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บทคัดยอ 
 การพักผอนหยอนใจเปนส่ิงจําเปนท่ีชวยทําใหมนษุยรูสึกผอนคลาย  และชวยลดความตึง
เครียดจากภารกิจประจําวัน โดยนอกจากจะพักผอนในสถานท่ีสวนตัว  เชน  ท่ีพักอาศัยแลว มนุษย
ยังตองอาศัยพืน้ท่ีสาธารณะ  เชน  สวนสาธารณะ  สนามกีฬา  และพ้ืนท่ีโลงเพื่อรองรับกิจกรรม
นันทนาการตางๆ  โดยอัตราสวนของพื้นท่ีโลงเพื่อการพักผอนหยอนใจ ตอ จํานวนประชากรที่  
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ไดกําหนดไวคือ  15  ตารางเมตร ตอ
ประชากร  1  คน   เม่ือเทียบอัตราสวนนี้ในพื้นท่ีเขตเทศบาลนครเชียงใหมปพ.ศ. 2543  พบวามี
อัตราสวนเทากับ  2.98  ตารางเมตร  ตอประชากร  1  คน  ซ่ึงถือวาตํ่ากวามาตรฐาน   และพ้ืนท่ีเพือ่
การพักผอนท่ีมีอยูไมไดกระจายตัวสมํ่าเสมอท่ัวท้ังเขตเมือง จึงไมสามารถตอบสนองความตองการ
ใชไดอยางท่ัวถึง การไปใชตองเดินทางไกลใชเวลานาน และตองอาศัยยานพาหนะ เชน รถยนต หรือ 
รถจักรยานยนต  ซ่ึงเปนลักษณะของการขาดแคลนพ้ืนท่ีพักผอนระดับละแวกบาน  (Neighborhood 
Park)  เพื่อใชพักผอนประจําวัน  ดังนั้นควรมีการดําเนินการเพ่ิมพื้นท่ีพักผอนในละแวกบานใหมีการ
กระจายตัวท่ีครอบคลุมพื้นท่ีในเขตเทศบาลนครเชียงใหมใหมากข้ึน 

จากปญหาดังกลาววิทยานิพนธฉบับนี้ไดเสนอแนวทางในการประยุกตพื้นท่ีโลงภายในวัด
เปนสถานท่ีพกัผอนหยอนใจ โดยไดศึกษาพื้นท่ีทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม   เพราะเปนพืน้ท่ีท่ีขาดแคลนพ้ืนท่ีสวนสาธารณะในละแวกบาน   (Neighborhood Park)   
และไดกําหนดวัดดาวดึงส  เปนพื้นท่ีศึกษาโดยเสนอกระบวนการ  6  ข้ันตอน ไดแก  1)  ศึกษาดาน
กายภาพ และการใชพื้นท่ีภายในของวัดดาวดึงสโดยใชวธีิสังเกต  (Observation)  และ สัมภาษณ  
(Interview)   2) ศึกษาขอมูลจากภาคประชาชน โดยวิธีออกแบบสอบถาม  (Questionnaire)  เพื่อ 
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รวบรวมขอมูลทางดานพฤติกรรมการใชเวลาวางในการไปสวนสาธารณะ และไปวัด  ความตองการ
องคประกอบทางดานกายภาพ, ดานกจิกรรม,  ดานส่ิงบริการสาธารณะ  ท่ีประชาชนตองการจัดใหมี
ข้ึนภายในพืน้ท่ีโลงของวัดดาวดึงส   3) นําขอมูลท้ังสองสวนมาทําการวิเคราะห และสังเคราะหหา
ความสัมพันธระหวางกิจกรรมกับพื้นท่ี และเวลา  4) ออกแบบผังบริเวณของวัดดาวดงึสในเบ้ืองตน 
5) นําผังบริเวณท่ีออกแบบไปเสนอตอคณะกรรมการชุมชนวัดดาวดึงสเพื่อใหประชาชนผูใชพื้นท่ี   
มีสวนรวมในการทําประชาพิจารณ  6) นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาปรับปรุงแกไขเปนผังข้ันสุดทาย 

  ผลการศึกษาพบวากระบวนการท่ีใชสามารถประยุกตพืน้ท่ีโลงภายในวัดดาวดึงสใหเปน
สถานท่ีพักผอนหยอนใจได โดยไมขัดแยงกับการใชงานเดิม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ฉ 

 

 
Thesis Title    Utilizing Open Space in Temple for Recreation:  

A Case of  Wat Dawadueng, Chaing Mai 
 
Author     Mr. Chookiat Kewkeaw 
 
Degree     Master of Architecture (Architecture)  
 
Thesis Advisor    Dr. Apichoke Lekagul                   
 

Abstract 
 Recreation is necessary for human in a daily life. Recreation takes place in both private 
place such as house and public place such as park or stadium.   Public recreation areas are 
considered public welfare.  The standard ratio of open space for recreation by population is 15 
sq.m. per person in the urban area of developed countries.  However, in the year 2000, the ratio of 
open space by population in Chiang Mai Municipality Area is 2.98 sq.m. per person, significantly 
lower than the standard. Besides being insufficient, the open spaces or parks in Chiang Mai inner 
city are not adequately distributed.  Many communities are not within the expected service areas 
of neighborhood parks, which are the smallest and closest level of parks (within the radius of 800 
meters or 15-minute walk).  Therefore, these communities have less access to open space, 
recreational activities and the prospect of well being. This calls for an increase of open spaces or 
parks, especially neighborhood parks in Chiang Mai Municipality Area.  A possible option is to 
turn public-use spaces such as open spaces in the temples, which are somehow used by the public, 
into recreational use.    
 This research proposes and applies a process of utilizing open space in Wat Dawadueng 
as recreation area. This temple locates in the southeast of Chiang Mai Municipality Area as a 
center of  Wat Dawadueng Community, which has no nearby neighborhood park.  The process 
includes: 1) Using observation and interview to collect data on existing physical environment and 
uses;  2) using questionnaire to collect relevant needs, behaviors and characteristics of the  
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community;  3) analyzing the collected data and synthesizing the existing uses, new activities and 
appropriate landscaping elements, areas and times; 4) designing the layout of the open space 
planning to accommodate all the synthesized requirements; 5) presenting the layout and 
perspectives to the community members, moderating the opinions and concluding the solution; 
and 6) adjusting and finalizing the designed layout.  The process yields satisfactory results in 
providing recreational spaces for the community, while creating no conflict with the existing uses.   
 
 


