
 
 

รายงาน เรื่อง โครงการกรุงเทพเดินสบาย  
ลงพื้นท่ีสํารวจทางเทาและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเก็บขอมูล 

ในการปรับปรุงทางเทาและภูมิทัศนยานสยาม 
 
 

โครงการกรุงเทพเดินสบาย โดย  
1. กรุงเทพมหานคร 
2. ผูเชี่ยวชาญจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ  
3. ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ 
4. คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
5. หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 
6. ชมรมหรี่เสียงกรุงเทพ 
7. ตัวแทนจากองคการคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 
 

รวมกับ: สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร สยามพารากอน และสยามสแควร  
 ขอเชิญผูท่ีเขาประกวดในโครงการฯ และผูที่สนใจ รวมลงพื้นที่และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเก็บขอมูลใน
การปรับปรุงทางเทาและภูมิ ทัศนยานสยาม วันเสารที ่10 กรกฎาคม 2553  
 

ความเปนมาโครงการ กรุงเทพเดินสบาย 
โครงการกรุงเทพเดินสบายโดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  สมาคมสถาปนิก

สยามในพระบรมราชูปถัมภ องคการคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ชมรมหรี่เสียงกรุงเทพฯ และเครือขาย รวมกับสยามดิสคัฟเวอรี ่ สยามเซ็น
เตอร สยามพารากอน และสยามสแควร  ขอเชิญผูท่ีเขาประกวดในโครงการฯ และผูสนใจ รวมลงพื้นที่และจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บขอมูลในการปรับปรุงทางเทาและภูมิทัศนยานสยาม ในการประกวดนี ้ เจาะจงพื้นท่ีใต
สถานีรถไฟฟาบีทีเอส โดยจะเริ่มท่ีสถานีสยาม ปจจุบันกรุงเทพมหานครไดพยายามปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ และสามารถทําใหคุณภาพอากาศของกรุงเทพดีขึ้น แตคุณภาพอากาศใตสถานีรถไฟฟาตางๆ ยังคงเปนพิษ ทั้ง
ยังมืด ขมุกขมัว เต็มไปดวยฝุนละอองและมลภาวะทางเสียง การท่ีรถไฟฟาเปนการขนสงมวลชนทางเลือกท่ีไดรับ
ความนิยมมากไดทําใหคน จํานวนมากตองเผชิญกับมลภาวะทางอากาศ เสียง ทัศนียภาพท่ีไมสวยงาม รวมท้ังมีทาง
เทาท่ีไมเอ้ือตอการสัญจรของคนทั่วไปและคนพิการ 

 
 
 
 



จุดประสงค 
• เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อการสัญจรไปมาทุกประเภทโดยเฉพาะคนเดินถนนและคนพิการ 
• เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ 
• เพื่อเพิ่มความสวาง และความปรอดภัยแกผูใชทางเทา 
• เพื่อลดมลภาวะทางเสียง 
• เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพใหสวยงาม รมรื่น และควรจะมีความเปนเอกลักษณไทย 

วัสดุท่ีควรคํานึงถึง 
• ใชวัสดุท่ีมีความสวยงาม ปลอดภัย และมีความเปนเอกลักษณไทย 
• ใชพลังงานทางเลือก เชน พลังงานแสงอาทิตย เนนในเรื่องประหยัดพลังงาน  
• ใชวัสดุท่ีราคาพอเหมาะ ทนทานและคงสภาพท่ีดีไดเปนเวลานาน หรือเปนวัสดุท่ีนํากลับมาใชใหมได 
• ใชโครงสรางที่คงทน ไมตองดูแลรักษา หรืองายตอการดูแลรักษาในระยะยาว 
 

การลงพ้ืนที่และประชุมเชิงปฏิบัติการแบงเปน 2 ชวง 
 

ชวงเชา  
ลงพื้นที่สํารวจทางเทาบริเวณสยามสแควร สยามเซ็นเตอร ใตสถานีรถไฟฟาบีทีเอส สยามดิสคัฟเวอรี ่    

สยามพารากอน โดยแบงเปน 3 ทีม โดยมีตัวแทนจากอาจารยภาควิชาผังเมืองคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ องคการคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟก เครือขายคนพิการ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ และ ผูเขาประกวดการในโครงการกรุงเทพเดินสบายและ
ผูสนใจ ลงพื้นที่รวมสํารวจไปดวยกัน 
 

ชวงบาย 
ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผูเช่ียวชาญจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมดวยผูบริหาร กทม. สยามสแควร สยามเซ็นเตอร สยามดิสคัฟเวอร่ี สยาม
พารากอน และตัวแทนจากองคการคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก พรอมรับฟงสรุปขอมูลการสํารวจ
ความคิดเห็นคนที่มาเดินสยาม ระหวาง 9-10 ก.ค.53 

• โดยเริ่มจากการฉายหนังส้ัน Total Bangkok ของคุณเปนเอก รัตนเรือง และคุณสันติ แตพานิช ซึ่ง
นําเสนอในประเด็นเรื่องคนกรุงเทพกับการใชพื้นท่ีสาธารณะใหเกิดประโยชนแกสังคม 

• อาจารยมาลินา ปาลเสถียร อาจารยพิเศษคณะสถาปตยกรรมศาสตร(ภาคภาษาอังกฤษ)จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ชี้แจงส่ิงที่ควรคํานึงถึงในการประกวดแบบดานสถาปตยกรรม 

• ตัวแทนจากองคการคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก โดยคุณขวัญฤทัย  สวางศร ี และ  
คุณวันเสาร ไชยกุล นําเสนอเรื่อง การออกแบบที่สากลและเปนธรรม (U n i v e r s a l  D e s i g n) 

• อาจารย ปริญญ เจียรมณีโชติชัย จากภาควิชาผังเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นําเสนอเรื่องการออกแบบ
ทางเทา พื้นท่ีสาธารณะและการจัดผังเมืองใหเหมาะสมกับความเปนไทยบริบทสากล 

• สรุปขอมูลการสํารวจความคิดเห็นคนท่ีมาเดินสยาม ระหวาง 9-10 ก.ค.53 
• ชวงแลกเปล่ียนความคิดเห็นและซักถามขอสงสัย 

 
 



 

ปญหาและอุปสรรคที่พบในการสํารวจ 
1. การใชทางเทาที่ไมเหมาะสม เชน รถมอเตอรไซคใชทางเทาเปนทางสัญจร ใชเปนที่จอดรถขนของ รวมถึง

การจัดระเบียบวินมอเตอรไซค ที่ไมเหมาะสม ไมเปนระเบียบ 
2. มีซากหรือรองรอยของฐานตูโทรศัพท ที่เลิกใชแลววางอยูท่ัวไปในบริเวณทางเทาที่สํารวจ  ซึ่งซากฐานตู

โทรศัพทเหลานี้สามารถเปนอันตรายกับคนท่ีมองไมเห็นหรือไมทันระวัง 
3. บริเวณใตสะพานลอยไมมีขอบยกสูงจากพื้นหรือสัญลักษณใหกับคนทั่วไปทราบถึงความตางระดับของฐาน

สะพานลอย ซ่ึงอาจเปนอันตรายไดในเวลากลางคืน 
4. พื้นหนารานสะดวกซ้ือหรือหางราน ในบริเวณจุดสํารวจ มีลักษณะพื้นตางจากระดับทางเทา รถวีลแชรไม

สามารถขึ้นไปใชบริการได 
5. บริเวณจุดเช่ือมตอ ระหวางทางเทากับรานคา ทางลาดชวงผานซอยบางจุดชันเกินไป บางจุดมีการชํารุด บาง

จุดไมมีเลย 
6. พื้นท่ีของทางเทาใชอิฐตัวหนอนวางไมเรียบเสมอกัน  ทําใหยากตอการเดินและยากสําหรับรถวีลแชร 
7. ฝาทอระบายน้ําบางจุดเปนตะแกรงเหล็กท่ีมีขนาดกวาง บางจุดซอมแซมแลวปดไมสนิทเหมือนเกาทําใหฝา

ทอสูงจากพื้นประมาณ 1 นิ้วเปนอุปสรรคตอผูท่ีใชทางเทา 
8. ความไมเปนระเบียบของสายไฟ ตูชุมสายของโทรศัพท รวมถึงหัวจายน้ําดับเพลิง 
9. ตูโทรศัพทมีจํานวนมากแตใชไดจริงไมก่ีตู และไมมีตูโทรศัพทที่ความสูงแตกตางกันเพื่อใหเด็ก คนชราหรือ

คนพิการที่สามารถใชงานได 
สรุป 
 ชวงเชาในการสํารวจบริเวณทางเทาและจุดเชื่อมตอ ผูเขารวมสงโครงการเขาประกวดไดพบเห็นปญหาและ
อุปสรรคอยางชัดเจน และไดขอมูลท่ีจะนํามาแกไขและปรับปรุงประยุกตใหสอดคลองกับการใชงานจริง และมีการ
สอบถามถึงสภาพทางเทาที่เหมาะสมกับคนพิการ เด็กและคนชรา ตัวแทนจากองคการคนพิการสากลฯ และเครือขาย
คนพิการที่เขารวมสํารวจพื้นที ่ไดแนะนําขอมูลเพิ่มเติมและขอคิดเห็น เพื่อใหนํามาประยุกตใหเขากับการออกแบบที่
ตองมีทั้งความสวยงามและความปลอดภัย 
 ชวงบายหลังจากวิทยากรไดใหขอมูลและขอคิดเห็นกับผูเขารวมการประกวดโครงการและผูสนใจ ทําใหได
ขอสรุปวาส่ิงที่ควรคํานึงถึง ในการออกแบบคือ ความสวยงาม ความปลอดภัย ความเปนไทยในบริบทสากล การ
เปล่ียนถายการจราจร  สามารถใชเปนท่ีพกัผอนท่ีปราศจากฝุนละอองและมลภาวะทางเสียงและควรคํานึงถึง
ประวัติศาสตร เพื่อการออกแบบใหเหมาะสมกับการเดิน เชน เดินชา เดินเร็ว เดินเลน เดินเท่ียว เดินทอดนอง เดิน
แบบมีกิจกรรมฯลฯ ดังนั้นการออกแบบควรตอบสนองความตองการ ตอบสนองความเปนยานเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต  ตอบสนองเศรษฐกิจ   ตอบสนองการใชงานพื้นท่ีสาธารณะรองรับกิจกรรม  
 ดังนั้นโครงการกรุงเทพเดินสบายถือเปนโครงการนํารอง ในการปรับปรุงทัศนียภาพและทางเทาในเขต
กรุงเทพฯ  

 
 
 
 



 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพการสํารวจจุดตางๆ ของตัวแทนคนพิการ และผูท่ีสนใจรวมประกวดออกแบบทางเทา 

ตัวแทนจากกรุงเทพมหานครและสยามแสควรมารวมเปนเกียรติในงาน 


