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รูปแบบทางเทา้ท่ีเหมาะสมส าหรบัพ้ืนท่ีในเขตเมืองหลกัของภูมิภาค:  

กรณีศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา  

 

Design Guideline for Footpath in Main City of Region: Case Study 

Nakhonratchasima Municipality 
 

อาจารยช์าตรี ควบพิมาย 

สาขาวชิาการจดัการผงัเมือง คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลอีสาน นครราชสีมา 

 

บทคัดย่อ: งานวิจยัน้ีเก่ียวขอ้งกบัการหาแนวทางในการพฒันารปูแบบทางเทา้ท่ีเหมาะสมส าหรบัพ้ืนท่ีเมืองหลกั

ของภูมิภาคโดยใชพ้ื้นท่ีในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นกรณีศึกษา โดยการอาศัยขอ้มลูจากงานวิจยัและ

เอกสารทางวชิาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทางเทา้ และการส ารวจขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางเทา้ ปัญหา

ท่ีพบในปัจจุบันของการใช้ทางเท้าและได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ทางเท้าในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมาโดยการ แจกแบบสอบถาม ซ่ึงพบวา่ประชาชนท่ีใชท้างเทา้ส่วนใหญ่อยากใหท้างเทา้มีความสะดวก

และปลอดภัยเป็นอันดับแรก และอยากใหท้างเท้าไม่มีส่ิงกีดขวางในการสัญจร มีความสวยงามร่มร่ืน เพ่ือ

ก่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีในการสญัจรโดยการใชท้างเทา้ในเขตเมืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ค าส าคญั: ทางเทา้, เมืองหลกั, ภมิูภาค 
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1.  บทน า 

 

 ในปัจจุบนัชุมชนเมืองต่างๆ ในประเทศไทย

ไดเ้กิดการพัฒนาในดา้นต่างๆ โดยมีความเป็น

เมืองมากขึ้ นมีคนอยู่อาศัยในเมืองมากขึ้ น เกิด

ปัญหาต่างๆ ตามมามากมายซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

การใชชี้วติและความเป็นอยูข่องผูค้นในชุมชนเมือง

น้ันๆ ปัญหาหน่ึงท่ีเกิด ขึ้ นในปัจจุบนัคือเม่ือเมืองมี

คนเพ่ิมมากขึ้ นยอ่มมีเด็ก คนพิการ คนชรา ท่ีเพ่ิม

จ านวนมากขึ้ นตามไปดว้ย แต่โครงข่ายการสญัจร

ในเขตเมืองอย่างเช่นทางเทา้กลับไม่อ านวยความ

สะดวกแก่ผูค้นท่ีจ าเป็นตอ้งใชท้างเทา้ในการสญัจร

ในเขตเมือง ซ่ึงถา้หากแนวทางในการพฒันาเมือง มี

แนวทางในการพัฒนาใหเ้มืองเอ้ือต่อคนท่ีสัญจร

ดว้ยเทา้มากขึ้ น โดยการมีทางเทา้ท่ีดี ทางขา้มท่ี

ปลอดภัย มีเส้นทางในการเดินเท้าท่ีสะดวก

เพลิดเพลิน เมืองก็จะเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศัยของผูค้น

ท่ีมีความสมบรูณ์มากขึ้ นต่อไปในอนาคต 

เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นชุมชนเมือง  

เมืองหน่ึงท่ีประสบปัญหาดังกล่าวคือ การพัฒนา

เมืองซ่ึงส่งผลกระทบในดา้นต่างๆ และส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อระบบทางเดินเทา้ เช่น การขยายตัวทาง

การคา้และเศรษฐกิจ เกิดการลุกล ้าทางเดินเทา้ท าให้

ผูส้ัญจรดว้ยเทา้ไม่ไดร้บัความสะดวก ปัญหาการ

ติดตั้งป้ายโฆษณาบดบังทัศนะ วิสัยของทางเดิน 

ทางเดินเท้าไม่สามารถให้บริการแก่ผู ้พิการได้ 

ปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีท าใหเ้กิดผลกระทบต่อการ

พฒันาเมืองในดา้นอ่ืนๆ อีกมากมาย หากสามารถ

พฒันาทางเดินเทา้ใหมี้รปูแบบท่ีเหมาะสม จะท า

ใหก้ารพฒันาในดา้นอ่ืนๆ สามารถพัฒนาไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

โครงการวจิยัน้ีมีจุดมุ่งหมายในการหาแนวทาง 

ในการ ออกแบบทางเทา้ท่ีเหมาะสม ส าหรบัพ้ืนท่ี

ในเขตเทศบาลนคร โดยใชก้รณีศึกษาคือพ้ืนท่ีใน

เขตเทศบาลนครนครราชสีมาเพ่ือหารูปแบบทาง

เทา้ท่ีเหมาะสมส าหรบัประชาชนในเขตเมืองท่ีสญัจร

ด้วยเท้าเพ่ือใหเ้กิดการพัฒนาระบบทางเดินเท้าท่ี

เหมาะสมส าหรบัชุมชนเมืองต่อไปในอนาคต 

 
 

 

 

2. วิธีการวิจยั 

 

งานวจิยัครั้งน้ีเน้นการส ารวจขอ้มลูกายภาพ

และการ ส ารวจความคิดเห็นของผูใ้ชท้างเทา้เป็น

หลัก โดยมีลักษณะการเก็บรวบรวมขอ้มูลดังน้ี 

ขอ้มูลดา้นกายภาพของพ้ืนท่ี เป็นการรวบรวม

ข้อมูล  สภาพทางเท้าในปัจ จุบันในเขต พ้ืน ท่ี

เทศบาลนครนครราชสีมา โดยเน้นบริเวณจุดจอด

รถขนส่งสาธารณะท่ีมีผูใ้ชเ้ป็นจ านวนมากในเขต

เมืองนครราชสีมา ขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชท้างเท้า 

ผูว้จิยัไดท้ าการส ารวจความคิดเห็นของผูใ้ชท้างเทา้

โดยการจัดนิทรรศการใหค้วามรูเ้ก่ียวกับทางเทา้ 

ในงานฉลองชยัชนะท่านทา้วสุรนารี และไดท้ าการ

แจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด 
 

 

รูปท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

รูปท่ี 2: ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 
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3. ผลการวิจยั 

 

3.1 ขอ้มูลทางเทา้ยา่นคูเมืองเก่า  

1) การคมนาคมและการจราจรภายใน

พ้ืนท่ีย่านคูเมืองเก่าบริเวณรอบอนุสาวรียท์า้วสุร

นารีมีระบบการสญัจรหลายประเภท ทั้งโครงข่ายการ

สัญจรทางบกท่ีรองรับการสัญจรส่วนบุคคลด้วย

ยานพาหนะและการเดินเทา้ การขนส่งมวลชน

สาธารณะและการขนส่งก่ึงสาธารณะ เช่น รถจกัรยาน 

ยนตร์บัจา้งรถสามลอ้เป็นตน้ 

2) ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อทางเดินเทา้

ยา่นบริเวณรอบอนุสาวรียท์า้วสุรนารี เป็นบริเวณท่ี

มีการใชป้ระโยชน์ของพ้ืนท่ีหลากหลายซ่ึงท าให้

เกิดผลกระทบต่อทางเดินเทา้ เช่น การตั้งแผงลอย

หาบเร่ขายสินคา้ ลุกล ้าทางเดินเทา้ การวางสินคา้

ของรา้นคา้ลุกล ้าทางเดินเท้า การจอดรถบน

ทางเดินเทา้ ซ่ึงปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีท าใหเ้กิดปัญหา

ต่อผูค้นท่ีใชท้างเดินเทา้ในบริเวณน้ีท าใหไ้ม่ไดร้บั

ความสะดวกและความปลอดภัยในการใชท้างเดิน

เทา้ 

 

รูปท่ี 3: ยา่นบริเวณรอบอนุสาวรียท์า้วสุรนารี 

 

3.2 ขอ้คิดเห็นจากผูใ้ชท้างเทา้ 

จากการสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ชท้าง

เทา้ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาพบวา่เร่ืองของ

ปัญหาและอุปสรรคในการใชท้างเทา้คนส่วนใหญ่

เห็นวา่ ปัญหาหาบเร ่แผงลอย มีการลุกล ้าทางเดิน

เทา้ท าใหเ้กิดปัญหาไม่ไดร้บัความสะดวกและไม่มี

ความปลอดภัย โดยปัจจัยท่ีท าใหค้นเดินเท้า

ตัดสินใจใช้ทางเท้าท่ีส าคัญท่ีสุดคือต้องมีความ

สะอาด สะดวก ปลอดภยั และมีระยะทางไม่ไกล

จนเกินไป และไดส้อบถามความคิดเห็นของผูใ้ช ้

ทางเทา้เก่ียวกบัส่ิงอ านวยความสะดวกบริเวณทาง

เทา้ ผูใ้ชท้างเทา้ส่วนใหญ่คิดว่า ควรมีส่ิงอ านวย

ความสะดวกส าหรบัคนเดินทาง  เช่นมีระบบไฟฟ้า

แสงสวา่งและควรมีการอ านวยความสะดวกส าหรบั

คนพิการ ดา้นความพึงพอใจในการใชท้างเทา้ใน

ปัจจุบนั ผูใ้ชท้างเทา้มีความพึงพอใจในระดับปาน

กลาง 

3.3 แนวทางในการพฒันาทางเทา้ในเขต

เทศบาลนครนครราชสีมา 

1)  แนวทางการพฒันาทางเทา้โดยการ

แบ่งเป็น 3 รปูแบบหลกั (Harvay M. Rubenstein, 

1992) 

1.1) ย่านเดินเทา้ชนิดเต็มรูปแบบ 

(Full Mall) คือการพฒันายา่นเดินเทา้โดยไม่มีการ

ขนส่งรปูแบบอ่ืนภายในยา่น ท าไดโ้ดยการปิดเสน้ 

ทางสัญจรหรือถนนเดิมปรับปรุงใหเ้ป็นย่านเดิน

เทา้โดยเฉพาะ ไดแ้ก่การปรบัปรุงเสน้ทางการเลือก 

ใชว้สัดุ จดัส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ิงประดับตกแต่ง 

ในการออกแบบปรับปรุงเส้นทางจะต้องมีการ 

ศึกษาขอ้มูล ลกัษณะเด่นของย่านและชุมชนเพ่ือ

ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของยา่นหรือชุมชนน้ัน 

1.2) ยา่นเดินเทา้ก่ึงระบบการขนส่ง

สาธารณะ (The Transit mall) คือการพฒันาทางเดิน

เทา้โดยไม่ใหมี้การขนส่งส่วนบุคคลโดยเคร่ืองยนต์

ในพ้ืนท่ี คงไวแ้ต่ระบบขนส่งมวลชน และการขนส่ง

สาธารณะเฉพาะในเสน้ทางท่ีจดัไว  ้ เพ่ือเป็นจุด

รับส่งประชาชนเขา้สู่พ้ืนท่ี เช่น รถโดยสาร

สาธารณะ รถรางไฟฟ้ารถแท็กซ่ี ใชเ้สน้ทางเทา้

เป็นเสน้ทางสัญจรหลัก ประกอบดว้ยมาตรการ

ต่างๆ ไดแ้ก่ หา้มจอดรถริมทางเทา้ การออกแบบ

ความกวา้งของทาง เดินเทา้ การออกแบบสภาพ 

แวดลอ้มท่ีเหมาะสมเพ่ือเช่ือมโยงกิจกรรมประเภท

ต่างๆท่ีอยูใ่นยา่น เช่น รา้นคา้ ส านักงาน โรงแรม 

สถานบริการประเภทต่างๆ รวมทั้งท่ีพกัอาศัยของ

ยา่น 
 

รูปที่ 4: แนวทางการเช่ือมโยงโครงข่ายการสญัจรดว้ย

เทา้และทางจกัรยานในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
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1.3) ยา่นเดินเทา้ก่ึงการสญัจรแบบ

ปกติ (Semi Mall) การพฒันาทางเดินเทา้รปูแบบ

น้ีขึ้ นอยู่กับการลดปริมาณการจราจร และพ้ืนท่ี

ส าหรบัจอดรถ การออกแบบและปรบัปรุงทางเดิน

เท้าให้มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมและดึงดูดให้

ประชาชนเลือกใชก้ารสัญจรแบบเดินเทา้ดว้ยการ

จดัส่ิงอ านวยสะดวกในเสน้ทาง สามารถเช่ือมโยง

ระหว่างถนนสายหลักและถนนสายย่อยภายใน

เมือง เพ่ือใหเ้กิดการเช่ือมโยงของกิจกรรมต่างๆ 

2) แนวทางการพฒันาโดยการก าหนด

รปูแบบทางเดินเทา้ (Michale J. Badner,1989:10 -

11) 

2.1) ทางเทา้ขนานไปกับแนวถนน 

(Side walk ) คือทางเทา้ท่ีอยูข่นานสองขา้งของ

ถนนของเมือง มักมีการสัญจรหนาแน่น ทั้งทาง

ถนนและเลียบแม่น ้า คูคลองทะเลสาบ (Roadway: 

Waterway) 

2.2) ทางเทา้ชนิดท่ีเป็นทางลดั คือ

ทางเทา้ท่ีมักเป็นท่ีรูก้ันเฉพาะกลุ่มลัดไปตามซอย 

ดา้นหลังของอาคารทางลัดเหล่าน้ีหากไดร้ับการ

ส่งเสริมใหอ้ยู่ในระบบทางเท้าของเมือง และ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสองข้างทางก็อาจเพ่ิม

ความคล่องตวัใหก้บัระบบการสญัจรของเมืองได ้

2.3) ย่านทางเดินเทา้ (Pedestrian 

Zone) ซ่ึงไดจ้ดัเตรียมหรือออกแบบไวเ้พ่ือการเดิน

เทา้โดยเฉพาะเช่นทางเทา้ระหว่างอาคารพาณิชย์

หรือยา่นทางเดินเทา้ (Pedestrian Mall) คือบริเวณท่ี

คนสามารถเดินติดต่อกนัไดท้ั้งบริเวณ โดยไม่มีการ

สัญจรโดยไม่มีการสัญจรประเภทอ่ืน บริเวณ

ดังกล่าวมักเป็นบริเวณพาณิชยกรรมมีบรรยากาศ

ในเชิงนันทนาการ และยงัอาจใชเ้ป็นทางลัดจาก

การเดินตามแนวถนนในเมืองไดด้ว้ย  

2.4) ทางเทา้ชัว่คราว ไดแ้ก่การปิด

ถนนบางสายในวันพิเศษเพ่ือใชเ้ป็นทางเดินทาง

เทา้ หรือเพ่ือกิจกรรมนันทนาการ เช่น ในช่วงท่ีมี

งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี  

เป็นตน้  

2.5) ทางเดินเทา้ท่ีอยูใ่นแนวขวาง

เสน้ทาง (Cross Walk) ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัทางเดิน

เทา้ในแนวขนาน ทางเดินเทา้ประเภทน้ีจะช่วยให้

การเช่ือม ต่อทางเดินเท้าเป็นระบบท่ีมีความ

ต่อเน่ืองในบริเวณสวนเมืองทอง 

3) แนวทางการพัฒนาโดยการจัด

องคป์ระกอบบนทางเดินเทา้(K.Unterman, 1984:3) 

3.1) การจัดระนาบพ้ืน (Floor 

Configuration) ทั้งท่ีเป็นทางราบ บนัได ทางลาด 

หรือทั้งสองอย่างประกอบกัน ทางลาดเหมาะ

ส าหรบัรถเข็นของคนพิการรถเข็นขนส่งสินคา้ ซ่ึง

ตอ้งไดร้บัการพิจารณาประกอบกนักับทางเดินเทา้

ทัว่ไป  

3.2) องค์ประกอบบนทางเดินเท้า 

(Pedestrian Furniture) องคป์ระกอบบนทางเดิน

เทา้จะเป็นทั้งเคร่ืองป้องกันอันตราย ส่ิงอ านวย

สะดวก ใหข้อ้มลูข่าวสาร ซ่ึงมีส่วนในการดึงดูดให้

ใชก้ารเดินเทา้ ไดแก่ พ้ืนผิวของทางเดินเทา้ เกาะ

กลางถนน สะพาน บนัได ทางขา้ม ทางลาด ทาง

มา้ลาย หอ้งสว้มสาธารณะเสาไฟฟ้าสัญญาณไฟ

จราจร ตูไ้ปรษณีย ์ตูโ้ทรศพัท ์จุดด่ืมน ้า มา้นัง่ท่ีพกั

ผู้โดยสารรถประจ าทาง ต้นไม  ้ สวนหย่อม

ประติมากรรม ป้อมจราจร ทางจกัรยาน ถังขยะ ท่ี

จอดรถท่อดบัเพลิง ป้ายโฆษณา ป้ายรถประจ าทาง 
 

4. สรุปผล  

 

การพัฒนารูปแบบทางเท้าในเขตเทศบาล

นครนครราชสีมาค านึงถึงการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้ นใน

ปัจจุบนัในการใชท้างเทา้ของประชาชนในเขตเมือง

นครราชสีมาเป็นหลกั เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ น

ใหก้บัประชาชนในเขตยา่นเมืองเก่า และผูค้นท่ีเขา้

มาใชพ้ื้นท่ียา่นเมืองเก่าในการท ากิจกรรมต่างๆ โดย

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารบทความเก่ียวกับ

ทางเดินเทา้ และแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งโดยไดท้ า

การวเคราะหร์่วมกับขอ้มูลปัจจยัทางกายภาพของ

พ้ืนท่ี ประกอบกบัขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชท้างเทา้ ซ่ึง

ท าใหไ้ด้ขอ้สรุปว่า ทางเดินเท้าในเขตเมือง

นครราชสีมาบริเวณรอบอนุสาวรียท์า้วสุรนารี เป็น

ย่านท่ีมีความส าคัญและมีผูค้นเขา้มาใชพ้ื้นท่ีเป็น

จ านวนมากการท่ีจะพัฒนาทางเดินเทา้ใหส้ามารถ

ใชง้านไดดี้และตอบสนองกบัการใชง้านของคนเดิน

เทา้น้ัน อาจตอ้งพิจารณาควบคู่ไปกับการพัฒนา

พ้ืนท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ เช่น ลานกิจกรรมสาธารณะ
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บริเวณสวนเมืองทองและลานอนุสาวรียท์า้วสุรนารี 

ซ่ึงมีความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกับเสน้ทางเดินเทา้ท่ี

เช่ือมไปยังจุดจอดรถขนส่งสาธารณะ เป็นองค ์

ประกอบท่ีจะช่วยเสริมใหเ้กิดทัศนียภาพท่ีดีในการ

เดินเทา้ นอกจากน้ีควรมีการออกมาตรการในการ

ควบคุมรา้นคา้ หาบเร่ แผงลอย ไม่ใหมี้การลุกล ้า

ทางเทา้ อยา่งเขม้งวด อีกดว้ย การจดัองคป์ระกอบ

เสริมอ่ืนๆใหก้ับทางเดินเทา้เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง 

และการอ านวยความสะดวกใหก้ับคนพิการ ให้

สมบรูณ์จะช่วยเสริมใหท้างเดินเทา้มีความสมบรูณ์

และสามารถรองรบัการใชง้านของผูใ้ชทุ้กเพศ ทุก

วยั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

รูปท่ี 5: แนวทางการพัฒนาทางเดินเทา้และทาง 

จกัรยาน Before & After 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. อภิปรายผล  

 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นเพียงการศึกษาในเชิง

กวา้งเท่าน้ันเน่ืองจากมีขอ้จ ากัดในดา้นทรพัยากร

และเวลาในการศึกษาและวิจัย  ดังน้ันจึงมี

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ดงัน้ี 

5.1 ควรมีการศึกษาเร่ืองโครงข่ายการ

สญัจรของทางเทา้ในเขตเมืองนครราชสีมา เพ่ือให้

เกิดความต่อเน่ืองของระบบโครงข่ายทางเดินเทา้

ในเขตเมือง 

5.2 ควรมีการศึกษาค้นควา้เพ่ิมเติม

เก่ียวกับรูปแบบขององค์ประกอบประดับถนน 

(Street Furniture) เพ่ือสรา้งเอกลกัษณ์และรปูแบบท่ี

สวยงามใหเ้กิดขึ้ นกบัทางเดินเทา้ของเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม:  

สาขาวชิาการจดัการผงัเมือง คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา  

ท่ีอยู:่ 744 ถนนสุรนารายณ ์ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  

โทรศพัท:์ 044-233-000  

Email: archtree@gmail.com 

mailto:archtree@gmail.com
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