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	 ภูมิทัศน์ถนนมีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนเมืองมานานนับแต่การสัญจรทางบกได้เริ่มขึ้น	 องค์ประกอบของภูมิทัศน์ถนนเมือง
กรุงเทพมหานครถูกก�าหนดโดยกฎหมายและมาตรฐานการใช้งานเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง			
ผูส้ญัจร	ผูพ้กิาร	ผูป้ระกอบอาชพีบนทางเท้า	ฯลฯ	ซึง่เป็นส่วนส�าคญัหลกัทีจ่ะช่วยรกัษาระเบยีบให้มคีวามสอดคล้องกบัการใช้งานในแต่ละ
บริบทของพื้นที่	ทั้งนี้	การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ดีนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งการใช้สอยและการรับรู้ภูมิทัศน์ของเมือง		โดย
นอกจากจะเป็นส่วนหนึง่ของการกระตุน้ให้เกดิภมูทิศัน์เมอืงใหม่ซึง่สามารถเป็นจดุขายของการท่องเทีย่วแล้ว	ยงัเป็นส่วนช่วยให้การด�าเนนิ
วถิชีวีติทีม่คีวามหลากหลายบนพืน้ทีน่ัน้เกดิความสอดคล้องกบัการใช้พืน้ทีร่่วมกนั	(shared	space)	ของภมูสิถาปัตยกรรมโดยเฉพาะถนน
ทางเท้า	เกิดเป็นภูมิทัศน์ถนนอันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเอกลักษณ์ภูมิทัศน์เมืองให้เป็นที่น่าจดจ�าต่อไปในอนาคต

Abstract

	 Streetscape	has	related	with	the	urbanism	for	a	long	time	since	the	beginning	of	the	land	traffic.	The	elements	of	
the	streetscape	in	Bangkok	have	been	defined	by	laws	and	standards	to	render	the	equal	benefits	to	stakeholders,	i.e.	the	
pedestrians,	people	with	disabilities	and	street	renders.	This	is	an	important	part	to	maintain	the	regulations	to	comply	with	
the	use	of	space	in	the	context.		In	addition,	a	good	landscape	design	will	maximize	the	benefits	of	using	and	perception	
of	the	urban	landscape.		Besides	being	a	stimulating	part	of	the	new	urban	landscape	that	can	be	the	selling	point	of	
tourism,	the	streetscape	also	makes	various	lifestyles		in	each	area	to	comply	with	the	shared	space	of	landscape	architecture,	
especially	the	footpath.	This	is	a	streetscape	that	is	one	part	for	creating	an	identity	of	urban	landscape	to	be	memorable	
in	the	future.

	 เมือ่กล่าวถงึภมูทิศัน์	คนทัว่ไปจะนกึถงึพืน้ทีห่นึง่ทีม่นษุย์รบัรูด้้วยตาเป็นหลกั	หรอืการใช้โสต	เพือ่รบัรูพ้ืน้ทีท่ีป่ระกอบด้วยธรรมชาต	ิ
(แผ่นดิน	น�า้	ต้นไม้	และสัตว์)		เมื่อพิจารณาต่อในส่วนที่มนุษย์สรรค์สร้างจะพบว่ามีหลายค�าด้วยกันตามความส�าคัญของแต่ละเรื่อง	เช่น	
ภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม	ภูมิทัศน์วัฒนธรรม	ภูมิทัศน์เมือง	และภูมิทัศน์ทางเดิน	ฯลฯ	
	 ในภาพรวมของภูมิทัศน์เมือง	การ์ดอน	คัลเลน	(Gordon	Cullen,	1961,	8,	อ้างถึงใน	วิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี,	2552)	สถาปนิก
ผู้ศึกษาภูมิทัศน์เมืองได้ให้ความหมายว่า	ภูมิทัศน์เมือง	หมายถึงสิ่งแวดล้อมตามเส้นทาง	และพื้นที่นอกอาคารที่สามารถมองเห็นและรับ
รู้ได้ในเมือง	 ไม่ว่าเป็นลักษณะและรูปทรงที่โอบล้อมจุดที่เรายืนอยู่	 โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภูมิทัศน์เมืองจากการเคลื่อนที่จาก		
จุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งภายในเมือง	หรือศิลปะการสร้างเมืองที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้สายสัมพันธ์ทางสายตาระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม
ในเมอืง	ทีเ่น้นการรบัรูส้ภาพแวดล้อมโดยการมองเหน็	และการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทีต่อบรบัและสอดคล้องกบัการรบัรูข้องผูค้นโดย
ผ่านทางการจัดวางองค์ประกอบทางกายภาพในสภาพแวดล้อมของเมือง	 เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมในเมือง	 และในบางครั้งจุดสังเกต
และจุดศูนย์รวมก็รวมอยู่ในสถานที่เดียวกัน
	 เควิน	ลินซ์	(Kevin	Lynch,	1977,	46,	อ้างถึงใน	วิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี,	2552)	สถาปนิกชาวอเมริกันนักวางผังได้ศึกษาระบบ
การรบัรูเ้มอืง	ว่าเป็นการรวมองค์ประกอบการรบัรูจ้ากผูพ้บเหน็	ซึง่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั	5	อย่าง	คอื	ทางสญัจร	(paths)	ขอบเขต	
(edges)	ย่าน	(districts)	จุดศูนย์รวม	(nodes)	และจุดหมายตา	(landmarks)	โดยองค์ประกอบทั้ง	5	ประการ	จะสร้างมโนทัศน์ในการ
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รับรู้เมืองของผู้สังเกต	 หากสภาพแวดล้อมของเมืองมีการจัดองค์
ประกอบที่เหมาะสม	ก็จะท�าให้เกิดจินตภาพที่ชัดเจนและ	ส่งผล
ให้เมืองนั้นๆ	มีความน่าประทับใจต่อผู้พบเห็นในที่สุด	
	 การรับรู้	 “ภูมิทัศน์ถนนทางเดิน	(streetscape)”	 นั้นจึง
เป็นส่วนส�าคญัหนึง่ของการสร้างการรบัรูภ้าพในองค์รวมของ	“ภมูิ
สถาปัตยกรรม	 และภูมิทัศน์เมือง	(urban	 landscape)”	 ท�าให้
ผู้คนที่ใช้พื้นที่นั้นได้รับรู้ถึงความสง่างาม	ความร่มรื่น	จดจ�าได้ถึง
ลักษณะส�าคัญบนพื้นที่	 และมีองค์ประกอบสาธารณะที่ประชาชน
ทุกคนใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย

  

ภาพที่ 1	ภาพภูมิทัศน์เมืองโตเกียว	โอซาก้า		

   

ภาพที่ 2	ภาพนัมบะพาร์ค
ที่มา:	Jason	(2008)

	 ส�าหรับชีวิตคนเมืองอย่างกรุงเทพมหานคร	 ที่นับวันจะมี
จ�านวนประชากรเพิ่มขึ้นทั้งประชากรในพื้นที่	 และประชากรแฝง	
ผูค้นต่างใช้พืน้ทีท่างเดนิ	และองค์ประกอบถนนประเภทต่างๆ	เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์บ้าง	 ผิดวัตถุประสงค์บ้าง	 ก่อให้เกิดความ
สับสนต่อการใช้งาน	และการสร้างภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดขีองเมอืง	 เหล่านี้
เป็นสญัญาณทีบ่่งบอกให้เราหนักลบัมามองถงึความเป็นสาเหตแุห่ง
การกระท�า	 หรืออาจต้องมองถึงกลวิธีที่รัฐหยิบยื่นให้ใหม่อีกครั้ง		
เพื่อให้ภูมิทัศน์ถนนกลับสู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 และเอื้อ
ประโยชน์ต่อผูใ้ช้ทกุคนอย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั	ด้วยเหตนุีเ้พือ่
ล�าดับความเข้าใจในประเด็น	 บทความจึงถูกแบ่งเป็น	3	 ส่วนคือ	
ภมูทิศัน์ถนนในสากล	วถิชีวีติกบัภมูทิศัน์ถนนในกรงุเทพมหานคร	
และบทสรุปภูมิทัศน์ถนน	(streetscape)

	 ภมูทิศัน์ถนน	เป็นสภาพแวดล้อมทีส่ามารถมองเหน็ได้จาก
ถนนอนัเป็นทางสญัจรขนาดใหญ่	ครอบคลมุพืน้ทีว่่างรมิถนนทัง้ที่
เป็นสาธารณะ	และพืน้ทีส่่วนบคุคล	เช่น	พืน้ทีห่น้าอาคาร	ทางเดนิ	
ต้นไม้	 สาธารณูปโภค	 และอุปกรณ์ประกอบถนนต่างๆ	 การ
ออกแบบภูมิทัศน์ถนนมีความส�าคัญในการสร้างเอกลักษณ์ของ
เมือง	 ผู้คนที่สัญจรด้วยการเดินจะสามารถรับรู้	 และเข้าใจราย
ละเอียดของพื้นที่ได้ดีมากขึ้น	 อันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้าง
จินตภาพของเมืองให้จดจ�าได้ง่ายขึ้น
 ปัจจัยพิจารณาที่มีผลต่อการออกแบบภูมิทัศน์ถนน	มี	4	
องค์ประกอบหลัก	 คือ	 พื้นที่และขนาดทางเท้า	 เกณฑ์มาตรฐาน
ความกว้างและช่องทางเดิน	 พื้นที่และทางจักรยาน	 และส่วน
ประกอบของภูมิทัศน์ถนน	(ได้แก	่ พื้นผิวทางเท้า	 วัสดุพืชพรรณ	
ระบบแสงสว่างบนถนนและทางเท้า	 อุปกรณ์ประกอบถนน	 และ
สาธารณูปโภค)	
 1. พื้นที่และขนาดทางเท้า	 (sidewalk	 zones	 and	
dimensions)	(ด�ารงศักดิ์	สังข์ทอง,	2549,	13)
	 มีส่วนประกอบต่างๆ	ได้แก่	ส่วนพื้นที่หน้าอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง	(building	zone)	พื้นที่ทางเดินเท้า	(pedestrian	zone)	
และขอบคันถนน	(curb	zone)	 การออกแบบทางเท้าที่ดี	 	 ควร
ก�าหนดแนวทางสัญจรที่อยู่ตรงกลางพื้นที่ทางเท้า	 และไม่มีสิ่ง
กีดขวางบนเส้นทาง	และนอกจากจะไม่กีดขวางแล้ว	อุปกรณ์ถนน	
และพืชพรรณภูมิทัศน์ถนนควรมีการจัดวางอย่างเป็นสัดส่วนบน
พื้นที่ทางเท้าในที่เหมาะสม	
 2. มาตรฐานความกว้างของช่องทางเดิน (ทรรศชล		
ปัญญาทรง,	2551,	14)
	 จากขนาดตัวเลขของร่างกายมนุษย์ในการใช้ทางเท้าที่ว่า	
1	คนใช้ทางเท้า	0.60	เมตร	ฉะนั้นทางเท้าควรกว้างอย่างน้อยที่สุด	
1.20	เมตรในกรณีเดินสวนกัน		แต่ขนาดทางเท้ายังขึ้นกับปริมาณ
ผู้สัญจรในเส้นทางนั้นด้วย	 ดังนั้นมาตรฐานสากลจึงระบุว่า	 ทาง
เดนิเท้าในบรเิวณย่านการค้า	ย่านธรุกจิ	และย่านอตุสาหกรรมควร
กว้าง	2.50	-	3.00	เมตรเป็นอย่างน้อย	และย่านพักอาศัยทั่วไปใช้
ขนาด	1.20	-	2.00	เมตรในถนนสายย่อย	ซึง่ความกว้างนีเ้ป็นเกณฑ์
ขนาดพื้นที่ที่ใช้เพื่อการสัญจรทางเท้า	 การปลูกต้นไม้	 และสิ่ง
อ�านวยความสะดวกบางประเภท	เช่น	ถังขยะ	ตู้โทรศัพท์	เป็นต้น	
ไม่รวมกิจกรรมอื่นที่อาจเกิดขึ้นบนทางเท้า	 ยกเว้นการรอโดยสาร
รถประจ�าทาง	ตัวเลขมาตรฐานนี้		เป็นตัวเลขที่ใช้กับสภาพการณ์
ทั่วๆ	ไป		แต่ในบางครั้งไม่สามารถใช้ตัวเลขนี้ได้	เช่น	กรณีที่เป็น
ย่านการค้าส�าคญั		มปีรมิาณคนมากเป็นพเิศษ	จ�าเป็นต้องใช้ขนาด
ทางเท้าที่กว้างขวางยิ่งขึ้นไปอีก	 ในกรณีนี้จึงควรใช้การประมาณ
การจากสูตร		
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	 ความกว้างทางเท้า	=	(ปริมาณ	x	ระยะห่างด้านหน้า)	/	อัตราความเร็วของการเดิน		
	 -	ปริมาณคน	คือจ�านวนคนผ่านหน้าตัดทางเท้ามีหน่วยเป็นคนต่อ	1	นาที		
	 -		ระยะห่างด้านหน้า	คือระยะที่มนุษย์พึงใจในการเว้นระยะห่างจากคนข้างหน้า		ตามสถานการณ์ต่างๆ	(ที่สาธารณะ	1.80	เมตร	
เดินดูสินค้า	2.80	-	3.60	เมตร	เดินทั่วไป	4.60	-5.50	เมตร	และเดินพักผ่อนมากกว่า	10.50	เมตร)	
	 -	อตัราความเรว็ของการเดนิ	โดยปกตมินษุย์จะเดนิทีค่วามเรว็เฉลีย่	72	เมตร/นาท	ีแต่ในกรณมีคีวามหนาแน่นมาก	อตัราความเรว็
จะลดลง	(ดูการเปรียบเทียบ	ภาพที่	3)	

ปริมาณการเลื่อนไหล	 7	 7-10	 10-15	 15-20	 20-25	 25	ขึ้นไป
อัตราความเร็วในการเดิน	(เมตร/นาที)	 78	 75-78	 69-75	 60-69	 33-60	 0-33
ภาพที่ 3		เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการเลื่อนไหลทางเท้า	กับอัตราความเร็วในการเดิน	
ที่มา:	ทรรศชล	ปัญญาทรง	(2551,	15)

 3. พื้นที่และทางจักรยาน (bikeway)

	 ทางจกัรยานทีด่ต้ีองเชือ่มต่อจดุส�าคญัของเมอืงเพือ่ให้ตดิต่อได้สะดวกและสัน้ทีส่ดุ	และควรมขีนาดกว้างพอให้รถจกัรยานสองคนั
สวนกันได้สะดวก	ซึ่งกว้างอย่างน้อย	1.50	-	1.80	เมตร	มีป้ายเตือนบอกระยะทางชัดเจน	มีที่จอดรถ	โครงจอดเสียบรถป้องกันโจรกรรม
การตัดเส้นทางจักรยานท�าได้หลายวิธี	ดังนี้
	 -	แยกจากทางเท้าโดยเด็ดขาด	วิธีนี้จัดท�าในบริเวณที่มีการใช้จักรยานมาก	และหลีกเลี่ยงจุดตัดหรือข้ามของทางเท้า	ถนน
	 -	แยกจากทางเดินรถหรือทางเท้า	จัดท�าในบริเวณที่มีการใช้จักรยานไม่มาก
	 -	ใช้ร่วมกับทางเท้าหรือทางเดินรถ	โดยใช้สีหรือเครื่องหมาย	(สัญลักษณ์)	เป็นจุดแบ่งเส้นทาง	(บุญนาค		ตีวกุล,	2546,	47)
	 ปัจจุบันประเทศที่มีการใช้จักรยานในตัวเมืองมีจ�านวนมาก	ได้แก่	เนเธอร์แลนด์	เยอรมัน	ญี่ปุ่น	และจีน	เป็นต้น

                          
 

ภาพที่ 4	ภาพเลนจักรยานสวนกัน	 	 	 ภาพที่ 5		ภาพทางจักรยานในเนเธอร์แลนด์
        ที่มา:	นครราชสีมา	ไทยแลนด์	(2552)						

               

 ภาพที่ 6	ภาพประยุกต์การจอด	และนั่งท�ากิจกรรมอื่น
 ที่มา:	Davies	(2011)
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 4. ส่วนประกอบของภูมิทัศน์ถนน (streetscape elements)

	 -	 พื้นผิวทางเท้า	(pavement)	 เป็นส่วนที่เด่นชัดที่สุดของส่วนประกอบภูมิทัศน์ถนน	 พื้นผิวที่ผ่านมามีการพัฒนาตั้งแต่เทพื้น
คอนกรีต	มาเป็นวัสดุปูพื้นแบบหน่วยย่อย	(unit	paving)	โดยมีขอบคันถนน	(curb)	เป็นตัวแบ่งถนนกับทางเท้า
	 -	วสัดพุชืพรรณ	(landscape	Planting)	ต้นไม้ช่วยสร้างบรรยากาศทีด่แีละลดความกระด้างของถนน	ซึง่การเลอืกใช้ต้นไม้มปัีจจยั
หลายอย่าง	 ได้แก่	ต้นไม้ที่เหมาะกับภาพลักษณ์ถนน	สภาพอากาศ	แมลง	 โรค	การดูแลรักษา	ความกว้างของพูพอนรากเมื่อต้นไม้โต	
ขนาดของการแผ่กิ่งก้าน	และการสร้างแผ่นปิดหลุมปลูกต้นไม้	(tree	grates)	ฯลฯ
	 -	ระบบแสงสว่างบนถนนและทางเท้า	(street	lighting)	ควรค�านงึถงึความสว่างเพยีงพอและให้ความปลอดภยักบัทางเท้าและถนน
ในเวลาค�่าคืน	ซึ่งต้องพิจารณารายละเอียดคือ	ระดับการส่องสว่าง	ต�าแหน่งติดตั้ง	และชนิดของไฟฟ้าส่องสว่าง	(ทางเท้า	-ถนน)	
	 -	อุปกรณ์ประกอบถนน	(street	furniture)		มักประกอบด้วย	ม้านั่ง	เสาเตี้ย	ตู้ไปรษณีย์	ตู้โทรศัพท์	ก๊อกน�้าดื่ม	ภาชนะรองรับ
ขยะ	ซุ้มบริการ	จุดจอดรถประจ�าทาง	และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ	(ด�ารงศักดิ์		สังข์ทอง,	2549,	29)
	 ตวัอย่างของอปุกรณ์ประกอบถนนทีด่ปีระเภทม้านัง่	เช่น	บนพืน้ทีเ่มอืงใหม่ในรปปงหงิ	ฮลิล์	คอืการรวมเข้ากนัของศลิปะสาธารณะ	
กับงานออกแบบภูมิทัศน์เมือง	นักออกแบบทั้ง	11	คนได้วางงานกระจายบนโครงการภูมิทัศน์ถนนของรปปงหงิ	ฮิลล์	ได้แก่	Andrea	Ranzi			
Ettore	Sottsas		Droog	Design		Ron	Arad		Jasper	Morrison			Tokujin	Yoshioka		Thomas	Sandell		Karim	Rashid		Shigeru	Uchida	
Toyo	Ito	และ	Kutsuhiko	Hibino	นักออกแบบเหล่านี้ได้พัฒนาแนวคิดส�าหรับเฟอร์นิเจอร์สาธารณะที่ว่า	“สถานพักผ่อนที่แสวงหาภาพ
ลักษณ์ของป่าในชีวิตคนเมือง”	ซึ่งงานจะแสดงถึงความหลากหลายของรูปแบบ	ท�าให้ผู้พบเห็นรู้สึกว่าก�าลังถูกเชื้อเชิญให้มีปฏิสัมพันธ์กับ
อุปกรณ์เหล่านั้น

ภาพที่ 7		ตัวอย่างม้านั่งในย่านรปปงหงิ	ฮิลล์	

ภาพที่ 8		ตัวอย่างอุปกรณ์ประกอบถนน	(street	furniture)	อื่นๆ	ในญี่ปุ่น	
 
	 จากภาพที่	7	และ	8	จะเห็นถึงการพัฒนาในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ใส่ใจกับการออกแบบส�าหรับทุกคน	การให้ความส�าคัญ
กับสื่อศิลปะและสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน	 ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ภูมิทัศน์ถนนกลายเป็นสื่อกลางการสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น		ทั้งในด้านกายภาพและจิตใจ
	 -		สาธารณูปโภค	(public	facilities)	ได้แก่	สายไฟฟ้า	สายโทรศัพท์		ท่อน�้าประปา	ท่อระบายน�้า	ที่มีทั้งการวางระบบทั้งตั้งเสา
และฝังใต้ดิน	โดยแบบตั้งเสาบ�ารุงรักษาง่าย	แต่สายไฟดูรกรุงรัง	ประกอบกับกิ่งไม้อาจท�าความเสียหาย	ขณะที่ฝังใต้ดินภูมิทัศน์ถนนดูดี	
แต่ต้องวางแผนการวางระบบอย่างดเีนือ่งจากท่อฝังมขีนาดใหญ่จะท�าให้มเีนือ้ทีใ่ต้ดนิส�าหรบัรากไม้น้อยลง	และการชอนไชของรากท�าความ
เสียหาย	ดังนั้น	ต้องก�าหนดแนวปลูกต้นไม้ไม่ให้อยู่แนวเดียวกับแนววางระบบ	ในเมืองใหม่จะใช้วิธีการวางแบบฝังใต้ดินเพื่อภูมิทัศน์ที่ดี
ให้กับเมือง



Executive Journal 149

	 ทั้งนี้	 สามารถศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ	 ในการ
ออกแบบสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 บนทางเท้าได้จากคู่มือ
ปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม		การออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ�านวยความสะดวกส�าหรับทุกคน	(Universal	Design	Code	of	
Practice)	 รวมถึงมาตรฐานในการก่อสร้างถนน	 ทางเดิน	 และ
ทางเท้า	 จากมาตรฐานการบริการและการบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 อีกตัวอย่างหนึ่งคือ	 งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะที่
ขาดการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานก่อนล่วงหน้า		อาจกลายเป็น
สิ่งไม่พึงประสงค์ของผู้ผ่านไปมาได้		คณะการออกแบบนานาชาติ
โคล์น	KOLN	INTERNATIONAL	SCHOOL	OF	DESIGN	(KISD)	เริ่ม
โครงการจ�าแนกกลุม่ตวัอย่างของงานออกแบบทีแ่ย่ในโคโลญจ์	โดย
น�า	40	ตวัอย่างทีแ่ย่ทีส่ดุเข้าพจิารณาในคณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญ
ที่ก�าหนดขึ้นจากกลุ่มนักศึกษา	KISD	 และการมอบรางวัล	 “งาน
ออกแบบโง่ที่สุดในโคโลญจ์”	(ภาพที่	9)		คือสถานที่จอดจักรยาน
ที่ใช้งานไม่ได้ที่อยู ่ใกล้กับถนนรอบเมืองโคโลญจ์	 (Erlhoff,	
Heidkamp,	&	Utikal,	2008,	118)

ภาพที่ 9	ตัวอย่างงานออกแบบสาธารณะที่โง่เขลา	
ที่มา:		Erlhoff			Heidkamp	และ	Utikal		(2008)
 
	 จากสองตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น	 เป็นการแสดงให้เห็นถึง	
“ประโยชน์หรือโทษ”	จากการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม	อัน
เป็นส่วนหนึ่งของการ	 “สร้างหรือท�าลาย”	 ภูมิทัศน์ถนนทางเดิน	
และสะท้อนเป็นวงกว้างขึ้นต่อการจดจ�าภาพลักษณ์ของภูมิทัศน์
เมือง

วิถีชีวิตคนกรุงเทพมหานครกับภูมิทัศน์ถนน 
	 เมื่อย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่า	 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ						
ภูมิทัศน์ถนนโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีมากมาย	ตั้งแต่การ
รุกล�้าในรูปแบบต่างๆ	เช่น	หาบเร่แผงลอย	ศาลาวินมอเตอร์ไซค์	
การขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้า	การจอดรถยนต์บนทางเท้า	ทางขึ้น
ลงรถไฟลอยฟ้า	หรอืสะพานลอยกดีขวางทางสญัจร	รวมไปถงึการ
ท�าลายหรือก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของรัฐ	 เช่น	 การ
ทาสีอุปกรณ์ประกอบถนน	หรืออุปกรณ์ประกอบถนนเสื่อมอันเกิด
จากการชมุนมุทางการเมอืงอนัเกดิจากการใช้งานผดิประเภท	ดงันี้	

เมือ่พจิารณาปัญหาดงักล่าวข้างต้นแล้วพบว่า	ในปัญหาทัง้หมดนัน้		
ปัญหาหาบเร่แผงลอยส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ถนนในกรุงเทพ-				
มหานครมากที่สุด
	 ปัญหาของหาบเร ่แผงลอยนี้มีมาทุกยุคทุกสมัยของ										
ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครตัง้แต่สมยัแรกถงึปัจจบุนั	ซึง่แม้จะมี
กฎระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายอยู่หลายส่วน	 ก็ยังไม่สามารถ
แก้ไขให้ผวิทางสญัจรกลบัสูก่ารใช้งานตามปกตไิด้ทัง้หมดทกุพืน้ที่	
กฎระเบียบที่ว่านี้	 ได้แก่	 ยุทธศาสตร์จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย
กรุงเทพมหานครของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร	 เรื่องการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	
พ.ศ.	2545	 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	 พ.ศ.	2535	 และพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข	พ.ศ.	2535
	 การด�าเนินนโยบายหาบเร่แผงลอยจึงขึ้นกับมุมมองการ
บริหารจัดการในแต่ละยุคสมัยของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		
ซึง่กม็กัด�าเนนิตามนโยบายเดมิทีผ่่านมา	ด้วยความคดิว่าต้องมกีาร
กวดขันบ้าง	 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยมิใช่ปล่อยให้ค้าขาย
กันอย่างเสร	ี ปัญหาหาบเร่แผงลอยนี้เป็นเรื่องส�าคัญเพราะพี่น้อง
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครยังยากจนอยู	่ ฉะนั้น	 ตราบใดที่
ภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองยังตกต�่า	 ประชาชนไม่มีงานท�าทั่วถึงก็
จ�าเป็นต้องมพ่ีอค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย	เราไม่สามารถก�าจดัพ่อค้า
แม่ค้าให้หมดไปจากกรุงเทพมหานครได้ทันที	 แต่ว่าพ่อค้าแม่ค้า	
คนเดินถนน	 และคนใช้รถนั้นจะต้องอยู่ร่วมกันโดยยึดหลัก	3	
ประการคือ	สะอาด	ปลอดภัย	และเป็นระเบียบเรียบร้อย	อย่างไร
ก็ตาม	 นอกจากพื้นที่ทางเท้าหลายส่วนไม่เอื้อต่อคนพิการแล้ว	
หาบเร่แผงลอยยังคงเป็นสิ่งกีดขวางส�าคัญที่ส่งผลต่อการใช้งาน
ทางเท้าของคนพิการและคนทั่วไปเพิ่มขึ้น	 นับเป็นการขัดแย้งกับ
แนวปฏบิตัทิีก่ฎหมายได้ก�าหนดไว้	นอกจากนัน้	ยงัพบปัญหาความ
กว้างของช่องทางเดินบริเวณบันไดสะพานลอย	 โดยเสาไฟและ
ต้นไม้ยงัเป็นเหตใุห้ทางเท้าแคบกว่าขนาดมาตรฐาน		รวมถงึปัญหา
ทางเดินจักรยานและองค์ประกอบย่อยอื่นที่ยังไม่สมบูรณ์
	 ปัญหาแผงลอยมักเกิดขึ้นในบริเวณเขตเมืองชั้นใน	 อัน
เนื่องจากมีประชากรหนาแน่น	 มีผู้ค้าและผู้ซื้อที่มีความต้องการ
ตรงกันอยู่มาก	(demand	 และ	supply	 ตรงกัน)	 โดยปัญหาที่						
ผู้บริหารส�านักงานเขตก�าหนดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	3	 ข้อ
คือ	 ปัญหาเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมอืง	ปัญหาเรือ่งสาธารณสขุ	หรอืความมสีขุลกัษณะของตวัผู้
ค้าหาบเร่แผงลอยในจุดผ่อนผัน	และปัญหาด้านการค้าขายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ	 ซึ่งมีการน�าเสนอผ่านยุทธศาสตร์การจัด
ระเบียบ	8	 มิติ	 ดังนี้คือ	 ด้านกฎหมาย	 ด้านพื้นที่	 ด้านผู้มีสิทธิ



Executive Journal150

ท�าการค้า	 ด้านประเภทสินค้า	 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้า	 ด้าน
เวลา	ด้านการช่วยเหลอืผูไ้ม่มทีีค้่า	และด้านคณุลกัษณะเฉพาะเจ้า
หน้าที่เทศกิจ	(พรรณิลัย		นิติโรจน,	2551,	156)
  

ภาพที่ 10	ภาพหาบเร่แผงลอยบริเวณสยามสแควร์
ที่มา:	จุฬาฯ	ชิ่ง	เมินพบสภาทนายความไกล่เกลี่ยแผงลอยสยามฯ	
โยนบิ๊กกรุงเทพมหานคร	แก้ปัญหา	(2553)

ภาพที่ 11	ภาพทางเท้าบริเวณสุทธิสาร
ที่มา:	ลุงแจ่ม	(ม.ป.ป.)

	 ดังนั้น	 จะเห็นว่า	 ปัญหาภูมิทัศน์ถนนในเรื่องหาบเร่
แผงลอยมีมิติแห่งปัญหามากมายและซับซ้อน	 ซึ่งต้องอาศัยองค์
ประกอบในการร่วมมือกันระหว่าง	 กลุ่มผู้บริหารนโยบายฯ	 กลุ่ม		
ผู้ค้า	กลุ่มเจ้าหน้าที่เทศกิจ	และกลุ่มประชาชนทั่วไปผู้ใช้ทางเท้า		
โดยผู้ว่ากรุงเทพมหานครในสมัยนายอภิรักษ์		โกษะโยธิน	ถึงสมัย	
ม.ร.ว.สขุมุพนัธ์	บรพิตัร	ได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัหาบเร่แผงลอย
ไว้ในนโยบายด้านสิง่แวดล้อมว่า	หาบเร่แผงลอยต้องได้รบัการดแูล
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสมประโยชน์ของผู้ซื้อและผู้ใช้
ทางเท้า	 และได้ก�าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการค้าขายในพื้นที่			
ผ่อนผันไว้		
	 วิถีคนเมืองปัจจุบันที่ผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพ	 ยัง
คงต้องใช้ทางเดินเท้าทั้งที่เป็นทางสัญจรผ่าน	 และเป็นพื้นที่เพื่อ
ประกอบอาชพีโดยตรง		จากกฎและมาตรฐานข้างต้นนัน้เป็นเพยีง
เป้าประสงค์ดขีองกฎหมายเพือ่ให้เกดิความเป็นระเบยีบเมือ่ทกุคน
ได้ใช้งาน		หรือในทางตรงข้ามอาจจะเป็นเพียงภาพในอุดมคติซึ่ง
เมือ่หนักลบัมามองในความเป็นจรงิแล้วจะพบว่า		กฎระเบยีบเหล่า
นั้นเป็นเพียงสิ่งกระตุ ้นจิตส�านึกของการใช้งานตามที่ภาครัฐ

ต้องการน�าเสนอเท่านั้น	 การละเมิดกฎไม่ใช่แค่สะท้อนให้เห็นถึง
ความไม่เคารพ	 ไม่มีวินัยเท่านั้น	 ในทางกลับกันก็อาจสะท้อนให้
เหน็ถงึความไม่สอดคล้องของกฎหมายกบัวถิชีวีติกเ็ป็นได้	เช่น	การ
ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนศรบนทางหลวงอันเนื่องจากพื้นที่ภายในไม่มี
ซอยเส้นทางลัด	หรือที่กลับรถบนทางหลวงไกลและอันตราย	การ
ขีจ่กัรยานหรอืเดนิบนท้องถนนอนัเนือ่งจากมแีผงลอย	(ตามจดุผ่อน
ผันที่ก�าหนด)	และผู้คนหนาแน่นบนทางเท้า		
	 ในแนวคิดเพื่อการคืนสภาพทางเท้า	 หรือการใช้พื้นที่
ทางเท้าร่วมกบัแผงลอย	จะด้วยกลยทุธ์ในการหาสถานทีค้่าใหม่ให้
กับผู ้ค้า	 การจัดสรรพื้นที่เผื่อส�าหรับเช่าของห้างสรรพสินค้า	
(เนื่องจากแผงลอยมักเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้ๆ)	 การหางานที่เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานให้กบัผูค้้าเดมิ	การฝึกอบรมอาชพีให้กบั
ผูค้้าทีต้่องการเปลีย่นงาน	การพฒันาศกัยภาพของเจ้าหน้าทีเ่ทศกจิ	
หรือการสร้างสถาบันเทศกิจ	 หรือแม้แต่การสร้างแรงจูงใจให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	 ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะเพื่อให้
จ�านวนผู้ค้าบนทางเท้าลดจ�านวนลง	 สร้างความเป็นระเบียบการ
ใช้งาน	 และให้วัตถุประสงค์หลักของความเป็นพื้นที่ทางสัญจร
ทางเท้ากลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง
	 วิถีชีวิตของคนเมืองซึ่งมีรูปแบบของการสัญจรที่แตกต่าง
กนั		ทัง้การสญัจรเพือ่เชือ่มต่อการสญัจรทางอืน่	การสญัจรเพือ่ท�า
กิจตามเป้าประสงค์	(เช่น	จับจ่าย	และการเดินทางเพื่อท�าธุรกิจ)	
และการสัญจรเพื่อความผ่อนคลายและความบันเทิง	 การสร้าง
อุปกรณ์ประกอบถนนต่างๆ	 จึงต้องพิจารณาความสอดคล้องกับ
กิจกรรมที่แตกต่างกันดังกล่าวบนพื้นที่		เช่น	พื้นที่บริเวณทางขึ้น
รถไฟฟ้า	จ�าเป็นต้องออกแบบเพือ่ให้เกดิการไหลของผูค้นให้ได้เรว็
ทีส่ดุ	การตดิตัง้อปุกรณ์ประกอบถนนจงึมค่ีอนข้างน้อย		หรอืพืน้ที่
บริเวณสวนสาธารณะ		ควรมีการให้องค์ประกอบเพื่อเกิดกิจกรรม
นนัทนาการ		การสร้างความร่มรืน่	ด้วยการมพีชืพนัธุ์	บ่อน�้า-น�้าพุ	
ม้านั่ง	ก๊อกน�้าดื่ม	หรืออุปกรณ์ส�าหรับออกก�าลังกาย
	 การสร้างลักษณะเฉพาะให้กับภูมิทัศน์ถนนทางเดิน		
สามารถท�าได้หลายวิธีทั้งจากการขอความร่วมมือจากรัฐต่อพื้นที่
เอกชน	เช่น	การรถไฟกับอาคารส�านักงาน	อาคารพาณิชย์ต่างๆ	
หรือพื้นที่ส่วนบุคคลที่อยู่ติดกับภูมิทัศน์ถนนแต่ละพื้นที่	 เป็นอีก
หนึ่งสิ่งที่สามารถท�าให้เกิดภาพลักษณ์ของเมืองที่ชัดเจนมากขึ้น	
การแบ่งสรรพื้นที่หน้าอาคารส่วนหนึ่งเพื่อสาธารณประโยชน์	 โดย
เฉพาะอาคารสูงซึ่งจะต้องมีระยะร่นบริเวณด้านที่ติดกับถนน	 ซึ่ง
จากภาพที่	12	แสดงให้เห็นว่า	ไม่เพียงแต่พื้นที่หน้าอาคารเท่านั้น		
การใช้พื้นที่ผนังอาคาร	(living	show)	 ก็เป็นส่วนช่วยเสริมภาพ
ลักษณ์ที่ดีให้กับภูมิทัศน์ถนนด้วย	 และตัวอย่างที่น่าสนใจ	 เช่น		
การสร้างเฟอร์นิเจอร์สาธารณะที่โดดเด่นจนกลายเป็นที่น่าจดจ�า
ของพื้นที่นั้น	(จากตัวอย่าง	 รปปงหงิ	 ฮิลล์)	 รวมถึงองค์ประกอบ
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ย่อยด้านพืชพันธ์ุ	ทางระบายน�้า	และเสาไฟแสงสว่างซึ่งจะต้องประสานทุกระบบจากการออกแบบไปพร้อมๆ	กัน

   ภาพที่ 12	การแบ่งสรรพื้นที่ของอาคาร
	 	 	 เอกชนเพื่อเป็นภูมิทัศน์ถนน	
	 	 	 (streetscape)	

บทสรุป

	 จากตวัอย่างทีก่ล่าวมาพอสรปุได้ว่า	ภมูทิศัน์ถนนและทางเดนิทีเ่กดิขึน้ไม่เพยีงแต่ภาครฐัเป็นผูน้�าเสนอ	หรอืก�าหนดกจิกรรม	หรอื
สรรค์สร้างความงามที่มีระเบียบเท่านั้น	 หากแต่การมีส่วนร่วมของผู้คนที่ใช้สอยโดยตรงทั้งเพื่อการสัญจร	 และการใช้งานทางเท้าเพื่อ
ประโยชน์ในด้านอื่นก็เป็นหนึ่งในผู้ก�าหนดการสร้างสภาพ	 ภูมิทัศน์ให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะกระท�าถูกต้องตามกฎหมายหรือละเมิดกฎก็ตาม						
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มกับพื้นที่ภูมิทัศน์ถนน	 อันได้แก่	 ผู้บริหารนโยบายกรุงเทพมหานคร	 ผู้ค้าหรือประกอบอาชีพบนทางเท้า							
เจ้าหน้าที่ดูแล	(เทศกิจ)	และผู้ใช้เป็นทางสัญจรผ่าน	จะเป็นผู้รักษาและเคารพต่อสิทธิผู้ใช้ประโยชน์บนพื้นที่ร่วมกัน	สร้างความเท่าเทียม
และเอื้อประโยชน์ต่อผู้สัญจรทุกประเภท	มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย		มีภาพลักษณ์ที่น่าจดจ�า	มีความหลากหลายสอดคล้องประโยชน์
ใช้สอยและเป็นผู้ร่วมในการสร้างภาพภูมิทัศน์ถนนที่ดีได้มากกว่ารอการหยิบยื่นจากภาครัฐ	 ซึ่งในส่วนของนักออกแบบแล้วการออกแบบ
เพื่อภูมิทัศน์ถนนทางเดิน	นอกจากจะควรออกแบบไปพร้อมๆ	กันทั้ง	4	องค์ประกอบ	(พื้นที่ทางเท้า	มาตรฐานช่องทาง	ทางจักรยาน	และ
ส่วนประกอบอื่น)	เพื่อไม่ให้องค์ประกอบใหม่รบกวนองค์ประกอบเดิมแล้ว	การน�าเสนอเฟอร์นิเจอร์สาธารณะที่สร้างการรับรู้ในเชิงความ
หมายหรือแนวคิดใหม่จะสามารถเป็นจุดขายของการท่องเที่ยว	 เกิดภาพลักษณ์ของภูมิทัศน์เมืองแบบใหม	่ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถน�ามา
ประยุกต์ใช้กับเมืองกรุงเทพมหานคร	เมืองซึ่งมีวิถีชีวิตของผู้คนมากมายที่ยังคงผูกพันและรอการพัฒนาภูมิทัศน์ถนนต่อไปในอนาคต
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