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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 การพักผอนเปนส่ิงจําเปนสําหรับมนุษย  ในชวงเวลาวางจากกิจวัตรประจําวนั การใชเวลา
บางชวงของวนัเพื่อพักผอนในพื้นท่ีท่ีมีความเปนธรรมชาติ มีความรมร่ืนของพืชพันธุไม ชวยทําให
มนุษยรูสึกผอนคลาย ลดความตึงเครียด และชวยใหสามารถปฏิบัติภารกิจหลักในวันตอไปได  โดย
การพักผอนหยอนใจนอกจากจะพักผอนในสถานท่ีท่ีเปนสวนตัว เชน ท่ีพักอาศัย แลวมนุษยยังตอง
อาศัยพื้นท่ีสาธารณะเพื่อการพบปะพูดคุยปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนรวมท้ังทํากิจกรรมตางๆ ท่ีซ่ึงพื้นท่ีพัก
อาศัยหรือพื้นท่ีท่ีเปนสวนตัวไมสามารถตอบสนองความตองการได เชน สวนสาธารณะ สนามกฬีา 
และพ้ืนท่ีโลงเพื่อนันทนาการตางๆ ซ่ึงมีความจําเปนในพื้นท่ีเมืองใหญ เพื่อรองรับกิจกรรมตางๆ    
 สําหรับเมืองเชียงใหมนั้นนบัวันมีประชากรเขามาอาศัย และเขามาทํางานเพ่ิมมากข้ึน แต
พื้นท่ีพักผอนหยอนใจในเขตเมืองเชียงใหมไมไดเพิ่มข้ึนตามอัตราสวนของประชากร ซ่ึงจากการ 
ศึกษาอัตราสวนของพื้นท่ีโลงเพื่อพักผอนหยอนใจ ตอ จาํนวนประชากรสําหรับประเทศไทยน้ัน 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ และสังคมแหงชาติ ไดมีการกําหนดไวคือ 15 ตารางเมตร 
ตอประชากร 1 คน  (สํานักงานคณะ กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ, 2539)  เม่ือเทียบ
ใชอัตราสวนนี้ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมป  2543  พบวาสัดสวนของพื้นท่ีโลงเพือ่การพักผอน
หยอนใจ ตอ จาํนวนประชากรในเมืองเชียงใหม เทากับ 2.98 ตารางเมตร ตอประชากร 1 คน (นิวัตร 
ตันตยานุสรณ, 2544) ซ่ึงถือวาตํ่ากวามาตรฐาน 

ปญหาหลักอีกดานหนึง่ของพื้นท่ีพักผอนภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม คือ ลักษณะการ
กระจายตัวของตําแหนงพื้นท่ีพักผอน (สวนสาธารณะ) คือ สวนฯ ท่ีมีอยูไมไดกระจายตัวสมํ่าเสมอ
ท่ัวท้ังเขตเมือง จึงไมสามารถตอบสนอง ความตองการใชไดอยางท่ัวถึง และสวนสาธารณะท่ีมีอยู
เปนสวนฯ ขนาดใหญ ท่ีมีขอบเขตการบริการกวาง ทําใหผูคนท่ีอยูบริเวณชายขอบ เวลามาใชสวนฯ 
ตองอาศัยยานพาหนะในการเดินทาง เชนรถยนต หรือรถจักรยานยนตทําใหใชเวลามาก ส้ินเปลือง
พลังงาน เกิดความยากลําบาก และไมอยากไปใชสวนฯ และบางแหง สรางสวนสาธารณะข้ึนมาแต
ไมมีประชาชนเขามาใชพื้นท่ีสาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากการจัดสรางสวนฯ โดยมิไดมีการสอบถามความ
ตองการที่แทจริงชองประชาชน และใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการกอนท่ีจะมีการ
กอสราง เชน สวนสาธารณะกาญจนาภิเษก (บริเวณดานขางทิศตะวันตกของโรงพยาบาลสวนปรุง) 
ทําใหสรางข้ึนมาแลวไมมีประชาชนเขาไปใชสถานท่ี  
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จากภาพท่ี 1.1 แสดงใหเห็นถึงตําแหนงของสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม และ

รัศมีแสดงขอบเขตการใหบริการของสวนสาธารณะ  ซ่ึงแบงตามลําดับข้ันของสวน  ดังนี้  (จังหวดั
เชียงใหม, 2541) 

 1. สวนระดับเมือง (City Park) รัศมีการใหบริการ 6,400 เมตร เปนสวนสาธารณะท่ีมีพื้นท่ี
ต้ังแต 100 ไรข้ึนไป ใหบริการกลุมประชากรไดไมจํากัด  ส่ิงบริการภายใน เชน สนามฟุตบอล มี
ทะเลสาบ  ท่ีจอดรถ  ทางจักรยาน  เวทีการแสดง  ผูท่ีจะมาใชตองเดินทางโดยทางรถยนต หรือ
จักรยานยนต   

2. สวนสาธารณะระดับชุมชน (Community Park) รัศมีการใหบริการ 2,500 เมตร มีพื้นท่ีไม
ตํ่ากวา  12.5  ไร  มีสนามเลนกีฬาสําหรับเด็ก  ลูวิ่ง  ใหบริการแกประชาชนท่ีอยูโดยรอบประมาณ  
1,500 ครัวเรือน   

ภาพท่ี 1.1 แผนท่ีตําแหนงสวนสาธารณะ และรัศมีการใหบริการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  
                       ที่มา : แผนการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนและพื้นที่สีเขียวในเมืองหลัก จังหวัดเชียงใหม, 2541 
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3. สวนระดับละแวกบาน (Neighborhood Park) เปนลักษณะสวนสาธารณะท่ีควรจัดใหมีใน
ทุกชุมชน มีพืน้ท่ีตํ่ากวา  12.5 ไร ระยะทางที่จะเดนิมาใชไมควรเกนิ  800  เมตร  หรือ 5 - 10 นาที 
รองรับกลุมประชากร 800 - 1,000 คน   

จากแผนท่ีสวนท่ีมีรัศมีใหบริการสูงสุดเปนสวนระดับเมือง คือ  สวนหลวง  ร.9   ท่ีมีรัศมี
ใหบริการถึง 6,400  เมตร  และสวนสาธารณะระดับชุมชน  ท่ีมีรัศมีบริการ 2,500  เมตร 3 สวน คือ 
1) สวนรุกขชาติหวยแกว 2) สวนบวกหาด 3) สวนโรงแรมรถไฟ  และมีสวนระดับละแวกบานท่ีมี
รัศมีใหบริการ 800 เมตร อยู 6 สวน คือ 1) สวนสุขภาพสมเด็จพระศรีนครินทราฯ 2) อนุสาวรียสาม
กษัตริย 3) ขวงประตูทาแพ 4) สวนสาธารณะโครงการพัฒนาเมืองหลัก 5) อนุสาวรียพระเจากาวิละ 
6) สวนสาธารณะหายยา  

สวนสาธารณะระดับละแวกบาน  สวนใหญอยูตรงกลางแผนท่ี  ครอบคลุมเฉพาะพืน้ท่ี       
ต.สุเทพ  ต.ศรีภูมิ  ต.พระสิงห  บางสวนของ ต.วัดเกตุ และ ต.ชางคลาน   พื้นท่ีท่ีขาดแคลนสวน 
สาธารณะระดับละแวกบาน ในพื้นท่ีดานเหนือของเมืองคือต.ชางเผือก ต.ปาตัน ต.ฟาฮาม ต.ชางมอย 
สวนในพื้นท่ีดานใตของเมือง คือ ต.ทาศาลา ต.หนองหอย ต.ปาแดด ต.หายยา    

จากการวิเคราะหทําใหทราบวา พื้นท่ีพักผอนในเขตเทศบาลนครเชียงใหมไมไดสัดสวนกับ
จํานวนประชากรเพราะ  อัตราสวนพื้นท่ีพักผอน กับ  จํานวนประชากร ตํ่ากวามาตรฐาน  และสวน 
สาธารณะท่ีมีอยูไมไดกระจายตัวสมํ่าเสมอท่ัวท้ังเขตเมือง ไมสามารถตอบสนองความตองการใชได
อยางท่ัวถึง การไปใชแตละครั้งตองเดินทางไกลจากท่ีพกั หรือท่ีทํางาน ตองอาศัยยานพาหนะ เชน
รถจักรยานยนต หรือรถยนต และท่ีสําคัญพื้นท่ีสวนใหญขาดแคลนสวนสาธารณะระดับละแวกบาน  
(Neighborhood Park) เพื่อใชพักผอนประจําวัน ดังนั้นควรมีการดําเนินการเพ่ิมพื้นท่ีสวนสาธารณะ
ละแวกบานใหมีการกระจายตัวท่ีครอบคลุมพื้นท่ีในเขตเทศบาลนครเชียงใหมใหมากข้ึน 

การวางแผนเพ่ือเพิ่มพื้นท่ีโลงเพื่อการนันทนาการ ไดนําแนวทางการคนหาพ้ืนท่ีวางของ 
John G. Kelcey (1978) มาเปนแนวทางการศึกษา  แนวคิดของ Kelcey (1978) คือการคนหาพื้นท่ีๆ 
ไมใชประโยชนท่ีมีอยูในเมืองในประเทศอังกฤษนํามาพฒันาเปนสวนสาธารณะ  ซ่ึงจากการ
พิจารณาพืน้ท่ีโลงในเขตเทศบาลนครเชียงใหมท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาได ไดแก  1) พื้นท่ีโลงใน
วัด  2) พื้นท่ีโลงในฌาปนสถาน  หรือสุสาน   3)  พื้นท่ีโลงในสถานศึกษาของรัฐ   4)  พื้นท่ีโลงทาง
ประวัติศาสตร  5) สถานท่ีราชการ 6) พื้นท่ีริมน้ํา (พรนภา สมสุข, 2537)    

จากการศึกษาพื้นท่ีโลงท้ัง   6   ประเภท  โดยใชเกณฑในการพิจารณาดังนี้   ขนาดพืน้ท่ีโลง, 
จํานวนพื้นท่ี, ตําแหนง หรือลักษณะการกระจายตัว, ความเปนศูนยกลางชุมชน และความสะดวกใน
การเขาถึง จากการศึกษาปรากฏผลดังนี้ 
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1) พื้นท่ีโลงในวัด  มีคาเฉล่ียของพื้นท่ี  =  6.8 ไร  และวดัมีจํานวนมากที่สุด คือ  86  แหง 
กระจายตัวอยูท่ัวเขตเมือง  ตําแหนงของวัดสวนใหญมีความเปนศูนยกลางชุมชน วัดมีความเปนศูนย
รวมกิจกรรมในชุมชน เชน การจัดงานเทศกาลตางๆ การประชุม ปรึกษาหารือ ในดานความสะดวก
ในการเขาถึง  วัดมีความสะดวกท่ีสุดเพราะประชาชนทุกคนสามารถเดินเขาไปใชพืน้ท่ีได 

2) พื้นท่ีโลงในฌาปนสถาน  หรือสุสาน เม่ือรวมพื้นท่ีแลวมีขนาดพืน้ท่ีคอนขางกวาง มีจํานวน 
14 แหง แตลักษณะการกระจายตัวไมท่ัวเขตเมือง ไมมีความเปนศูนยกลางของชุมชน เปนพื้นท่ีท่ีทุก
คนสามารถเขาไปใชได  แตสวนใหญคอนขางเปล่ียว  มีปญหาเร่ืองความปลอดภัย  และบางแหงอยู
หางไกลชุมชน 

3)  พื้นท่ีโลงในสถานศึกษาของรัฐ เม่ือรวมพื้นท่ีแลวมีขนาดพื้นท่ีคอนขางกวาง มีจํานวน 36 
แหง ลักษณะการกระจายตัวคอนขางดี ท่ัวเขตเมืองและสวนใหญต้ังอยูกลางชุมชน แตนโยบาย
สถานศึกษาไมใหบุคคลภายนอกเขาไปใชพื้นท่ีภายในได นอกจากนีย้ังเปด-ปด ตามเวลาราชการ 
และมีปญหาเร่ืองการแยกพื้นท่ีระหวางประชาชน กับ นกัเรียน 

4)  พื้นท่ีโลงทางประวตัิศาสตร  สวนใหญมีขนาดคับแคบติดกับโบราณสถาน ตําแหนงสวน
ใหญกระจายตัวอยูในเขตเมืองเกา (ภายในพ้ืนท่ีคูเมือง) และถูกชุมชนเขารุกลํ้าพื้นท่ี 

 5) สถานท่ีราชการ เม่ือรวมกันแลวมีขนาดพื้นท่ีคับแคบ การกระจายตัวไมดี และมีปญหาดาน
การแบงแยกพืน้ท่ีระหวางผูมาติดตอราชการ กับ ผูท่ีมาพักผอน และปญหาดานคนเรรอน คนจรจัด 
นอกจากนี้ยังเปด - ปด ตามเวลาราชการ 

6) พื้นท่ีริมน้ํา มีขนาดพื้นท่ีแคบ และยาวโดยตลอด 2 ฝงแมน้ําปง แตถูกบล็อกดวยพืน้ท่ีของ
เอกชนเปนชวงๆ การกระจายตัวไมดี ไมเปนศูนยกลางชุมชน ไมสามารถตอบสนองความตองการได
ท่ัวถึง 

สรุป พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการพิจารณามากท่ีสุด คือพื้นท่ีโลงในวัด เพราะวัดมีจํานวน
มากท่ีสุด คือ  86  แหง กระจายตัวอยูท่ัวเขตเมือง  ตําแหนงของวัดสวนใหญมีความเปนศูนยกลาง
ชุมชน วัดมีความเปนศูนยรวมกิจกรรมในชุมชนมากท่ีสุด เชน การจดังานเทศกาลตางๆ  การประชุม 
ปรึกษาหารือ ในดานความสะดวกในการเขาถึง  วัดมีความสะดวกท่ีสุดเพราะประชาชนทุกคน
สามารถเดินเขาไปใชพื้นท่ีได สวนงบประมาณในการดูแลรักษาพื้นท่ีในวัดยังใชงบประมาณนอย
ท่ีสุด เม่ือเทียบกับพื้นท่ีอ่ืนๆ เพราะมีการดูแลอยูแลวโดยวัดเอง 

 จากการศึกษาพื้นท่ีโลงท่ีไมรวมส่ิงกอสรางในวดัในเขตเทศบาล รวมกนัแลวมีพืน้ท่ีโลงอยู
ถึง 592 ไร  (พรนภา สมสุข, 2537) ถาหากพัฒนาพื้นท่ีโลงในวัดท้ังหมดใหเปนสถานท่ีพักผอนไดจะ
สามารถเพ่ิมอัตราสวนพื้นท่ีนันทนาการ หรือพักผอนหยอนใจ จาก อัตราสวน 2.98 ตารางเมตร ตอ
ประชากร 1 คน ไปเปนประมาณ 7.89  ตารางเมตร ตอประชากร 1 คน   
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เหตุผลและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงเห็นวา การประยกุตใชพื้นท่ีโลงในวัดเปน
สถานท่ีพักผอนหยอนใจ  โดยอาศัยขอมูลบนพื้นฐานความตองการของประชาชนในพื้นท่ี  และให
ประชาชนมีสวนในการ  รวมคิด  พิจารณา  กําหนดรูปแบบของสวนฯ และประเภทกจิกรรมตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีวัด โดยยังเคารพตอการเปนศาสนสถาน และไมรบกวนตอการประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนา และกจิวัตรประจําวนัของพระสงฆสามเณรภายในวดัสามารถทําได โดยเปนอีกแนวทางหนึ่ง
ของการจัดหาพื้นท่ีโลง เพื่อเพิ่มอัตราสวนของพื้นท่ีพักผอนในเขตเมือง โดยการพัฒนาศักยภาพของ
พื้นท่ีโลงท่ีมีอยูแลว และพัฒนาใหสอดคลองกับการเจริญเติบโตของเมืองรวมท้ังเปนแนวทางในการ
พัฒนาพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับพื้นท่ีศึกษา  
 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา  
1. เพื่อเพิ่มพืน้ท่ีพักผอนหยอนใจในระดับละแวกบาน (Neighborhood Park) ของประชาชน

ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยการประยุกตพื้นท่ีโลงภายในวัดเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
2. เสนอรูปแบบ วิธีการ การประยุกตพื้นท่ีโลงในวัดดาวดึงส เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ

ในระดับละแวกบาน (Neighborhood Park) 
 
1.3 คําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา 

1. การพักผอนหยอนใจ หมายถึง การกระทําใดๆ ท่ีไมเกีย่วกับการปฏิบัติหนาท่ีในการหา
เล้ียงชีพ  เม่ือปฏิบัติแลวมีสวนชวยระบายอารมณความเครงเครียด ผอนคลายความเหน็ดเหน่ือย
เม่ือยลา กอใหเกิดความพึงพอใจ และความสดช่ืน เปนการปรับตัวใหเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติภารกิจ
ของตนใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 2. พื้นท่ีโลงเพือ่การพักผอนหยอนใจ หมายถึง พื้นท่ีเพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 
เชนกิจกรรมทางดานวัฒนธรรมประเพณหีรือกิจกรรมเพ่ือนันทนาการหรือสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
ไดแก สวนสาธารณะ สวนหยอม สนามกฬีา สนามเด็กเลน วัด สวนสัตว เขตโบราณสถานท่ีเปดให
นักทองเท่ียวได เปนตน  
 3. สวนสาธารณะ หมายถึง พื้นท่ีโลงท่ีมีการจัดภูมิทัศน (Landscape) ใหเกิดความสวยงาม 
เปนท่ีสงบรมร่ืนประกอบดวย   ตนไมหลากหลายชนดิ   สนามหญา  สระนํ้า  รูปปน  ท่ีนั่งพักผอน 
ฯลฯ”   เปนท่ีผอนคลายความเม่ือยลา พบปะพูดคุย  เดินเท่ียวเลน เปนท่ีเพิ่มความสดชื่นเปนท่ีตรึก
ตรอง สรางสรรคความคิด สําหรับประชาชน โดยไมเก็บคาใชบริการ 
 4. พื้นท่ีโลงภายในวัด หมายถึง พื้นท่ีโลงท่ีไมมีหลังคา หรือส่ิงกอสรางคลุม ใชประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา เชน พื้นท่ีลานวัด (ขวงวัด) เปนตน 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาเร่ือง “การประยุกตพื้นท่ีโลงภายในวัด เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ” คร้ังนี้ผู

ศึกษาไดพิจารณาคัดเลือกวัดท่ีต้ังอยูในพื้นท่ีท่ีขาดแคลนสวนสาธารณะ ซ่ึงพื้นท่ีอยูทิศตะวนัออก
เฉียงใตของพืน้ท่ีเมืองเกาของเมืองเชียงใหมคือ วัดดาวดึงส  โดยกําหนดกรอบพื้นท่ีศึกษาเฉพาะ
พื้นท่ีภาย ในรัศมี 800 เมตร จากวดัดาวดึงส ตามรัศมีการใหบริการของสวนสาธารณะในระดับ
ละแวกบาน (Neighborhood Park) 

 
1.5 ขอบเขตของเนื้อหา 
 1. ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดเร่ืองการพักผอนหยอนใจ, ศึกษามาตรฐานสวนสาธารณะ และ
แนวคิดในการออกแบบสวนสาธารณะ, แนวคิด ทฤษฎีดานการมีสวนรวมของประชาชน, ศึกษา
พื้นท่ีโลงภายในวัดของเมืองเชียงใหม 
 2. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการใชพื้นท่ีโลงภายในวัดดาวดึงสของผูใชกลุมตางๆ  

3. ศึกษาเกีย่วกบัพฤติกรรมการพักผอนหยอนใจของประชาชนในพืน้ท่ีวัดดาวดึงส  รวมถึง
ความตองการรูปแบบพื้นท่ีพักผอน  และความตองการองคประกอบทางดานกายภาพ, ดานกจิกรรม, 
ดานส่ิงบริการสาธารณะ ท่ีตองการใหมีในพื้นท่ี 
  
1.6 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 1. ทําใหทราบข้ันตอน แนวทางการประยุกตใชพืน้ท่ีโลงในวดั เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

2. สามารถเพ่ิมอัตราสวนของพื้นท่ีพักผอนในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม    
3. สามารถใชประโยชนพืน้ท่ีโลงภายในวดัไดอยางเต็มศักยภาพ  นอกเหนือจากบทบาทใน 
    การใชเปนสถานท่ีรองรับกิจกรรมทางศาสนา 
4. เปนการสงเสริมใหประชาชนมาใชพื้นท่ีของวัด ในยามตองการการพักผอนหยอนใจ  
    และสงผลให ประชาชนไดเขาไปใกลชิดกับศาสนายิ่งข้ึน  
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1.7 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาขอมูลจากภาคประชาชน 

สวนท่ี 1 ขอมูลดานพฤติกรรมการใชเวลาวางของประชาชน 

สวนท่ี 2  ขอมูลดานความตอง การ และความคิดเห็น ตอการ
ปรับปรุงพื้นที่โลงภายในวัดดาวดึงสเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ 

สวนท่ี 3  ขอมูลทั่วไป, ดานสังคม, เศรษฐกิจ   

ขอมูลงานวิจัยท่ีเกีย่วของ 
- ทฤษฎี และแนวคิดเร่ือง การพักผอนหยอนใจ 
-  มาตรฐาน และการจัด  ลําดับขั้นของสวนสาธารณะ 
-  แนวคิดและการออกแบบ สวนสาธารณะ 
- แนวคิด และทฤษฎีการมีสวนรวม 
-  การศึกษาเร่ือง “ขวงวัด” ในเมืองเชียงใหม 
-  การศึกษาขอมูลที่มีลักษณะใกลเคียงกับการศึกษา 

รวบรวมขอมูล, วิเคราะหขอมูล,    
พัฒนาแนวคิด และกําหนด

รูปแบบการวางผัง 

ออกแบบผังบริเวณ 

นําเสนอตอผูมีสวน 

เก่ียวของกับวัดดาวดึงส 
เพื่อหาขอสรุป 

ปรับปรุงผังขั้นตอนสุดทาย 

สรุปการประยกุตพื้นท่ีโลงภายในวัดดาวดงึสเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

ศึกษาพื้นท่ีกรณีศึกษา 
- ที่ต้ัง และสภาพพื้นที่ของวัดดาวดึงส 
- ผูใชวัดดาวดึงส   
- พิธีกรรม และกิจกรรมของวัดดาวดึงส   
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1.8 ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาการประยุกตพืน้ท่ีโลงในวดัเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ สรุปผลได ดังนี้  
 พื้นท่ีโลงภายในวดัดาวดึงสนั้น  สามารถรองรับกิจกรรมไดหลากหลายท้ังท่ีตองการความ

สงบ เชน การทําสมาธิ เดินจงกรม ไปจนถึงกิจกรรมท่ีมีเสียงอึกทึก และไมตองการความสงบ เชน 
การจัดงานเทศกาล หรือกิจกรรมท่ีใหความรูแกประชาชน เชน การจดันิทรรศการ ใหความรูแก
เยาวชน  หรือกิจกรรมท่ีตองใชความเคล่ือนไหว เชน การจัดกฬีา เปนตน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการจัดสรร
พื้นท่ีโลงและบริหารจัดการดานพื้นท่ีโลงภายในวัด ใหเหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรม   

ผลการศึกษาจากภาคประชาชนพบวาสวนใหญผูท่ีไปใชสวน  คือ  ประชาชนหนุมสาววยั
ทํางาน และระดับการศึกษาถือวาเปนปญญาชน ท่ีตองการพื้นท่ีนั่งอานหนังสือ หรือพักผอนอิริยาบถ 
หลังจากชวงเวลางาน และตองการ พื้นท่ีใหมีพื้นท่ีนั่งพกัผอน พูดคุยกัน และสามารถนําอาหารมานั่ง
รับประทานภายในพื้นท่ีเปนลักษณะท้ังครอบครัวได และผลแบบสอบถามดานจํานวนบุตรเม่ือรวม
จํานวนผูตอบแบบสอบถามแลวมีจํานวนรอยละ 35 การออกแบบพื้นท่ีควรมีพื้นท่ีใหเด็กๆ ไดวิ่งเลน
ออกกําลัง หรือสถานท่ีฝกอบรมทางดานศาสนา  และการไปสวนฯ แตละคร้ังจะใชเวลาอยูในสวนฯ 
ประมาณ 1 – 2 ช่ัวโมง  ควรจัดเตรียมพื้นท่ีขายเคร่ืองดื่ม ขายอาหาร มีถังขยะ รองรับไว โดยชวงเวลา
ท่ีใชสวนฯ สวนใหญเปนชวงตอนเย็นประมาณ 16.00 – 20.00 น.  เปนชวงหลังเลิกงานซ่ึงคนสวน
ใหญ จะใชชวงเวลาดังกลาวมาใชสวนสาธารณะการออกแบบจึงตองจดัเตรียมระบบไฟฟา แสงสวาง 
รองรับผูใช และสวนใหญใชรถจักรยานยนตในการเดินทางไปสวน การออกแบบท่ีจอดรถควรคํานึง 
ถึงพื้นท่ีจอดรถจักรยานยนตเปนอันดับแรก 

ดานความตองการกิจกรรม พบวาประชาชนตองการใหมีการทําสมาธิ, เดินจงกรม, สนทนา
ธรรมมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  การจดันิทรรศการ  และการฝกอบรม    สวนความตองการทางดาน
กายภาพ ท่ีประชาชนตองการใหมี คือ ไมยนืตนใหรมเงา, ไมดอกไมประดับ ไมพุม และสนามหญา 
โตะ, มานั่งพักผอน ซุมไมเล้ือย  สวนความตองการองคประกอบทางดานส่ิงบริการสาธารณะท่ี
ประชาชนตองการใหมี  คือ จัดใหมีปายคําสอนทางศาสนา, คติเตือนใจ, จัดใหมี ถังขยะ และจัดใหมี
หองน้ํา-สวม และระบบไฟฟา, ประปา  

 จากการสอบถามดานความเหมาะสมในการประยุกตพืน้ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ  
78.5 เห็นวามีความเหมาะสม  นอกจากนีจ้ากการสอบถามความตองการใชสถานท่ีหลังจากปรับปรุง   
พบวาผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 77 มีความตองการไปใชพื้นท่ี โดยท้ังหมดใหเหตุผลโดยสรุปวา
เปนการพักผอนหยอนใจเพื่อผอนคลายความเครียด และยงัหาความสงบรมร่ืน  เปนการปรับภูมิทัศน
ของวัด และยังเพิ่มท่ีออกกําลังกายอีกแหงหนึ่งในหมูบาน  เปนการใชพืน้ท่ีโลงภายในวัดไดเต็มท่ี  
นอกเหนือไปจากบทบาทในการรองรับกจิกรรมทางดานศาสนา  
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 ผลจากการประชุมรวมกับคณะกรรมการชุมชนดาวดึงส โดยสวนใหญเห็นดวยกับการใช
รูปแบบของสวนสาธารณะมาประยุกตในพื้นท่ีวดั  เพราะเปนการเพิ่มพื้นท่ีพักผอนของประชาชน 
และพ้ืนท่ีโลงภายในวัดท่ีปูบล็อกคอนกรีตไมสามารถรองรับเปนพื้นท่ีพักผอนได จงึเห็นดวยในการ
เพิ่มพื้นท่ีสนามหญา ลานทราย และพืชพันธุไมดอกไมประดับ ไมยืนตนในพืน้ท่ี และเพิ่มรูปแบบ
กิจกรรมภายในพ้ืนท่ี  เพราะเปนการใชพืน้ท่ีวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชนไดเต็มท่ี  และผลการ
ประชุมสรุปวาบางกิจกรรมตองอาศัยรูปแบบการบริหารจัดการดานเวลา และอาศัยการรวมมือกัน
ภายในชุมชน กิจกรรมถึงจะเกิดข้ึนได เชน การนั่งสมาธิ, เดินจงกรม ตองทําการสรุปเปนตาราง เวลา 
และทําปายติดไวตรงประตูทางเขาพื้นท่ี หรือการฝกอบรม คณะกรรมการตองจัดหาวิทยากร หรือ
พระภกิษุท่ีมีความรูในการบรรยาย  และตองหาหวัขอในการบรรยาย  รวมท้ังตองทําการประชาสัม- 
พันธใหชุมชนทราบ ซ่ึงคณะกรรมการสวนใหญก็เห็นดวย และยินดใีหความรวมมือ 
   จากผลการศึกษา การประยุกตพื้นท่ีโลงในวัดเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ โดยอาศัยขอมูล
บนพื้นฐานความตองการของประชาชนในพื้นท่ี   และใหประชาชนมีสวนในการรวมคิด  พิจารณา  
กําหนดรูปแบบของสวนฯ  และประเภทกจิกรรมตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีวัด  โดยยังเคารพตอการ
เปนศาสนสถาน   และไมรบกวนตอการประกอบกจิกรรมทางศาสนา   และกิจวัตรประจําวนัของ
พระสงฆสามเณรภายในวัด  สามารถทําได โดยเปนอีกแนวทางหนึ่งของการจัดหาพื้นท่ีโลง เพื่อเพิ่ม
อัตราสวนของพื้นท่ีพักผอนในเขตเมือง โดยการพัฒนาศักยภาพของพืน้ท่ีโลงท่ีมีอยูแลว และพัฒนา
ใหสอดคลองกับการเจริญเติบโตของเมืองรวมท้ังเปนแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกับพื้นท่ีศึกษา  
 
 

 
  
 
 
  
 

 


