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กรณีพ้ืนท่ีใต้ทางพิเศษยกระดับ

ในกรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อรายงานสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ทิ ้งร้างใต้ทาง
พิเศษยกระดับในบริบทการฟื้นฟูเมืองของกรุงเทพมหานคร โดยการทบทวนนโยบาย
ของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและการสำรวจภาคสนามตัวอย่างโครงการพัฒนาพื้นที่
ทิ้งร้าง จากการศึกษาพบว่า ได้มีความพยายามในการพัฒนาพื้นที่ว่างใต้ทางพิเศษ
ยกระดับให้มีการใช้ประโยชน์พื้นที่บางส่วนแล้วทั้งในเชิงธุรกิจและสาธารณประโยชน์
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามรูปแบบการวางแผนและบริหารจัดการ คือ
(1) โดยหน่วยงานท้องถิ่นและบริษัทพัฒนาเอกชนซึ่งเป็นผลจากนโยบายพัฒนา
เมืองจากภาครัฐ และ (2) โดยองค์กรชุมชนซึ่งเป็นผลจากความต้องการพื้นที ่
สาธารณะของชุมชนเอง นอกจากนี้ยังพบว่ารูปแบบการพัฒนาประเภทที่สองนี ้
มีระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและบริหารจัดการที่สูง ซึ่งส่งผลให้
มีการบำรงุดูแลพ้ืนท่ีโดยชมุชนอยา่งเป็นระบบและสามารถแบง่เบาภาระจากหนว่ยงาน
ท้องถิ่นได้ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญและส่งเสริมให้เป็นรูปแบบ
หนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ทิ ้งร้างใต้โครงสร้างยกระดับอื่นๆ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการฟื้นฟูเมืองในอนาคต
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1. พ้ืนท่ีท้ิงร้างกับการฟ้ืนฟูเมือง

ตั้งแต่ช่วงยุคคริสตทศวรรษ 1960 มีการศึกษาจำนวนมากที่พูดถึงปรากฏการณ์
ของพื้นที่ทิ้งร้างในเมืองสมัยใหม่ รวมทั้งบัญญัติคำศัพท์และนิยามไว้หลากหลาย เช่น
พื้นที่ที่ถูกละเลย (lost space) พื้นที่ไร้ประโยชน์ (waste space) พื้นที่ตาย (dead
space) ช่องว่างเมือง (urban void) (Mumford, 1961; Transik, 1986;
Lynch and Southworth, 1990; Perera, 1994) อย่างไรก็ตามพื้นที่ทิ้งร้างเหล่านี้
มีลักษณะร่วมกันบางประการกล่าวคือ เป็นเศษพื้นที่ของเมืองที่ถูกละเลย ไม่มี
ประโยชน์ใช้สอยหรือการใช้งาน มีลักษณะทางกายภาพแปลกแยกจากสภาพแวดล้อม
โดยรอบและเนื้อเมืองในภาพรวม พื้นที่ทิ้งร้างเหล่านี้มีลักษณะแตกต่างจากพื้นที่
ว่างสาธารณะ (public open space) เช่น สวนสาธารณะ ถนนคนเดิน ทางเท้า
ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างนอกขอบเขตปกคลุมอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและมีการประโยชน์
เพื่อกิจกรรมสาธารณะของคนหลากหลายประเภทในเมือง

ภาพที่ 1:  ทางด่วนที่พาดผ่านเมืองฮุสตัน สหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ.1985
ที่มา: Transik, R. (1986)
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สาเหตุประการสำคัญของการเกิดพื้นที่ทิ้งร้างเหล่านี้ คือ การแผ่ขยายของโครงข่าย
การคมนาคมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพซึ่งเป็นผลจากการเจริญเติบโตของเมือง
(Transik, 1986; น. 4-7) ยิ่งเมืองมีการขยายตัวมากขึ้นเท่าใด ระบบคมนาคม
จะมแีนวโนม้ท่ีจะแยกตวัออกจากเนือ้เมืองเดมิมากขึน้เท่านัน้ ไม่ว่าจะลอยเหนอืพืน้ดนิ
เช่น ทางยกระดับ หรือมุดลงใต้ดิน เช่น อุโมงค์ เพื่อให้การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่
ส่วนต่างๆของเมืองหรือระหว่างเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไร
ก็ตาม โครงสร้างคมนาคมยกระดับเหล่านี้ได้พาดทับไปบนเนื้อเมืองเดิม ซึ่งบ่อยครั้ง
เป็นพื้นที่สาธารณะของเมือง ย่านประวัติศาสตร์หรือย่านพาณิชยกรรมชุมชน ส่งผล
ให้พื ้นที่ด้านล่างกลายเป็นพื้นที่ทิ ้งร้างไร้ประโยชน์ และมักนำมาซึ่งปัญหา เช่น
ปัญหามลทัศน์และความเสื่อมโทรมของพื้นที่ การรุกล้ำจับจองโดยคนจรจัด ความ
ไม่ปลอดภัยต่อผู้สัญจรผ่านไปมา ซึ่งทั้งหมดก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสภาพ
แวดลอ้มทัง้ในระดบัชมุชนและเมอืงในภาพรวม ซ่ึงลิวอสิ มัมฟอรด์ (Lewis Mumford)
ได้กล่าวเปรียบเทียบปรากฏการณ์นี้ว่า การทำลายล้างเมือง (urban devastation)

อย่างไรก็ตาม เมื่อบริบททางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองได้เปลี่ยนไป ประกอบกับ
กระแสแนวคิดการฟื้นฟูเมือง (urban regeneration) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ
ในการวางแผนพัฒนาเมืองตั้งแต่ช่วงต้นยุคคริสตทศวรรษที่ 1990 ได้ส่งผลต่อ
การปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อพื้นที่ทิ้งร้างเหล่านี้ แนวคิดพื้นฐานของการฟื้นฟูเมือง
คือ การปรับปรุงสภาพทางกายภาพของเมืองหรือส่วนของเมืองที่เสื่อมโทรม ให้มี
สภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมร่วมสมัย โดยการการ
เพิ่มหนาแน่นของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เมืองเดิม เป้าหมาย
สำคัญประการหนึ่งของการฟื้นฟูเมืองคือ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขยายตัว
ของเมืองในแนวราบอย่างไร้การควบคุม (urban sprawl) ได้แก่ การลดจำนวนของ
ประชากรที่อาศัยในเมือง ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจของพื้นที่ในเมือง การสูญเสีย
พื้นที่เกษตรกรรมชานเมือง ตลอดจนการแบกรับภาระการลงทุนสาธารณูปโภค
ของภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งการฟื้นฟูเมืองนี้จะเน้นการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการ
ดำเนนิงานแบบประสานงานขององคก์รทีเ่ก่ียวขอ้งทัง้ในแนวราบและแนวดิง่ (Roberts
and Sykes, 2000)1 จากกระแสแนวคิดดังกล่าว พื้นที่ทิ้งร้างใต้โครงสร้างคมนาคม
ยกระดับได้กลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการฟื้นฟูเมือง
ของหลายประเทศ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1 การฟื้นฟูเมืองนี้จึงแตกต่างจากวิธีการพัฒนาเมืองในยุคก่อน เช่น การทำเมืองให้ใหม่ (urban renewal) การฟื้น
สภาพเมือง (urban revitalization) หรือการพัฒนาใหม่ (urban redevelopment) ซึ่งเป็นลักษณะโครงการพัฒนา
แยกส่วนตามประเด็นเฉพาะด้าน (piecemeal project) เช่น การรื้อย้ายสลัม การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง การสร้าง
สวนสาธารณะ ฯลฯ โดยภาครัฐเป็นผู้วางแผนและดำเนินการ (Roberts and Sykes, 2000)
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1.1 ถนนคนเดินใต้ทางรถไฟยกระดับชุมชนโอเวอร์ทาวน์ (Overtown Pedestrian Mall,
Miami)

ถนนคนเดินใต้ทางรถไฟยกระดับชุมชนโอเวอร์ทาวน์ตั้งอยู่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์
ของชุมชนอเมริกันเชื้อสายอาฟริกา ในเมืองไมอามี รัฐฟลอริดามีความยาวประมาณ
2 บล็อค เกาะตัวต่อเนื่องไปตามแนวยาวของทางรถไฟยกระดับไมอามี (Miami’s
Metrorail) ก่อนที่จะมีการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับเส้นนี้ ชุมชนโอเวอร์ทาวน์เป็น
ศูนย์กลางพาณิชยกรรมเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1896 รวมทั้งเป็น
ที่ตั้งของอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนอเมริกันเชื้อสาย
อาฟริกา (www.overtown.org) หลังจากการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับขึ ้นในปี
ค.ศ.1963 ชุมชนโอเวอร์ทาวน์ได้ถูกตัดแบ่งเป็นสองส่วน อาคารประวัติศาสตร์
หลายหลัง ร้านค้า ตลอดจนระบบทางเดินเท้าเดิมได้ถูกแทนที่ด้วยพื้นที่ว่างเปล่า
ใต้รางรถไฟ เกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ร้านค้าหลายแห่งทยอยปิดกิจการ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของชุมชน

ภาพที่ 2:  ถนนคนเดินใต้ทางรถไฟยกระดับชุมชนโอเวอร์ทาวน์
ที่มา : www.overtown.org
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ในปี ค.ศ. 1990 แผนฟื้นฟูชุมชนโอเวอร์ทาวน์ได้ริเริ่มโดยรัฐบาลท้องถิ่น (Dade
County Community Redevelopment Authority) ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของแผนพฒันาใหม่
ของเมืองไมอามี (The Miami Redevelopment Plan of 1984) เป้าหมายหลักคือ
รือ้ฟืน้ความเชือ่มโยงของชมุชนประวตัศิาสตรโ์อเวอรท์าวนกั์บยา่นใจกลางเมอืงไมอามี
โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใต้รางรถไฟยกระดับให้เป็นถนนคนเดินเพื่อการสันทนาการ
และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ ต่อมาในปี ค.ศ. 1994 หน่วยงานท้องถิ่นได้รับ
เงินช่วยเหลือจากสมาพันธรัฐ (Federal grant) ในการจัดทำโครงการถนนคนเดิน
ชุมชนโอเวอร์ทาวน์ ซึ่งมีครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 24,000 ตารางฟุต ในขั้นตอน
การจัดทำแผน รัฐบาลท้องถิ่นได้เชิญหลายองค์กรมามีส่วนร่วม เช่น  Dade County
Art in Public Places ศลิปนิทอ้งถิน่ ภูมิสถาปนกิจากบรษัิทเอกชน และองคก์รชมุชน
ได้จัดให้มีการประชุมสาธารณะหลายครั้ง ผลลัพธ์ที ่ได้คือ ผลงานการออกแบบ
ถนนคนเดินโอเวอร์ทาวน์ที่สะท้อนถึงศิลปะอัฟริกัน เช่น กระเบื้องปูพื้นที่มีสีสัน
สดใสซึ่งได้แรงบันดาลใจจากลวดลายของผ้าพื้นเมือง หลังจากการเปิดใช้ในปี ค.ศ.
1995  พื้นที่ถนนคนเดินโอเวอร์ทาวน์ได้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะมีชีวิตชีวารองรับ
กิจกรรมอเนกประสงค์ทั ้งในระดับชุมชนและระดับเมือง และมีส่วนช่วยพลิกฟื้น
สภาพเศรษฐกิจของชุมชนโอเวอร์ทาวน์ ถนนคนเดินนี้ได้รับรางวัลการออกแบบ
มากมาย เชน่ รางวลั Merit Award from the National Endowment for the Arts ในปี
ค.ศ. 1995 รางวลั Paver Module Award ในป ีค.ศ. 1996 และ รางวลั Merit Award
from the American Society of Landscape Architecture (ASLA) ในปี ค.ศ.1999
ปัจจุบันถนนคนเดินโอเวอร์ทาวน์จัดการดูแลโดยรัฐบาลท้องถิ่น (Dade County’s
Department of Public Works)

1.2 ทางเดินสีเขียวลอยฟ้า กรุงปารีส (the Promenade Plantee, Paris)

ทางเดนิสีเขียวลอยฟา้นีต้ัง้อยูใ่นเขตที ่12 (the 12th arrondissement) ของกรงุปารสี
เป็นโครงการปรับปรุงทางรถไฟสายเก่าบาสติลล์-วาร็อง (Bastille – Varenne line)
ให้เป็นสวนสาธารณะและย่านศิลปะแห่งใหม่ของเมืองซึ่งมีความยาวรวมทั้งสิ้น 4.5
กิโลเมตร โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาสวนสาธารณะจากพื้นที่
โรงงานอุตสาหกรรมหรือสาธารณูปโภคเก่าซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของการพัฒนา
เมือง
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ภาพที่ 3 : ทางเดินสีเขียวลอยฟ้า กรุงปารีส
ที่มา: www.viaduc-des-arts.com

ในอดีต ทางรถไฟสายนีเ้ปิดใช้ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1859 เร่ิมต้นจากจตุัรัสบาสติลล์ (Bastille)
มุ่งหน้าทางทิศตะวันออกและเชื่อมกับทางรถไฟรอบเมือง ต่อมาในปี ค.ศ. 1969
ทางรถไฟสายนี้ก็ถูกปิดลงเมื่อมีการเปิดใช้รถไฟใต้ดินกรุงปารีสและปริมณฑล (RAR)
พื้นที่ใต้ทางรถไฟจึงถูกทิ้งร้างอยู่ในสภาพทรุดโทรม ปี ค.ศ. 1979 รัฐบาลกรุงปารีส
(la Ville de Paris) ไดมี้แนวคดิทีจ่ะพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณดงักลา่วและปรกึษากบับรษัิท
SNCF ซึ่งเป็นผู้เช่าสัมปทานรถไฟ ทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปในการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่
ทางรถไฟสายนี้ให้เป็นพื้นที่สาธารณะแห่งใหม่ของเมือง และจัดให้มีประกวดออกแบบ
ขึ้นในปี ค.ศ. 1982 โครงการออกแบบที่ได้รับคัดเลือกคือ แนวคิดที่ให้อนุรักษ์
โครงสรา้งรางรถไฟยกระดบัเดมิไวซ้ึง่มีขนาดกวา้ง 12 เมตรไว ้และปรบัพืน้ทีร่างเปน็
สวนลอยฟ้า พร้อมสร้างทางเดินโดยสร้างจุดขึ้นลงเชื่อมต่อกับที่จอดรถสาธารณะ
เป็นระยะ ในส่วนพื้นที่ใช้สอยด้านล่างรางรถไฟซึ่งเป็นโครงสร้างคานโค้ง (Arch)
ทำจากหินและอิฐจำนวน 65 ช่อง ได้ปรับปรุงซ่อมแซม ทำเป็นร้านค้าสำหรับผู้เช่า
เฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเป็นหลัก เช่น ร้านออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ร้านทำ
เครื่องดนตรีที่ใช้ไม้ ร้านช่างเป่าแก้ว เป็นต้น โครงการทางเดินสีเขียวลอยฟ้านี้ได้
สร้างบรรยากาศใหม่แก่พื้นที่ คือ ระดับถนนที่คนมาเดินดูของศิลปะบนทางเท้า
กว้างขวางร่มรื ่น และด้านบนที่เป็นสวนสาธารณะที่ทอดยาวไปเชื ่อมกับอีกสวน
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สาธารณะอีก 2 แห่งทางตะวันออกของเมือง ซึ่งสามารถรองรับกิจกรรมสาธารณะ
ของคนหลากหลายกลุ่ม โครงการนี้ยังกระตุ้นให้นักพัฒนาอสังหาริมทรพย์เอกชน
มาลงทุนในพื้นที่ เช่น สำนักงาน ร้านอาหาร อพาร์ตเม้นต์ เป็นต้นนอกจากจะเป็น
ไปตามกรอบนโยบายพัฒนาเมืองของกรุงปารีสแล้ว โครงการทางเดินสีเขียวของ
กรุงปารีสยังเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าแห่งแรกของโลก ซึ่งได้ใช้เป็นต้นแบบของ
การฟื้นฟูพื้นที่ทิ้งร้างใต้โครงสร้างคมนาคมยกระดับในหลายประเทศ เช่น โครงการ
ไฮทไ์ลน ์(High Line Project) ในยา่นเชลซ ีกรงุนวิยอรค์ โครงการบลมูมิงเดลล ์เทรล
(Bloomingdale Trail Project) ในเมืองชิคาโก และโครงการฟรีเวย์ พาร์ค (Freeway
Park Project) ในเมืองซีแอตเติ้ล รัฐวอชิงตัน เป็นต้น (www.thehighline.com และ
www.bloomingdaletrail.org )

1.3 พื้นที่อเนกประโยชน์ใต้รางรถไฟยกระดับ กรุงโตเกียว (Multi-purpose urban spaces
under elevated railways, Tokyo)

ภาพที่ 4: การใช้พื้นที่ใต้ทางรถไฟยกระดับ กรุงโตเกียว
ที่มา : Kajima, M., Kuroda, J., Tsukamoto., Y (2001)

การปรับปรุงพื้นที่ใต้โครงสร้างคมนาคมยกระดับเพื่อประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลาย
ไม่ใช่แนวคิดใหม่ หากแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมานานแล้วในประเทศญี่ปุ่น
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองซึ่งที่ดินมีราคาแพงและมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น
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บริษัทพัฒนาเอกชนได้ริเริ่มและพัฒนาพื้นที่เหล่านี้โดยเฉพาะใต้ทางรถไฟในบริเวณ
สถานีหลักเพื่อประโยชน์ใช้สอยในเชิงพาณิชย์ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร บาร์
โชห่วย หรือแม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์ พื้นที่เหล่านี้จึงไม่เคยถูกปล่อยทิ้งร้าง หากแต่เป็น
พื้นที่มีกิจกรรมตลอดทั้งวัน ในปี ค.ศ. 2002 แนวคิดและแนวปฏิบัตินี้ได้รับการ
สนับสนุนอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลญี่ปุ่น โดยการผ่านกฎหมายมาตรการพิเศษ
เพื่อการฟื้นฟูเมือง (The Urban Renaissance Special Measure Law of 2002)
ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก 2 ประการ ได้แก่ (1) สนับสนุนโครงการฟื้นฟูหรือ
พัฒนาใหม่พื้นที่ในเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาพื้นที่ชานเมืองและขยายของ
เมืองในแนวราบอย่างไร้การควบคุม ตลอดจนตอบสนองกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ การลดลงของอัตราการเกิดและการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (2) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทหลักในการวางแผนและดำเนินการ
โครงการฟื้นฟูหรือพัฒนาใหม่พื ้นที่ในเมือง โดยที่ภาครัฐจะปรับเปลี่ยนบทบาท
เป็นผู้ให้การสนับสนุนและประสานงาน นอกจากนี้ กฎหมายฉบับดังกล่าวได้กำหนด
พื้นที่เร่งด่วนเพื่อการฟื้นฟูเมือง (priority urban redevelopment area) ซึ่งพื้นที่
บริเวณจุดตัดของโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ได้แก่ สถานีรถไฟและพื้นที่โดยรอบ ก็เป็น
หนึง่ในพืน้ทีเ่ปา้หมาย (Urban Renaissance Headquarter, 2002; น.6)

จากนโยบายดังกล่าว ทำให้การฟื ้นฟูเมืองโดยภาคเอกชนเป็นไปอย่างคึกคัก
ยกตัวอย่างเช่น บริษัทเจอาร์อีส (JR east) ซึ่งเป็นบริษัทรถไฟเอกชนที่ได้ริเริ ่ม
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟหลักหลายแห่ง เช่น โครงการปรับปรุง
พื้นที่รอบสถานีรถไฟยุระคุโช  (the Yurakucho Project) โดยเพิ่มพื้นที่ให้เช่าใต้
รางรถไฟเพื ่อพัฒนาเป็นย่านกินดื ่มและพบปะสังสรรค์ของพนักงานบริษัทและ
นักท่องเที่ยว โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทฟื้นฟูย่านศูนย์กลางธุรกิจ
ของโตเกียว (The Otemachi – Marunouchi –Yurakucho Redevelopment Master
Plan) ซึ่งจัดทำโดยบริษัทมิตซูบิชิเอสเตท (Mitsubishi Estate) และบริษัทเจอาร์อีส
ร่วมกับรัฐบาลกรุงโตเกียวและสำนักงานเขตชิโยะดะ (Chiyoda District Office)
นอกจากนี้ทางบริษัทเจอาร์อีสได้มีโครงการพัฒนาพื้นที่ใต้รางรถไฟเป็นโรงแรม
และอพาร์ตเม้นระดับกลาง โดยทางบริษัทได้มีการคิดค้นระบบโครงสร้างแขวน
แบบพิเศษ (Suspending Isolation System) เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนจากรถไฟ ซึ่ง
เป็นการค้นคว้าวิจัยร่วมกับบริษัทก่อสร้างทาเคะนาคะ (Takenaka Corporation)
ตวัอยา่งโครงการทีก่่อสรา้งเสรจ็ เชน่ โรงแรมดรมีเกต ท่ีสถานไีมฮามะ (Hotel Dream
Gate Maihama) ซ่ึงเปิดทำการแลว้ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2004 (Japan Railways East, 2005)



85

 อาจารย์ ดร.นิรมล  กุลศรีสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวดี  ศิริ

2. พ้ืนท่ีใต้ทางพิเศษยกระดับและการฟ้ืนฟูเมืองของกรุงเทพมหานคร

ในช่วงตลอดระยะ 10-20 ปีที่ผ่านมา ได้มีโครงการก่อสร้างระบบคมนาคมยกระดับ
เป็นจำนวนมากภายในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ท้ังทางพเิศษยกระดบั รถไฟฟา้
บีทีเอส สะพานข้ามแยก และสะพานข้ามแม่น้ำ เมื่อเปรียบเทียบโครงการก่อสร้าง
ระบบคมนาคมยกระดับทั้งสี่ประเภทแล้ว พบว่า ทางพิเศษยกระดับครอบคลุมพื้นที่
มากท่ีสุด คิดเป็นระยะทางรวมกัน 116.2 กิโลเมตร ซ่ึงก่อให้พ้ืนท่ีว่างด้านล่างโครงสร้าง
ท่ีสามารถพัฒนาได้เป็นเน้ือท่ี 452,042 ตารางวา หรือประมาณ 1,130 ไร่ 2

จากการทบทวนนโยบายพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
(กทม.) ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
(กทพ.) ซึ่งถือกรรมสิทธิ์ครอบครองพื้นที่ด้านล่างใต้ทางพิเศษยกระดับ พบว่า มีการ
กล่าวถึงการพัฒนาพื้นที่ทิ้งร้างเหล่านี้บ้างแล้ว ในส่วนของกทม. ได้มีกำหนดแนวทาง
นำพื้นที่ร้างมาพัฒนาเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น สวนสาธารณะ ดังเห็นได้จาก
นโยบายการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครซึ่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่
สีเขียวเปน็จาก 0.70 ตารางเมตรตอ่คน ในป ีพ.ศ. 2549 เปน็ 4 ตารางเมตรตอ่คน
ในอีก 25 ปีข้างหน้า โดยเสนอกลยุทธ์ในพัฒนาโดยนำเอาพื้นที่ว่างรกร้างใต้ทาง
พิเศษยกระดับและใตแ้นวทางสาธารณะพฒันาเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวของเมือง (มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,์ 2545) ในสว่นของ กทพ. พบวา่ไดมี้การกำหนดภาพรวมการพฒันา
พื้นที่และจัดหาผลประโยชน์ในเขตทางพิเศษไว้ 4 แนวทางดังนี้ (1) พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชน สิ่งแวดล้อม และสาธารณประโยชน์ (2) จัดหาผลประโยชน์ในพื้นที่เขต
ทางพเิศษเพือ่กอ่ใหเ้กิดรายได ้(3) ปอ้งกนัปญัหาการบกุรกุพืน้ทีใ่นเขตทางพเิศษ และ
(4) ป้องกนัโครงสรา้งทางดว่นและรกัษาสภาพแวดลอ้มในเขตทางใหอ้ยูใ่น สภาพทีดี่
ในปัจจุบัน พื้นที่ใต้ทางพิเศษยกระดับได้มีการพัฒนาไปบางส่วนแล้ว โดยจำแนกเป็น
2 ประเภท ได้แก่ (1) ให้หน่วยงานภาครัฐเช่าเพื่อกิจกรรมเชิงสาธารณประโยชน์
คดิเปน็ 28.3 เปอรเ์ซนต ์และ (2) ใหเ้อกชนเชา่เพือ่กจิกรรมเชงิธุรกจิพาณชิย ์คดิเปน็
13.1 เปอร์เซนต์ อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังมีพื้นที่ทิ ้งว่างที่ยังไม่ได้พัฒนาให้เกิด
ประโยชน์อยู่สูงถึง 58.6 เปอร์เซนต์ ซึ่งหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ศักยภาพในการ
พัฒนาและท่ีดินมีมูลค่าสูงก็ตาม (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2547)

2 พื้นที่นี้ได้หักส่วนที่พัฒนาไม่ได้ออกแล้ว เช่น พื้นที่ที่อยู่ใต้โครงสร้างที่มีความสูงน้อยกว่า 3 เมตร หรือ พื้นที่ที่
ทางพิเศษยกระดับพาดผ่านพื้นที่ของหน่วยงานราชการอื่น (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2547)
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จากการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
พบว่าในบริเวณพื้นที่ทิ้งร้างดังกล่าวมักพบปัญหาการบุกรุกจับจอง การลักลอบทิ้งขยะ
น้ำท่วมขัง และความปลอดภยั คณะผู้วิจัยได้ระบุว่า การขาดประสิทธิภาพในการพัฒนา
และจัดการพื้นที่ทิ้งร้างใต้ทางพิเศษยกระดับของ กทพ. เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ
ได้แก่ (1) ขาดแผนพัฒนาพื้นที่ใต้ทางพิเศษยกระดับในระยะยาว โดยการพัฒนา
พืน้ทีเ่หลา่นีเ้ปน็การอนญุาตใหเ้ชา่ใชพ้ืน้ทีช่ัว่คราวเทา่นัน้ (2) ข้อจำกดัดา้นกฎหมาย
ไดแ้ก ่ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการควบคมุอาคาร พ.ศ. 2545 หมวด 1 ข้อ 5
(109) ซึ่งได้ระบุว่าทางด่วนจัดเป็นสิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารสาธารณะ และ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งกำหนดว่าโครงสร้างทางยกระดับ
ไม่สามารถสร้างอาคารซ้อนอาคารได้ ดังนั้นผู้เช่าพื้นที่สามารถสร้างได้เพียงอาคาร
ชัว่คราว (3) ศกัยภาพการเขา้ถงึพืน้ทีแ่ละความพรอ้มของสาธารณปูโภค โดยในพืน้ที่
บางแห่งไม่สามารถเข้าถึงโดยรถยนต์ได้ ปัจจัยทั้งหมดนี้ได้กลายข้อจำกัดในการ
พัฒนาพื้นที่ใต้ทางพิเศษยกระดับในระยะยาว

3. กรณีศึกษาการพัฒนาพ้ืนท่ีใต้ทางพิเศษยกระดับในกรุงเทพมหานคร

แม้ว่าในระดับนโยบายจะพบอุปสรรคหลายประการในการพัฒนาพื้นที่ทิ้งร้างเหล่านี้
อย่างไรก็ตามในระดับปฏิบัติการ  พบว่าได้มีการปรับปรุงพื้นที่เหล่านี้ทั ้งในเชิง
สาธารณประโยชน์และเชิงพาณิชย์  ผู้เขียนจึงได้ทำการสำรวจพื้นที่ใต้ทางพิเศษ
ยกระดับที่มีการพัฒนาไปแล้ว โดยทำการสุ่มเลือกพื้นที่มาจำนวน 3 แห่ง โดย
พิจารณาถึงองค์กรที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาและบริหารในพื้นที่แต่ละแห่ง
ที ่มีความแตกต่างกัน เพื ่อศึกษากระบวนการพัฒนาและการบริหารจัดการใน
รายละเอียด กรณีศึกษาทั้ง 3 แห่งได้แก่ (1) ตลาดฮ่องกง (บริษัทพัฒนาเอกชน)
(2) ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 (หน่วยงานท้องถิ่น) และ (3) ลานกีฬาชุมชน
เยน็อากาศ 2 (องคก์รชมุชน)

3.1 ตลาดฮ่องกง

ตลาดฮอ่งกงเปน็ตัง้อยูใ่ตท้างดว่นเฉลมิมหานคร ข้ันท่ี 1 ใกลกั้บตลาดปนัีงเฟอรนิ์เจอร์
เขตคลองเตย พื้นที่โดยรอบเป็นย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่น จุดเริ่มต้นของการพัฒนา
ตลาดฮ่องกงนั้นเริ่มในปี พ.ศ. 2530 เมื่อ กทพ.และการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ที ่ดินบริเวณนี้ต้องการปรับปรุงพื ้นที ่ใต้พิเศษยกระดับ
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บริเวณคลองเตยซึ ่งมีสภาพเสื ่อมโทรมมาก จึงเปิดให้บริษัทพัฒนาเอกชนเข้า
ประมูลใช้พื้นที่ โดยบริษัท ทรัพย์ไพศาล จำกัดและบริษัท ทีพีเอ็ม จำกัด ได้สิทธิ
ในการเข้าพัฒนา โดยเริ่มจากการปลูกสร้างอาคารคอนกรีตใต้ทางด่วน ประกอบด้วย
อาคารพาณชิยส์องชัน้จำนวน 90 คหูา ซุม้ขายของจำนวน 15 ซุม้ และโกดงัเก็บของ
ขนาดเลก็ ตลาดเปดิทำการตัง้แต ่ 09.00 – 17.00 น.ของทกุวนั โดยเปน็แหลง่ขาย
สินค้าประเภทเครื่องเซ่นไหว้เจ้า รูปปั้นจีน ขนม และเครื่องนอน มีทั้งประเภท
ขายปลีกและขายส่ง นอกจากพื้นที่พาณิชยกรรมแล้ว ทางบริษัทฯ ได้สร้างพื้นที่
สาธารณะเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเล่นกีฬาของพ่อค้าแม่ค้าและลูกจ้างในตลาด
รวมทัง้ชุมชนทีอ่ยูอ่าศยัโดยรอบ โดยปกตซิึง่จะมคีนมาใชม้ากถงึ 500-600 คนตอ่วนั

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันตลาดฮ่องกงมีจำนวนผู้มาใช้บริการลดลง ทั้งในส่วนของ
พ้ืนท่ีพาณชิย กรรมและสวนสาธารณะ เน่ืองจากไมส่ามารถแขง่ขันกับห้างสรรพสนิคา้
ขนาดใหญ่ที่เปิดอยู่ใกล้ๆ ร้านค้าบางร้านทยอยปิดกิจการ ทำให้บริษัทขาดรายได้
ในการดูแลรักษาพื้นที่บริเวณตลาดฮ่องกงกลับไปมีสภาพเสื่อมโทรม

ภาพที่ 5: พื้นที่พาณิชยกรรมและนันทนาการของตลาดฮ่องกง
ที่มา: ผู้วิจัย

3.2 ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9

ศูนยเ์ยาวชนสะพานพระราม 9  ต้ังใตส้ะพานพระราม 9  ฝ่ังธนบรีุ เขตราษฎรบู์รณะ
เป็นลานกีฬาและนันทนาการครบวงจรขนาดใหญ่ พื้นที่โดยรอบเป็นที่อยู ่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง ก่อนการพัฒนานั้น บริเวณแห่งนี้เป็นพื้นที่รกร้างใต้ทางพิเศษ
ยกระดับ และเป็นพื้นที่เสียงต่ออาชญากรรม ต่อมาเมื่อป ีพ.ศ. 2541 ทางกทม.
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มีนโยบายพฒันาลานกฬีาและพืน้ท่ีนันทนการในเมอืง ภายใต้โครงการ “มอบความรกั
ความเขียวสดใส ให้คนกรุงเทพฯ”เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6
รอบ 72 พรรษา ทางกทม.เล็งเห็นว่าพื้นที่แห่งนี้มีศักยภาพในการพัฒนาเนื่องจาก
ติดริมแม่น้ำ จึงประสานไปยัง กทพ.เพื ่อขอเช่าพื ้นที ่ และมอบหมายให้ทางเขต
ราษฎร์บูรณะรับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาพื้นที ่ว่างใต้สะพานพระราม 9
ให้เป็นเป็นศูนย์นันทนาการชุมชนแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร

ลักษณะของศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 จัดเป็นลานกีฬาครบวงจร ผสมผสนกับ
สวนสาธารณะและสวนสุขภาพ ลานกีฬานี้ประกอบด้วย สนามฟุตซอล 4 สนาม
สนามเซปัคตะกร้อ 4 สนาม สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามเปตอง 3 สนาม
วอลเล่ย์บอล 1 สนาม สนามตระกร้อลอดห่วง 1 สนาม ลานฟิตเนส มีห้องสมุด
และอาคารสำนักงานศูนย์เยาวชน มีผู้มาใช้บริการจะมีวันละประมาณ 1,000 คน
ซึ่งเป็นทั้งประชาชนทั่วไปและชุมชนใกล้เคียง ในวันธรรมดาจะมีผู้มาใช้บริการทั้ง
ช่วงเช้าซึ่งจะเป็นกิจกรรมรำไทเก๊ก และตอนเย็นจะเป็นเยาวชนเข้ามาเล่นกีฬา ใน
วันหยุดสุดสัปดาห์จะมีการเล่นกีฬาและกิจกรรมตลอดทั้งวัน ทางเขตราษฎร์บูรณะ
มีการจัดเก็บค่าบริการเพื่อนำไปเป็นค่าบำรุงรักษาพื้นที่

จากการพัฒนาพื้นที่ใต้ทางพิเศษยกระดับเป็นศูนย์ฯนี้ ทำให้เกิดพื้นที่สาธารณะ
ระดับเมืองเพื่อรองรับกิจกรรมที่คนหลายกลุ่มสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งเป็น
พื้นที่ลานกีฬาและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ทางศูนย์ฯยังมีการจัดกิจกรรม
พิเศษสำหรับชุมชนใกล้เคียงและกลุ่มกีฬาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น มีการจัด
กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมลานวันชีวิตใหม่ และการจัดแข่งขันกีฬาโดยเชิญ
จากหน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานครเข้ามาร่วมแข่งขัน

ภาพที่ 7:  ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9
ที่มา: ผู้วิจัย
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3.3 ลานกีฬาชุมชนเย็นอากาศ 2

ลานกีฬาชุมชนเย็นอากาศ 2 เป็นลานกีฬาและลานอเนกประสงค์ชุมชน ตั้งอยู่ใต้
ทางด่วนเฉลิมมหานครขั้นที่ 1 เขตยานนาวา พื้นที่โดยรอบเป็นชุมชนที่อยู่อาศัย
หนาแน่นจำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเย็นอากาศ 2 ชุมชนพระเพลงิ และชุมชนทองพูล

การพัฒนาลานกีฬาแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นจากนโยบายของกทม.ที่ต้องการปรับปรุงพื้นที่
ใต้ทางด่วนให้เกิดประโยชน์ในปี พ.ศ. 2539-2540 อย่างไรก็ตามในตอนแรก
ทางกทม. ไม่ได้สอบถามความคิดเห็นของชุมชน ผลท่ีได้คือรูปแบบของลานอเนกประสงค์
ที่กทม.สร้างไว้ให้นั้น ไม่ได้ตสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน จึงไม่ค่อยมี
ผู้ไปใช้ ทำให้พื้นที่รกร้างและมีปัญหายาเสพติด ทางชุมชนจึงมีความคิดที่จะแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยหัวหน้าชุมชนได้จัดประชุมสอบถามความต้องการของชุมชนและ
นำไปปรึกษากับสำนักงานเขตยานนาวา ซึ่งเป็นผู้ช่วยประสานกับ กทพ. ในการ
ขอปรับปรุงพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนเงินและอุปกรณ์บางส่วน ในส่วนที่เหลือทาง
ชุมชนเเป็นผู้ระดมทุนโดยรับบริจาคจากชสมาชิกชุมชน และขอความช่วยเหลือจาก
องคก์รพฒันาเอกชนตา่งๆ ไดแ้ก ่ มูลนธิิพฒันาการบคุคล มูลนธิิดวงประทปี สมาคม
วายเอ็มซีเอ และนักการเมืองท้องถิ่น

ปัจจุบันลานกีฬาชุมชนเย็นอากาศ 2 ประกอบด้วย พื้นที่เพาะกาย (ฟิตเนส) สนาม
บาสเกตบอล ปิงปอง สนามตระกร้อ สนามเด็กเล่น และลานเต้นแอโรบิค กลุ่มคนที่
มาใช้พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเย็นอากาศ 2 และชุมชนใกล้เคียง
ในแต่ละวันจะมีผู้มาใช้บริการประมาณวันละ 120 คน ซึ่งจะในช่วงกลางวันจะเป็น
พื้นที่พักผ่อนและพบปะพูดคุยของแม่บ้านและผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ส่วนกลุ่มวัยทำงาน
และเยาวชนจะมาเล่นกีฬาในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่ 15.00 – 21.00 น. ทางชุมชนได้
จัดตั้งองค์กรขึ้นมาบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ มีการจัดเก็บค่าสมาชิกและ
ค่าใช้บริการเพื่อนำไปบำรุงพื้นที่และจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย การพัฒนาลานกีฬา
แหง่นีไ้ดเ้ปน็จดุเริม่ตน้ของการจดัการดา้นอืน่ๆของชมุชนไดแ้ก ่การตัง้กลุม่ออมทรพัย์
กลุ่มศูนย์ไอที และกองทุนต่างๆ คือ กองทุนการศึกษา กองทุนฌาปนกิจ เป็นต้น
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4.  อภิปรายผลการศกึษา

จากการสำรวจพบว่า การพัฒนาพื้นที่ทิ้งร้างใต้ทางพิเศษยกระดับเพื่อการฟื้นฟูเมือง
ของกรุงเทพมหานครอยู่ในขั้นเริ่มต้น โดยได้มีการกล่าวถึงในนโยบายของหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างแล้ว ได้แก่ นโยบายพัฒนาพื้นที่สีเขียวของ กทม. หรือ
แนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตทางพิเศษของ กทพ. ซึ่งได้กระตุ้นให้เกิดพัฒนาพื้นที่
ใต้ทางพิเศษยกระดับหลายแห่ง ได้แก่ โครงการศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9
ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่ทิ้งร้างใต้สะพานพระรามให้เป็นพื้นที่สาธารณะระดับเมือง
โดยมีหน่วยงานท้องถิ่น (สำนักงานเขตราษฎร์บูณะ) เป็นผู้มีบทบาทหลักในการ
วางแผนและบริหารจัดการทั้งหมด หรือ โครงการตลาดฮ่องกง ซึ่งบริษัทพัฒนา
เอกชนเข้ามาพัฒนาพื้นที ่ในเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับพื้นที ่สาธารณะระดับชุมชน
อย่างไรก็ตามพบว่า ความคิดริเริ่มในการปรับปรุงพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้เกิดจากนโยบาย
รัฐบาลเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจากการความต้องการของชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง
ในการปรับปรุงพื้นที่ทิ ้งร้างให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ดังเช่นกรณีโครงการลานกีฬา
ชุมชนเย็นอากาศ 2 ซึ่งมีองค์กรชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการวางแผนและพัฒนา
โดยมีหน่วยงานท้องถิ่น (สำนักงานเขตยานนาวา) เป็นผู้ประสานงานกับ กทพ.
ตลอดจนให้การสนับสนุนทางด้านต่างๆ เช่น งบประมาณในการก่อสร้างและบำรุง
รักษาพื ้นที ่บางส่วน ในส่วนที ่เหลือมาจากการระดมทุนจากสมาชิกชุมชนและ
การประสานงานขอรับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชนต่างๆ ที่สำคัญชุมชนได้จัดตั้ง
องค์กรขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็น
สามารถแบ่งเบาภาระ

ภาพที่ 8: ลานกีฬาชุมชนเย็นอากาศ 2
ที่มา: ผู้วิจัย
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การพัฒนาพื้นที่ทิ้งร้างใต้ทางพิเศษยกระดับของกรณีศึกษาทั้ง 3 แห่งนี้ ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้นในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับเมือง
และระดับชุมชน ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะให้แก่เมือง (ศูนย์
เยาวชนสะพานพระราม 9) การสร้างพื้นที่อเนกประสงค์เพื่อรองรับกิจกรรมของ
ชุมชน (ลานกีฬาเย็นอากาศ 2 และตลาดฮ่องกง) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในจัดการสิ่งแวดล้อม (ลานกีฬาเย็นอากาศ 2) ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรให้ความสำคัญและส่งเสริมให้เป็นรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาพื้นที ่ทิ ้งร้างใต้
โครงสร้างยกระดับอื่นๆ ซึ่งทาง กทม. ไม่ควรจำกัดการใช้ประโยชน์พื้นที่เหล่านี้
เพียงส่วนนโยบายพัฒนาพื ้นที ่สีเขียว แต่เป็นในบริบทนโยบายการฟื ้นฟูเมือง
ซึ ่งจะทำให้การใช้งานพื ้นที ่มีความหลากหลายและเต็มประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น
นอกจากนี้ กทพ.ควรจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ใต้ทางพิเศษยกระดับ
มีความชัดเจนและสัมพันธ์กับทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครโดยรวม

5. บทสรุป

ในปัจจุบัน พื้นที่ทิ้งร้างใต้โครงสร้างคมนาคมยกระดับได้ปรับเปลี่ยนบทบาทจาก
พื้นที่ไร้ประโยชน์สู่โอกาสในการฟื้นฟูเมือง จากกรณีศึกษาต่างประเทศที่ยกตัวอย่าง
ในข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทรุดโทรมเหล่านี้
ให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีชีวิตชีวานั้น มีสาเหตุสำคัญมาจากวิสัยทัศน์และ
นโยบายการพัฒนาเมืองที่ชัดเจนทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ซึ่งสามารถ
ใช้เป็นกรอบแนวทางให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐบาลท้องถิ่น บริษัทพัฒนาเอกชน
องค์กรภาคประชาชน และชุมชนเข้ามีบทบาทและส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง
การพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของเมืองและท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ในกรณีของกรุงเทพมหานคร แม้ว่าการพัฒนาพื้นที่ทิ้งร้างเหล่านี้ยังไม่มีประสิทธิภาพ
ดังปรากฏในกรณีของต่างประเทศเนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม
ได้มีความพยายามในการพัฒนาพื้นที่ว่างใต้โครงข่ายคมนาคมยกระดับให้มีการใช้
ประโยชน์พื้นที่บางส่วนแล้ว ทั้งในเชิงธุรกิจและสาธารณประโยชน์ โดยหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ซึ ่งภาครัฐควรให้การสนับสนุน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ได้ริเริ ่มและดำเนินการโดยชุมชน เพราะนอกจากจะ
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแล้ว
ซึ่งเป็นผลดีต่อเมืองในภาพรวมแล้ว ยังช่วยแบ่งเบาภาระกทม. และกทพ.ในการ
บำรุงรักษาพื้นที่อีกด้วย
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พ้ืนท่ีท้ิงร้างกับการฟ้ืนฟูเมือง :
กรณีพื้นที่ใต้ทางพิเศษยกระดับในกรุงเทพมหานคร
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