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 ดวยสภาพภูมิประเทศของประเทศไทยที่มีรอยเลื่อนของแผนดินไหวพาดผานถึง ๑๔ รอยเลื่อน สงผลใหพื้นที่

ใน ๒๑ จงัหวดั ซึง่มปีระชากรอยูอาศยัมากกวา ๑๐ ลานคน เปนเขตพืน้ทีเ่สีย่งภยัแผนดนิไหว รฐัมนตรวีาการกระทรวง

มหาดไทย (พลเอก อนุพงษ  เผาจินดา) จึงมีดําริใหกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทําโครงการแบบบานตานทาน

แผนดินไหว ซึ่งเปนการตอยอดจาก “โครงการแบบบานสานฝน ของขวัญปใหม คนไทยมีความสุข” ที่ไดจัดทํา

เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยนาํมาปรบัปรงุรปูแบบและโครงสรางใหมคีวามมัน่คงแขง็แรงยิง่ขึน้ เพือ่ใหประชาชนในพืน้ที่

เสี่ยงภัย ไดนําไปใชประโยชนในการกอสรางที่พักอาศัยไดอยางปลอดภัย

 แบบบานตานทานแผนดินไหว มีจํานวน ๖ รูปแบบ ไดแก

 -  แบบบานชั้นเดียว จํานวน ๓ แบบ (ใชแบบบานหวงใยไทยประชาสุขใจ ๑ 

  แบบบานหวงใยไทยประชาสุขใจ ๒ และแบบบานครอบครัวไทยรวมสมัย ๑)

 -  แบบบานสองชั้น จํานวน ๓ แบบ (ใชแบบบานครอบครัวไทยรวมสมัย ๔ 

  แบบบานครอบครัวไทยรวมสมัย ๕ และแบบบานครอบครัวไทยรวมสมัย ๘)

 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงไดดาํเนนิการโครงการแบบบานตานทานแผนดนิไหวนี ้เพือ่

มอบเปนหนึ่งในของขวัญปใหม พ.ศ.๒๕๖๑ สําหรับพี่นองประชาชนทุกทาน ดวยความมุงหวังใหประชาชนในทั่ว

ทุกพื้นที่ของประเทศ ไดมีโอกาสในการมีที่อยูอาศัยที่ปลอดภัยอยางเทาเทียมกัน ทั้งนี้ ที่อยูอาศัยเปนหนึ่งในปจจัย

สาํคญัในการดาํรงชีวติ อยางไรกต็ามการทีท่กุคนจะมทีีอ่ยูอาศยัเปนของตนเองนัน้ จะตองอาศยัการดาํเนนิการหลาย

ขั้นตอน นับตั้งแตการพิจารณาหาผูออกแบบ ประมาณราคา จนถึงการขออนุญาตกอสรางกับทางราชการ เปนการ

อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนที่มีความประสงคจะนําแบบบานดังกลาวไปเลือกใชในการกอสรางตามความ

ตองการและความเหมาะสมของพื้นที่โดยไมเสียคาใชจาย ดวยความมุงหมายที่จะลดภาระ ยกระดับคุณภาพชีวิต 

ตลอดจนบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ
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โครงการแบบบานผูประสบภัย 

 โครงการแบบบานผูประสบภัย เปนหนึ่งในชุด

แบบบานเพื่อประชาชนของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ซึ่งเริ่มตนดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามนโยบายของ

นายสวาง ศรีสกุน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ในขณะนั้นโดยมีแนวคิดในการจัดทําแบบบานดังกลาว

เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการขออนุญาต

ปลูกสรางบานพักอาศัย ยกระดับความเปนอยูโดยให

ประชาชนไดใชแบบบานท่ีไดมาตรฐานความแข็งแรง

บานชั้นเดียวใตถุนโลง 

๑ หองนอน ๑ หองนํ้า ระเบียงเอนกประสงค 

และสวนเตรียมอาหาร

พื้นที่ใชสอย : ๓๖ ตารางเมตร

ขนาดที่ดิน : ๓๐ ตารางวา

ราคาคากอสรางโดยประมาณ : ๒๖๒,๐๐๐ - ๒๗๖,๐๐๐ บาท 

(ขึ้นอยูกับประเภทฐานราก)

แบบบานผูประสบภัย ๑

บาน ๒ ชั้น 

ชั้นบน : ๑ หองนอน พรอมระเบียงเอนกประสงค 

ชั้นลาง : ๑ หองนํ้า ๑ หองครัว 

พื้นที่ใชสอย : ๔๓.๕๐ ตารางเมตร

ขนาดที่ดิน : ๒๐ ตารางวา

ราคาคากอสรางโดยประมาณ : ๒๘๒,๐๐๐ - ๒๙๔,๐๐๐ บาท 

(ขึ้นอยูกับประเภทฐานราก)

แบบบานผูประสบภัย ๒

ปลอดภัย มีความสวยงามเปนระเบียบ โดยจัดทําแบบ

บานมาตรฐานในรูปแบบตางๆ ใหสามารถตอบสนอง

ประชาชนในทุกระดับ ไดแก แบบบานสําหรับผูประสบ

ภัย แบบบานราคาประหยัด แบบบานในเมือง แบบบาน

และอาคารตึกแถวอนรุกัษสถาปตยกรรมทองถิน่ ในสวน

ของแบบบานผูประสบภัยจําแนกตามขนาดและสภาพ

พื้นที่กอสราง ประกอบดวยบาน ๓ แบบ ดังนี้
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๑๘

๕

 กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดจัดทําโครงการ “แบบบานเพื่อประชาชน” ขึ้น ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยได

ดําเนินการไวหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความตองการและสรางโอกาสใหประชาชนในทุกระดับที่ตองการ

มีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง ซึ่งนับเปนปจจัยที่สําคัญของทุกคน จากสถานการณปจจุบันที่เปลี่ยนไป ทําให

รูปแบบและราคาของแบบบานตามโครงการแบบบานเพื่อประชาชนที่ดําเนินการไวไมสามารถตอบสนอง

ตอความตองการ และความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วได รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

(พลเอกอนุพงษ เผาจินดา) ไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว จึงมอบหมายใหกรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุง

และพิจารณาดําเนินการออกแบบบานเพื่อประชาชนเพิ่มขึ ้นโดยใหมีความเหมาะสมกับชีวิตประจําวัน 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหประชาชนไดมีทางเลือกที่หลากหลายอีกทั้งยังชวยสงเสริมให

บานเมือง มีสภาพแวดลอมที่ดีเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม

 จากขอสั่งการดงักลาว กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง จงึไดทาํการปรบัปรงุและจดัทาํโครงการแบบบานไทย

พอเพียง รวม ๑๐ รูปแบบ ไดแก แบบบานไทยพอเพียง ลักษณะเปน แบบบานชั้นเดียวจํานวน ๕ รูปแบบ

และแบบบานไทยพอเพียงลักษณะเปนบานสองชั้น จํานวน ๕ รูปแบบ โดยยึดแนวคิดในการออกแบบ

คอื เนนดานความประหยดั และประโยชนใชสอย รองรบัสภาพท่ีต้ังตามลักษณะทางภูมศิาสตร และเปนแบบบาน

ที่สามารถขยายพื้นที่ในลักษณะของครอบครัวใหญได ซึ่งเหมาะกับสภาพสังคมของคนไทยที่อยูในพื้นที่

ชานเมืองและชนบท โดยคาดหวังวาแบบบานที่ปรับปรุงใหมนี้ จะตอบสนองความตองการตามขนาดของ

ครอบครัว และงบประมาณ สามารถอํานวยความสะดวกและสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน ทั้งยังเปน 

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูดานที่พักอาศัยที่ดียิ่งขึ้น

 กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดจัดทําโครงการ “แบบบานเพื่อประชาชน” ขึ้น ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยได

โครงการแบบบานไทยพอเพียง

กรมโยธาธิการและผังเมือง
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แนวทางการพฒันาถนนคนเดนิทีย่ัง่ยนืของเทศบาลนครอดุรธาน ีจังหวดัอดุรธานี
Development Guidelines for the Sustainable Pedestrian Street of 
UdonThani Municipality, UdonThani Province.

Key Words: Development Guidelined for the pedestrian Street, The Sustainable Pedestrian Street.
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บทคัดย่อ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและกิจกรรมบนถนนคนเดิน ศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาถนนคนเดินอย่างย่ังยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และเพื่อเสนอแนวทางการพฒันาถนนคนเดนิของเทศบาลนครอดุรธานี  โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมลูเชงิปรมิาณ กบักลุม่ประชาชนผู้มาเดินถนนคนเดิน จ�านวน ๓๘๔ คน และ ผู้ประกอบการค้าบนถนนคนเดิน จ�านวน ๖๐ คน และ ใช้แบบสมัภาษณ์เกบ็ข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่าง จ�านวน ๑๘ คน ข้อมูลที่ได้น�ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงวิเคราะห์ 

 ผลการศึกษาพบว่าลักษณะสภาพปัจจุบันของ ถนนคนเดนิมคีวามเหมาะสม ทัง้ในเรือ่งวันและเวลาทีจั่ด รวมทั้งด้านที่ตั้ง เพราะเป็นพื้นที่ที่มีรูปแบบสัญฐานเมือง 

ABSTRACT

ที่เอื้ออ�านวยต่อการเป็นถนนคนเดิน กิจกรรมหลักบน ถนนคนเดิน คือ การจ�าหน่ายสินค้า แต่ยังขาดสินค้าที่เป็นอตัลกัษณ์ของท้องถ่ิน และขาดกจิกรรมเสรมิอืน่ๆ ในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนพบว่าในการประชาสัมพันธ์  การรับทราบผลการด�าเนินงานและการมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคดิเหน็ต่อการด�าเนนิงานยงัมน้ีอย และมข้ีอเสนอ แนะเพ่ิมเตมิเพ่ือประกอบการพัฒนา คือ ควรปรบัปรงุการใช้พืน้ทีข้่างเคยีงร่วมในการจดัถนนคนเดนิให้เหมาะสมมากขึน้  ผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการพัฒนาถนนคนเดินเพื่อให้เกิดความยั่งยืน คือ การด�าเนินงานถนนคนเดนิต้องจดัท�าเป็นแผนงาน โครงการทชีดัเจน ส่งเสรมิให้ประชาชน หน่วยงาน ชมุชนทกุกลุม่ ได้มตวัแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนนิงานทกุข้ันตอน และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง 

 The research aims to study the existing situation of the pedestrian street,study the problems and their causes in the sustainable development by the community participation. The objective is also was to propose the future development of UdonThanipedestrian street. Quantitative and qualitative used for research methodology questionnaires with 384 shop-ping and 60 sellers of pedestrian street and the interviewing with 18 samples. The research results were analyzed using descriptive and  analyze statistics.

 The research found that the present condition of the pedestrian street were satisfactory because it was located on the appropriate urban morphological site. The main function was sales but they were lacked of the local identities and activities. According to people participation factor,  it was found that the public relation of the municipality and the administrative information are not enough. There were also the requirement to the local government to increase more service in the nearby landscape.

38
Journal of Department of Public Works and Town & Country Planning

วารสาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

๓๘

๒๗

๒๓

 ดวยสภาพภูมิประเทศของประเทศไทยที่มีรอยเลื่อนของแผนดินไหวพาดผานถึง ๑๔ รอยเลื่อน สงผลใหพื้นที่

ใน ๒๑ จงัหวดั ซึง่มปีระชากรอยูอาศยัมากกวา ๑๐ ลานคน เปนเขตพืน้ทีเ่สีย่งภยัแผนดนิไหว รฐัมนตรวีาการกระทรวง

มหาดไทย (พลเอก อนุพงษ  เผาจินดา) จึงมีดําริใหกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทําโครงการแบบบานตานทาน

แผนดินไหว ซึ่งเปนการตอยอดจาก 

เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยนาํมาปรบัปรงุรปูแบบและโครงสรางใหมคีวามมัน่คงแขง็แรงยิง่ขึน้ เพือ่ใหประชาชนในพืน้ที่

เสี่ยงภัย ไดนําไปใชประโยชนในการกอสรางที่พักอาศัยไดอยางปล

 แบบบานตานทานแผนดินไหว มีจํานวน ๖ รูปแบบ ไดแก

 -  แบบบานชั้นเดียว จํานวน ๓ แบบ (ใชแบบบานหวงใยไทยประชาสุขใจ ๑ 

  แบบบานหวงใยไทยประชาสุขใจ ๒ และแบบบานครอบครัวไทยรวมสมัย ๑)

 -  แบบบานสองชั้น จํานวน ๓ แบบ (ใชแบบบานครอบครัวไทยรวมสมัย ๔ 

บทบรรณาธ
ิการ

กรมโยธาธิก
ารและผังเมือ

ง

 กรมโยธาธิการและผังเมือง เปนองคกรแกนนําของประเทศ ในดานการผังเมือง 

การพัฒนาเมือง และการอาคาร ใหมีความนาอยู ปลอดภัย รักษาสภาพแวดลอม ประหยัด

พลังงาน และมีอัตลักษณ มีภารกิจตามยุทธศาสตรของกรม ๔ ดาน ไดแก ดานการผังเมือง 

ดานการพัฒนาเมือง ดานการอาคาร และดานการบริการดานชาง

 วารสารฉบับนี้ไดรวบรวมภารกิจดานการบริการชางของกรมฯ ทั้งโครงการแบบบาน

ตานทานแผนดินไหว โครงการแบบบานผูประสบภัย และโครงการแบบบานไทยพอเพียง และ

คูมือดูแลบานหลังนํ้าลด เพื่อใหเปนอีกชองทางหนึ่งในการติดตามและสืบคน 

 ที่อยูอาศัยเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต อยางไรก็ตามการที่ทุกคนจะมี

ที่อยูอาศัยเปนของตนเองนั้น จะตองอาศัยการดําเนินการหลายขั้นตอน นับตั้งแตการพิจารณา

หาผูออกแบบ ประมาณราคา จนถึงการขออนุญาตกอสรางกับทางราชการ กรมโยธาธิการ

และผังเมืองไดตระหนักถึงความจําเปนดังกลาว จึงไดออกแบบแบบบานตางๆ เพื่ออํานวย

ความสะดวกใหกับประชาชนที่มีความประสงคจะนําแบบบานไปเลือกใชในการกอสรางตาม

ความตองการและความเหมาะสมของพืน้ทีโ่ดยไมเสยีคาใชจาย ดวยความมุงหมายทีจ่ะลดภาระ 

ยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ

 กองบรรณาธกิาร ขอขอบคณุทกุทานทีไ่ดตดิตามอานวารสารกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

มาโดยตลอด หากทานมีขอเสนอแนะประการใด โปรดแจงใหกองบรรณาธิการทราบเพื่อจะได

นําแนวทางมาปรับปรุงใหวารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง ดียิ่งขึ้นตอไป
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มโยธาธิการแ

ละผังเมือง  

๔

๑. นายมณฑล สุดประเสริฐ
 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๒. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา 
 วิศวกรใหญ่ 
๓. นางศันสนีย์ ศรีศุกรี
 ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง 
๔. นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล
 รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
๕. นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล
 รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
๖. นางอัธยา เทพมงคล
 รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
๗. นางสมจิต ปยะศิลป
 รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑.  นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ 
 ผู้อ�านวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
๒.  นางปรียา แสงนาค 
 หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
๓.  นางสาววราภรณ์ ชุ่มรัตน์ 
 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๔.  นางสาววิราพร รุ่งเรือง 
 พนักงานประชาสัมพันธ์ 

๑.  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์นโยบาย ภารกจิ ข่าวสาร
 ความรูด้้านโยธาธิการและผังเมือง และสารประโยชน์
 ที่น่าสนใจต่อบุคลากรภายในองค์กร และสาธารณชน
๒.  เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
 ประสบการณ์ ระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง
 กับประชาชนทั่วไป

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ กองเผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์ กรมโยธาธกิารและผังเมือง 
๒๑๘/๑ ถนนพระรามท่ี ๖ เขตพญาไท กรงุเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๗๑ - ๗๒
โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๘๖

ที่ปรึกษ�

กองบรรณ�ธิก�ร

วัตถุประสงค์

จัดทำ�โดย

บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุป จํากัด โทร. ๐-๓๔๒๕-๙๗๕๘-๙, ๐๘-๑๘๕๒-๗๕๕๕

หน้า 

๒ วิสัยทัศน์

๓ สารบัญ

๔ บทบรรณาธิการ

๕ โครงการแบบบ้านต้านทานแผ่นดินไหว 

๑๘ โครงการแบบบ้านผู้ประสบภัย 

๒๓ คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน�้าลด 

๒๗ โครงการแบบบ้านไทยพอเพียง 

๓๘ แนวทางการพัฒนาถนนคนเดินที่ยั่งยืนของเทศบาลนครอุดรธานี 

 จังหวัดอุดรธานี



บทบรรณ�ธิก�ร
กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง

 กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นองค์กรแกนน�าของประเทศ ในด้านการผังเมือง 

การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัด

พลังงาน และมีอัตลักษณ์ มีภารกิจตามยุทธศาสตร์ของกรม ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการผังเมือง 

ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคาร และด้านการบริการด้านช่าง

 วารสารฉบับนี้ได้รวบรวมภารกิจด้านการบริการช่างของกรมฯ ทัง้โครงการแบบบ้าน

ต้านทานแผ่นดินไหว โครงการแบบบ้านผู้ประสบภัย และโครงการแบบบ้านไทยพอเพียง และ

คู่มือดูแลบ้านหลังน�้าลด เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามและสืบค้น 

 ทีอ่ยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิต อย่างไรก็ตามการทีทุ่กคนจะมี

ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนั้น จะต้องอาศัยการด�าเนินการหลายขั้นตอน นับตั้งแต่การพิจารณา

หาผู้ออกแบบ ประมาณราคา จนถึงการขออนุญาตก่อสร้างกับทางราชการ กรมโยธาธิการ

และผังเมืองได้ตระหนักถึงความจ�าเป็นดังกล่าว จึงได้ออกแบบแบบบ้านต่างๆ เพื่ออ�านวย

ความสะดวกให้กับประชาชนทีม่ีความประสงค์จะน�าแบบบ้านไปเลือกใช้ในการก่อสร้างตาม

ความต้องการและความเหมาะสมของพื้นที่โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ด้วยความมุง่หมายท่ีจะลดภาระ 

ยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ

 กองบรรณาธกิาร ขอขอบคณุทุกท่านท่ีได้ตดิตามอ่านวารสารกรมโยธาธิการและผงัเมือง

มาโดยตลอด หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบเพื่อจะได้

น�าแนวทางมาปรับปรุงให้วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง ดียิ่งขึ้นต่อไป
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โครงก�รแบบบ้�นต้�นท�นแผ่นดินไหว

กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง

 ด้วยสภาพภูมิประเทศของประเทศไทยที่มีรอยเลื่อนของแผ่นดินไหวพาดผ่านถึง ๑๔ รอยเลื่อน ส่งผลให้พื้นที่

ใน ๒๑ จงัหวัด ซึง่มปีระชากรอยู่อาศยัมากกว่า ๑๐ ล้านคน เป็นเขตพื้นที่เสี่ยงภยัแผ่นดนิไหว รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

มหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา) จึงมีด�าริให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดท�าโครงการแบบบ้านต้านทาน

แผ่นดินไหว ซึ่งเป็นการต่อยอดจาก “โครงการแบบบ้านสานฝัน ของขวัญปใหม่ คนไทยมีความสุข” ที่ได้จัดท�า

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยน�ามาปรบัปรงุรปูแบบและโครงสร้างให้มคีวามมั่นคงแขง็แรงยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

เสี่ยงภัย ได้น�าไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างที่พักอาศัยได้อย่างปลอดภัย

 แบบบ้านต้านทานแผ่นดินไหว มีจ�านวน ๖ รูปแบบ ได้แก่

 -  แบบบ้านชั้นเดียว จ�านวน ๓ แบบ (ใช้แบบบ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ ๑ 

  แบบบ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ ๒ และแบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑)

 -  แบบบ้านสองชั้น จ�านวน ๓ แบบ (ใช้แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๔ 

  แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๕ และแบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๘)

 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงได้ด�าเนนิการโครงการแบบบ้านต้านทานแผ่นดนิไหวนี้ เพื่อ

มอบเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ ส�าหรับพี่น้องประชาชนทุกท่าน ด้วยความมุ่งหวังให้ประชาชนในทั่ว

ทุกพื้นที่ของประเทศ ได้มีโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัย

ส�าคญัในการด�ารงชวีติ อย่างไรกต็ามการท่ีทุกคนจะมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเองน้ัน จะต้องอาศยัการด�าเนินการหลาย

ขั้นตอน นับตั้งแต่การพิจารณาหาผู้ออกแบบ ประมาณราคา จนถึงการขออนุญาตก่อสร้างกับทางราชการ เป็นการ

อ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนทีม่ีความประสงค์จะน�าแบบบ้านดังกล่าวไปเลือกใช้ในการก่อสร้างตามความ

ต้องการและความเหมาะสมของพื้นทีโ่ดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยความมุ่งหมายที่จะลดภาระ ยกระดับคุณภาพชีวิต 

ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ
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โครงก�รแบบบ้�นผู้ประสบภัย 

 โครงการแบบบ้านผู้ประสบภัย เป็นหนึง่ในชุด

แบบบ้านเพื่อประชาชนของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ซึ่งเริ่มต้นด�าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามนโยบายของ

นายสว่าง ศรีสกุน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ในขณะนัน้โดยมีแนวคิดในการจัดท�าแบบบ้านดังกล่าว

เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขออนุญาต

ปลูกสร้างบ้านพักอาศัย ยกระดับความเป็นอยู่โดยให้

ประชาชนได้ใช้แบบบ้านทีไ่ด้มาตรฐานความแข็งแรง

บ้านชั้นเดียวใต้ถุนโล่ง 

๑ ห้องนอน ๑ ห้องน�้า ระเบียงอเนกประสงค์ 

และส่วนเตรียมอาหาร

พื้นที่ใช้สอย : ๓๖ ตารางเมตร

ขนาดที่ดิน : ๓๐ ตารางวา

ราคาค่าก่อสร้างโดยประมาณ : ๒๖๒,๐๐๐ - ๒๗๖,๐๐๐ บาท 

(ขึ้นอยู่กับประเภทฐานราก)

แบบบ้�นผู้ประสบภัย ๑

บ้าน ๒ ชั้น 

ชั้นบน : ๑ ห้องนอน พร้อมระเบียงอเนกประสงค์ 

ชั้นล่าง : ๑ ห้องน�้า ๑ ห้องครัว 

พื้นที่ใช้สอย : ๔๓.๕๐ ตารางเมตร

ขนาดที่ดิน : ๒๐ ตารางวา

ราคาค่าก่อสร้างโดยประมาณ : ๒๘๒,๐๐๐ - ๒๙๔,๐๐๐ บาท 

(ขึ้นอยู่กับประเภทฐานราก)

แบบบ้�นผู้ประสบภัย ๒

ปลอดภยั มคีวามสวยงามเป็นระเบียบ โดยจดัท�าแบบบ้าน

มาตรฐานในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถตอบสนอง

ประชาชนในทุกระดบั ได้แก่ แบบบ้านส�าหรบัผูป้ระสบภยั 

แบบบ้านราคาประหยัด แบบบ้านในเมือง แบบบ้านและ

อาคารตกึแถวอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมท้องถิน่ ในส่วนของ

แบบบ้านผู้ประสบภัยจ�าแนกตามขนาดและสภาพพื้นที่

ก่อสร้าง ประกอบด้วยบ้าน ๓ แบบ ดังนี้
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เรือนแถว ๑ ชั้น ๑๐ คูหา และอาคารห้องน�้า-สุขา 

แต่ละคูหาประกอบด้วยห้องนอน 

ขนาด ๓.๖๐x๖.๑๕ ตารางเมตร

พร้อมชานอเนกประสงค์ 

พื้นที่ใช้สอย : ๓๒๒ ตารางเมตร (เฉพาะเรือนแถว)

ขนาดที่ดิน : ๑๔๐ ตารางวา (เฉพาะเรือนแถว)

ราคาค่าก่อสร้างโดยประมาณ : 

๑,๖๔๘,๐๐๐ - ๑,๗๘๔,๐๐๐ บาท 

(ขึ้นอยู่กับประเภทฐานราก)

แบบบ้�นผู้ประสบภัย ๓

 แนวคิดในการออกแบบบ้านผู้ประสบภัย คือ เน้น

ความประหยัด ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยขั้นพื้นฐาน 

โครงสร้างหลักของอาคารเป็นเสมือนโครงต้นแบบที่

สามารถประยุกต์ใช้วสัดกุรพุื้นผิวอาคารตามวสัดท่ีุหาได้

ในท้องถิ่น โดยวสัดกุ่อสร้างหลักของแบบบ้านประสบภยั 

ประกอบด้วย 

 - เสา คสล. เพื่อความแข็งแรงและทนต่อการ

เกดิสนิม ในกรณอีาคารเรอืนแถวโครงสร้างบางส่วนจะใช้

เหล็กรปูพรรณ เพื่อประหยัดเวลาในการก่อสร้าง เน่ืองจาก

เป็นอาคารทีใ่ช้รองรับการอยู่อาศัยชัว่คราวส�าหรับ

ผู้ประสบภัยจ�านวนมาก ในระหว่างที่รอความช่วยเหลือ

หรือรอโยกย้าย

 - บันไดโครงแม่บันไดและลูกนอนไม้เนือ้แข็ง

ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นที่

 - พื้นประกอบด้วย พื้นไม้เนือ้แข็ง/พื้น คสล.

ปูกระเบื้อง/ พื้น คสล. ผิวขัดหยาบ ตามความเหมาะสม

ของประโยชน์ใช้สอยในแต่ละบริเวณ

 - ผนังประกอบด้วย ผนังไม้เน้ือแขง็-ไม้สังเคราะห์/ 

ผนังก่ออิฐฉาบปูนผิวขัดมัน ตามความเหมาะสมของ

ประโยชน์ใช้สอยในแต่ละบรเิวณ และปรบัเปลี่ยนได้ตาม

วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น

 - หลังคากระเบือ้งลอนคู่ หรือกระเบื้องลอน

ลูกฟูก โครงหลังคาไม้หรือเหล็ก

 แบบบ้านผู้ประสบภยัท้ัง ๓ แบบ กรมฯ ได้จดัพมิพ์

และแจกจ่ายไปตามหน่วยงานท้องถิ่น เช่น กรงุเทพมหานคร 

ตามเขตต่างๆ ศาลากลางจังหวัด ทีว่ ่าการอ�าเภอ 

องค์การบริหารส่วนต�าบล รวมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์

ของกรมฯ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้

อย่างสะดวก ทีผ่่านมา แบบบ้านประสบภัยได้ถูกน�าไป

ใช้ก่อสร้างในหลายพื้นที ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการ

บ้านผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์คลื่นสึนามิในหลาย

จังหวัดภาคใต้ เมือ่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งกรมฯ ได้จัดท�า

แบบเพิ่มเติม โดยก�าหนดราคาค่าก่อสร้างประมาณ 

๑๐๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อหลัง ภายใต้เงื่อนไข

การช่วยเหลือของรัฐในด้านแรงงาน และด้านราคาวัสดุ

ก่อสร้าง เพื่อเพิ่มทางเลือกรองรับเหตุการณ์ดังกล่าว

ตามนโยบายรัฐบาล จ�านวน ๓ แบบ ดังนี้
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บ้าน ๒ ชั้น 

ชั้นบน : ๒ ห้องนอน 

ชั้นล่าง : ๑ ห้องน�้า 

พื้นที่ใช้สอย : ๓๒ ตารางเมตร

ขนาดที่ดิน : ๒๐ ตารางวา

แบบบ้�นผู้ประสบภัย TYPE A

บ้านชั้นเดียว

ชั้นบน : ๑ ห้องนอน พร้อมระเบียงอเนกประสงค์ 

ชั้นล่าง : ๑ ห้องน�้า ๑ ห้องครัว ๒ ห้องนอน

๑ ห้องน�้า 

พื้นที่ใช้สอย : ๔๓ ตารางเมตร

ขนาดที่ดิน : ๓๐ ตารางวา

แบบบ้�นผู้ประสบภัย TYPE B

บ้านชั้นเดียวใต้ถุนโล่ง 

๒ ห้องนอน ๑ ห้องน�้า 

พื้นที่ใช้สอย : ๒๙ ตารางเมตร

ขนาดที่ดิน : ๒๓ ตารางวา

แบบบ้�นผู้ประสบภัย TYPE C
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 ตัวอย่างที่มกีารน�าแบบไปใช้ เช่น บ้านผูป้ระสบภยั 

จงัหวดัระนอง ก่อสร้างโดยกองทพัอากาศ บ้านผูป้ระสบภยั

จังหวัดพังงา ก่อสร้างโดยกรมธนารักษ์ บ้านผู้ประสบภัย

บ้�นผู้ประสบภัยสึน�มิ “บ้�นทะเลนอก” จังหวัดระนอง 

ซึ่งดำ�เนินก�รสร้�งแล้วเสร็จ โดยทำ�พิธีเปด

และส่งมอบบ้�น เม� อวันที่ ๒๙ มกร�คม ๒๕๔๘

จงัหวดัตรงั ก่อสร้างโดยการเคหะแห่งชาต ิบ้านผูป้ระสบภยั

จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ ก่อสร้างโดยกองทัพเรือ 

เป็นต้น
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บ้�นผู้ประสบภัยสึน�ม ิจังหวัดภูเก็ต

ก่อสร้�งโดยสม�คมรบพิเศษสหรัฐ และจังหวัดพระนครศรีอยุธย�

 ถึงแม้ว่าแบบบ้านผู้ประสบภัยจะถูกน�าไปใช้หลาย

พื้นทีแ่ล้ว แต่อย่างไรก็ตามเนือ่งจากแบบบ้านดังกล่าว

ถกูออกแบบเพื่อการใช้งานภายใต้งบประมาณก่อสร้างท่ี

จ�ากดั ดงัน้ันประโยชน์ใช้สอยและพื้นท่ีของบ้านอาจจะไม่

สามารถตอบสนองกบัผู้อาศยัได้ครบถ้วน จงึเหน็ว่าควรมี

บ้�นผู้ประสบภัยสึน�มิ 

จังหวัดพังง�

ก่อสร้�งโดยจังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี

บ้�นผู้ประสบภัยสึน�มิ 

จังหวัดพังง�

ก่อสร้�งโดยกองทัพบก

การประเมินผลความพงึพอใจและสอบถามความคดิเหน็

ของผู้อาศัย เพือ่น�ามาปรับปรุงและพัฒนาให้แบบบ้าน

เพือ่ผู้ประสบภัยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย

ได้ดียิ่งขึ้น
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คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้�นหลังน้ำ�ลด

กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง

 อทุกภยัเป็นหน่ึงภยัพบิตัจิากธรรมชาต ิซึ่งในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาปัญหาอทุกภยัได้สร้างความเดอืดร้อน

เสียหายในหลายจังหวัดของประเทศไทย ตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมถึงมหาอุทกภัยที่พึ่งผ่านพ้นใน

หลายพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีสาเหตุจากปริมาณน�้าฝนมากเกินกว่าปกติทั่วไป ท�าให้น�้าป่าไหลหลากเข้าท่วม

ในหลายพื้นที่ และสร้างความสญูเสยีท้ังชวีติและทรพัย์สนิของประชาชนในพื้นท่ีประสบภยัอย่างท่ีมไิด้เคยเกดิ

ขึ้นมาก่อน

 กระทรวงมหาดไทย ได้เห็นความส�าคัญและได้มีมาตรการเพือ่ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาภายหลัง

น�้าลด โดยในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะหน่วยงานด้านช่าง ได้มอบหมายให้พิจารณาจัดท�า

คู่มือ “ตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน�้าลด” เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับประชาชนในการตรวจสอบ ฟื้นฟู 

บูรณะ ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

ของประชาชนอีกทางหนึ่ง

 โดยกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ได้จดัส่ง คูม่อื “ตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลงัน�้าลด” ให้กบัส�านกังาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และทาง อบต., อบจ. ในภาคใต้ ๑๒ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ เล่ม

 เนื้อหาใน คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน�้าลด มีสาระความรู้หลายด้าน ดังนี้

 ๑. โครงสร้าง 

  - รั้วบ้านเอียง

  - อาคารทรุดเอียง

  - ฐานรากถูกน�้าเซาะ

  - เสา คาน ผนัง พื้น แตก ร้าว
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 ๒. งานสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และงานจัดสวน

  - รั้ว

  - พื้น

  - ผนัง

  - ประตู

  - บานพับ ลูกบิด และรูกุญแจ

  - ฝ้าเพดาน

  - สี

  - เฟอร์นิเจอร์ พรม ผ้าม่าน วอลล์เปเปอร์

  - ต้นไม้ สนามหญ้า

 ๓. ระบบสุขาภิบาล

  - ท่อระบายน�้าอุดตัน

  - ส้วมเหม็น ส้วมเต็ม ราดน�้าไม่ลง

  - ระบบประปา
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 ๔. ระบบไฟฟา

  - แผงเมนสวิตช์

  - อุปกรณ์ไฟฟ้าจมน�้า

  - ขั้นตอนการจ่ายไฟฟ้าหลังการตรวจสอบและแก้ไข

  - ระบบไฟฟ้าถูกน�้าท่วมเสียหายมาก

  - ข้อแนะน�าเกี่ยวกับสายดิน
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 คูม่อื “ตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลงัน�า้ลด” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นแนวทาง

การปรับปรุง ดูแล และซ่อมแซมทรัพย์สินภายหลังน� ้าลดให้มีสภาพมั ่นคงแข็งแรง และปลอดภัยใน

การอยู่อาศัย ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดได้ที่ www.dpt.go.th หรือสามารถมารับได้ที่ กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ (กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)

 ๕. เครื่องกล

  - เครื่องปรับอากาศ

  - การตรวจดสูภาพและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครือ่งปรบัอากาศ

   จากปัญหาน�้าท่วม

  - มอเตอร์

  - ปัมน�้า
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 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดท�าโครงการ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” ขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยได้

ด�าเนินการไว้หลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างโอกาสให้ประชาชนในทุกระดับที่ต้องการ

มีทีอ่ยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่ส�าคัญของทุกคน จากสถานการณ์ปัจจุบันทีเ่ปลี่ยนไป ท�าให้

รูปแบบและราคาของแบบบ้านตามโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชนทีด่�าเนินการไว้ไม่สามารถตอบสนอง

ต่อความต้องการ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุง

และพิจารณาด�าเนินการออกแบบบ้านเพื่อประชาชนเพิ่มขึ ้นโดยให้มีความเหมาะสมกับชีวิตประจ�าวัน 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกทีห่ลากหลายอีกทัง้ยังช่วยส่งเสริมให้

บ้านเมือง มีสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

 จากข้อสั่งการดงักล่าว กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง จงึได้ท�าการปรบัปรงุและจดัท�าโครงการแบบบ้านไทย

พอเพียง รวม ๑๐ รูปแบบ ได้แก่ แบบบ้านไทยพอเพียง ลักษณะเป็นแบบบ้านชั้นเดียว จ�านวน ๕ รูปแบบ

และแบบบ้านไทยพอเพียงลักษณะเป็นบ้านสองชั้น จ�านวน ๕ รูปแบบ โดยยึดแนวคิดในการออกแบบ

คอื เน้นด้านความประหยดั และประโยชน์ใช้สอย รองรบัสภาพท่ีตั้งตามลกัษณะทางภมูศิาสตร์ และเป็นแบบบ้าน

ทีส่ามารถขยายพื้นที่ในลักษณะของครอบครัวใหญ่ได้ ซึ่งเหมาะกับสภาพสังคมของคนไทยทีอ่ยู่ในพื้นที่

ชานเมืองและชนบท โดยคาดหวังว่าแบบบ้านทีป่รับปรุงใหม่นี้ จะตอบสนองความต้องการตามขนาดของ

ครอบครัว และงบประมาณ สามารถอ�านวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ทั้งยังเป็น 

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ด้านที่พักอาศัยที่ดียิ่งขึ้น

 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดท�าโครงการ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” ขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยได้

โครงก�รแบบบ้�นไทยพอเพียง

กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง
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Development Guidelines for the Sustainable Pedestrian Street of 
UdonThani Municipality, UdonThani Province.

Key Words: Development Guidelined for the pedestrian Street, The Sustainable Pedestrian Street.
*Corresponding author; e-mail address : Sasida_Aim@outlook.co.th
1สาขาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
1Major Field: Urban and Environmental Planning, Faculty of Architecture,Kasetsart University, Bangkok 10900

ศศิดา พงศาวลี1  *สุวัฒนา ธาดานิติ1

Sasida Pongsawalee1*, Suwattana Thadaniti1

บทคัดย่อ

 การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา
สภาพปัจจุบันและกิจกรรมบนถนนคนเดิน ศึกษา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาถนนคนเดิน
อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และเพื่อเสนอ
แนวทางการพฒันาถนนคนเดินของเทศบาลนครอดุรธานี  
โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมลูเชงิปริมาณ กับกลุม่
ประชาชนผู้มาเดินถนนคนเดิน จ�านวน ๓๘๔ คน และ 
ผู้ประกอบการค้าบนถนนคนเดิน จ�านวน ๖๐ คน และ 
ใช้แบบสมัภาษณ์เกบ็ข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่าง จ�านวน ๑๘ คน 
ข้อมูลที่ได้น�ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติ
เชิงวิเคราะห์ 
 ผลการศึกษาพบว่าลักษณะสภาพปัจจุบันของ 
ถนนคนเดนิมคีวามเหมาะสม ทั้งในเรื่องวนัและเวลาที่จดั 
รวมทั้งด้านที่ตั้ง เพราะเป็นพื้นที่ที่มีรูปแบบสัญฐานเมือง 

ABSTRACT

ที่เอื้ออ�านวยต่อการเป็นถนนคนเดิน กิจกรรมหลักบน 
ถนนคนเดิน คือ การจ�าหน่ายสินค้า แต่ยังขาดสินค้าที่
เป็นอตัลกัษณ์ของท้องถิ่น และขาดกจิกรรมเสรมิอืน่ๆ ใน
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนพบว่าในการประชาสัมพันธ์  
การรบัทราบผลการด�าเนนิงานและการมส่ีวนร่วมในการเสนอ 
ข้อคดิเหน็ต่อการด�าเนนิงานยงัมน้ีอย และมข้ีอเสนอแนะ 
เพิ่มเตมิเพื่อประกอบการพฒันา คอื ควรปรบัปรงุการใช้พื้นที่
ข้างเคยีงร่วมในการจดัถนนคนเดินให้เหมาะสมมากขึน้ 
 ผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการ
พฒันาถนนคนเดนิเพื่อให้เกดิความยัง่ยนื คอื การด�าเนินงาน
ถนนคนเดนิต้องจดัท�าเป็นแผนงาน โครงการทชีดัเจน ส่ง
เสรมิให้ประชาชน หน่วยงาน ชมุชนทกุกลุม่ ได้มตวัแทน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานทุกขั้นตอน และจัดให้
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ
และต่อเนื่อง 

 The research aims to study the existing 
situation of the pedestrian street,study the 
problems and their causes in the sustainable 
development by the community participation. 
The objective is also was to propose the future 
development of UdonThanipedestrian street. 
Quantitative and qualitative used for research 
methodology questionnaires with 384 shop-
ping and 60 sellers of pedestrian street and the 
interviewing with 18 samples. The research 
results were analyzed using descriptive and  
analyze statistics.

 The research found that the present condition 
of the pedestrian street were satisfactory 
because it was located on the appropriate urban 
morphological site. The main function was sales 
but they were lacked of the local identities 
and activities. According to people participation 
factor,  it was found that the public relation of the 
municipality and the administrative information 
are not enough. There were also the requirement 
to the local government to increase more service 
in the nearby landscape.
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 Based on These findings, the researcher 
presented a development guidelines for the 
sustainable pedestrian street, as follows. First the 
pedestrian process needed to the practical plan, 

บทนำ�

second the promoting participation of all stakeholders 
to in the implementation process. The last was 
promotion public relation of pedestrian street 
operation regularly and continuously.

 ถนนคนเดินเป็นแนวทางการพัฒนาและการใช้
ประโยชน์พื้นที่ในเมอืง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นกัท่องเท่ียว 
จะต้องแวะเยี่ยมเยอืน ส่วนใหญ่เป็นการรื้อฟ้ืนหรอืปรับปรุง
พื้นที่ถนนและอาคารด้ังเดิมให้กลบัมาเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ
ที่สอดแทรกกิจกรรม และวิถีชีวิตที่เป็นที่ต้องการของ
คนรุ่นใหม่ โดยเสริมเรื่องราวประวัติศาสตร์ สังคม และ 
วัฒนธรรมของเมืองเข้าไป และได้มีการด�าเนินงานจน
กลายเป็นทีรู่้จักทั่วไป ส�าหรับประเทศไทย ถนนคนเดิน 
มีปรากฏและเรียกขานกันติดปากในสังคมไทยมาตั้งแต ่
ปี ๒๕๔๕ โดยจดัให้มขีึน้ในเมอืงหลกัของไทยในภาคต่างๆ 
มีเป ้าหมายพื ้นฐานของการป ิดถนนเพื ่อลดมลพิษ 
ประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการใช้
พื้นที่สาธารณะโดยไม่จ�ากัดเฉพาะแต่ถนนที่คนเดินและ 
ท�ากจิกรรมเท่านั้น แต่ยังใช้องค์ประกอบท้ังหมดของถนน 
และพื้นที่ข้างเคียงร่วมด้วย ส่วนมากจัดในวันหยุดตั้งแต่
ช่วงเย็นถึงกลางคืน ต่อมาถูกกระตุ้นโดยภาครัฐ และ
เอกชน ให้มีถนนคนเดินในเมืองหลายเมืองของไทย 
เพื่อส่งเสรมิทางด้านเศรษฐกจิจากการท่องเที่ยวเป็นหลกั 
สร้างเสริมสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอันดับรองลงมา 
ท�าให้ถนนคนเดนิเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเปลี่ยนความจ�าเจของ
ถนนและสภาพแวดล้อมไปสู่ความเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา 
 การด�าเนินงานถนนคนเดินในประเทศไทยที ่ยัง
คงด�าเนินการตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่
เป็นการด�าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่เป็นรูปธรรม
ของจงัหวดั ของเทศบาล บางแห่งมชีมุชนในท้องถิ่นน้ันเข้า
ร่วมด้วย โดยเน้นในเร่ืองเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมท้องถิ่น 
และขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น ถนนคนเดินเชียงใหม่
นัน้เป ็นหนึง่ในแผนการพัฒนาจังหวัดเป็นแนวทาง
การด�าเนินงานการใช้ที ่ดินในจังหวัดอย่างเหมาะสม 
และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนทั ้งในแง่ของสังคม 
เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต แต่ยังพบถนนคนเดินหลายแห่ง
ที่ได้เลิกไป บางแห่งก็ลดเวลาการปิดถนนลง สะท้อนให้
เห็นว่า ถนนคนเดินยังเป็นกิจกรรมที่ไม่ยั่งยืน ซึ่งที่เลิกไป

ส่วนใหญ่ ไม่มแีผนงานที่จะมุง่สูก่ารสร้างพื้นที่ถนนคนเดนิ 
ให้เกดิการด�าเนนิงานที่ถาวร เป็นระบบ และยั่งยนืในระยะยาว 
ซ่ึงจะเห็นว่าการด�าเนินงานถนนคนเดินน้ันยงัต้องประกอบ
ด้วยปัจจัยด้านต่างๆ ที่หลากหลายแตกต่างกันไป
 จงัหวดัอดุรธานีได้มนีโยบายมุง่เน้นให้มกีารส่งเสรมิ 
การท่องเที ่ยว และกระตุ ้นเศรษฐกิจชุมชนเป็นหลัก 
เพื่อสนองนโยบายนี้ เทศบาลนครอุดรธานี จึงได้เป็นผู ้
รบัผดิชอบด�าเนินการจดัให้มถีนนคนเดนิขึ้นในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ โดยจัดบนถนนอธิบด ี
แต่ในการด�าเนินงานไม่ได้จัดท�าเป็นแผนงานโครงการ 
และที่ได้ก�าหนดให้ถนนอธิบดีเป็นสถานที่ด�าเนินงาน 
ถนนคนเดินนัน้ เนือ่งจากเห็นว่าถนนอธิบดีเป็นถนนที่
รูจ้กักันดีของคนในชมุชน อยูใ่จกลางเมอืง มคีวามสะดวก
ในการเดินทาง 
 การที่ถนนคนเดนิจะเป็นกิจกรรมด�าเนินงานที่ถาวร 
เป็นระบบ และยั่งยืนในระยะยาว ประสบความส�าเร็จ 
แสดงออกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น มีชื ่อเสียง และเป็นที่
รู ้จักของนักท่องเที ่ยวได้นั ้นสิ ่งส�าคัญที ่นอกจากการม ี
องค์ประกอบต่างๆ ที่เอื้อต่อการด�าเนินการแล้ว จ�าเป็น
ต้องมกีารมส่ีวนร่วมของชมุชน ประชาชนผูอ้ยูส่องข้างทาง
ถนนคนเดิน ร้านค้าต่างๆ ในชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น 
รวมทั้งมกีารวางแผนงาน โครงการในการด�าเนนิงานทีเ่ป็น 
รูปธรรม ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการมีส่วนร่วมที่แท้จริง 
เพื่อก�าหนดแนวทางในการด�าเนนิงาน พฒันาการด�าเนินงาน 
ได้อย่างมีระบบมีขั้นตอน และประเมินผลการด�าเนินงาน 
เพือ่แก้ไขปัญหาที่พบ และปรับปรุงพัฒนา ซึง่จะส่งผล
ให้การด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ในการ
ด�าเนินงานถนนคนเดินอุดรธานีนั้น ตัวระบบและองค์
ประกอบของถนนคนเดิน ไม่ได้เป็นไปตามแบบแผน
ของถนนคนเดินที่ควรจะต้องเป็นยังขาดในเรื่องของการ
วางแผนงานโครงการที่เป็นรูปธรรม และการมีส่วนร่วม
ของชมุชน ผูเ้ก่ียวข้องต่างๆ เพราะเทศบาลเป็นผูด้�าเนนิการ 
เองทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
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แนวทางการพัฒนาถนนคนเดินที่ยั่งยืนของเทศบาลนคร
อดุรธาน ีเพื่อเป็นการพัฒนาและใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในเมอืง

ได้อย่างเหมาะสมยิง่ขึน้ และได้แนวทางในการพฒันาถนน
คนเดินต่อไป

 ๑. เพื่อศึกษาลักษณะสภาพปัจจุบันและกิจกรรม 
ของถนนคนเดินเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 ๒. เพื ่อศึกษาปัญหาและปัจจัยหรือสาเหตุของ 
ปัญหาในพฒันาถนนคนเดนิที่ยั่งยนืของเทศบาลนครอดุรธานี

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

ผลและวิจ�รณ์

วิธีก�รวิจัย

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 ๓. เพื ่อเสนอแนวทางการพัฒนาถนนคนเดิน 
ของเทศบาลนครอุดรธานีอย่างยั่งยืน

 การวจิยัครั้งนี้ เป็นการวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive 
Research) โดยใช้ระเบียบวธิวีจิยัเชิงปริมาณ และการวจิยั 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การศึกษาเชิง
ปริมาณนี้ ได้แก่ การศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของประชาชนผู้มาเดินถนนคนเดิน โดยที่ไม่ทราบ
จ�านวนที่แน่นอนจึงก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธี
ของคอแครน (Cochran, ๑๙๗๗ อ้างใน ธีรวุติ เอกะกุล, 
๒๕๔๔) ได้จ�านวนผู้มาเดินถนนคนเดิน จ�านวน ๓๘๔ คน 
และผู้ประกอบการค้าบนถนนคนเดิน มีจ�านวนทั้งสิ ้น 
๔๐๐ คน น�ามาก�าหนดขนาดตัวอย่างด้วยวธิ ีSystematic 
Random Sampling โดยเลือกจากผู้ประกอบการค้า ใน
ทุกๆ ล็อคล�าดับที่ ๗ ไปจนครบทุกล็อค ซึ่งได้ตัวอย่าง
มา ๕๗ คน เพื่อความครอบคลุมจึงก�าหนดขนาดตัวอย่าง
ทั้งหมด จ�านวน ๖๐ คน การศึกษาเชิงคุณภาพโดยการ

สัมภาษณ์ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ 
จ�านวน ๑๐ คน และประชาชนผู้มีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้
กับถนนคนเดิน จ�านวน ๘ คน เกี่ยวกับลักษณะสภาพ 
ปัจจบัุนและกิจกรรมของถนนคนเดินเทศบาลนครอดุรธาน ี
และการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการด�าเนินงานถนนคนเดนิ 
ประกอบกบัข้อมลูที่ได้จากการส�ารวจพืน้ที่ แล้วน�าข้อมลู
เชิงปริมาณมาวิเคราะห์เนื ้อหาด้วยวิธีการวิเคราะห์
ทางสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
ท�าการศึกษาเปรียบเทียบกับแนวคิด เพื่อวิเคราะห์ว่า
ในการด�าเนินงานถนนคนเดินของเทศบาลนครอุดรธานี 
มีลักษณะสภาพ กิจกรรม เป็นอย่างไร มีปัญหาในด้านใด 
และปัญหานั้นเกิดจากปัจจัยหรือสาเหตุใด เพื่อให้ได้
แนวทางในการพัฒนาถนนคนเดินให้ยั่งยืนต่อไป

จากการศึกษาพบว่า
๑. ลักษณะสภาพปัจจุบันและกิจกรรมของถนนคนเดิน
 ลักษณะสภาพปัจจุบันของถนนคนเดิน
 ในการจัดด�าเนินงานถนนคนเดินของเทศบาลนคร
อุดรธานี เป็นหน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบในการด�าเนิน
งาน การจดัถนนคนเดินไม่ได้จดัท�าเป็นแผนงาน โครงการ 
จัดขึ ้นตามบริบทพื้นที่ในเขตเทศบาล โดยก�าหนดจัด
บนถนนอธิบดี ซึ่งเป็นถนนที่ตั้งอยู่กลางเมือง เป็นถนน
ที่สะดวก และปลอดภัยในการเดินทางมา มีเส้นทาง
หลายเส้นทางผ่านมาถึง เป็นถนนเส้นตรง มีขนาดใหญ่ 
อยู่ติดกันกับบริเวณสนามทุ่งศรีเมืองซึ่งเป็นสนามลาน
สาธารณะขนาดใหญ่ และอกีข้างของถนนคนเดนิเป็นทีต่ัง้ 

อาคารที่ท�าการของส่วนราชการต่างๆ ไม่มีบ้านเรือนของ
ประชาชนในชุมชนร่วมในการจัดด�าเนินงานแต่อย่างใด 
การจัดด�าเนินงานถนนคนเดินนั ้นใช้พื ้นที ่ถนนอธิบด ี
เป็นหลัก และใช้พื้นที่ของถนนพานพร้าวส่วนที่ตัดกับ 
ถนนอธบิดีด้านท่ีต้ังอาคารท่ีท�าการของราชการอกีเลก็น้อย 
โดยปิดถนนนี้เพื่อจัดถนนคนเดิน ในช่วงเวลา ๑๖.๐๐ - 
๒๒.๐๐ น. ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เนื่องด้วยพื้นที่การ
จัดถนนคนเดินบนถนนอธิบดีแห่งนี้เป็นถนนที่อยู่กลาง
ใจเมือง ไม่ได้อยู่ย่านการค้าหรือย่านที่มีบ้านเรือนร่วมใน
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การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน แต่จากแนวคิดงานวิจัยของ
ศภุฤกษ์ รงัสโิรจน์ (๒๕๕๔) ได้กล่าวไว้ว่า รปูแบบสณัฐาน
ของเมืองนั้นมีผลกับลักษณะการใช้พื้นที่ส�าหรับกิจกรรม
ถนนคนเดิน โดยส่วนมากแล้วปริมาณร้านค้าและบริการ
ไม่ใช่ปัจจยัหลกัในการเลอืกใช้พ้ืนท่ีของผูส้ญัจร พบได้จาก
พื้นที่ซึ่งมร้ีานค้าและบริการจ�านวนมาก หากต�าแหน่งที่ตั้ง
อยูบ่รเิวณที่รปูแบบของสณัฐานเมอืงท่ีไม่เหมาะสมแก่การ
ใช้ประโยชน์ปริมาณผู้สัญจรผ่านก็จะน้อยกว่าบริเวณที่
สณัฐานเมอืงมคีวามเหมาะสม ท้ังนี้รูปแบบดังกล่าวส่วนใหญ่ 

เป็นเร่ืองของความสามารถในการเข้าถงึพื้นท่ี ความสามารถ
ในการเป็นศูนย์กลาง พื้นที่อันสามารถจดจ�าได้ง่าย และ
พื้นที่ที่มีความเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้มาจากองค์ประกอบ
ด้านภูมิสัญลักษณ์ จะท�าให้เกิดการเลือกใช้พื ้นที่ของ 
ผูส้ญัจรผ่าน และจากแนวคิดของ ระววิรรณ โอฬารรตัน์มณ ี
(๒๕๕๕) ทีไ่ด้อธบิายว่าถนนคนเดนินั้นไม่ได้เหมอืนตลาดนัด 
แต่เป็นการใช้พื้นที่สาธารณะ โดยที่ไม่จ�ากัดเฉพาะแต่ 
ถนนที่คนเดนิและท�ากิจกรรมเท่าน้ัน แต่ยงัใช้องค์ประกอบ
ทั้งหมดของถนนและพื้นที่ข้างเคยีงร่วมด้วย

ภาพที่ ๑  ถนนอธิบดี บริเวณที่ใช้จัดถนนคนเดิน

ภาพที่ ๒ ด้านข้างของถนนอธิบดี

 กิจกรรมบนถนนคนเดิน
 กิจกรรมที่จัดบนถนนคนเดิน ส่วนใหญ่เป็นการ
จ�าหน่ายสินค้า สินค้าที่มีจ�าหน่ายมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ
สินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่น รองลงมาคืออาหารที่มีทั้ง
อาหารสด อาหารปรุงส�าเร็จ และอาหารที่มีการเตรียม 
ปรุง ประกอบ จ�าหน่ายในช่วงเวลาที่จัดถนนคนเดิน 
นอกนั้นเป็นสินค้าประเภทเครื่องตกแต่ง สิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ และเครื่องประดับ และที่น้อยที่สุดคือการบริการ 
แต่ไม่มีสินค้าพื้นเมืองหรือสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

การจัดร้านบนถนนคนเดินนั้นจะจัดวางเป็นแผงแบบ 
แบกะดิน หรือวางบนโต๊ะสูงจากพื้นไม่มากนักโดยวาง
ติดต่อกันไปตลอดแนวถนนทั้งสองข้างทางติดกับฟุตบาท 
และจดัสองแถวติดกันในช่วงกลางถนน มกีารจดัวางถงัขยะ
ไว้ด้านหลังร้านค้าบนบริเวณฟุตบาทในหลายจุด และอีก 
๑ จดุ กลางถนนคนเดนิที่ถนนอธบิดตีดักับถนนพานพร้าว 
กิจกรรมทั้งหมดด�าเนินงานบนถนน ไม่มีการใช้พื ้นที ่
บริเวณข้างเคียงร่วมในการด�าเนินงาน และได้มีการจัด
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ภาพที่ ๓ การจัดถนนคนเดิน

ภาพที่ ๔ ภาพแสดงบรรยากาศของถนนคนเดิน

เวทกีลางไว้ส�าหรบัการแสดงต่างๆ ๑ แห่ง บนถนนคนเดนิ 
บริเวณด้านหน้าป้ายส�านักงานเทศบาลนครอุดรธานี 
กจิกรรมบนเวทจีดัโดย Organizer และส่วนราชการต่างๆ 
มาร่วมจดักจิกรรมรณรงค์ประชาสมัพันธ์ของส่วนราชการ
ในช่วงระยะเวลาต่างๆ หรือเป็นเวทีการแสดงของนักเรยีน 
นักศึกษา ซึ่งจากแนวคิดของกอบกาญจน์ ศักดิ์ประเสริฐ 
(๒๕๕๕) ได้กล่าวว่าการพัฒนาถนนคนเดินให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวควรปรับปรุงในด้านการจัดการร้านค้า ควรเพิ่ม
ร้านค้าให้มากขึ้น โดยเฉพาะร้านค้าที่ขายสินค้าประเภท

หัตถกรรม งานฝีมือ สินค้าเก่าๆ หรือสินค้าที่แสดงถึง 
อัตลกัษณ์วฒันธรรมของท้องถิ่น และพชร ภิญโญ (๒๕๕๔) 
ได้กล่าวไว้ว่า ในการจดักิจกรรมต่างๆ บนถนนคนเดนิ ควร
พัฒนาถนนคนเดินให้มีความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด้วย 
โดยควรจัดเวทีย่อยตามบริเวณที่เหมาะสม เพื่อให้มีการ 
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมมาแสดง
 จากลักษณะและกิจกรรมถนนคนเดินในปัจจุบัน
ดังกล่าวนี้ จะเห็นว่าถนนคนเดินมีการด�าเนินงานเป็น
ลักษณะของตลาดนัด หรือถนนอาหารมากกว่า 
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ภาพที่ ๕  แผนผังแสดงการจัดถนนคนเดินเทศบาลนครอุดรธานี

ที่มา : จากการส�ารวจของผู้วิจัย

สัญลักษณ์แสดงการจัดถนนคนเดิน

ส�ารวจเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

= เสื้อผ้า   ๒๙.๙๓%

= อาหาร เครื่องดื่ม   ๒๘.๔๗%

= ของเล่นเด็ก   ๒.๙๒%

= ของตกแต่งบ้าน   ๒.๙๒%

= เครื่องตกแต่งกาย   ๑๑.๖๘%

= เครื่องใช้ต่างๆ   ๙.๔๙%

= สินค้าท�ามือ   ๐.๗๓%

= เครื่องประดับ   ๗.๗๙%

= เครื่องส�าอาง   ๓.๑๖%

= สินค้ามือสอง   ๐.๙๗%

= หนังสือเก่า   ๐.๗๓%

= บริการ   ๐.๒๔%

= เวทีกลาง

= สัตว์เลี้ยง   ๐.๙๗%

= ถังขยะ

๒. การศกึษาปัญหาและปัจจยัหรอืสาเหตขุองปัญหาใน
การพัฒนาถนนคนเดิน
 โดยใช้แบบสอบถาม สอบถามประชาชนผู้มาเดิน
ถนนคนเดนิ ผูป้ระกอบการค้าบนถนนคนเดิน และใช้การ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐ สัมภาษณ์ประชาชนผู้มีบ้านพัก
อาศัยอยู่ใกล้กับถนนคนเดิน เพื่อศึกษาลักษณะปัจจุบัน
และกิจกรรมของถนนคนเดิน และการมีส่วนร่วมของ
ชมุชนในการด�าเนนิงานถนนคนเดนิเทศบาลนครอดุรธานี 
จากการศึกษาพบว่า
 ข้อมูลทั่วไป จากแบบสอบถาม ประชาชนผู้มา
เดินถนนคนเดิน และผู้ประกอบการค้าบนถนนคนเดิน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประชาชนผู้มาเดินถนนคนเดิน 
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๖-๕๐ ปี ในขณะที่ผู้ประกอบ
การค้า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๐-๓๕ ปี ประชาชน
ผู ้มาเดินถนนคนเดิน ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด แต ่

ผูป้ระกอบการค้าส่วนใหญ่สมรสแล้ว ทั้งสองกลุม่ส่วนใหญ่ 
มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีประมาณ ๑ ใน ๔  
ของประชาชนผูม้าเดนิ มรีายได้ต่อเดอืนอยูใ่นช่วงที่ต�่ากว่า 
๑๐,๐๐๐ บาท ผูป้ระกอบการค้า ประมาณ ๑ ใน ๓ มีรายได้ 
ต่อเดือนระหว่าง ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท และทั้งสอง
กลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้มีที่พักอาศัยปัจจุบัน อยู่ในจังหวัด
อุดรธานี ซึ่งจากข้อมูลนี้ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (๒๕๓๘) 
ได้กล่าวว่าสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความต้องการ 
หรือจูงใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ เพื่อให้เกิด
การเข้าถึง ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงมากที่สุด
 ลกัษณะสภาพปัจจบุนัและกจิกรรมของถนนคนเดิน
เทศบาลนครอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งประกอบด้วย 
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ และ 
ด้านสังคม
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 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ผู้มาเดินถนนคน
เดนิ และผู้ประกอบการค้าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยรวมของถนนคนเดินนั้น 
มีความเหมาะสมมาก ด้านเศรษฐกิจนั้น ผู้มาเดินถนน
คนเดินส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ากิจกรรมที่ส่งผลในด้าน
เศรษฐกิจโดยรวมของการด�าเนินงานถนนคนเดินนั้น 
มีอยู ่พอสมควร ในขณะที่ผู ้ประกอบการค้าส่วนใหญ่ 
เห็นว่ากิจกรรมที่ส่งผลในด้านเศรษฐกิจโดยรวมของการ 
ด�าเนินงานถนนคนเดินนั ้น มีอยู่มาก เหมาะสมแล้ว 
แต่เมื่อดูในรายละเอียด พบว่าทั้ง ๒ กลุ่ม มีความเห็นว่า 
ในเรือ่งการมีกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ชุมชน และการมีสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่นจ�าหน่ายบนถนนคนเดิน ยังคงต้องให้ความส�าคัญ 
โดยต ้องจัดให ้มีมากขึน้บนถนนคนเดิน เนือ่งจาก
กิจกรรมส่วนนี้ยังมีน้อยอยู่ซึ่งจากแนวคิดในงานวิจัยของ 
วิไลวรรณ ศิริอ�าไพ (๒๕๕๕) ได้กล่าวว่ากิจกรรมเกี่ยวกับ 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ 
นกัท่องเที่ยว มคีวามสนใจในเนื้องานมากข้ึน และจากงาน
วิจัยของ พชร ภิญโญ (๒๕๕๔) ได้กล่าวว่านักท่องเที่ยว 
ส่วนใหญ่สนใจเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ 
ส่วนในด้านสังคมโดยรวมนั้น ทัง้ผู ้มาเดินถนนคนเดิน 
และผู ้ประกอบการค ้าส ่วนใหญ่มีความคิดเห็นว ่า 
มีการใช้ถนนคนเดินเป็นพื ้นที ่เพื ่อการพักผ่อน และ 
เป็นที่รวมตัว แสดงออก ของกลุ่มชุมชนในท้องถิ่นเป็น
อย่างมากแล้วในปัจจุบันนี้
 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�าเนินงานถนน
คนเดินเทศบาลนครอุดรธานี ประกอบด้วยความคิดเห็น
ในด้านการสร้างเสริมอตัลกัษณ์ของท้องถิ่น ด้านการสร้าง
เสริมสิ่งดึงดูดใจ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านสิ่งอ�านวย
ความสะดวก และด้านการประเมินผลการด�าเนินงาน 
ด้านการสร้างเสรมิอตัลกัษณ์ของท้องถิ่น ผูม้าเดนิถนนคน
เดินส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ชุมชนยังมีส่วนร่วมน้อย 
ในเรื่องของการมาร่วมกันก�าหนดและจัดให้มีสินค้าและ 
บรกิารที่เป็นอัตลกัษณ์ของท้องถิ่นจ�าหน่ายบนถนนคนเดิน 
และร่วมกนัก�าหนดเสรมิสร้างบรรยากาศที่เป็นอตัลกัษณ์ 
ของท้องถิ่น แต่ในกลุ่มผู้ประกอบการค้าเห็นว่าชุมชน
ในท้องถิ่นนั้นมีส่วนร่วมอย่างมากในด้านนี้ทั้ง ๒ เรื่อง 
ดังกล่าว แต่เนือ่งจากถนนคนเดินเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
จึงต้องให้ความส�าคัญกับผู้มาเที่ยวให้มาก ดังนั้น ทั้ง ๒ 

เรื่องน้ีจงึยงัเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�าคญั และต้องร่วมกนั 
จัดให้มีมากขึ ้นในการด�าเนินงานถนนคนเดิน เพราะ 
จากแนวคิดงานวิจัยของชนากานต์ วัฒนะ ประกรณ์กุล 
(๒๕๕๖) กล่าวไว้ว่าความเป็นอัตลักษณ์ของสินค้าและ
ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่มีผลต่อการตัดสินใจมา 
ถนนคนเดินของนักท่องเที ่ยวในด้านสิง่ดึงดูดใจนัน้ 
ทั้งผู้มาเดินถนนคนเดิน และผู้ประกอบการค้าส่วนใหญ ่
มีความคิดเห็นว่าบนถนนคนเดินโดยรวมแล้วนั้น มีสิ่ง
ดึงดูดใจผู้มาเดินถนนอย่างมากด้านการประชาสัมพันธ์ก็
เช่นกันที่ทั้งผู้มาเดินถนนคนเดิน และผู้ประกอบการค้า 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีการประชาสัมพันธ์อยู่พอ
สมควรแล้ว แต่ยังมีในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ต้อง
มีหลายช่องทาง และจัดช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มี
ความเหมาะสม ที่ต้องให้ความส�าคัญจดัให้มมีากขึ้น เพราะ
จากแนวคิดของนิภาวรรณ จันทร์ทา (๒๕๕๕) ได้กล่าวว่า 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมพื้นเมืองของ
นักท่องเทีย่วบนถนนคนเดิน คือการประชาสัมพันธ์ 
ซึ่งเกิดประโยชน์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากที่สุด 
และชนกพล ชัยรัตนศักดา (๒๕๕๖) ที่ได้กล่าวว่าการ
ประชาสมัพนัธ์ควรมช่ีองทางที่เหมาะสมกับกลุม่เป้าหมาย
แต่ละกลุม่ เพื่อให้ผูรั้บสารเข้าถงึข้อมลูสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น 
 ส่วนในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ผูม้าเดินถนนคนเดนิ 
และผูป้ระกอบการค้าส่วนใหญ่ต่างมคีวามคดิเหน็ว่า โดยรวมนั้น 
การด�าเนินงานถนนคนเดินได้จัดให้มีสิง่อ�านวยความ 
สะดวกต่างๆ อยู่พอสมควรแล้วมีเพียงผู้ประกอบการค้า
ที่ให้ความส�าคัญเรื่องการจัดระเบียบการจอดรถ จะต้อง
เน้นเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกอบกาญจน์ 
ศักดิ์ประเสริฐ (๒๕๕๕) ได้กล่าวว่า เนื่องจากส่วนใหญ ่
นักท่องเที่ยวนิยมเดนิทางโดยรถยนต์ส่วนตวั ควรปรบัปรงุ
ที ่จอดรถให้เป็นระบบมากขึ ้น และมีการจัดระเบียบ 
ที่จอดรถด้วย และในด้านการประเมินผลการด�าเนินงาน 
ทั้งกลุม่ผูม้าเดินถนนคนเดินและผูป้ระกอบการค้าส่วนใหญ่ 
มคีวามคดิเห็นว่าในการด�าเนินงานถนนคนเดนิโดยรวมนั้น 
การประเมนิผลเพื่อให้ผูม้ส่ีวนเกี่ยวข้องทราบความส�าเรจ็
หรือปัญหา และเพื่อให้เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ นั้น
ยังมีน้อย จึงควรต้องให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
จากแนวคิดของกอบกาญจน์ ศักดิ์ประเสริฐ (๒๕๕๕)  
ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาถนนคนเดินควรมีการบริหาร
จัดการในการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการปรึกษาร่วมกัน
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ระหว่างคนในชุมชน หน่วยงานราชการ เอกชน เพื่อให้ได้
ความคิดเห็นเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆ
 จากความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งกล่าวว่า 
ที่ตั้งถนนคนเดินนั้นมีความเหมาะสมแล้ว การด�าเนินงาน
ถนนคนเดนิไม่ได้จดัท�าเป็นแผนงานโครงการ มหีน่วยงาน
เทศบาลนครอุดรธานีเพียงหน่วยเดียวเป็นผู้รับผิดชอบ 
การด�าเนินงาน เมื ่อมีปัญหาจะน�าเรื ่องเข้าที ่ประชุม 
ผู้บริหารประจ�าเดือน ปัญหาที่พบคือการจอดรถไม่เป็น
ระเบียบ ห้องน�้าไม่สะอาด ไม่เพียงพอ และจากผู้พัก

อาศยัใกล้ถนนคนเดนิก็เหน็ด้วยว่าที่ตั้งถนนคนเดนิมีความ
เหมาะสม แต่การมส่ีวนร่วมในการด�าเนินงานนั้นเป็นเพยีง
ผู้มาเดินถนนคนเดินเท่านั้น
 และจากการศกึษาความสมัพนัธ์ของลกัษณะสภาพ
ปัจจุบันและกิจกรรมของถนนคนเดินกับการมีส่วนร่วม
ของชมุชนในการด�าเนินงานถนนคนเดนิ จากความคดิเหน็ 
ของทัง้กลุม่ผูม้าเดนิถนนคนเดนิ และผูป้ระกอบการค้านัน้ 
พบว่าส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๑ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์นี้
เชื่อถือได้อย่างมากโดยมีความเชื่อมั่นได้ถึง ๙๙% 

สรุปผลก�รศึกษ�และข้อเสนอแนะ

 ๑.  ลกัษณะสภาพปัจบัุนและกจิกรรมของถนนคนเดนิ
พบว่า ลักษณะสภาพปัจจุบันโดยรวมของถนนคนเดินนั้น
เหมาะสมแล้ว ทั้งเรื่องที่ตั้ง วัน เวลา ที่จัด ส่วนกิจกรรม
ที่จัดบนถนนคนเดินนั้น กิจกรรมหลักส่วนใหญ่เป็นการ
จ�าหน่ายสนิค้า แต่ยงัขาดสนิค้าที่เป็นอตัลกัษณ์ของท้องถิ่น 
รวมทั้งยังขาดกิจกรรมเสริมอื่น เพื่อให้เป็นรูปแบบของ
ถนนคนเดินที่แท้จริงให้มากขึ้น
 ๒.  ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการด�าเนินงาน
ถนนคนเดินพบว่า
  ๒.๑  ปัญหาด้านเศรษฐกจิ สาเหตเุนื่องจากสนิค้า 
ที่เป็นสนิค้าพื้นเมอืง หรอืสนิค้าที่เป็นอตัลกัษณ์ของท้องถิ่น
จ�าหน่ายบนถนนคนเดิน และกจิกรรมส่งเสริมการอนุรกัษ์
วัฒนธรรมชุมชน มีน้อยในการด�าเนินงานถนนคนเดิน 
  ๒.๒ ด้านการสร้างเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
สาเหตุจากชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องยังมีส่วนร่วมน้อย
ในการก�าหนดอัตลักษณ์ของท้องถิ่นบนถนนคนเดินทั้ง
ด้านสินค้าที่จ�าหน่ายและบรรยากาศของการด�าเนินงาน 
  ๒.๓ ด้านการประชาสัมพันธ์ สาเหตุมาจาก 
ช่องทาง และความเหมาะสมของการประชาสมัพนัธ์ยงัคง
มน้ีอย สบืเนื่องจากการด�าเนนิงานไม่ได้จดัท�าเป็นแผนงาน
โครงการที่ชดัเจน และมหีน่วยงานเทศบาลเป็นผูร้บัผดิชอบ
ด�าเนนิการเพยีงหน่วยเดียว จงึอาจขาดเวทีของการมส่ีวนร่วม
จากผู้เกี่ยวข้อง ในการคิดก�าหนดวิธีการ ช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ถนนคนเดินที่ครอบคลุม 
  ๒.๔ ด้านสิ ่งอ�านวยความสะดวก ปัญหานี้มี 
สาเหตมุาจากการจดัระเบยีบการจอดรถ ยงัไม่เป็นระเบียบ 
การจอดรถกีดขวางทางเข้า - ออก ถนนคนเดิน 

  ๒.๕ ด้านการประเมนิผลการด�าเนินงาน ปัญหานี้ 
มีสาเหตุมาจากการรับทราบความส�าเร็จ หรือปัญหา
อุปสรรคของการด�าเนินงานถนนคนเดิน และมีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานถนนคนเดิน
ของผู้เกี่ยวข้องยังมีน้อย 

๓. แนวทางการพัฒนาถนนคนเดินโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน มีดังนี้
  ๓.๑ การพัฒนาด้านการวางแผนงาน โครงการ 
ในการด�าเนินงานถนนคนเดนิ เทศบาลนครอุดรธานต้ีองมี
การก�าหนดจดัท�าเป็นแผนงาน โครงการ ที่ชดัเจนโดยการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
  ๓.๒  การพฒันาด้านการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของ
ชมุชน โดยการเชญิ สรรหา คดัเลอืกตวัแทนจากประชาชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กร กลุ่มทุกกลุ่มในทุกชุมชน 
ทุกฝ่ายที่เกีย่วข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ด�าเนินงานถนนคนเดินทุกขั้นตอน 
  ๓.๓ การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ ในการ
ด�าเนินงานถนนคนเดินต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการด�าเนินงานถนนคนเดินอย่างสม�่าเสมอและ 
ต่อเนื่อง 
  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ควรมีการปรับปรุง
พื้นที่ข้างเคียงถนนคนเดินเพื่อใช้ร่วมในการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดิน ควรมีการก�าหนดโซน และหมวดหมู่ร้านค้า 
และจากแนวโน้มทีม่ีผู ้ประกอบการมากขึน้ จึงควรม ี
การจัดหาพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาถนนคนเดิน รวมทั้ง 
เตรียมความพร ้อมในการดูแลรักษาความสะอาด 
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ความเรียบร้อย และสภาพแวดล้อมของถนนคนเดิน
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษา
รูปแบบการมีส ่วนร่วมของชุมชนในการด�าเนินงาน

ถนนคนเดิน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับการด�าเนินงาน
ถนนคนเดินแห่งอื่น 

กอบกาญจน์ ศกัดิ์ประเสรฐิ.  ๒๕๕๕.  แนวทางการพฒันาถนนคนเดนิตลาด ๒๐๐ ป ปราณบรุ ีให้เปนแหล่งท่องเที่ยวทาง

 วฒันธรรมโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชน.  มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ.ี

ชนกพล ชัยรตันศกัดา.  ๒๕๕๖.  ประสทิธภิาพของสื่อประชาสมัพนัธ์ด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย.  วทิยานพินธ์นเิทศศาสตร-

 มหาบณัฑติ  กลุม่วชิาประชาสมัพนัธ์และสื่อสารองค์กร, มหาวทิยาลยัศรปีทมุ.

ชนากานต์ วฒันะประกรณ์กลุ.  ๒๕๕๖.  พฤตกิรรมและปัจจยัที่มผีลต่ออทิธพิลการตดัสนิใจมาเดนิถนนคนเดินววัลาย

 ของนกัท่องเที่ยวชาวไทย.  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่.

ธรีวฒิุ เอกะกลุ.  ๒๕๕๔.  ระเบยีบวธิวีจิยัทางพฤตกิรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์.  พมิพ์ครั้งที ่๒ อบุลราชธาน ี: วทิยาการพมิพ์.    

นภิาวรรณ จันทร์ตา.  ๒๕๕๕.  พฤตกิรรมและธรุกจิเชื่อมโยงของนกัท่องเที่ยวชาวไทย กรณศีกึษาถนนคนเดนิวนัอาทติย์ 

 อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่.  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่.

พชร ภญิโญ.  ๒๕๕๔.  ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการมาท่องเที่ยวถนนคนเดนิท่าแพ จงัหวดัเชยีงใหม่.  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่.

ระววิรรณ โอฬารรตัน์มณี. ๒๕๕๕.  รูปแบบการใช้พื้นที่สาธารณะเปนถนนคนเดนิแบบตลาดนัดในเมอืงของไทย.  มหาวทิยาลัย

 เชยีงใหม่.

วไิลวรรณ ศริอิ�าไพ.  ๒๕๕๕.  ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าของนกัท่องเที่ยว ตลาดโบราณหนิสะแกกรงั

 (ถนนคนเดนิตรอกโรงยา) จงัหวดัอทุยัธาน.ี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ.ี    

ศิรวิรรณ เสรรีตัน์. ๒๕๓๘. พฤตกิรรมผูบ้รโิภค.  กรงุเทพมหานคร : ไทยวฒันาพาณชิย์

ศุภฤกษ์ รงัสโิรจน์.  ๒๕๕๔.  การวเิคราะห์สณัฐานเมอืง เพื่อการพฒันาการใช้พื้นที่ถนนคนเดนิ : กรณศีกึษาถนนคนเดนิ

 กลางเวยีงเชยีงใหม่.  มหาวทิยาลยัศลิปากร.

46
Journal of Department of Public Works and Town & Country Planning

วารสาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  






	p1-p48_V50 2559_OOK 08 09 61.pdf

