
ชีวิตอยูในยาน 

ลักษณะทางกายภาพและประเภทพ้ืนที่สาธารณะ
 นักคิดยุคแรก ๆกลุมแนวคิดที่ใหความสนใจกับกายภาพ

ไดแก Sitte (1889) และ Zucker (1959) สนใจในเรื่อง ทัศนะ
วิสัย, ความงาม พัฒนาการพื้นท่ีสาธารณะในยุโรปตั้งแต ค.ศ. 500 

– 1500 ที่เห็นไดชัดเชน จัตุรัสเมือง (อางอิงจาก กาญจน นทีวุฒิ
กุล,2550)

 ยุคกลาง ค.ศ. 15–17(Medieval Era) จะสรางจัตุรัส
บริเวณที่ตั้งสถานที่สําคัญของเมือง เชน ศูนยกลางเมือง, ทางเขา
เมือง
 ยคุเรอเนอสซองค (Renaissance Era) จะเนนความงาม
ของสถาปตยกรรมท่ีรายรอบจัตรุสั การสรางเอกลักษณ การตกแตง
หนาอาคาร (Building Facade) มกีารสรางองคประกอบอ่ืน ๆ  เชน 

นํ้าพุ และการเนนการปดลอมพื้นท่ี
 ยุคใหม(Modern Era)หรือสมัยหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2  
(ค.ศ. 1930) เปนตนมา การกอสรางเนนประโยชนใชสอยอาคาร 

(Functionalism) นยิมใหความสาํคญักบัการเปดพืน้ที ่การจดัแบง
การใชประโยชนพื้นที่ออกเปนยานตางๆ พื้นที่สาธารณะยุคนี้นิยม
สรางในรูปแบบสวนสาธารณะ(Public Park) ความเจริญกาวหนา
ดานวัสดุและการกอสรางอยางรวดเร็ว  ทําใหเมืองเกิดปญหาการ
ขยายตวั  การออกแบบพ้ืนทีส่าธารณะทีม่คีวามหมายตอชวีติเมอืง
ใหญไมไดรับความสําคัญ  อาคารอยูหางกัน  พึ่งพาการสัญจรดวย
ยานพาหนะมากขึ้น การสรางเมืองในยุคน้ี  ทําใหพื้นที่สาธารณะที่
มีความหมายตอชีวิตความเปนอยูของคนเกิดอยูตามละแวกชุมชน
ขาดการเช่ือมโยงอยางเปนระบบ
 ยคุปจจบุนั (Present Time) หลัง ค.ศ. 1955  เริม่มกีลุม
นักคิดใหความสําคัญกับการวางผัง  ออกแบบเมือง ที่ตระหนักถึง
ปญหาที่เกิดกับคุณภาพชีวิตในเมือง หรือชีวิตสาธารณะ  (Public 
realm)  ไดมีนักคิดเริ่มมองมิติอื่น ๆ ของการใชพื้นที่สาธารณะ
ควบคูกับกลุมนักคิดที่สนใจกายภาพพ้ืนที่  เชน  มิติดานสังคม  
ความนาอยูของเมอืง  รปูแบบของพืน้ทีส่าธารณะไมวาจะเปนถนน  
พื้นที่จัตุรัส  พลาซา  สวนสาธารณะ หรือ  พื้นที่ใด ๆ ภายนอก
อาคาร  ถูกใหความสนใจศึกษามากข้ึน  ลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่สาธารณะหากจําแนกดวยรูปรางมีผูศึกษาไวดังนี้
 พื้นที่สาธารณะประเภทพ้ืนที่ (Area)
 ไดแกพื้นที่สาธารณะท่ีมีรูปรางท่ีบอกขอบเขตกวางยาว
หรอืขนาดพ้ืนท่ีได เชน จตัรุสัเมอืง คอื พืน้ท่ีลอมรอบดวยกรอบผนัง
อาคาร  Sitte (1889) เปนนักคดิยุคแรก ๆ ที่ไดศึกษาคุณลักษณะ
ของ พื้นที่สาธารณะ ดวยการวิเคราะหการมอง (Visual) ไดกลาว
ถงึความงามของจัตรุสัแบบยุโรปและองคประกอบของความงามน้ัน 
นอกจากนี้ยังมีนักคิด Zucker (1959) ในงานเขียน “Town and 
Square” ไดศึกษารูปแบบ (Typology) ของจัตุรัสดวยการเสก็ตช
ภาพ อธิบายถึงการจัดองคประกอบการปดลอมพื้นที่แบบตางๆ 
Zucker (1959) ไดจําแนกจัตุรัสจากความสัมพันธของบริบทตอ
พืน้ทีไ่ว เชน  จตัรุสัท่ีปดลอมอยางสมบูรณ (Close Square)  จตัรุสั
อิทธิพล (Dominate  Square)  ที่ใชการรับรูความรูสึก  อิทธิพล

ของอาคารตรงหนาพื้นที่นั้น ๆ จัตุรัสที่สรางความเปนศูนยกลาง
( Nuclear Square) เชน ในกรุงโรม จตัรุสัตลาด (Market  Square)  
จตัรุสัประตูเมอืง (Town Gate Square) จตัรุสัใจกลางเมือง (Town 
Center Square) Clare Cooper Marcus & Carolyn Francis 
(1990) ไดจําแนกพ้ืนที่สาธารณะในยานศูนยกลางเมือง โดยศึกษา

ในเมือง San Francisco เชน “Street Plaza” คอื พืน้ทีส่าธารณะ
เชื่อมตอจากทางเดินเทาและถนนมีการใชงานพื้นที่ เชน การนั่งรอ 
นั่งดูผูคน และไดศึกษาพบวาเพศชายใชพื้นที่สาธารณะดังกลาว
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มากกวาเพศหญิง “Urban Oasis” เปนพื้นที่สาธารณะที่มีความ
รมร่ืนของพืชพรรณตนไมเปนภาพท่ีชัดเจนเหมือนสวนสาธารณะ   
“Transit Foyer” เปนพื้นท่ีสาธารณะท่ีเชื่อมตอบริเวณสถานี
ขนสงประเภทตางๆ ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีผูคนพลุกพลานหลากหลาย 
เพ่ือรอการเดินทาง จงึพบองคประกอบพ้ืนท่ีสาํหรับพกัคอย การใช
อาคารใกลเคยีงทีม่กีจิกรรมทีส่มัพนัธกนั เชน รานขายหนงัสอืพมิพ, 
ดอกไม,  อาหารวาง “Grand Public Place” เปนพื้นที่โลงขนาด
ใหญใจกลางเมือง เชน จัตุรัสขนาดใหญของเมืองยุคกลาง เปนที่
รองรับกิจกรรมระดับเมือง เชน การแสดงขนาดใหญ การจัดงาน
ประจําป การจําแนกประเภทโดย Marcus & Francis (1990) พบ
วาสวนใหญจะเปนพื้นที่สาธารณะที่ฝงตัวในเนื้อเมือง โดยบริบท
และบทบาทของพืน้ท่ีสาธารณะนัน้ๆ เปนตวักําหนดความแตกตาง
 พื้นที่สาธารณะประเภทเสนทาง (Linear)
 ไดแก พืน้ทีส่าธารณะท่ีมรีปูรางลกัษณะแคบยาวหรือเปน
เสน ดังนี้
 1. ถนน (Street)
  เปนเสนทางเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  
ถนนนอกจากความหมายขางตนยงัมคีวามหมายเชิงสงัคม เก่ียวโยง
ไปสูวิถีชีวิต การเมือง  สิ่งแวดลอมรอบขางดวย  เชน  นักคิดที่ให
ความสําคัญในประเด็นน้ี ไดแก Jacobs (1961)  White (1981)  
และ Gehl (1987)   นักคิดกลุมดังกลาวไดใหความสําคัญกับความ
สัมพันธระหวางคน กิจกรรมและบทบาทที่มีความหมายนอกจาก
เสนทางเชื่อมโยง
 2. ทางเทา บาทวิถี (Path)
  ทางเทาเปนอกีลกัษณะพืน้ทีส่าธารณะคลายกบัถนน

มีกายภาพลักษณะแคบยาว ไดจัดไวเพ่ือการเดินและมักขนานไป
พรอมถนน ความสําคัญของทางเดินเทาในมุมมองของนักคิดกลุม

ขางตนไดใหความสําคัญในประเด็นเชิงสงัคมเชนเดียวกัน ทีน่าสนใจ
คอืลักษณะทางกายภาพ (Setting) ของทางเทา คอื พืน้ทีส่าธารณะ
ที่อยูระหวางอาคารกับถนน ฉะนั้น นอกจากมีบทบาทรองรับการ

เดนิเชือ่มโยงจากจดุหนึง่ไปยงัจดุหนึง่ขนานถนนและอาคารแลว ยงั
ควรจะตองพจิารณาถึงความเช่ือมโยงในแนวแกนต้ังฉากจากอาคาร 
ซึง่อาจเปนพ้ืนทีส่วนบคุคล (Private Space) เชน  บานสวนบคุคล
กับถนนสาธารณะ อาคารสาธารณะ เชน  หางสรรพสินคา  ตลาด  
กับถนนท่ีขวักไขวไปดวย ยวดยาน ซึ่งจะทําใหทางเทาในแตละ

บริเวณแตกตางกัน เชนทางเทาขนาดใหญหนาบานและอาคาร
พาณิชย  อาจถูกใชเปนพื้นท่ีคาขาย เชน รานอาหารวาง เคร่ืองดื่ม
ตอนกลางคืน เชน บริเวณถนนโพธ์ิศรี ถนนศรีสุข ถนนทหาร พื้นที่

สาธารณะประเภททางเทากลับมีชีวิตในตอนกลางคืนชั่วขณะ
รูปแบบพื้นที่สาธารณะลักษณะเสนทาง (Linear) ขางตน พบวา
รูปแบบของพื้นที่ดังกลาวถึงแมจะมีชื่อเรียกที่ชัดเจนแตในบางครั้ง
กลับพบวาความเปนเสนทางนั้นมีความหมายท่ีเปล่ียนไป เชน การ
หยดุทาํกจิกรรมเม่ือมแีรงดึงดดูในชวงของการเดินหรอืเคล่ือนผาน

กรอบปจจัยกําหนดคุณสมบัติพื้นที่สาธารณะท่ีจะนําไป
ศึกษาความสัมพันธกับการใชพื้นที่
 จากการศึกษาแนวคดิเกีย่วกับพืน้ทีส่าธารณะในเมอืงทัง้
ดานความหมาย ความสําคัญรวมถึงลักษณะทางกายภาพของนัก
คิดนั้นไดพบวาสามารถจัดกลุมปจจัยที่นักคิดตางๆไดอางอิงและ
ใหความสําคัญ 3 กลุม คือ
 1.  บทบาท ความหมาย และความชัดเจนของพื้นที่
สาธารณะ
  หมายถึง ความชัดเจนของพ้ืนที ่มคีวามหมายความ
สําคัญในตัวเชน การเปนพื้นที่ทางประวัติศาสตร การเปนพื้นที่
สําหรับจัดกิจกรรมประเพณี เชน จัตุรัสเมือง ซึ่งผูคนสามารถรับรู 
เขาใจได ในประเด็นนี้ตัวอยางนักคิดที่ใหความสําคัญไดแก 
Tschumi (1990) ไดใหนยิามพ้ืนทีส่าธารณะโดยใหความสําคัญกับ
ความหมายและคุณสมบัติตามธรรมชาติของพ้ืนที่ Gehl (1987) 
กลาววา กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น ทําใหพื้นที่มีความหมายสอดคลองกับ 
Whyte (1980) และ Jacobs (1961) ที่มองกิจกรรมที่เกิดขึ้น จะ
สรางแรงดึงดูด และสรางความปลอดภัยใหบริเวณ
 2. บริบทที่ตั้งและความเช่ือมโยง

  ไดแก การเขาถงึพืน้ที ่ความเช่ือมโยงพืน้ทีก่บับรเิวณ
ตางๆ รวมไปถึงความสามารถในการมองเห็น การรับรูทางสายตา 
ความสัมพันธระหวางพ้ืนที่สาธารณะน้ันกับบริบทขางเคียง เชน  

ติดกับรั้ว หรือ อาคารพาณิชย ตัวอยางนักคิดที่ใหความสําคัญ 
เชน Jacobs (1961) กลาววา การเปดประตู หนาตางเช่ือมตอ

โดยตรงกับพ้ืนท่ีจะสรางความปลอดภัยและสนับสนุนการใชพื้นท่ี 

Marcus & Francis (1990) พบวา  ปจจยัทีม่ผีลตอพืน้ทีส่าธารณะ
ไดแก  มุมมอง(Visual Complex) และที่ตั้ง(Location)ของพ้ืนที่
สาธารณะ  การใหความสําคญัตอบริบทโดยรอบในการกําหนดพ้ืนที่

วาง(Space)โดย Tschumi(1990)  ผลการศึกษาของ อริยา (545) 
พบวา การมีสวนรวมของชุมชนทําใหเกิดประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมสาธารณะบนถนน สวนการศึกษาการใชพื้นที่ทุงศรีเมือง 
C&A LAB (2545) พบวาสาเหตุสวนหนึ่งคือ พื้นที่สาธารณะขาด
ความสมัพนัธกบับรบิทและกจิกรรมการใชชวีติประจาํวนัของพืน้ท่ี  
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และไดเสนอสรางความสัมพันธ  ความเช่ือมโยงระหวางทุงศรีเมือง
กับบริบทโดยรอบ
 3. กายภาพและองคประกอบภายใน
  หมายถึง คุณสมบัติ ลักษณะทางกายภาพและองค
ประกอบตางๆที่อยูในพื้นท่ีสาธารณะนั้นๆเชน มีที่นั่ง  มีรมเงา มี
พืน้ผวิทีด่ ีตวัอยางนกัคดิทีเ่หน็วาปจจยันีเ้ปนปจจยัสาํคญัตอเหตุผล
ของการใชพื้นที่  เชน  Whyte(1980) มีความเห็นวา ปจจัยทาง
กายภาพ การจัดวางที่นั่งจะดึงดูดคนมาใชพื้นท่ี Gehl(1987 )เห็น

วา บรรยากาศ อณุหภมู ิทีเ่หมาะสม คณุภาพสิง่แวดลอมทีด่จีะเปน
ปจจยัดงึดดูคนเขามาใชพืน้ที ่Carr ,et.al (1992) เสนอวา มปีจจยั 5 
ประเภท ทีม่ผีลตอการใชพืน้ที ่ไดแก ความสบาย (Comfort), ความ
ผอนคลาย (Relax), การมีประสบการณรวมในกิจกรรม(Active 
Engagement)การมีประสบการณรวมแบบเปนผูสังเกต (Passive 
Engagement)  และความตองการคนหาส่ิงรอบตัว (Discovery) 
สวน Marcus & Francis (1990) ไดเสนอวาปจจัยที่มีผลตอการใช
พื้นที่ไดแก ขนาดของพื้นที่  เปนตน

 ปจจัยกําหนดคุณสมบัติพื้นท่ีสาธารณะนี้จะนําไปวิเคราะหความสัมพันธการใชพื้นที่ในขั้นตอนตอไป

ภาพที่  1   แสดงแผนภาพ ปจจัยกําหนดคุณสมบัติพื้นที่สาธารณะที่จะนําไปศึกษาความสัมพันธกับการใชพื้นที่

ยานการคาเมืองอุดรธานี
 เมอืงในเมอืงไทยโดยสวนใหญเปนเมอืงศนูยกลางเดีย่ว มี
ยานการคาอยูใจกลางเมือง  เมื่อเมืองขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจ 
ก็ทําใหยานการคาขยายตัวออกจากศูนยกลางในรูปแบบตางๆ 
เชนขยายตัวไปตามถนนสายหลัก ขยายตัวไปตามโครงสรางที่มี
แรงดงึดดู เชน หางสรรพสนิคาขนาดใหญยานการคาเมอืงอดุรธานี

ก็เชนเดียวกัน  เริ่มกอเกิดความเปนยานการคาในชวงพัฒนาการสู
ความเปนเมืองหลังมีการกอตั้งคายเพ่ือปกปองดินแดนจากกระแส
การลาอาณานิคมในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยในรัชสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาให
พระเจานองยาเธอกรมหม่ืนประจักษศิลปาคม เปนขาหลวงใหญ
หวัเมืองลาวพวน  ซึ่งประจําอยูที่เมืองหนองคาย มีวัตถุประสงคใน
การรกัษาชายแดนท่ีตดิกับญวนและเขมรซ่ึงถกูฝรัง่เศสครอบครอง
ทัง้หมดเมือ่ป พ.ศ.2428 และในป พ.ศ.2436 สญัญาหามรฐับาลไทย

ตั้งกองทัพหางลําน้ําโขงนอยกวา 25 กิโลเมตร จึงเปนเหตุตองยาย
คายมาท่ีเมืองอุดรธานี(บานหมากแขง)ในปจจุบัน ในชวงตอจากน้ี
เอง ทีท่าํใหเกดิการคาขายในรูปแบบตลาดเร่ิมขึน้ทางทศิใตของทุง

ศรเีมอืง ชนชาตจินีเขามาคาขายโดยเฉพาะในป พ.ศ.2470 ชนชาติ
ญวนซ่ึงไดเขามาหลายครั้งตั้งแตการยายคายและชวงสงครามกับ
ฝร่ังเศสในป พ.ศ.2485 ถงึ พ.ศ.2488  (มลูนิธสิารานกุรมวฒันธรรม
ไทย, 2542) หลังจากนั้นก็มีพัฒนาการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
จึงถือไดวาบริเวณนี้เปนยานการคาเริ่มแรกของเมืองอุดรธานี 
พัฒนาการของเมืองอุดรธานีในชวงป พ.ศ.2442 ถึง พ.ศ.2457 นี้
เองที่ทําใหเมืองอุดรธานีมีระบบโครงขายแนวแกนเปนโครงสราง
ทางกายภาพเมืองที่ชัดเจน จากการตัดถนนสายหลักๆ ไดแก ถนน

ประจักษ  ถนนโพธิ์ศรี ถนนศรีสุข สูสถานีรถไฟ  ทําใหยานการคา
ขยายตวัตามแนวแกนตะวนัตกเฉยีงเหนอืไปทางตะวนัออกเฉียงใต  
ถนนสายหลกัเชือ่มโยงกบัสถานรีถไฟ (ภาพที ่1) ในบรเิวณใกลเคียง
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นี้มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  มีการกอสรางสถานีรถโดยสาร 
ตลาดสด  ทําใหบริเวณใกลสถานีรถไฟนี้มีแรงดึงดูดการลงทุน  มี
หางสรรพสินคาขนาดใหญ โรงแรมขนาดใหญ โรงพยาบาลเอกชน

ขนาดใหญเกดิขึน้หลายแหง จงึอาจกลาวไดวาบรเิวณน้ีเปนยานการ
คาใหมของเมืองในปจจุบัน (ภาพที่ 2)

ภาพที่  2 แสดง แผนทีเ่ชงิโครงสราง ถนนสายหลกั ยานการคาเมอืงอดุรธาน ีทีเ่ขยีนขึน้ในชวงเวลาทีต่างกนั โดยแผนทีด่านซายเขยีนในป ค.ศ. 1968 โดยทหาร
อเมริกัน ดานขวาเปนแผนที่แนะนําเมืองอุดรธานีโดย สมาชิกในเว็บไซต  www.skyscrapercity.com ในชื่อ KhunWasut

ที่มา :      http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=210294&page=983

ขอบเขตการศึกษา
 ศึกษาความหนาแนน ความกระจุกหรือกระจายตัวของ
ความหลากหลายคน กิจกรรม และชวงเวลา ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่
สาธารณะ บริเวณตางๆทีฝ่งตวัอยูในยานการคา วเิคราะหหาความ
สัมพันธกับปจจัยกําหนดคุณสมบัติพื้นท่ีสาธารณะที่ไดจําแนกไว
กอนหนานี ้จะสามารถคนพบเหตุและผลของบริเวณท่ีมคีวามมีชวีติ
ชวีาในยานการคาได สวนดานพ้ืนท่ีศกึษาไดแบงการศกึษายานการ
คาออกเปน 2 ยาน อันเนื่องจากท้ังสองยานพื้นท่ีมีลักษณะเฉพาะ
ที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนทางกายภาพ เชน ขนาดสัดสวนของ
อาคารตอพื้นที่สาธารณะ โครงขายระบบถนน เชน ยานการคาเกา
ประกอบไปดวยอาคารพาณิชยขนาดเลก็กระจายหนาแนนไปทัว่ทัง้
ยาน และมีโครงขายถนนตัดกันเปนบล็อกขนาดเล็ก  สวนยานการ
คาใหม รปูแบบถนนเปนบลอ็กขนาดใหญ  อาคารขนาดใหญ และมี

อาคารพาณชิยกระจายตวั นอกจากนัน้ยงัมีความแตกตางดานขนาด
มลูคาทางเศรษฐกิจ รปูแบบวิถชีวีติ เชน วถิกีารเดินตลาดสดกับวถิี
คนเดินหางสรรพสินคา เปนตน  การศึกษาเชงิเปรียบเทียบพ้ืนทีท่ัง้

สองลักษณะจะชวยใหไดเหน็ชีวติเมืองทัง้ในแบบเดมิและแบบใหม  
ครอบคลุมเนื้อหาที่นาสนใจได รายละเอียดพื้นท่ีทั้งสองไดแก
 1. ยานการคาเกา
 ครอบคลุมชวง ถนนโพธิ์ศรีตัดกับถนนหมากแขงไปดาน
ทศิตะวันตกถึงแนวตัดกับถนนมุขมนตรีภาพรวมของยาน เปนยาน

การคาทีค่าดวามวีวิฒันาการมาพรอมการกอตัง้เมอืงจากการศึกษา
ทางประวัตศิาสตร ภายในยานมีตลาดสดสองแหง  หางสรรพสินคา
ขนาดกลางหนึง่แหง หางราน อาคารพาณชิยทีข่ายสนิคาหลากหลาย
พรอมทั้งโรงแรมอีก 3 แหง  ธนาคาร 3 แหง  พื้นที่สาธารณะที่
สํารวจและจําแนกเพื่อศึกษาในยานน้ีไดแก
 1) พืน้ทีส่าธารณะลักษณะพ้ืนที ่(Area) ม ี1 แหงไดแก 
ลานทุงศรีเมือง

 2)  พื้นที่สาธารณะลักษณะเสนทาง (Linear) ไดแก
ทางเดินเทาบริเวณตางๆในยานที่มีบริบทสภาพแวดลอมท่ีตางกัน 

8 บริเวณ 
  พื้นท่ีสาธารณะยอยๆท่ีฝงตัวในยานการคาเกาเพ่ือ

การศึกษานี้มีดังนี้
 1. ลานทุงศรีเมืองทางทิศใต  
 2.   ทางเทาหนาทุงศรีเมือง  
 3.   ทางเทาหนาธนาคาร                              

 4. ทางเทาหนาหางสรรพสินคาขนาดกลาง
 5.   ทางเทาหนาอาคารพาณิชย
 6.   ทางเทาหนาตลาด
 7. ทางเทาและถนนระหวางตลาด
 8.   ทางเทาหนาโรงแรม

 9.   ทางเทาริมรั้วบานพักขาราชการ
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ภาพที่ 3  แสดงพื้นที่ศึกษายานการคาเกา
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 2. ยานการคาใหม
 ยานการคาภาพรวมของยานพื้นที่ เปนยานการคาที่มี
แรงดึงดูดสูงจากองคประกอบภายในยานอันไดแกหางสรรพสินคา  
ตลาดสด ตลาดกลางคืน สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสาร โรงแรม  
ผับ ภัตตาคาร  โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งเดิมทีบริเวณน้ีมีเพียง สถานี
รถไฟ สถานีขนสง โรงแรมเจริญโฮเต็ล และตลาดสดไทยอีสาน  เปน
องคประกอบที่โดดเดน ภายหลังป พ.ศ.2530 ไดเกิดขึ้นของหาง
สรรพสนิคาเจรญิศรคีอมเพลก็ซ และจากน้ันเกดิตลาดเร่ิมอดุม โรง
พยาบาลเอกชนปญญาเวช ตลาดกลางคนืเซ็นเตอรพอยต และตลาด
ปรีชาในป 2551  ลาสดุเกดิตลาดยดูบีารซา  ซึง่มแีนวคิดเปนตลาด
การคาที่รองรับกิจกรรมการใชชีวิตคนรุนใหมเปนจุดขายโครงการ 
ขณะที่กระแสโลกาภิวัฒนและคานิยมการมาทองเท่ียวภูมิภาค
เอเชียของชนชาติตะวันตก พื้นท่ีบางสวนกลายเปนผับบาร หรือที่
เรียกกันทั่วไปคือ “บารฝรั่ง” เหมือนอีกหลายๆเมืองโดยเฉพาะใน
เมืองทองเที่ยวทั้งไทยและภูมิภาคใกลเคียง พื้นท่ีสาธารณะในยาน
การคาใหมนี้ประกอบดวย

 1) พืน้ทีส่าธารณะลักษณะพืน้ที ่(Area) ม ี3 แหงไดแก 
พลาซาหนาหางสรรพสินคา ลานหนาสถานีรถไฟ พื้นที่รอบสถานี
ขนสงรถโดยสารประจําทาง
 2) พื้นที่สาธารณะลักษณะเสนทาง (Linear) ไดแก
ทางเดินเทาบริเวณตางๆในยานที่มีบริบทสภาพแวดลอมท่ีตางกัน 
6 บริเวณ
 พื้นที่สาธารณะยอยๆท่ีฝงตัวในยานการคาใหมเพื่อการ
ศึกษานี้มีดังนี้
 1. พลาซาหนาหางสรรพสินคา
 2.   ลานหนาสถานีรถไฟ
 3. พื้นที่รอบสถานีขนสงรถโดยสารประจําทาง 
 4.   ทางเทาหนาลานจอดรถ 
 5. ทางเทาและถนนในซอยชุมชน          
 6. ทางเทาหนาตลาด
 7. ทางเทาและถนนระหวางตลาด
 8. ทางเทาหนารั้ว
 9.   ทางเทาหนาอาคารพาณิชย
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ภาพที่ 4  แสดงพื้นที่ศึกษายานการคาใหม
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วิธีการศึกษา
 ผลการศึกษาลักษณะการใชพื้นที่สาธารณะ ไดจากการ
สงัเกตพฤตกิรรมและกจิกรรมทีถ่กูบนัทกึและจาํแนกลงบนแผนผงั
พืน้ทีส่าธารณะทัง้สองยานการคา 18 บรเิวณ โดยทาํการเกบ็ขอมูล
ดวยการบันทึกภาพตอเนื่องรอบพื้นท่ี (Snap shot) ทําการบันทึก 
3 รอบในหน่ึงชวงเวลาคือชวงเชา เวลา 06.00 น.-08.00 น. ชวง
กลางวัน  11.00 น.-13.00 น.  ชวงเย็น  17.00 น.-19.00 น. เก็บ
ขอมูลในวันปกติในวันอังคาร วันพุธ หรือวันพฤหัสบดี และวัน
หยุดเก็บขอมูลในวันเสารซึ่งชวงเวลาและวันดังกลาวจะสะทอน
การใชพื้นที่สาธารณะในชีวิตประจําวันปกติไดชัดเจนที่สุด จากนั้น
บนัทกึขอมลูการใชพืน้ท่ีลงบนแผนผงัพืน้ท่ีสาธารณะทีไ่ดวเิคราะห
ทางกายภาพแลวดวยการใชโปรแกรม  Map info ในการแสดงผล   
ขอมลูทีท่าํการบันทกึแบงเปน 2 ดานคือดานผูใชพืน้ทีแ่ละดานการ
ใชพื้นที่ ผูใชพื้นที่เปนการจําแนกเพศ วัย และกลุมสังคม สวนดาน
การใชพื้นที่จําแนกเปนพฤติกรรมและกิจกรรมการใชพื้นที่ดังนี้
 พฤติกรรมการใชพื้นที่ ตําแหนงและความหนาแนน
ของพฤติกรรมของผูใชพื้นที่ จะทําใหทราบถึงความตองการและ
ความสัมพันธระหวางการใชกับพื้นท่ีสาธารณะบริเวณนั้นๆได โดย
พฤติกรรมการน่ังจะแสดงออกถึงการจับจองพ้ืนท่ีหรือการหยุดทํา
กจิกรรมเปนเวลานาน เชน การน่ังรอ การน่ังพกัผอนดคูนผานไปมา 
การจับจองพ้ืนทีเ่พ่ือคาขายบนทางเทา  การศึกษาโดยการซอนทับ
ลงบนพ้ืนที่ที่ผานการวิเคราะหจะทําใหเห็นความสัมพันธวาปจจัย
ดานใดท่ีเปนสาเหตกุารเกดิพฤติกรรมดังกลาว พฤตกิรรมการยนืจะ
แสดงออกถึง การหยุดทํากิจกรรมช่ัวขณะ เชนการหยุดจับจายซ้ือ
ของ ยืนรอรถ ยืนคุยกัน ซึ่งจะมีวัตถุประสงคที่แตกตางกันไปและ

หากบรเิวณใดทีม่กีารหยดุยนืทาํกจิกรรมมากๆกจ็ะสรางความเปน

ศูนยรวมกิจกรรม (Node) ใหกับยานน้ันๆ สรางความหมายและ
ความมีชีวิตชีวาใหยานพื้นท่ีได สวนพฤติกรรมการเดิน จะสะทอน

ถงึความเคล่ือนไหว และความคึกคกัท่ีเกดิขึน้บนพ้ืนท่ี นอกจากน้ัน
ยังสะทอนถึงภาวะเศรษฐกิจในบริเวณนั้นดวย     
 กจิกรรมการใชพืน้ท่ี  ไดอางองิจากการศกึษาของ  Gehl 
(1987) จําแนกเปน กิจกรรมปกติ (Necessary Activities)  เปน
กิจกรรมท่ีเปนปกติวิสัยที่จําเปนตองทําของคนตามวัตถุประสงค

ของแตละบุคคลหรือกลุมบุคคล เชน การเดินทางไปทํางาน ไป
โรงเรียน การยืนคอยรถประจําทาง เปนตน กิจกรรมทางเลือก
หรอืมเีงือ่นไข (Optional Activities) เปนกิจกรรมทีเ่กดิขึน้ภายใต

เงื่อนไข หรือ ทางเลือก เชน การออกมาสัมผัสบรรยากาศ ซึ่งจะมี
ปจจัยทีส่งเสริมใหคนดําเนนิกิจกรรม เชน บรรยากาศ และคุณภาพ

ของสิ่งแวดลอม และ กิจกรรมทางสังคม (Social Activities) เปน
กิจกรรมทางสังคมตางๆ เชน การจับกลุมเลนของเด็ก การพบปะ
พดูคยุ หรอืการออกมารวมกจิกรรมตางๆท่ีจดัขึน้บนพืน้ทีส่าธารณะ   
โดยลักษณะกิจกรรมทางสังคมมีความหลากหลาย ขึน้กับกลุมสงัคม 
ความตองการสภาพแวดลอม สถานท่ีและบริบทของพ้ืนทีส่าธารณะ  
โดยเฉพาะกิจกรรมทางเลือกและกิจกรรมทางสังคม จะแสดงออก
ถึงความตองการพื้นท่ีที่ตอบสนองตอการใชชีวิตประจําวันโดย
ทั่วไป ตัวอยางเชน การเกิดกิจกรรมทางสังคมเกิดขึ้นบนพื้นที่ที่ไม
ไดรับออกแบบไวรองรับบนทางเทาหรือบนถนน ขณะท่ีไมเกิดข้ึน
บนพื้นที่ที่ออกแบบไว เชน สวนสาธารณะ  จะสะทอนถึงพื้นที่ทาง
สงัคมท่ีแทจรงิในยานการคาและอะไรคือองคประกอบปจจยัท่ีเปน
สาเหตุหรือสนับสนุนการเกิดกิจกรรมดังกลาว

ผลการศึกษา
 ความมีชีวิตชีวาของยานการคาเมืองอุดรธานี  ซึ่งไดจาก
การวัดความหลากหลายของคน กจิกรรมและชวงเวลาท่ีเกดิขึน้บน
พื้นที่สาธารณะยอยๆบริเวณตางๆของท้ังสองยาน พบวามีความ
เหมือนและแตกตางกันและความหนาแนนของการใชยังสัมพันธ
กบัลักษณะปจจยักาํหนดคุณสมบตัพิืน้ทีส่าธารณะในแตละบรเิวณ  
โดยไดยกตวัอยางบางพ้ืนทีย่อยทีแ่ตกตางกนัชดัเจนทีส่ดุของยานทัง้
สองดวยดังนี้
 ยานการคาเกา
 การใชพื้นที่มีชีวิตชีวามากที่สุดไดแก พื้นที่ประเภท
ทางเทาทีม่บีรบิทตลาด อาคารพาณิชยและถนนระหวางตลาด รอง

ลงมาเปนหนาหางสรรพสนิคาขนาดกลางและธนาคาร สวนพ้ืนท่ีที่
ไมมีการใชที่สงเสริมความมีชีวิตชีวาไดแก ทุงศรีเมือง  ทางเทาที่มี
บริบททุงศรีเมือง  ตามแนวรั้วและหนาโรงแรม

 พื้นที่ที่มีชีวิตชีวามากที่สุดตัวอยางเชน
 - ถนนระหวางตลาดเทศบาล 1 และตลาดเทศบาล 2

 ดวยทีต่ัง้และบรบิทของถนนสายน้ีเชือ่มตอระหวางตลาด  
และขนาบดวยอาคารพาณิชยทัง้สองดานในระยะทางประมาณ 250 
เมตร  ถนนเสนน้ีจงึถกูรบัรูไดในเชงิบทบาทดานกจิกรรมการคาขาย  
สามารถเขาถงึไดทัง้รถยนตและการเดนิเทา  สวนดานกายภาพมพีืน้
ผิวที่ดีแตขาดรมเงาและองคประกอบอื่นๆ
 การใชพื้นที่ พบวาเปนถนนท่ีมีชีวิตชีวาโดยมีความถี่ใน

การใชพื้นที่เกือบทั้งวัน จะมีความหนาแนนในชวงเชาจนถึงบาย  
ชวงตอนเย็นถึงคํา่จงึบางตาลงบาง ผูใชพืน้ทีม่คีวามหลากหลายท้ัง
เพศ วยั และกลุมสังคม ถงึแมกลุมพอคาแมคาและกลุมผูมาจบัจาย
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ซือ้ของจะเปนกลุมหลัก แตกพ็บวามีกลุมเดก็นกัเรยีน และผูสงูอาย ุ
เขามาใชพืน้ทีด่วย ขณะท่ีพบวามพีฤตกิรรมการเดินและหยุดยนืทาํ
กจิกรรมบนพ้ืนทีถ่นนท่ีคกึคกั รวมถึงพฤติกรรมการน่ังในเขตถนนน้ี 
ไดแก การนัง่บนรถจกัรยานยนตทีจ่อดตามขางทางเกอืบตลอดแนว 

สวนกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นถึงแมกิจกรรมหลักจะเปนกิจกรรมท่ีดําเนิน
ในชีวิตประจําวันในการจับจายซ้ือของแลว กิจกรรมทางเลือกก็
สามารถพบไดทั่วไป นอกจากนี้ถนนสายนี้ยังเปนพื้นที่ทางสังคม
รวมอยูดวย

ภาพที่  5   แสดงความถ่ีและลักษณะการใชพื้นที่บริเวณถนนระหวางตลาด

พื้นที่ที่มีชีวิตชีวานอยที่สุดตัวอยางเชน
 - พื้นที่ลานทางทิศใตของทุงศรีเมือง
  เปนพืน้ทีท่างวัฒนธรรมประเพณีเปนบทบาทสําคัญ  
ตาํแหนงทีต่ัง้อยูใจกลางเมือง ในระดบัเมอืงสามารถเขาถงึจากยาน
อื่นๆไดสะดวก แตดวยการจํากัดทางเขาออกดวยร้ัวตนไมเตี้ยๆ
ทําใหตัวพ้ืนที่ขาดความสัมพันธกับบริบทและปญหาการเขาถึงใน

ระดบัพ้ืนที ่ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีม่คีณุภาพดทีัง้พืน้ผวิและ
มีรมเงาในบางสวนของพื้นท่ี

 การใชพื้นที่พบวา ไมสงเสริมความมีชีวิตชีวาของเมือง  
โดยไมพบการใชงานที่หลากหลาย ทั้งคน กิจกรรม และเวลา ทั้ง
วันปกติและวันหยุด จากขอมูลมีการใชพื้นที่ประเภทกิจกรรม

ทางสังคมและกิจกรรมทางเลือกในตอนเย็นเทาน้ัน ความสัมพันธ
ระหวางปริมาณการใชพื้นที่กับคุณภาพของพ้ืนที่ พบวา มีการใช

พืน้ทีน่อย  สมัพนัธกบัพืน้ทีไ่มมกีจิกรรมเปนแรงดึงดดูและขอจาํกดั

การเขาถึง ถึงแมจะมีความหมายเชิงวัฒนธรรมและลักษณะทาง
กายภาพที่ออกแบบรองรับไวโดยมีพื้นผิว  ที่นั่ง และรมเงาในพ้ืนที่
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ภาพที่  6  แสดงความถ่ีและลักษณะการใชพื้นที่บริเวณทุงศรีเมืองดานทิศใต

 ความสัมพันธปจจัยกําหนดคุณสมบัติพื้นที่สาธารณะ
กับการใชพื้นที่ที่สงเสริมความมีชีวิตชีวายานการคาเกาสามารถ
ลําดับได ดังนี้
 1.  ความสัมพันธกับบริบทของพื้นที่ กลาวคือ บริบท
ที่เปนการใชประโยชนหลากหลายตลอดเวลา และเปดความเชื่อม
โยงสมัพนัธกบัพืน้ทีส่าธารณะน้ันโดยตรง พืน้ทีส่าธารณะบริเวณตอ
เนือ่งจะถกูใชอยางมีชวีติชวีาตามไปดวย ขณะท่ีหากพืน้ทีส่าธารณะ
นั้นขาดความสัมพันธกับบริบทเชนมีแนวรั้วกั้นการจํากัดการเขา
ออก สูหรือบริบทน้ันไมมีความหลากหลายจะทําใหการใชพื้นท่ี
เบาบางและไมมีชีวิตชีวา

 2. บทบาทความหมายและความชดัเจนดานกจิกรรมใน
พื้นที่จะพบวาหากในพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีศึกษามีบทบาทเชิงกิจกรรม
เชน การตั้งรานขายของแผงลอยจะเปนสวนหนึ่งทําใหเกิดการใช
พื้นที่หลากหลายเชนพื้นที่หนาธนาคารที่มีการวางขายสินคาบน
ทางเทา

 3. กายภาพและองคประกอบภายในจะเปนปจจัย
ชวยสนับสนุนใหพื้นที่สาธารณะมีความหลากหลายดวยพฤติกรรม
และกิจกรรมนอกจากกิจกรรมตามปกติเทาน้ันโดยยังพบวาปจจัย

กายภาพภายในพ้ืนท่ีดีเพียงอยางเดียวไมสามารถดึงดูดคนเขามา
ใชพื้นที่เชนบริเวณทุงศรีเมืองและทางเทาบริเวณติดกับทุงศรีเมือง
และตามแนวรั้วที่มีความรมรื่นและท่ีนั่ง (ภาพที่  5)

 ยานการคาใหม
 การใชพืน้ทีม่ชีวีติชีวามากท่ีสดุไดแก  ทางเทาหนาอาคาร
พาณชิย รองลงมาเปนพลาซาหนาหางสรรพสนิคาและทางเดนิเทา
หนาตลาด ถนนที่ขนาบดวยตลาดกลางคืน และรองลงมาอีกเปน
พืน้ท่ีโลงหนาสถานรีถไฟ พืน้ท่ีรอบสถานรีถโดยสาร พืน้ทีส่าธารณะ
ทีข่าดความมีชวีติชวีาไดแกทางเทาหนารัว้  หนาลานจอดรถและใน
ซอยชุมชน
 พื้นที่ที่มีชีวิตชีวามากที่สุดตัวอยางเชน
 - ทางเทาหนาอาคารพาณิชยยานการคาใหม
 ในลักษณะของพื้นที่ทางเทาที่เกาะตัวไปกับดานหนา
อาคารพาณิชยทีม่สีนิคาทีห่ลากหลาย ดานบทบาทและความชัดเจน
ของพ้ืนที่นอกจากเปนพื้นที่สําหรับเดินเทาโดยท่ัวไปแลวยังพบวา  
มีการวางขายสินคา แผงลอย รานรถเข็นอาหารท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่

เปนกิจกรรมท่ีสรางความหมายเพ่ิมขึ้นของทางเทาในยานน้ี ทาง
กายภาพมีพื้นผิวที่ดีแตขาดรมเงา
 ปริมาณการใชพื้นที่มีความหนาแนนคึกคักเกือบท้ังวัน

โดยเฉพาะตอนเย็น ดานผูใชมีความหลากหลายกลุมสังคม เพศ
และวัยโดยสวนใหญเปนวยัทาํงาน วยัรุน ดานพฤติกรรมพบวามทีกุ

รปูแบบทัง้การนัง่ การยนืและการเดนิทีพ่ลกุพลาน  ลกัษณะกิจกรรม
สวนใหญเปนกจิกรรมหลักทีด่าํเนินในชีวติประจําวนั รองลงมาเปน
กิจกรรมทางเลือกและกิจกรรมทางสังคม
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 จากผลการใชพืน้ท่ี  พบวามอีทิธพิลปจจยับรบิททีต่ัง้และ
ความเชื่อมโยงของพื้นที่เปนหลักและปจจัยสนับสนุนไดแก ปจจัย

บทบาททีม่กีจิกรรมการคาขายในพืน้ที ่และปจจยักายภาพดานพืน้
ผิวของทางเดินเทา (ภาพที่  6)

ภาพที่  7   แสดงความถ่ีและลักษณะการใชพื้นที่บริเวณทางเทาหนาอาคารพาณิชยยานการคาใหม

 พืน้ทีท่ีม่ชีวีติชวีานอยท่ีสดุในยานการคาใหม ตวัอยางเชน

  - ทางเทาบริเวณหนารั้ว
 พื้นที่ไมมีบทบาทอ่ืนนอกจากพ้ืนที่สําหรับทางเดินเทา 

ขาดกิจกรรมในพ้ืนท่ี  ดานบริบทท่ีตั้งและความเช่ือมโยงของพ้ืนที่
สามารถเขาถึงสะดวกซ่ึงขนานไปกับถนนประจักษเช่ือมโยงหาง

สรรพสินคาขนาดใหญกับตลาดกลางคืนท่ีมีแรงดึงดูดสูงมีความ

เชื่อมโยงทางสายตาดีแตขาดความสัมพันธกับบริบทขางเคียงคือมี
รั้วเปนองคประกอบปดกั้นระหวางพื้นที่การใชประโยชนที่ดินกับ
ทางเทา  ดานกายภาพพ้ืนผิวดี เขตทางเดินกวาง มีรมเงาและขอบ

กระถางที่สามารถน่ังไดตลอดแนว

 การใชพื้นที่เบาบางท้ังวันธรรมดาและวันหยุด กิจกรรม

การใชพื้นที่เปนกิจกรรมดานการดําเนินชีวิตปกติ คือการเดินผาน
ของคนทั่วไป เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับคุณภาพพื้นที่ การใช

พื้นที่ที่เบาบางสัมพันธกับความไมมีบทบาทอ่ืนดึงดูดการใชพื้นที่
และตัวพื้นที่เองขาดความสัมพันธกับบริบทโดยมีรั้วเปนอุปสรรค 
แมกายภาพจะมีรมเงาและที่นั่ง (ภาพที่  7)
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ภาพที่  8  แสดงความถ่ีและลักษณะการใชพื้นที่บริเวณทางเดินเทาหนารั้ว

 ความสัมพันธปจจัยกําหนดคุณสมบัติพื้นที่สาธารณะกับ
การใชพื้นที่ที่สงเสริมความมีชีวิตชีวาสามารถลําดับได ดังนี ้
 1. ความสัมพันธกับบริบทที่ตั้ง ทางเทาหนาอาคาร
พาณิชยที่เชื่อมโยงกับการใชประโยชนอาคารท่ีมีความหลากหลาย

รานคาและบริการ และดําเนินการตลอดทั้งวัน ทําใหพื้นท่ีถูกใช

ตลอดท้ังวัน ตางจากพ้ืนท่ีบริเวณหนาสถานีรถไฟและใกลตลาด
กลางคนื อทิธพิลจากการเปดดาํเนนิการของบรบิท (ตลาด) เฉพาะ

ในชวงเยน็ ทาํใหพืน้ทีส่าธารณะในบรเิวณนีข้าดความมชีวีติชวีาใน
ชวงกลางวัน
 2. บทบาท ความหมาย ความชัดเจนของพื้นที่ และ
กายภาพของพื้นที่เปนปจจัยรองที่สนับสุนนการใชพื้นที่ เชน ลาน
พลาซาหนาหางซึง่เปนพืน้ทีจ่ดักิจกรรมสงเสรมิการขายมทีีน่ัง่และ

รมเงา ชวยทําใหมีพฤติกรรมและกิจกรรมการใชที่หลากหลายตาม
มา แตกม็ขีอจาํกดัในเรือ่งเวลาในการใชพืน้ท่ีเชน ชวงเชาถงึ 11.00 น.
กอนหางเปด

ผลการวิเคราะหความสัมพันธปจจัยกําหนดคุณสมบัติ
พื้นที่สาธารณะกับการใชพื้นที่
 สามารถจัดลําดับได ดังนี้

 1.  ความสัมพันธกับบริบทของพื้นที่ กลาวคือ บริบท
ที่เปนการใชประโยชนหลากหลายตลอดเวลา และเปดความเชื่อม

โยงสัมพนัธกบัพืน้ทีส่าธารณะน้ันโดยตรง พืน้ทีส่าธารณะบริเวณตอ
เนือ่งจะถกูใชอยางมชีวีติชวีาตามไปดวย ขณะทีห่ากพืน้ทีส่าธารณะ

นั้นขาดความสัมพันธกับบริบทเชนมีแนวรั้วกั้นการจํากัดการ

เขาออก สูหรือบริบทนั้นไมมีความหลากหลายจะทําใหการใชพื้นที่
เบาบางและไมมีชีวิตชีวา
 2. บทบาทความหมายและความชัดเจนที่เปนรูปแบบ

เชิงกิจกรรมในพื้นที่จะสนับสนุนการใชพื้นที่มากกวาบทบาทเชิง
สัญลักษณ เชน ทุงศรีเมืองซึ่งมีบทบาทเปนลานโลงที่สําคัญของ
เมือง เกิดการใชพื้นที่ทีไมสงเสริมความมีชีวิตชีวาเทาที่ควร แตก
ตางจากพ้ืนทีท่างเทาหนาธนาคารท่ีมกีารต้ังแผงลอยถือเปนบทบาท
เชิงกิจกรรมประเภทหนึ่งในพื้นที่สาธารณะทางเทานั้น ทําใหหนา

ธนาคารท่ีทางเทาไมคอยสัมพันธกับการใชประโยชนภายในกลับมี
ชีวิตชีวาขึ้นได
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 3. กายภาพและองคประกอบภายในจะเปนปจจัย
ในลักษณะสนับสนุนใหพื้นที่สาธารณะเกิดการใชที่สมบูรณขึ้น
มากวาจะเปนปจจัยหลัก พบวาปจจัยกายภาพภายในพื้นที่ดีเพียง
อยางเดียวไมสามารถดึงดูดคนเขามาใชพื้นที่เชนบริเวณทุงศรีเมือง  
ทางเทาบริเวณติดกับทุงศรีเมืองและตามแนวร้ัวท่ีมคีวามรมร่ืนและ
ที่นั่ง แตกลับพบวากิจกรรมทางเลือกและกิจกรรมทางสังคมเกิด
ขึ้นในบริเวณไมหางจากแหลงกิจกรรมปกติทั้งคนในพ้ืนที่(เจาของ

อาคาร พนักงาน ผูอาศัยในพื้นที่) และคนนอกพ้ืนที่(ผูมาใชบริการ
ทางการคา นักทองเที่ยว) มากกวา โดยคนจะอาศัยบริเวณที่ตอบ
สนองกิจกรรมและพฤติกรรมนั้นๆผานการสรางพื้นที่สวนบุคคล
ใหเกดิขึน้บนพืน้ทีส่าธารณะทีไ่มไดจดัไวรองรบั เชนการจบักลุมนัง่
สนทนาหรือพักผอนโดยยกเกาอีพ้ลาสติกมาน่ัง การหลบมุมนัง่อาน
หนงัสือพมิพบนขอบยกระดับหนาอาคาร การออกมาพบปะผูคนใน
ตลาด (ภาพที่ 10)

ภาพที่  9  แสดงความหนาแนนการใชพื้นที่สาธารณะยานการคาเกาบริเวณตางๆ
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ภาพที่  10  แสดงความหนาแนนการใชพื้นที่สาธารณะยานการคาใหมบริเวณตางๆ

ภาพที่  11  แสดงตัวอยางพฤติกรรมการนั่งในพื้นที่สาธารณะยานการคาในบริเวณที่ไมหางจากกิจกรรมหลักและทางกายภาพไมไดออกแบบไวรองรับ
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ลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่สาธารณะ
 กิจกรรมปกติ(Necessary Activity)
 เกดิข้ึนท่ัวไปในยานการคาท้ังสองยานโดยความหนาแนน
ของกจิกรรมปกตจิะสมัพนัธกบัชวงเวลาทีศ่นูยรวมกจิกรรมหลกัใน
ยานเปดดําเนินกิจการท่ีคึกคัก ไดแก ตลาดสดในยานการคาเกาใน
ชวงเชา ตลาดหนาสถานีรถไฟชวงค่ํา หางสรรพสินคาชวงกลาวัน
และวันหยุด และสถานีรถสารประจําทางโดยเฉพาะ ชวงเวลารถ
เขา-ออก สายทางไกล ๆ ซึ่งมักจะออกพรอมๆกัน  อาจกลาวไดวา
ศูนยรวมกิจกรรมเปนแรงดึงดูดใหยานการคามีความคึกคักมีชีวิต
ชีวาจากความพลุกพลานของคนจํานวนมากเขามาใชบริการ
 กิจกรรมทางเลือก(Optional Activity) 
 ริเวณที่เกิดกิจกรรมทางเลือกจะมีสองลักษณะที่ชัดเจน
โดยกลุมผูใช ลักษณะแรกเปนการใชพื้นที่สาธารณะในลักษณะ
กิจกรรมทางเลือกโดยกลุมผูใหบริการในพื้นท่ี เชน เจาของอาคาร
รานคา ผูใหบริการรับจาง ซึ่งพื้นที่ที่ใชจะอยูบริเวณตอเน่ืองและ
ใกลเคียง อีกลักษณะหน่ึงคือกลุมผูเขามาใชบริการกิจกรรมในยาน
จะสัมพันธกับแรงดึงดูดของลักษณะทางการคาตาง ๆ  ในยาน และ
สัมพันธกับชวงเวลาพักผอนและนันทนาการคือชวงเย็น อาจกลาว
ไดวาในยานการคาพื้นท่ีสาธารณะที่อยูบริเวณตอเนื่องกับอาคาร
รานคามีความหมายรองรับการออกมาใชชีวิตภายนอกอาคารของ
ผูใหบรกิารและผูมารบับรกิารทางการคาดวย ในขณะทีศ่นูยรวมกจิ
กรรรมท่ีมีความคึกคักก็เปนแรงดึงดูดใหพื้นที่สาธารณะในบริเวณ
นั้นมีความหมายของการใชชีวิตมากกวาการออกมาใชบริการการ
คาอยางเดียว กลาวคือมีลักษณะของการใชพื้นท่ีเพื่อการพักผอน 
นันทนาการโดยสังเกตไดจากการใชพื้นที่เพื่อกิจกรรมทางเลือกท่ี
มากขึ้นในบริเวณนั้น ๆ 
 กิจกรรมทางสังคม(Social Activity) 
 พบวา พื้นท่ีสาธารณะที่ฝงตัวอยูในยานการคาเปนพื้นที่
ทางสังคมในสองลักษณะคือ พ้ืนที่รองรับกิจกรรมทาสังคมของ
กลุมคนในพื้นที่ และกลุมผูเขามาใชบริการตาง ๆ ของพื้นที่ ซึ่งมี
รายละเอียดที่ตางกันดังนี้

 - กลุมคนในพ้ืนที่ ไดแก ผูใหบริการทางการคา เชน
รานคา เจาของกิจการ พนักงาน รวมถึง ผูประกอบการรถรับจาง  
จะใชพื้นที่สาธารณะบริเวณใกลเคียง เปนพื้นที่ทางสังคมไปดวย
โดยเฉพาะชวงพักรอลูกคา และชวงเวลาพักผอนตอนเย็นกอนปด
กิจการเชนการใชพื้นที่หนารานในการเลี้ยงลูก เปนที่เลนของเด็ก 
พบปะผูคน กลุมรถรับจางก็จะอาศัยพื้นที่สาธารณะทางเทา ขอบ
กระถาง หนาบันได หรือบนรถรับจาง เปนพื้นที่จับกลุมสนทนา 
เลนเกมส โดยเฉพาะชวงรอลูกคาเชนกัน
 - กลุมคนนอกพ้ืนที่หรือผูเขามาใชบริการทางการคา
ของยาน จะจบักลุมพกัผอนสนทนากนัในบรเิวณทีไ่มไกลจากแหลง
กิจกรรมทางการคาที่เขามาใชบริการ เชน หนาหางสรรพสินคา 
บรเิวณใกลตลาด หรือสถานีรถโดยสารประจําทางในชวงเวลากลาง
วันโดยทั่วไป สวนชวงเย็นถึงคํ่า เกิดกิจกรรมทางสังคมที่หนาแนน
คึกคักนาสนใจในบริเวณตลาดกลางคืน หนาสถานีรถไฟ ซึ่งเปนผล
จากปจจัยหลายอยาง ไดแก กิจกรรมหลักที่ดึงดูดผูคน คือตลาด
กลางคืน รานอาหารเคร่ืองด่ืม พืน้ทีส่าธารณะลักษณะลานกิจกรรม 
สนามหญา  สวนหยอม และชวงเวลาแหงการพกัผอนนนัทนาการใน
ตอนเยน็จงึดงึดดูใหคนนอกพืน้ทีเ่ขามาใชพืน้ทีบ่รเิวณนีใ้นกจิกรรม
ทางสงัคม เชน การพบปะสงัสรรคจบักลุมกนัของผูใหญ สนามและ
ลานเปนพื้นที่จับกลุมเลนของเด็กเล็ก  ลานกลางแจงเปนพื้นที่รวม
กลุมกิจกรรมของวัยรุน เปนตน
 กลาวโดยสรุป กิจกรรมทางสังคมไดเกิดขึ้นทั่วไปในยาน
พื้นที่ในชวงเวลากลางวัน ที่สัมพันธกับกิจกรรมหลักทางการให
บริการตางๆในยาน โดยใชทางเทาบริเวณใกลเคียง และสวนใหญ
เปนพื้นที่ทางสังคมของผูอาศัย ทํางานในพ้ืนที่ สวนผูเขามาใช
บริการยานการคา กิจกรรมในสังคมจะเกิดขึ้นหนาแนนคึกคักดวย
แรงดึงดดูของกิจกรรมทางการคาและชวงเวลาพักผอนนันทนาการ 
เชน ในชวงวันหยุดและในชวงเย็นหลังเลิกงาน แตที่นาสังเกตคือ
กจิกรรมทางสังคมมักจะไมเกดิขึน้บรเิวณหางไกลกิจกรรมทางการ
คาในยานการคาทั้งสอง
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ภาพที่ 12  การใชพื้นที่กิจกรรมทางสังคม(Social Activity)

บทสรุป
 จากการศกึษาความสมัพนัธระหวางการใชพืน้ทีส่าธารณะ
ทัง้ 18 พืน้ท่ียอยของท้ังสองยาน ความมีชวีติชีวาของเมอืงซึง่หมาย
ถงึพ้ืนทีน่ัน้ๆถกูใชโดยหลากหลายกลุมคน หลากหลายกิจกรรม และ

หลากหลายชวงเวลา พบวา
 ยานการคาเกา ซึ่งมีโครงขายถนนตัดกันสรางพื้นที่ 
(Block) ขนาดเล็ก มีพัฒนาการตอเนื่องมาจากการเร่ิมเปนเมือง 
การใชประโยชนที่ดินและอาคารแบบผสมผสานหลากหลายท้ัง

อาคารพาณิชย หางสรรพสินคาขนาดกลาง โรงแรม ธนาคาร และ
ตลาด จากผลการศกึษามคีวามหนาแนนการใชพืน้ทีส่าธารณะคอน
ขางคงที่คึกคักตลอดทั้งวันเกือบทั่วทั้งยาน มีผูใชหลากหลายกลุม 
หลากหลายกิจกรรม และหลากหลายชวงเวลา สามารถรับรูไดใน
ความเปนยานที่มีชีวิตปกติ (Daily life ) 
 พื้นที่ที่มีความมีชีวิตชีวาที่สุดยานการคาเกา ไดแก พื้นที่

ทางเทาหนาอาคารพาณิชยที่มีกิจกรรมทางการคาหลากหลาย 
หนาตลาด หนาหางสรรพสนิคาขนาดกลาง หนาธนาคาร และถนน



ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปที่ 11 ประจําป 255594

ระหวางตลาด พืน้ทีท่ีไ่มมชีวีติชวีาในยานการคาเกา ไดแก ทางเทา
หรือพ้ืนที่สาธารณะท่ีหางไกลกิจกรรม คือ ทางเทาติดหนาร้ัว 
บริเวณทุงศรีเมืองซึ่งไมมีกิจกรรม
 ยานการคาใหม ระบบโครงขายถนนตัดกันสรางพ้ืนที่ 
(Block) ขนาดใหญ ทาํใหการเดินเทาจากแยกหน่ึงถงึแยกหน่ึงไกล
เกนิระยะเดนิทีเ่หมาะสม อกีทัง้แหลงกิจกรรมอยูหางกนัขาดความ
ตอเน่ือง ทําใหการใชพื้นท่ีสาธารณะกระจุกตัวหนาแนนเฉพาะใน
บริเวณใกลแหลงกิจกรรมท่ีมีแรงดึงดูด โดยเฉพาะหางสรรพสินคา
ขนาดใหญ ตลาดกลางคืน และสถานีรถโดยสาร ทําใหเกิดการรับรู
ในความเปนยานท่ีตอบสนองการใชเปนการเฉพาะกจิกรรม (Event) 
เฉาะกลุมและเฉพาะชวงเวลา
 พื้นที่ที่มีความมีชีวิตชีวาทั้งวันในยานการคาใหม ไดแก 
ทางเดินเทาหนาอาคารพาณิชยที่มีการคาขายท่ีหลากหลาย สวน
พื้นที่ที่มีความมีชีวิตชีวาชั่วขณะ ไดแก บริเวณตลาดกลางคืน และ
หนาหางสรรพสินคาขนาดใหญที่จะคึกคักชวงเวลาดําเนินกิจการ 
และจะเงียบเหงาไรชีวิต บริเวณใกลสถานีรถไฟและสถานีรถ
โดยสารในชวงที่ไมมีรถเขาออก พื้นท่ีที่ไมมีความมีชีวิตชีวาในยาน
การคาใหม ไดแก ทางเทาหรือพื้นที่สาธารณะที่หางไกลกิจกรรม 
เชน ทางเทาตามแนวรั้ว
 กลาวโดยสรุป ยานการคาท่ีมีกิจกรรมการคาที่หลายก
หลายผสมผสานและมีแรงดึงดูด ประกอบกับระบบโครงขายที่
เหมาะสม โดยเฉพาะโครงขายที่เหมาะตอการเดินเทาตอเนื่อง มี
ระยะจากแยกถึงแยกที่ไมไกลเกินไป การใชประโยชนที่ดินและ
อาคารมีความสัมพันธกับพื้นท่ีสาธารณะโดยตรง มีอิทธิพลตอการ

สงเสริมในยานการคามชีวีติชวีา ในกรณีของการศึกษาเปรียบเทียบ
ในครั้งนี้จึงไดพบวา ยานการคาเกามีการใชพื้นที่สาธารณะที่สราง
ความมีชีวิตชีวาทั้งยานมากกวายานการคาใหม

ขอคนพบและประเด็นเสนอแนะจากการศึกษา
 จากการศึกษาความมีชีวิตชีวากับการใชพื้นที่สาธารณะ

ยานการคาไดคนพบประเด็นท่ีนาสนใจ ดังนี้
 1. พื้นที่สาธารณะที่จะสงเสริมใหเกิดความมีชีวิตชีวา 
ควรจะตองมีความสัมพันธตอเนื่องกับบริบท ตัวพื้นที่ควรมีหรือ

สามารถรองรบักจิกรรมเพือ่สรางแรงดงึดดูการใชใหเหมาะสม และ
ควรพัฒนาทางกายภาพของพ้ืนทีส่าธารณะท่ีมกีารใชงานหนาแนน

มากอยูแลวใหรองรับการใชในมิตดิานกิจกรรมทางเลือก (Optional 
Activity ) และกจิกรรมทางสงัคม (Social Activity) จะตอบสนอง
ความตองการของผูใชและสรางบรรยากาศท่ีดี นาอยูของยาน
โดยตรง
 2. พื้นที่ที่ขาดความมีชีวิตชีวา ควรเสริมกิจกรรมโดย
เฉพาะกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการการใชในชีวิตประจําวัน 
(Daily life) และควรเปดพืน้ทีใ่หสมัพนัธกบัการใชประโยชนอาคาร
หรอืทีด่นิ เพือ่ไมใหเกดิจดุอบัและขาดความตอเนือ่งของการใชพืน้ท่ี
สาธารณะ
 3. พืน้ทีส่าธารณะทีม่กีายภาพทีด่ ีเพยีงอยางเดยีวโดย
ปราศจากกิจกรรมและขาความสัมพันธกับบริบท ไมสงเสริมความ
มีชีวิตชีวาของเมืองได
 4. ปรากฏการณ “การมีชีวิตชีวาช่ัวขณะ” (Tempo-
rary  Mass  Movement)
 ยานการคาใหมโครงสรางของยานท่ีดงึดูดคนจํานวนมาก
ไดแก หางสรรพสินคา ตลาดกลางคืน สถานโีดยสารและสถานรีถไฟ 
ทาํใหผูใชพืน้ทีส่าธารณะมคีวามหนาแนนสูงในชวงเวลาดาํเนนิการ
ของการใชประโยชนที่ดินและอาคารของพื้นที่ดังกลาว ทําใหการ
ใชพื้นที่สูงมากแลวเงียบทันทีที่กิจกรรมนั้นปดลง ปญหาก็คือการ
จราจรคับคั่ง เกิดปญหารถติด โดยเฉพาะในชวงท่ีหางปดและรถ
ขบวนโดยสารเขา-ออกในชวงค่ําของทุกวัน แตกลับรางผูคนในอีก
ไมกี่นาที อาจทําใหเกิดอันตรายรูปแบบตางๆข้ึนได ตางจากยาน
การคาเกาที่อาคารสวนใหญไมไดถูกใชรองรับปริมาณสําหรับคน
จํานวนมาก ยกเวนตลาดสด จึงมีชีวิตชีวาคงที่ทั้งวัน

กิตติกรรมประกาศ
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วางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
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ใหการปรึกษาในทุกๆดานตั้งแตตนจนจบกระบวนการ องคความ
รูสามารถนาํไปประยกุตใชในการประกอบอาชพีหนาทีก่ารงานและ
การสาธารณประโยชนดานการพัฒนาเมืองไดจริงและมีทิศทางท่ี
เหมาะสม
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