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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาเร่ือง “การประยุกตพื้นท่ีโลงในวดัเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ” ตองศึกษาขอมูล 
ประกอบหลายสวนหลายองคประกอบ เชน ขอมูลดานแนวคิดการพักผอนหยอนใจ ลักษณะรูปแบบ 
และสถานท่ีท่ีสามารถรองรับการพักผอน  และการใชเวลาในยามวางของผูคน   ศึกษาเกีย่วกับทฤษฏี
การออกแบบสวนสาธารณะ   มาตรฐานของสวนสาธารณะในระดับตางๆ   ศึกษาแนวคิดและทฤษฏี
การมีสวนรวมของประชาชน  ทําใหรูถึงวิธีการและข้ันตอนท่ีใหประชาชน  มีสวนในการคนคิดหา
สาเหตุ  และรวมวางแผนการดําเนินการ ในขณะเดยีวกนัก็ตองศึกษาเกี่ยวกับ พืน้ท่ีท่ีทําการศึกษา คือ 
พื้นท่ีโลงในวดัดาวดึงส  เพือ่ใหรูลึกถึงพืน้ท่ีท่ีดําเนนิการศึกษา  ขอจํากัดและความเปนไปไดในการ
ประยุกตพื้นท่ี  แลวนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหหาแนวทาง  และสรุปผล เปน  “การประยุกตพื้นท่ี
โลงในวัดเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ”  ซ่ึงการศึกษาประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี ้

2.1  ทฤษฎี และแนวคิดเร่ืองการพักผอนหยอนใจ 
   2.2  มาตรฐาน, การจัดลําดบัข้ัน  และหลักการออกแบบสวนสาธารณะ 

2.3 แนวคิดและทฤษฏีการมสีวนรวมของประชาชน 
2.4  การศึกษาเร่ือง “ขวงวัด” ในเมืองเชียงใหม 

    2.5  การศึกษางานวจิัยท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับการประยุกตพืน้ท่ีโลงในวดัเปนสถานท่ี 
           พักผอนหยอนใจ 
 
2.1 ทฤษฎี และแนวคิดเร่ืองการพกัผอนหยอนใจ   

การพักผอนหยอน  ใจเปนปจจัยสําคัญสําหรับมนุษย   เพื่อรักษาความสมดุลในรางกายชวย
ผอนคลายความตึงเครียด   สงเสริมสุขภาพจิต   การใชเวลาวางใหเปนประโยชนนํามาซ่ึงความสุข 
ความราเริง ความพึงพอใจ และมีความสุขกับชีวิต   การพักผอนหยอนใจมีหลายรูปแบบข้ึนอยูกับ
อายุ ความสนใจ และความตองการของแตละบุคคลอาจจะเปนรูปแบบเฉพาะบุคคล หรือรวมกลุมซ่ึง
บางคร้ังก็ใชกาํลังมากบางคร้ังก็เงียบสงบพ้ืนท่ีท่ีใชทํากจิกรรมก็มีความหลากหลายตามวัตถุประสงค
ของแตละกิจกรรม  

การพักผอนหยอนใจมีลักษณะท่ีแตกตางจากกิจกรรมอ่ืนๆ อยางเหน็ไดชัด เชนแตกตางจาก
การทํางาน เพราะวาการทํางานมีจุดประสงคเพื่อหารายได แตกตางจากการดําเนนิชีวติประจําวนั การ
พักผอนหยอนใจมีผูใหคํานิยามไวตางๆกัน ดังตอไปนี ้  
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ศาสตราจารย อัน นิมมานเหมินทร (2516) ไดใหความหมายของการพักผอนหยอนใจไววา 
“เปนการกระทําใดๆ ก็ตามท่ีไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีในการทํามาหาเลี้ยงชีพเม่ือปฏิบัติ
ไปแลวมีสวนชวยระบายอารมณเครงเครียดผอนคลายความเหน็ดเหนื่อยกอใหเกิดความพึงพอใจรูสึก
สดช่ืน เปนการปรับตัวใหเหมาะสมที่จะปฏิบัติภารกิจใหลุลวงเปนผลดีตอไป”  (อัน นิมมานเหมินทร, 
2516) 

ศิริวุฒิ อยูตัวรักษ (2524) นิยามการพักผอนหยอนใจไววา  “ลักษณะท่ีเดนชัดท่ีทําใหการ
พักผอนหยอนใจแตกตางจากกิจกรรมอ่ืนๆ  มิไดอยูท่ีลักษณะของกจิกรรมนั้น  แตอยูท่ีทัศนคต ิ 
(Attitude)   ของผูเขารวม  กลาวคือ  ถาเปนการเขารวมดวยความเต็มใจ   และไดประโยชนในการลด
ความเครียด (Relaxation) กิจกรรมดังกลาวอาจเรียกไดวาเปน “การพักผอนหยอนใจ”  (ศิริวุฒิ อยูตัว
รักษ, 2524) 

มนุษยมีความตองการดานตางๆ เปนองคประกอบในการดําเนินชีวิตประจําวันความตองการ
การพักผอนหยอนใจเปนองคประกอบหนึง่ในความตองการดานตางๆ ของมนุษยการศึกษาจึงจําเปน 
ตองเห็นภาพโดยรวมดานตางๆ เชน การแบงเวลาในชีวติประจําวนัเพือ่ทํากิจกรรมตางๆ สถาน ท่ีใช
ประกอบกิจกรรมแตละประเภท โดยไดศึกษาขอมูลดานความตองการ ดังนี ้

2.1.1 มนุษยกับความตองการ   
 Maslow (1970) ไดกลาววาความตองการเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของมนษุย  ซ่ึงเกิดข้ึนจาก
แรงผลักดันภายในตัวบุคคลอันเนื่องมาจากภาวะของความขาดแคลนหรือความบกพรองของรางกาย
และจิตใจเปนส่ิงท่ีมนุษยอยากไดมาเพื่อการอยูรอด   และเพื่อการดํารงชีวิตท่ีสุขสบายโดยความตอง 
การของมนุษยแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ 
 1) ความตองการทางดานสรีระหรือความตองการข้ันตน (Physiological Needs or Primary 
Needs)  ไดแก  ความตองการในปจจยั 4 คือ  อาหาร  เคร่ืองนุงหม  ท่ีอยูอาศัย  ยารักษาโรค รวมไป
ถึงอากาศท่ีหายใจ  ความตองการทางเพศ  และการนอนหลับพักผอน  ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ ถือวาเปน
ความตองการขั้นตน 
  2)  ความตองการทางสังคมหรือจิตวิทยา  (Social or Psychological Needs) หรือเปนความ
ตองการในข้ันรอง  (Secondary Needs)  ไดแกความตองการทางดานจิตใจ   เปนความตองการของ
มนุษยท่ีเกิดจากการพัฒนาทางจิตใจของมนุษย เม่ือถึงวฒิุภาวะในระดบัหนึ่ง เชนความตองการอยาก
มีตําแหนงสูง ๆ ตองการรับผิดชอบ ตองการมีทรัพยสมบัติ ตองการชนะ ตองการการยอมรับ เปนตน  
 จากบทความขางตน  สามารถแบงรูปแบบความตองการออกเปนสองรูปแบบ  คือ  ความ
ตองการทางดานรางกาย หรือกายภาพ (physical) และความตองการทางดานจิตใจ (mental) ซ่ึงการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยในแตละวันจะมีความตองการทั้งสองรูปแบบนี้สลับกันอยูตลอดเวลา    โดย
มาสโลว Maslow (1970) ไดกลาวตออีกวา  มนุษยมีความตองการอยูเสมอและไมส้ินสุด กระบวน 
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การนี้เร่ิมต้ังแตเกิดจนกระท่ังตาย เม่ือความตองการใดไดรับการตอบสนองแลว  ความตองการอยาง
อ่ืนจะเกิดข้ึนอีกไมมีส้ินสุด   
 จากความตองการโดยหลักใหญท้ังสองรูปแบบ คือ ความตองการทางดานรางกาย และความ
ตองการทางดานจิตใจ   ไดมีผูศึกษาประเดน็ยอย  เกี่ยวกบัความตองการท่ีจําเปน ในการดําเนินชีวิต 
ประจําวนัของมนุษย   และเนื่องจากมนษุยเปนสัตวสังคม   จงึมีท้ังความตองการที่ตองเกี่ยวของกับ
บุคคลอ่ืน และท่ีไมเกี่ยวของกับบุคคลอ่ืน โดยศึกษาไวดงันี้ 
            Romney (1945) กลาวถึงทฤษฎีความตองการของมนุษยเราแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆคือ 

1. ความตองการทางดานรางกาย เชน การนอน การรับประทานอาหาร ฯลฯ 
2. ความตองการทางดานเศรษฐกิจ เชน การทํางาน ฯลฯ 
3. ความตองการทางดานการพักผอนหยอนใจ   เชน   การเลนกีฬา   เลนเกม และพักผอนใน

สวนสาธารณะ ฯลฯ  เกี่ยวกบัการใชเวลาในวันหนึ่งๆ  (24 ช่ัวโมง)  ของมนุษย  ประมาณการวา  1/3 
ของเวลาในแตละวันท่ีดํารงชีวิตอยูเปนเวลาเพื่อการพักผอนหยอนใจดังท่ี Romney (1945)  ไดศึกษา
การใชเวลาในแตละวนัของชาวอเมริกันวยัผูใหญ (Adult) เปนดังนี ้

 - เวลาสําหรับการมีชีวิตอยู เชน การนอนหลับ, การรับประทานอาหาร, การทําภารกิจ
สวนตัว ซ่ึงเทากับ 10 ช่ัวโมง (ความตองการทางดานรางกาย) 

 - เวลาสําหรับการหาเล้ียงชีพ เทากับ 9 ช่ัวโมง (ความตองการทางดานเศรษฐกิจ) 
 - เวลาวาง เทากับ 5 ช่ัวโมง (ความตองการทางดานการพกัผอน) 

  Roberts (1975) ไดแบงเวลาแตกตางไปจาก  Romney (1945)  เล็กนอย โดยแบงชีวิต
ปจจุบันในแตละวันออกเปน 3 สวน เทาๆกันคือ 
            -   เวลา 8 ช่ัวโมง สําหรับการทํางาน 
      -   เวลา 8 ช่ัวโมง สําหรับการพักผอนหยอนใจ 
      -   เวลา 8 ช่ัวโมง สําหรับการนอนหลับ   
 โดย Roberts (1975) ไดศึกษาการใชเวลา (Use of time) ของคนเราอยางละเอียดลงไปอีกวา  
“ กิจกรรมท่ีเกดิข้ึนในชวงเวลาแตละวัน มีอยู 10 ประเภท คือ  การนอน  การรักษาสุขภาพ  การออก
กําลังกาย  การกิน การจับจายซ้ือของ  การทาํงาน  การทํางานบาน  การศึกษา  การติดตอดานสังคม 
และวัฒนธรรม  และการเดนิทาง  ซ่ึงเวลาของการพักผอนหยอนใจเกิดข้ึนไดเสมอ  ไมวาจะเปนท่ี
บานหรือท่ีใดๆ โดยแทรกอยูตามกิจกรรมแตละประเภท ยกเวนในกจิกรรมการทํางาน การจับจายซ้ือ
ของ และการศึกษา เชน การทําสวน การปลูกดอกไม แทรกในกจิกรรมการทํางานบาน หรือการเลน
กีฬา เปนการใชเวลาวางแทรกอยูในกิจกรรมการรักษาสุขภาพ ”   



  
13 

การพักผอนหยอนใจเปนกิจกรรมท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งตอการดํารงชีพของมนุษย จะเหน็
ไดวาในการแบงระดับของเวลาในชวงของวัน มนษุยจะตองใชเวลาถึง 1 ใน 3 ของวนั (ประมาณ 8 
ช่ัวโมง) เพื่อใชในการพกัผอน นอกเหนือจากการทํางาน และการนอนหลับ และการพักผอนยังเปน
กิจกรรมยอยท่ีสามารถแทรกอยูในกิจกรรมหลักดานตางๆ โดยรูปแบบพฤติกรรมการพักผอนดาน
ตางๆ จะสัมพนัธกับวยั หรือ อายุของผูทํากิจกรรม ดังนี ้
  2.1.2 วัยของมนุษยท่ีสัมพนัธกับความตองการดานตางๆ  

 Rosenberg (1989) ไดแบงชวงวยัของมนุษยออกเปน 4 ชวง คือ วยัเดก็ วัยเยาวชน  วยัผูใหญ 
และวยัสูงอายุ  ซ่ึงในแตละชวงวยั  เปนตัวกําหนดความตองการ  กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ี  และลักษณะ
กิจกรรมตางๆ  กลาวคือ  

วัยเด็ก เปนวยัท่ีมีความตองการทางรางกาย (Physical Need) มากท่ีสุด เด็กเล็กตองการท่ีท่ีมี
แสงแดด อากาศบริสุทธ์ิ เด็กโตตองการที่สําหรับกระโดดโลดเตน ปนปาย เลนเกม สนุกสนานกับ
กลุมเพื่อนเพื่อสรางความคุนเคย   (Familiarity)    และท่ีสําคัญคือ   เด็กๆตองการความปลอดภัย 
(Security) เด็กๆ ตองการที่โลงวาง มีส่ิงนาสนใจนาต่ืนเตน เชน เคร่ืองเลนตางๆเปนโลกสวนตัวของ
เขา มีความปลอดภัยสามารถเขาถึงไดงายและพบกับความตองการไดทันทีไมวาในเวลาใดท่ีตองการ 
เด็กจะมีการพฒันากลามเนื้อนอยมากถาจับเจาอยูหนาเคร่ืองรับโทรทัศนเปนเวลานานๆ เด็กท่ีอาศัย
อยูในตึกแถวหรือแฟลต  มีโอกาสเพียงวิ่งเลนอยูในบาน  หรือตามระเบียงแฟลตเทานั้น 
สวนสาธารณะจึงเปนสถานที่ท่ีจะไดตอบสนองความตองการดังกลาวได   
 วัยเยาวชน มีความตองการดาน  Psychological Need  มากท่ีสุด  มีความอยากรู  อยากเห็น 
คนหา อยากรวมกิจกรรม ชอบสังเกตส่ิงรอบตัว อยากพบเห็นรูจกักับบุคคลอ่ืนๆ และตองการพื้นท่ี
สําหรับอยูกันเปนพวกเปนกลุม เยาวชนกลุมนี้จึงตองการที่เลนกีฬาเพื่อรวมกลุมกันใชเวลาวางให
เปนประโยชน การที่มีปญหาเด็กนกัเรียนเสพยาเสพติด หรือเยาวชนม่ัวสุมตามสถานบันเทิง แหลง
อบายมุข ศูนยการคาก็เนื่องจากเยาวชนไมมีท่ีพักผอนนัน่เอง หากจะแกไขปญหาเยาวชน ก็ควรจัดหา
สวนสาธารณะใหเพียงพอ เพื่อตอบสนองความตองการของประชากรกลุมนี้   
 วัยผูใหญ เปนวัยท่ีมีความตองการทางสังคม (Social Need) สูงสุด ตองการความม่ันคงของ
เศรษฐกิจ ความมีเกียรติช่ือเสียง ความเปนท่ียอมรับในสังคม ดังนั้นประชากรกลุมนีจ้งึตองทํางาน
หนักหารายไดเพื่อครอบครัวมี   ภาระเล้ียงดูเด็ก   และผูสูงอายุดวย   สวนสาธารณะจึงเปนสถานท่ี
ประชากรกลุมนี้ตองการมากเพ่ือใชพักผอนหลังจากเครงเครียดกับการทํางานโดยไมตองเสีย
คาใชจายใหกระทบกระเทือนถึงรายไดท่ีตองนําไปเล้ียงดูครอบครัว    
 วัยสูงอาย ุเปนวัยท่ีข้ึนกับส่ิงแวดลอมรอบตัว ในเร่ืองคุณภาพชีวติ ความตองการมีเพยีง 2-3 
ประการ แตสมควรไดรับการตอบสนอง ไดรับความพึงพอใจเปนท่ียอมรับกันวา ผูสูงอายุควรไดรับ
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การปกปองใหพนจากความอึกทึก แตส่ิงสําคัญยิ่งไปกวานั้นคือ ควรปกปองใหผูสูงอายุพนจากความ
เหงาการถูกทอดท้ิงใหโดดเดี่ยว  ในวัยนี้ความตองการดานรางกาย (Physical Need) เร่ิมกลับมาอีก 
ดังนั้น การเพิม่ข้ึนของประชากรผูสูงอายุ จึงควรไดรับความสนใจเปนพิเศษ และจัดหาส่ิงท่ีผูสูงอายุ
ตองการ สวนสาธารณะจึงเปรียบเสมือนท่ีสําหรับประชาชนท่ีผานการทํางานหนักมาเกือบคร่ึงชีวิต 
ไดพักผอน สวนสาธารณะควรใหบรรยากาศเงียบสงบตามท่ีผูสูงอายุตองการ เปนท่ีท่ีผูสูงอายุใช
เวลาซ่ึงเหลืออยูนอยแลวไดพบปะพูดคุยกบัเพื่อนมนษุยวัยเดียวกนั และเปนสถานท่ีท่ีคนสองวัยคือ 
ปูยา ตายายกับหลานไดใกลชิดกันชวยใหผูสูงอายุไมรูสึกวาถูกทอดท้ิงรูวามีประโยชนมีคุณคาตอ
บุคคลอ่ืนๆ   

จะเห็นวาความตองการในดานตางๆ  ของมนุษย  จะแปรเปล่ียนไปตามกาลเวลา  และอายุ 
เชน เดก็ตองการท่ีสําหรับกระโดดโลดเตน  ปนปาย  เลนเกม  สนุกสนาน  จึงตองการพื้นท่ีเลนท้ัง
แนวราบ และแนวต้ัง สวนผูสูงอายุตองการสวนสาธารณะท่ีใหบรรยากาศเงียบสงบ ไมมีเสียงอึกทึก
อยูทามกลางธรรมชาติ เปนตน และเนื่องจากประชากรในชุมชนมีวัย และอายุท่ีแตกตางกัน การจดั
องคประกอบตางๆ ในพื้นท่ีพักผอนของชุมชนจึงควรพจิารณาใหสัมพันธ และตอบสนองความ
ตองการกับผูคนทุกวยัในชุมชน การศึกษาจึงจําเปนตองรูทฤษฎีรูปแบบการพักผอนของมนุษยใน
รูปแบบตางๆ ดังตอไปนี ้

2.1.3 ลักษณะการพักผอนหยอนใจของมนุษย  
  ลักษณะการพกัผอนหยอนใจท่ีคนเราตองการ  และเลือกพักผอนตามความพอใจ  มีอยู 2 
ลักษณะดวยกนั ตามท่ี  Hackett (1971) ไดจําแนกไวคือ ก. การมีสวนรวมโดยแสดงอริยาบท (Active 
Recreation)  และ ข. การมีสวนรวมโดยไมแสดงอริยาบท (Passive Recreation) 
 ก. การมีสวนรวมโดยแสดงอริยาบท (Active Recreation) เปนการพักผอนหยอนใจท่ีตอง
ออกแรง ออกกําลังกายไดแก  1) การเดิน  2) การข่ีรถจักรยาน  3) การเลนเรือ  4) การเลนกีฬา เชน 
วายน้ํา เลนฟุตบอล  5) การวิง่ออกกําลังกาย 

ข. การมีสวนรวมโดยไมแสดงอริยาบท (Passive Recreation) เปนการพกัผอนหยอนใจท่ี
ไมใชการออกแรงออกกําลังกายแตเปนดานลักษณะความสงบและผอนคลายความเหน็ดเหน่ือย 
ไดแก 1) การชื่นชมกับธรรมชาติ ภูมิทัศนของเมือง  2) การใกลชิดกับธรรมชาติไดยินเสียงธรรมชาติ 
เชน เสียงน้ําตก นกรองใบไมไหว  3) การฟงเสียงดนตรีในท่ีสาธารณะ  4) การนั่งเลนใน
สวนสาธารณะ 5) การชมสัตวในสวนสัตว  

ลักษณะการพกัผอนหยอนใจดังกลาวเปนกิจกรรมท่ีกระทําในชวงเวลาวางมีท้ังในสถานท่ี
ตางๆ ภายนอกอาคาร (Outdoor)   และภายในอาคาร (Indoor)  เอ้ือมพร วีสมหมาย (2524)  ไดแบง
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ประเภทการพกัผอน  ก. การพักผอนภายนอกอาคาร (Outdoor Recreation)   ข. การพกัผอนภายใน
อาคาร (Indoor Recreation)  โดยการพกัผอนท้ังสองประเภทแยกรายละเอียดไดดังนี ้

ก. การพักผอนภายนอกอาคาร (Outdoor Recreation) แบงไดเปน 2 ประเภท 
     1) การพักผอนภายนอกอาคาร ท่ีเปนพื้นท่ีสาธารณะ (Public) ไดแกการเลนกีฬา การเดิน

ชมธรรมชาติ นั่งเลน การพายเรือเลน การปกนิก ขับรถเลน เปนตน  
       2) การพักผอนภายนอกอาคารท่ีเปนสวนตัว เชนการทําสวนปลูกผักวายน้ํา เลนกีฬา ฯลฯ 

ข. การพักผอนภายในอาคาร (Indoor Recreation) แบงไดเปน 2 ประเภท 
     1) การพักผอนภายในอาคารท่ีเปนสวนสาธารณะ (Public) ไดแก การเลนกีฬาในรมการ

ชมพิพิธภัณฑ อานหนังสือในหองสมุด 
     2) การพักผอนภายในอาคารท่ีเปนสวนตัว (Private) เชน การอานหนงัสือ ฟงเพลง           

ดูโทรทัศน ทํางานอดิเรก ฯลฯ    
การพักผอนนอกบาน หรือการพักผอนกลางแจง เปนสวนหน่ึงของพฤติกรรมท่ีสอดคลอง

กับความตองการของชีวิตในเมือง (Urban Life) ซ่ึง  Harprin (1963) แบงออกเปน 2 สวนคือ 
1. ชีวิตเพื่อสังคมมีการสัมพันธติดตอกับคนอ่ืนๆ  และเปดเผยตัวเอง  (Extrovert)  ซ่ึงไดแก

ชีวิตของผูคนตามทองถนน  ท่ีวางกวางๆ  อยางพลาซา (Plaza)  ในศูนยกลางบริเวณตางๆ เชน ศูนย
เยาวชน  สมาคมตางๆ  แหลงพาณิชยกรรม  ผูคนท่ีเดินอยูตามรานคา  ตามรานกาแฟ  พิพิธภณัฑ  ทา
น้ํา  โรงภาพยนต ไนตคลับ ชีวิตเหลานี้สวนใหญอยูภายนอก อยูในพืน้ท่ีตางๆ ของเมือง ซ่ึงจะมีคน
มากมายมีการติดตอกัน มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของเมือง เปนไปตามธรรมชาติของมนุษยท่ีตอง
อยูรวมกนัเปนสังคม 

2. ชีวิตเพื่อความเปนสวนตัว (Privacy) ไมเปนทางการ (Informal) ปดตัวเอง (Introvert) ตอง 
การความเงียบสงบ  ตองการออกไปจากผูคนท่ีมากมายเพ่ือหาความสงบและพักผอน   

ในดานแนวความคิดท่ีเกี่ยวกับการใชพืน้ท่ีในเมืองเพ่ือการพักผอนหยอนใจ Chapin (1957) 
ไดแบงพืน้ท่ีของเมืองออกเปน 3 พื้นท่ีใหญท่ีสําคัญ คือ 

1. ท่ีทํางาน (Work Areas) ประกอบดวยพื้นท่ีบางสวนของเมืองท่ีเปนท่ีทําการคา สํานักงาน 
ท่ีประกอบกิจการ การบริการ โรงงานอุตสาหกรรม  ฯลฯ 

2. ท่ีอยูอาศัย  (Living Areas)  ประกอบดวย  บานเรือนท่ีอยูอาศัย  รวมท้ังสาธารณูปการของ
ชุมชนไดแกรานคาในชุมชนสนามเด็กเลนสวนสาธารณะของทองถ่ิน โรงเรียนช้ันประถมศึกษาฯลฯ  

3. ท่ีพักผอน (Leisure Areas) ประกอบดวย พิพิธภัณฑ หองสมุด สนามกีฬา สวนสาธารณะ
ขนาดใหญ สนามกอลฟ และบริเวณท่ีอนรัุกษธรรมชาติ    
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โดยท่ีทํางาน Work Areas จะตอบสนองความตองการทางดานเศรษฐกิจ, ท่ีอยูอาศัย Living 
Areas จะตอบสนองความตองการทางดานรางกาย, ท่ีพักผอน Leisure Areas จะตอบสนองความตอง 
การทางดานการพักผอนหยอนใจ การออกแบบการใชพื้นท่ีในเมืองจงึควรพิจารณาถึงหลักการทั้ง 3 
รูปแบบนี้เปนหลัก เพื่อความสมดุลกันระหวางกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนกับพืน้ท่ีๆ ตองรองรับกิจกรรมตางๆ 
 2.1.4 สรุปทฤษฎี และแนวคดิเร่ืองการพักผอนหยอนใจ   

จากการศึกษาความตองการของมนุษย แบงเปน 3 ประเภท และในวันหนึ่งๆ เราใชเวลาไป
กับความตองการดานตางๆ ดงันี้   1) ความตองการทางดานรางกาย  เชน การกิน,  การนอนใชเวลา
ประมาณ 10  ช่ัวโมง  2) ความตองการทางดานเศรษฐกจิ  เชน  การทํางาน  ใชเวลาประมาณ 8 - 9 
ช่ัวโมง  3) ความตองการทางดานการพกัผอนหยอนใจ  เชน   การพักผอนในสวน   ใชเวลาประมาณ  
5 - 8  ช่ัวโมง (Romney, 1945 ; Roberts, 1975) แนวคิดดานความตองการของมนุษยท้ัง 3 รูปแบบ
ของ Romney   และ  Roberts  สัมพันธกับแนวคิดการใชพื้นท่ีในเมืองของ Chapin (1957) ซ่ึงได   
แบงพื้นท่ีของเมืองออกเปน  3  พื้นท่ีหลัก คือ  1) ท่ีทํางาน (Work Areas) ประกอบดวยพื้นท่ีทํางาน 
ท่ีทําการคา การบริการ 2) ท่ีอยูอาศัย (Living Areas) ประกอบดวย บานเรือนท่ีอยูอาศัย 3) ท่ีพักผอน 
(Leisure Areas) ประกอบดวย สถานท่ีพักผอนตางๆ  

การพักผอนหยอนใจนอกจากจะพักผอนในสถานท่ีท่ีเปนสวนตัว  เชน  ท่ีพักอาศัย แลว
มนุษยยังตองอาศัยพื้นท่ีสาธารณะเพื่อการพบปะพูดคุยปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนรวมท้ังทํากจิกรรมตางๆ 
ท่ีซ่ึงพื้น   ท่ีท่ีพักอาศัยหรือพื้นท่ีท่ีเปนสวนตัว   ไมสามารถตอบสนองความตองการได   เชน 
สวนสาธารณะ สนามกฬีา และพ้ืนท่ีโลงเพือ่นันทนาการตางๆ ซ่ึงมีความจําเปนในพ้ืนท่ีเมืองใหญ 
เพื่อรองรับกิจกรรมตางๆ  โดยมาตรฐานสวนสาธารณะ ตอจํานวนประชากรในเมืองใหญตางๆ และ
ลําดับข้ันของสวนสาธารณะแตละประเภท ท่ีต้ังในตําแหนงพื้นท่ีตางๆ ภายในเมือง ไดศึกษาไวดังนี้ 
 
2.2  มาตรฐาน, การจัดลําดับขั้น  และหลักการออกแบบสวนสาธารณะ 
 การศึกษาเร่ืองมาตรฐานสวนสาธารณะ เพื่อศึกษาการใชพืน้ท่ีสวนสาธารณะ ตอ ประชากร
ในประเทศตางๆ ท่ัวโลก ท้ังประเทศตะวันตก และประเทศในแถบเอเชีย เพื่อหาคาท้ังมาตรฐานของ
ตางประเทศ และมาตรฐานท่ีใชในประเทศท่ีกําหนดข้ึนโดยหนวยงานตางๆ และสามารถนํามาใช
เปนขอมูลอางอิงในการศึกษาได  
  2.2.1 มาตรฐานสวนสาธารณะในประเทศตางๆ 

การกําหนดมาตรฐานของสวนสาธารณะในประเทศตางๆ เพื่อรองรับประชากร มีความแตก 
ตางกันตามพืน้ท่ี  และจํานวนประชากรของแตละประเทศ   แตมีรูปแบบการกําหนดมาตรฐานท่ีใช
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รวมกันอยู 2 รูปแบบคือ หนวยเปนตารางเมตร ตอ ประชากร 1 คน หรือหนวยเปนไร (1,600 ตาราง
เมตร) ตอประชากร 1,000 คน ซ่ึงสามารถเทียบเปนตารางไดดังนี ้
ตารางท่ี 2.1 ตารางเนื้อท่ีสวนสาธารณะตอประชากรของประเทศตางๆ ในโลก 

ประเทศ/เมือง เนื้อที่สวนสาธารณะตอ ประชากร 1,000 
คน  (หนวย  :  ไร) 

เนื้อที่สวนสาธารณะตอ ประชากร 1 คน  
(หนวย  :  ตารางเมตร) 

มาตรฐานสากล 9.38 15.00 
สหรัฐอเมริกา 25.00 40.00 
เวียนนา 15.09 24.30 
อังกฤษ 14.38 23.00 
เม็กซิโก (แดกคูณ) 13.00 20.80 
โปแลนด 9.40 15.00 
รัสเซีย 6.81 10.90 
สิงคโปร 6.80 10.90 
นาโกยา 6.50 10.40 
ปารีส 5.06 8.10 
มาเลเซีย 1.80 2.90 
ไทเป 0.25 0.40 
กรุงเทพ 0.24 0.40 

ที่มา: พีรวรรณ พงศไพบูลย แนวทางการจัดเตรียมสวนสาธารณะระดบัชุมชน กรณศีึกษา ผังเมืองรวม เมืองชลบุรี, 2538 
 

 จะเห็นวา สหรัฐอเมริกาเปนประเทศใหญมีพื้นท่ีกวาง จึงสามารถกําหนดพื้นท่ีรองรับการ
พักผอนไวได  ถึง 25 ไร  ตอประชากร 1,000 คน  หรือ 40 ตารางเมตร ตอประชากร 1 คน อังกฤษ 
กําหนดไวท่ี 17.5 ไร  ตอประชากร 1,000 คน   หรือ 23 ตารางเมตร ตอประชากร 1 คน   ในขณะที่
กรุงเทพ กําหนดไวท่ี  0.24 ไร ตอประชากร 1,000 คน  หรือ 0.4 ตารางเมตร ตอประชากร 1 คน 
 ประเทศในแถบเอเชีย  คือ  ประเทศสิงคโปร    ไดกําหนดมาตรฐานไวเทากับ 6.8  ไร ตอ 1,000  
คน หรือ 10.9 ตารางเมตร ตอประชากร 1 คน การที่มาตรฐานนี้ตํ่ากวามาตรฐานสากล และแตกตางกวา
ประเทศตะวันตก ก็เพราะวาภูมิอากาศอาเช่ียนมีความแตกตางกันในดาน ลักษณะอากาศ สังคม  
วัฒนธรรม  ประเทศสิงคโปร  ก็ไดช่ือวาเปนหนึ่งในประเทศเอเชียอาคเนยดวยกัน  ท่ีไดรับสมญาวา
อุทยานนครของเอเชียอาคเนย (The Garden City of South East Asia) ท้ังนี้เนื่องจากรฐับาลสิงคโปรได
ใหคุณคาทางดานสังคมเทาเทียม  กับการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  ดังนั้นในมาตรฐานของ
สวนสาธารณะ 6.8 ไรตอ ประชากร 1,000 คน ก็สามารถนําเอาสวนสาธารณะท่ีสวยงาม รมร่ืน มาสู
เมืองท่ีเต็มไปดวยตึกรามบานชองสูงระฟาได 

สําหรับประเทศไทยมีมาตรฐานเก่ียวกับสวนสาธารณะจากหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของเชน การ
เคหะแหงชาติ, โครงการศูนยราชการและเมืองใหม ไดกําหนดมาตรฐานของสวนสาธารณะ และพื้นท่ี
นันทนาการไวดังนี้   
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ตารางท่ี 2.2 มาตรฐานของสวนสาธารณะตอประชากรสําหรับประเทศไทย โดยหนวยงานตางๆ 
หนวยงาน เนื้อที่สวนสาธารณะ ตอ

ประชากร1,000 คน  
(หนวย:ไร) 

เนื้อที่สวนสาธารณะ ตอ
ประชากร 1 คน  
(หนวย:ตารางเมตร) 

หมายเหตุ 

บริษัท Litchfield Whiting 
Bowne & Associates 

10.00 16.00 ใชสําหรับพื้นทีก่รุงเทพฯ 

ผังนครหลวง 2543 โดย
สํานักผังเมือง 

10.00 16.00 ใชสําหรับพื้นทีก่รุงเทพฯ 

ผังนครหลวง โดย JICA 10.00 16.00 ใชสําหรับพื้นทีก่รุงเทพฯ 
การเคหะแหงชาติ 2.00 3.20 เพื่อการพฒันาที่อยูอาศัยสนาม

กีฬา 0.4 ไร/1,000 คน และ
สนามเด็กเลน 0.3 ไร/1,000 คน 

โครงการศูนยราชการและ
เมืองใหม โดยสํานักผังเมือง 
(DTCP) 

1.84 2.94 เปนคาท่ีไมไดรวมเน้ือที่สนาม
กีฬาที่กําหนดมาตรฐานเอาไว 
1.84 ไร/1,000 คน และมาตรฐาน
สนามเด็กเลน 1 ไร/ 1,000 คน 

ผังนครหลวงฉบบัปรับปรุง 1.80 2.88 เปนมาตรฐานผังเมืองที่นิยมใช 
GTZ 0.80 1.28 เปนคาท่ีไมไดรวมเน้ือที่สนาม

กีฬาที่กําหนดมาตรฐานเอาไว 0.8 
ไร/1,000 คน และมาตรฐานสนาม
เด็กเลน 0.5 ไร/ 1,000 คน 

World Bank 0.625 1.00 เปนคาท่ีไมไดรวมเน้ือที่สนาม
กีฬาที่กําหนดมาตรฐานเอาไว 0.8 
ไร/1,000 คน และมาตรฐานสนาม
เด็กเลน 0.5 ไร/ 1,000 คน 

ที่มา: พีรวรรณ พงศไพบูลย แนวทางการจัดเตรียมสวนสาธารณะระดบัชุมชน กรณศีึกษา ผังเมืองรวม เมืองชลบุรี, 2538 

  จากตารางมีหนวยงานท่ีจดัเนื้อท่ีสวนสาธารณะ 10 ไร  ตอประชากร  1,000 คน   และเนื้อท่ี
สวนสาธารณะ 16  ตารางเมตร  ตอ ประชากร 1 คน  ถึง 3 หนวยงาน คือ บริษัท Litchfield Whiting 
Bowne & Associates, สํานักผังเมือง และ JICA ซ่ึงสถาบันวิจยัสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดเสนอ
เกณฑนี้  สําหรับเขตเทศบาลนครเชียงใหม  โดยมีการปรับเปล่ียน  ตัวเลข  จาก  16  ตารางเมตร ตอ 
ประชากร  1  คน  เปน  15  ตารางเมตร  ตอ  ประชากร  1  คน  ซ่ึงผูศึกษาไดยึดถือเอามาตรฐาน
สวนสาธารณะตอประชากรของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนหลัก 
  พื้นท่ีในเมืองใหญๆ ท่ีมีขอบเขตกวาง การจัดสรางสวนสาธารณะเพื่อรองรับประชากรจึงมี
ลําดับข้ันท่ีแตกตางกัน แตละลําดับไดมีการจัดองคประกอบ  ส่ิงบริการ  ส่ิงอํานวยความสะดวก และ
รัศมีการใหบริการที่แตกตางกัน โดยไดศึกษาไวดังนี ้
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2.2.2 ลําดับขัน้ของสวนสาธารณะ  
 การพิจารณาเพื่อจัดลําดับข้ันสวนสาธารณะ  ชวยใหทราบถึงหนาท่ี  และระดับของการ
ใหบริการของสวนสาธารณะในระดับตางๆ  ดียิ่งข้ึน  สวนสาธารณะแตละระดับมีบทบาท หนาท่ี
ความรับผิดชอบแตกตางกนัไป  ตามขนาด  ส่ิงอํานวยความสะดวก  และรัศมีการใหบริการ  

Wilkinson (1983) ไดศึกษา และจัดลําดับข้ันสวนสาธารณะ แบงออกไดเปน 6 ระดับ ดังนี้   
1) สนามเด็กเลนเล็กๆ  2) สวนระดับละแวกบาน  3) สวนสาธารณะระดบัชุมชน 4) สวนระดับเขต 
หรือระดับยาน  5) สวนระดับเมือง  6) สวนระดับภาค    

จากการจดัลําดับข้ันสวนสาธารณะเปน 6 ลําดับแลว Wilkinson (1983)ไดศึกษาถึงขนาด
พื้นท่ี,ลักษณะส่ิงอํานวยความสะดวก,บทบาทหนาท่ี รัศมีการใหบริการของสวนแตละระดับ ดังนี้  

1). สนามเด็กเลน (Play Lots) อายุไมเกิน 5 ขวบ ขนาดไมเกิน 10,000  ตารางฟุต  (ประมาณ 
950 ตารางเมตร)  ระยะทางท่ีจะเดนิมาใชไมควรเกิน  800  เมตร  โดยควรจะต้ังอยูในพื้นท่ีใกลบาน 

2). สวนระดับละแวกบาน (Neighborhood Park)  เปนลักษณะสวนสาธารณะท่ีควรจัดใหมี
ในทุกชุมชน  โดยมีพื้นท่ีตํ่ากวา  12.5  ไร  ระยะทางท่ีจะเดินมาใชไมควรเกิน   800  เมตร  หรือ 5-10 
นาที การใชคือใชประจําวันในชวงเวลาส้ันๆ 

3). สวนสาธารณะระดับชุมชน (Community Park)  เปนลักษณะสวนสาธารณะท่ีควรจัดให
มีในทุกชุมชน โดยมีพื้นท่ีไมตํ่ากวา  12.5  ไร  มีส่ิงอํานวยความสะดวกมากข้ึน มีสนามเลนกีฬา
สําหรับเด็กโต มีขอบเขตการใหบริการกวางกวาสวนระดบัละแวกบาน ประมาณ 1,500 – 2,500 
เมตร ให บริการแกประชาชนท่ีอยูโดยรอบประมาณ 1,500 ครัวเรือน 

 4). สวนระดบัเขต หรือระดับยาน (District Park) สวนระดับนี้มีพื้นท่ีต้ังแต 50 ไร ข้ึนไป มี
ส่ิงอํานวยความสะดวกมากยิง่ข้ึน มีบริเวณสําหรับ ปกนกิ มีท่ีจอดรถยนต ทางสําหรับข่ีจักรยาน ท่ี
ตกปลา สนามเด็กเลน สนามกีฬา ท่ีแสดงดนตรี ลานเอนกประสงค เปนตน รัศมีการใหบริการ
มากกวา 1 ชุมชน ความถ่ีในการใชสวน เฉพาะชวงวันหยดุสุดสัปดาห 

5). สวนระดับเมือง (City Park)  เปนสวนสาธารณะท่ีมีพื้นท่ีกวางขวางต้ังแต 100 ไรข้ึนไป 
กิจกรรมภายในมีท้ัง แบบออกกําลัง (Active) และแบบผอนคลาย (Passive) ส่ิงบริการภายใน เชน มี
ทะเลสาบ ท่ีจอดรถ ทางจักรยาน เวทีการแสดง สถานท่ีต้ังแคมปไฟ แลนเรือ ตกปลา ผูท่ีจะมาใช
บริการสวนระดับนี้ตองเดนิทางโดยทางรถยนต หรือจกัรยานยนต ความถ่ีในการใช คือชวงวันหยดุ
สุดสัปดาห    

6). สวนระดับภาค (Regional Park) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญ มีเนือ้ท่ีมากกวา 1,000 
ข้ึนไป มีลักษณะเฉพาะ เชน ลักษณะท่ีงดงามตามธรรมชาติ และมีลักษณะเฉพาะกิจกรรม เชน สวน
สัตวเปดแบบสวนปา สวนนกเลียนแบบธรรมชาติสวนพฤกษศาสตร เปนตน สวนระดับนีใ้หบริการ
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แกประชาชนในเขตพื้นท่ีเมืองท้ังหมด และมีรัศมีการใหบริการไมเกิน 20 กิโลเมตร ความถ่ีในการ
ใช คือไปใชในโอกาสพิเศษ   
 จากขอมูลลําดับข้ันของสวนฯ ของ  Wilkinson (1983)  พีรวรรณ พงศไพบูลย (2538) ได
ศึกษาการจดัลําดับข้ันสวนสาธารณะในประเทศไทย โดยสรุปเปนขอมูลดาน ขนาดพืน้ท่ี ส่ิงอํานวย
ความสะดวก รัศมีการใหบริการ   การรองรับกลุมประชากร  และความถ่ีของการไปใช  โดยสรุป
เปนตารางดังตอไปนี้   
 
ตารางท่ี 2.3 ลําดับข้ันสวนสาธารณะ   

ลําดับขั้น ขนาดพ้ืนท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก รัศมีการ
ใหบริการ 

การรองรบั
กลุมประชากร 

ความถี่ของการ
ใชสวน 

สนามเด็กเลน  
(Play Lots)   

ไมเกิน 200 ตร.
ม. 

กระบะทราย, บอทราย, 
ชิงชา   

800 เมตร 200-300 คน การใชประจําวัน 

สวนระดับละแวกบาน 
(Neighbor-hood Park) 

ตํ่ากวา  12.5 ไร   สนามเด็กเลน, สนามกีฬา
สําหรับเด็กโตเลนกันเปนทีม 

800 เมตร 800-1,000 คน การใชประจําวัน 

สวนสาธารณะระดับ
ชุมชน 
( Community Park) 

มากกวา  12.5 ไร   มีสนามกีฬาขนาดใหญ, มี
ความรมร่ืน บางแหงใชจัด
งานเทศกาลของเมือง 

2,500 
เมตร 

ประชากร
ประมาณ 1,500 
ครัวเรือน 

การใชประจําวัน 

 สวนระดับยาน 
( District Park) 

มากกวา50 ไร   มีบริเวณสําหรับปกนิก ทาง
สําหรับขี่จักรยาน ที่ตกปลา 
ที่แสดงดนตรี ลานอเนก-
ประสงค 

6,400 
เมตร 

รองรับ
ประชากร
จํานวนมาก 

ชวงวันหยุดสุด
สัปดาห 

สวนระดับเมือง  
(City Park) 

มากกวา 100 ไร มีทะเลสาบ ทางจักรยาน เวที
การแสดง สถานท่ีต้ังแคมป
ไฟ แลนเรือ ตกปลา 

6,400 
เมตร 

รองรับ
ประชากร
จํานวนมาก 

ชวงวันหยุดสุด
สัปดาห 

สวนระดับภาค 
(Regional Park) 

มากกวา1,000 ไร ลักษณะท่ีงดงามตาม
ธรรมชาติ มีสวนสัตวเปด
แบบสวนปา สวนนก
เลียนแบบธรรมชาติ  สวน
พฤกษศาสตร 

ไมเกิน 20 
กิโลเมตร 

รองรับ
ประชากรไดไม
จํากัด 

ชวงวันหยุดสุด
สัปดาห และ
โอกาสพิเศษ 

ที่มา: พีรวรรณ พงศไพบูลย แนวทางการจัดเตรียมสวนสาธารณะระดบัชุมชน กรณศีึกษา ผังเมืองรวม เมืองชลบุรี, 2538 

   
จากตารางลําดบัข้ันสวนสาธารณะ ทําใหเหน็ถึง ขนาดพื้นท่ี,ส่ิงอํานวยความสะดวก,รัศมี

การใหบริการ,การรองรับกลุมประชากร และความถ่ีของการใช ของสวนแตละระดับ    
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  2.2.3  สรุปมาตรฐานสวนสาธารณะ  
จากการพจิารณามาตรฐานสวนสาธารณะดงักลาวขางตน ทําใหทราบวามาตรฐานของการ

ใชพื้นท่ี ตอ จาํนวนประชากร อยางเชนท่ีใชในประเทศตะวนัตก ไมสามารถนํามาใชกับพื้นท่ีศึกษา
ได มาตรฐานท่ีจะนํามาใชเปรียบเทียบไดคือ มาตรฐาน 10 ไร ตอประชากร 1,000 คน หรือ 15 ตาราง
เมตร ตอประชากร 1 คน แตปจจุบันในเขตเทศบาลนครเชียงใหม มีพืน้ท่ีโลงเพื่อการพักผอนหยอน
ใจ เพยีงแค 2.98  ตารางเมตร ตอ ประชากร 1  คน ซ่ึงเปนคาท่ีนอยมากเม่ือเทียบกับคามาตรฐาน    

การออกแบบพื้นท่ีและองคประกอบของสวนสาธารณะในปจจุบันแบงเปนหลายระดับ และ 
หลายขนาด  ซ่ึงรองรับกิจกรรมท่ีแตกตางกนัออกไป  ซ่ึงผูศึกษาไดมุงประเด็นศึกษาการออกแบบท่ี
สวนสาธารณะในละแวกบาน  (Neighborhood Park) เปนลักษณะสวนสาธารณะในชุมชน  โดยเฉล่ีย
มีพื้นท่ีตํ่ากวา  12.5 ไรระยะทางท่ีจะเดินมาใชไมเกนิ 800  เมตร หรือ  5-10  นาที  Wilkinson (1983)  
เพราะเปนสวนสาธารณะใกลกับท่ีพักอาศัย และเกี่ยวพนักับวิถีชีวิตของผูคนท่ีอาศัยอยูโดยรอบสวน   

2.2.4 หลักการออกแบบสวนสาธารณะ 
หลักการออกแบบผังบริเวณไดมีผูศึกษาไว ดังนี ้
 เดชา  บุญคํ้า (2539)  ไดกลาวถึงลําดับของความคิดข้ันวกิฤตไววา   การวางผังบริเวณก็มี

ลักษณะเชนเดยีวกับการแกปญหาอ่ืนๆ  ลําดับความคิดข้ันวิกฤตใน  การคนควาวิจยั การวิเคราะห 
และการสังเคราะหนับเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการวางรูปงาน  ผูออกแบบผังบริเวณจะตอง
จัดทําโปรแกรม และรายการของขอตองการตางๆ ท่ีจําเปนในการทํางาน ผูออกแบบจะตองคอย
ปองกันอยูตลอดเวลา มิใหมีการทึกทัก คิดคาดคําตอบ หรือวิธีการลวงหนา วาตองเปนอยางนัน้อยาง
นี้ หรือยอมตกอยูในอิทธิพลของส่ิงใด ส่ิงหนึ่ง ส่ิงเหลานี้จะเปนความมืดมาปดบังความคิดท่ีดีท่ีสุดท่ี
จะเกิดข้ึน  

การวิเคราะหผังบริเวณควรพิจารณา รูปราง รูปทรง เดิมของบริเวณท้ังหมด ท้ังธรรมชาติ 
และส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน ท้ังนี้เพื่อหาคุณภาพเฉพาะของบริเวณ ซ่ึงเปนตัวกําหนดเอกลักษณของ
บริเวณนั้นๆ รวมท้ังความสัมพันธของส่ิงแวดลอมท้ังหมด เพื่อพิจารณา ขอดี ขอเสีย และเลือกเอา
แผนภูมิท่ีดีท่ีสุดมาใช การสังเคราะหข้ันตอนการออกแบบ เปนการแปล และปะติดปะตอ
องคประกอบตางๆ ใหเปนแบบซ่ึงกลมกลืนเขากับบริเวณ โดยไมมีขอเสียสําคัญในดาน
ความสัมพันธกับกับพื้นท่ีสวนรวม (เดชา บุญคํ้า, 2539) 

       การออกแบบสวนสาธารณะจําเปนตองรูเกี่ยวกับระยะตางๆ ท่ีเกีย่วพันกับความรูสึก
ของผูคน หรือ มิติของมนุษย  (Human Dimension)  ในการสัมพันธกับส่ิงตางๆ รอบตัว  ตอง
คํานึงถึง ลักษณะกายภาพ มิติทางสังคม วัฒนธรรม โดย Carr (1992)  ไดศึกษาวา การออกแบบท่ีดี
ตองดูความ สัมพันธระหวาง สถานท่ี กับ ผูใช ผูออกแบบตองเขาใจความตองการของผูใช และตอง
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พิจารณาถึงความหลากหลายของกลุมผูใช เชน ศาสนา ชาติพันธ  เพื่อใชเปนเกณฑมาตรฐานในการ
ออกแบบ นอกจากนี้ยังกลาวตอไปอีกวา การรับรู การตอบสนอง และวิสัยทัศนของผูใชภายในพ้ืนท่ี 
จะเปนขอมูลสําคัญในการออกแบบ    และการจัดการ   ยิง่ถาผูใชมีสวนในข้ันตอน   การวิเคราะห 
ออกแบบ และจัดการ จนิตนาการที่เปนจริงของผูคนในพื้นท่ี จะทําใหเห็นรูปราง รูปฟอรม ความ
ชัดเจน และความคิดของผูคนในพืน้ท่ี ซ่ึงมิติของผูคน (Human Dimension) ในแตละสถานที่ควรมา
จากขอมูลทางดานการพดูคุย การถกเถียง การวิเคราะห และสรุป ของผูคนแตละสถานท่ี   

การออกแบบพื้นท่ีและองคประกอบของสวนสาธารณะในปจจุบันแบงเปนหลายระดับ และ 
หลายขนาด  ซ่ึงรองรับกิจกรรมท่ีแตกตางกนัออกไป  ซ่ึงผูศึกษาไดมุงประเด็นศึกษาการออกแบบท่ี
สวนสาธารณะในละแวกบาน  (Neighborhood Park) เปนลักษณะสวนสาธารณะในชุมชน  โดยเฉล่ีย
มีพื้นท่ีตํ่ากวา 12.5 ไร ระยะทางท่ีจะเดินมาใชไมเกนิ 800 เมตร หรือ  5-10 นาที  (Wilkinson, 1983)  
เพราะเปนสวนสาธารณะท่ีใกลกับท่ีพกัอาศัย และเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของผูคนท่ีอาศัยอยูโดยรอบ
สวนฯ ซ่ึงไดศึกษาไวดังนี ้

2.2.5 องคประกอบของสวนสาธารณะใกลท่ีพักอาศัย (Neighborhood Park)  
จากตารางลําดบัข้ันสวนสาธารณะของ  พีรวรรณ พงศไพบูลย (2538)  ท่ีกําหนดส่ิงอํานวย

ความสะดวกส่ิงบริการภายในสวนสาธารณะ  ใกลท่ีพักอาศัย   (Neighborhood Park)  วาควร
ประกอบดวย สนามเด็กเลน, สนามกีฬาสําหรับเด็กโตเลนกันเปนทีม  อมรรัตน กฤตยานวัช (2526) 
ไดกลาวถึงลําดับข้ันของสวนสาธารณะวา “สวนในละแวกบานควรมีองคประกอบดาน ท่ีพักผอน
ขนาดเล็ก มีสนามหญา  ท่ีโลง  มีสนามเด็กเลน  ท่ีวิ่งเลน  มีเกาอ้ีนั่ง และตนไมใหรมเงา  นอกจากนี้
การศึกษาของ  Doell (1969)  ท่ีกําหนดวาองคประกอบ  ส่ิงบริการ สวนสาธารณะใกลท่ีพักอาศัยควร
ประกอบดวย สนามซอฟบอล เคร่ืองมือสําหรับการละเลนตางๆ  (Playing Equipment) ทางเดินตาง
ระดับ (Multiple Use Paved Area)  พื้นท่ีท่ีมีพุมไม  และพืชพันธไม  และมีท่ีสําหรับจอดรถ และควร
มีสถานท่ีชุมนุมหรือพบปะพดูคุยกนัภายในหนวยยอยของชุมชน  นอกจากนี้ วิลคินสัน Wilkinson 
(1983)  ยังไดศึกษาเกี่ยวกับตําแหนงของสวนฯ วาควรจะต้ังอยูใกลกบัโรงเรียน เพราะจะมีผูตองการ
ใชมาก โดยกลาววา “สวนสาธารณะใกลท่ีพักอาศัยตองเปนสวนท่ีมีท้ังกิจกรรมแบบออกกําลัง 
(Active) และกิจกรรมแบบผอนคลาย (Passive) ใกลกับโรงเรียนประถมหรือโรงเรียนมัธยม เพื่อ
ใหบริการแกเด็กๆ และควรมีพื้นท่ีบางสวนสําหรับชุมนมุ หรือฝกอบรม เพื่อใหความรูแกเยาวชน 
เชน ลานกวาง หรือ ลานกิจกรรม     

กลาวโดยสรุปแลวสวนสาธารณะใกลท่ีพักอาศัย (Neighborhood Park) ไดมุงเนนไปท่ีการ
รองรับการใชงานของเด็ก และเยาวชนในพื้นท่ี เชน ในพื้นท่ีตองมีสนามเด็กเลน ท่ีวิง่เลน และลาน
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กีฬา  เชน  ซอฟบอล   และสวนสาธารณะใกลท่ีพักอาศัย   ควรตั้งอยูใกลกับโรงเรียน  เพราะจะมีผู
ตองการใชมาก  และควรมีพืน้ท่ีท่ีเปนศูนยกลางสําหรับทํากิจกรรมระหวางผูใหญ กับเยาวชน 

2.2.6 พฤติกรรมทางสังคมท่ีเก่ียวของกับสวนสาธารณะ 
 พฤติกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการของชีวิตในเมือง Halprin (1963) ไดแบงเปน2 สวนคือ 
      - ชีวิตเพื่อสังคม มีการสัมพันธติดตอกบัคนอ่ืนๆ และการเปดเผยตัวเอง (Extrovert) ซ่ึง

ไดแกชีวิตของผูคนตามทองถนนท่ีวางกวางๆ อยางพลาซา ลานขนาดใหญ ศูนยกลางในบริเวณตางๆ 
เชน  ศูนยเยาวชน  สมาคมตางๆ  แหลงพานิชยกรรม  พพิิธภัณฑ  โรงภาพยนตร  ไนตคลับ  ซ่ึงสวน
ใหญอยูภายนอก ในพืน้ท่ีตางๆของเมือง ซ่ึงจะมีคนมากมายมีการติดตอกัน มีสวนรวมในกจิกรรม
ตางๆของเมือง เปนไปตามธรรมชาติของมนุษยท่ีตองอยูรวมกันเปนสังคม 

     - ชีวิตเพื่อความเปนสวนตัวไมเปนทางการ (Informal) ปดตัวเอง (Introvert) ตองการ
ความเงียบสงบ ตองการออกไปจากผูคนท่ีมากมายเพื่อหาความสงบและพักผอน 

ความตองการขั้นมูลฐานท่ีเปนแรงกระตุนใหบุคคลสนใจในกิจกรรมนันทนาการ และการท่ี
จะขยายขอบเขตของการนันทนาการนัน้ ตองคํานึงถึงองคประกอบหลายอยางเชน  

     - ความสนใจดานพลานามัย ความสนใจนี้มีอยูในบุคคลท่ัวไป แตจะมีมากในเยาวชนท่ี
สนใจกจิกรรมประเภทท่ีตองใชกําลัง 

     2) ความสนใจเร่ืองการคบคาสมาคม โดยท่ัวไปเราตองการการติดตอกันและกันดวยการ
สนทนาพูดคุย ความสนใจนีจ้ะนําไปสูการพักผอนหยอนใจ 

     - ความสนใจในเร่ืองการเรียน คนสวนมากมีความตองการท่ีจะเรียนรูส่ิงตางๆ ท่ีสนใจ 
และพยายามแสวงหาประสบการณ      

2.2.7 การออกแบบลักษณะสวนสาธารณะใกลท่ีพักอาศัย (Neighborhood Park)  
การออกแบบลักษณะสวนสาธารณะใกลท่ีพักอาศัย ตองคํานึงถึงรูปแบบ ตําแหนง องค- 

ประกอบภายในสวนฯ คํานึงถึงผูใชสถานท่ีกลุมประเภทตางๆ ระยะความเปนสวนตัว รวมท้ัง
บรรยากาศการจัดสวนพืชพนัธุไมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีนัน้ๆโดยอาศัยพื้นฐานในการจัดองคประกอบ
ทางศิลปะในการวางผัง โดยการออกแบบสวนสาธารณะในชุมชน แบงประเภท ดังนี ้ 

        ก. รูปแบบ และตําแหนงสวนสาธารณะใกลท่ีพกัอาศัย 
        ข.  การออกแบบโดยคํานึงถึงผูใชสถานท่ี 
        ค. ความเปนสวนตัว 
        ง. ความตองการของผูใชดานบรรยากาศ 
        จ. การออกแบบโดยคํานึงถึงความสวยงาม 

         มีรายละเอียดดังนี ้
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        ก. รูปแบบ และตําแหนงสวนสาธารณะใกลท่ีพักอาศัย  บัลลังก วิเศษศรี (2543) ได
ศึกษาวา รูปแบบ และตําแหนงสวนสาธารณะใกลท่ีพักอาศัย  ตองเปนสวนสาธารณะท่ีคนในละแวก
นั้นๆ สามารถใชไดเปนประจํา  และมักใชในเวลาส้ันๆ  เชน ชวงท่ีมีเวลาวางในตอนเย็น  หรือกอน
ออกไปทํากิจกรรมนอกบาน  โดยปรกติแลวจะเปนวัยรุนมากกวาวยัผูใหญ  เพราะมีเวลาวางมากกวา 
กิจกรรมหลักๆ  ของสวนสาธารณะในชุมชน  จึงมักมีสนามเด็กเลน   และสนามกฬีาเปนหลักและมี
กิจกรรมประเภทนั่งพกัผอนเงียบๆ การเลนเกม การจับกลุมคุยกันเปนกิจกรรมรองลงมา ชุมชนหลาย
แหงมีการใชถนนหนาบานบานเปนท่ีพกัผอนดวย  โดยเฉพาะเด็กๆ มักชอบเลนตามถนน  อาจเปน
เพราะถนนเปนลานท่ีกวาง  เหมาะกับการเลนหลายๆ คน สามารถเลนกีฬาไดหลายประเภท  และ
สามารถเช่ือมตอกับบริเวณหนาบานของเด็กอ่ืนๆ ท่ีเลนดวยกัน เหมือนกับเปนพื้นท่ีใชสอยรวมกนั
ของทุกบาน  แตมีขอเสียคือการเลนในถนนมีอันตรายท่ีเกิดจากยวดยานพาหนะท่ีวิ่งผานไปมา  

ผูบริหารชุมชนจึงควรจดัทางเลือกอ่ืนๆสําหรับเด็กๆ เชนการจัดสนามเด็กเลนใหเปนท่ีเปน
ทาง และพยายามใหเปนสนามเด็กเลนท่ีสงเสริมจินตนาการของเด็กๆ  ในชุมชนบางแหงจัดเตรียม
พื้นท่ีของสวนฯ  ไวแบบผอนคลาย  (Passive Recreation)  แตไมมีผูเขาไปใชมากเทาท่ีควร  จึงควร
ออกแบบสวนฯ ใหมีลักษณะการเคล่ือนไหว (Active Recreation) ผสมผสานไปกับการพักผอนแบบ
ผอนคลาย ดูจะไดผลดีกวา ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะผูใชสวนใหญเปนเดก็ และวัยรุน ซ่ึงจะสนใจใน
กิจกรรมท่ีใชการเคล่ือนไหวมากกวา  และในกจิกรรมประเภทผอนคลายตองการส่ิงรองรับทาง
สายตาในลักษณะท่ีเคล่ือนไหวไปมาได เชน เด็กเลน คนเดินจูงสุนัข ฯลฯ ซ่ึงเปนลักษณะท่ีเรียกวา 
“คนดึงดูดคนดวยกัน”  หากมีคนมาเดินมาเลน จึงจะมีคนเดินมานั่งพักผอน  เปนตน  ท้ังนี้ยกเวน
ลักษณะท่ีเปนพื้นท่ีโลงวางขนาดใหญ การจัดใหมีเฉพาะกิจกรรมผอนคลาย ก็อาจใชงานไดดี เพราะ
พื้นท่ีโลงกวางสามารถใชเปนท่ีพักสายตาไดดี ดังนั้นภายในสวนสาธารณะชุมชน จึงควรจัดใหมีจดุ
ดึงดูดผูคนท่ีมาใชอยางแนนอนอยางนอย 1 จุด เพื่อเปนกิจกรรมท่ีจะใชดึงผูอ่ืนเขามาใชพื้นท่ีดวย 
กิจกรรมท่ีมีแรงดึงดูดสามารถดึงผูใชไดแนนอน เชน ฟตุบอล บาสเกตบอล ตะกรอ ฯลฯ โดยจัด
ขอบเขตของกิจกรรมใหมีพืน้ท่ีแนชัด และจัดสวนนั่งพกัผอน นั่งคุยเปนพื้นท่ีประกอบกิจกรรม
เหลานั้น 

สวนสาธารณะชุมชน จดัเปนพื้นท่ีใชสอยแบบ “เขม” คือ มีผูใชสวนฯ หนาแนนกวาสวนฯ 
ประเภทอ่ืนๆ การวางผังจึงตองมีการแบงพืน้ท่ีสําหรับกิจกรรมตางๆ คอนขางชัดเจน ซ่ึงการแบง
พื้นท่ีดังกลาวนี้ เปนการแบงในทางความรูสึกคือ ไมไดใชร้ัวหรือประตูแบงกั้นอนาเขต แตเปนการ
แบงใหรูสึกเหมือนวาพืน้ท่ีโลงนั้น ไดถูกแบงออกเปนหลายหอง โดยที่ยังคงความรูสึกเปนพื้นท่ีเปด
โลงท่ีตอเนื่องกันได สวนสาธารณะชุมชนที่ดีจะมีสวนสรางความสัมพันธท่ีดีในชุมชนดวย 
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การวางตําแหนงของสวนสาธารณะ และการกําหนดทางเขา-ออก เปนสวนสําคัญสวนหนึ่ง
ท่ีจะทําใหคนในชุมชนรูสึกวาเปนพื้นท่ีสวนกลาง การเขาถึงสวนสาธารณะในชุมชนจะตองสะดวก
และปลอดภยั การเดินทางสวนใหญจะเปนทางเทา และจักรยาน ดังนัน้ระบบทางเทา และสภาพทาง
เทาของชุมชนควรจะดีมีความตอเนื่องพอสมควร ในถนนท่ีมียวดยานมากควรมีชองทางเฉพาะ
สําหรับใชจักรยานไดสะดวก (บัลลังก วิเศษศรี, 2543) 

ข.  การออกแบบโดยคาํนงึถึงผูใชสถานท่ี 
 บัลลังก วิเศษศรี (2543) ไดศึกษาการออกแบบสวนสาธารณะวานอกจากคํานึงถึงองคประ 

กอบทาง ดานกิจกรรม และทางดานพื้นท่ีแลว ยังตองประกอบกับการวิเคราะหหาขอมูลของผูใช
พื้นท่ีดวย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการออกแบบสวนสาธารณะดวย โดยมีหัวขอดังตอไปน้ี 

- เปนผังท่ีผูใชโครงการทุกกลุมสามารถทํากิจกรรมท่ีตนตองการไดเปนอยางดี ความ
ตองการของผูใชสามารถแบงไดเปนความตองการทางดานรางกาย และความตองการทางดานจิตใจ 

- เปนผังท่ีสามารถกระจายการใชพื้นท่ีไดอยางท่ัวถึง ควรออกแบบใหพืน้ท่ีทุกสวนของผัง 
มีผูใชอยางท่ัวถึงไมกระจุกตัวแออัดอยูเฉพาะบริเวณใดบริเวณหนึ่ง โดยปรกติแลวสวนฯแตละแหง
จะมีกจิกรรมมากกวา 1 อยางข้ึนไป มีท้ังกิจกรรมท่ีหนาแนนนอย และกจิกรรมท่ีหนาแนนปาน
กลาง-มาก การวางกิจกรรมเหลานี้ควรจัดวางใหสลับพื้นท่ีกันไป 

- เปนผังท่ีมีความสุนทรียภาพแกผูใชบริเวณ ควรเปนสวนสาธารณะท่ีมีความสวยงาม 
สะอาด มีระเบียบ เม่ือเขามาใชแลวเกดิความสบายใจปลอดโปรง จึงตองอาศัยทักษะพ้ืนฐานดานการ
จัดองคประกอบทางศิลปะ ผนวกกับความเขาใจในมาตราสวนของพื้นท่ีสาธารณะอยูพอสมควร 

- เปนผังท่ีเอ้ือตอการจัดการ และดูแลรักษา งานวางผัง และออกแบบเปนงานท่ีตองคํานึง ถึง
ผลในระยะยาว ซ่ึงการวางพืน้ฐานดานการจัดการ และการดูแลรักษาไวเปนอยางดี จะมีสวนใหงาน
ท้ัง 2 ดานนี้งายข้ึน และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพข้ึน 

- การออกแบบผังใหไมเกิดการขัดแยงระหวางกลุมผูใชพื้นท่ี ผูใชพื้นท่ีในสวนสาธารณะ 
มักมีคนหลายประเภทเขามาใชพื้นท่ีรวมกนั คนบางประเภทอาจใชพื้นท่ีรวมกันได ในขณะท่ีคนบาง
ประเภทใชพื้นท่ีรวมกันไมได ผูออกแบบควรศึกษากลุมผูคนท่ีมีโอกาสเขามาใชพื้นท่ีของ
สวนสาธารณะใหละเอียดถ่ีถวนกอน   

ค.  ความเปนสวนตัว  
วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร (2541) ไดศึกษาวาความเปนสวนตัวมีหลายระดับ แมในสวนสาธารณะ 

ซ่ึงเปนท่ีรวมของคนหลายกลุม ผูใชแตละคน หรือแตละกลุมก็ตองการการเปนสวนตัว เพราะการ
พักผอนคือการทําตัวตามสบายไมอยูในการสังเกตของใคร ความรูสึกสวนตัวนี้นักจติวิทยาได
แบงเปนระดับ ดังนี้  
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-  ภาวะสันโดษ  (Solitude)  ไดแกการอยูลําพังอยางแทจริง  ความเปนสวนตัวในสวน 
สาธารณะมักเปนภาวะนิรนาม และภาวะอยูในกลุม ซ่ึงเปนการอยูในท่ีสาธารณะโดยไมมีใครสังเกต 
หรือใหความสนใจ ฉะนั้นตําแหนงของท่ีนั่งจะตองไมเดน และออกแบบเพื่อหลีกเล่ียงการขัดแยง
ระหวางกลุม 

-  ภาวะอยูในกลุม (Intimacy) ไดแกความรูสึกเปนสวนตัวในกลุมบุคคลท่ีใกลชิดสามารถ
พูดคุยกนัไดอยางเพลิดเพลิน โดยท่ีรูสึกวาคนกลุมอ่ืนๆ ไมไดสังเกตเห็นหรือไมไดสนใจ รูสึกคลาย
กับวากลุมของเขาอยูกันโดยลําพัง 

-  ภาวะนิรนาม (Anonymity) ไดแกความรูสึกเปนสวนตัวในกลุมคนมากๆ ท่ีไมมีใครรูจัก  
หรือจําได เชน  การปรากฏตัวบนทองถนน  ในสวนสาธารณะ  ในการรวมเดนิขบวน  ฯลฯ  โดย
ปราศจากผูอ่ืนท่ีรูจักตน  

-  ภาวะสํารวม (Reserve) เปนสภาวะของความเปนสวนตัวของบุคคลในกลุมท่ีตางพยายาม
ไมเปดเผยเร่ืองราวบางประการท่ีคิดวาเปนเร่ืองสวนตัวโดยเฉพาะ อีกลักษณะหนึง่ของความสํารวม
คือ การที่บุคคลสามารถวางใจการลวงลํ้าตางๆ โดยไมสนใจแตประการใด เชน การทีบุ่คคลสามารถ
คิดหรือทําส่ิงอ่ืนได ในขณะท่ีถูกรบกวนจากเสียงคุยกันจากบุคคลอ่ืน    

นอกจากนี้  เดชา บุญคํ้า (2539)  ไดศึกษาวา  การเวนระยะ  และ การกําหนดขอบเขต  เปน
สวนสําคัญในการจัดพืน้ท่ีท่ีมีผูใชหลากหลายกลุมในพ้ืนท่ีเดียวกนั โดยกลาววา “การเวนระยะ” เปน
อยางแรกท่ีผูออกแบบตองคํานึงถึง และตองจัดใหมีพื้นท่ีกวางขวางมากพอ การจดัระยะใหบุคคล 2 
กลุมอยูหางกนัพอที่จะไมทําใหเกิดการรบกวนกันในการใชพื้นท่ี นับเปนวธีิแรกท่ีจะหลีกเล่ียงความ
ขัดแยงในความรูสึก สวน “การกําหนดขอบเขต” เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะชวยหลีกเล่ียงความรูสึกในการ
รบกวนในการใชพื้นท่ีของคน  2  คน หรือ 2  กลุม พื้นท่ีรอบตัวกลุมคนเปนส่ิงท่ียดืหยุนไดตาม
สภาพแวดลอม และสถานการณ เราสามารถจํากัดพื้นท่ีรอบตัวกลุมคนใหกวางหรือแคบลงได โดย
การกําหนดพืน้ท่ีใหแนชัด และสรางฉนวนกีดกั้นระหวางกลุมใหชัดเจน   

นอกจากนี้  เดชา บุญคํ้า (2539)  ยังกลาวถึงลักษณะของพื้นท่ีสวนสาธารณะ  สามารถสราง
ขอบเขตของพ้ืนท่ีได โดยใหความรูสึกถึงขอบเขตของกิจกรรมใหแนชัด ส่ิงท่ีใชแบงแยกพื้นท่ีไดแก
องคประกอบตางๆ ดังนี ้

-  การแบงพืน้ท่ีดวยองคประกอบในระนาบพ้ืน (Horizontal Plane) ไดแกการยกระดบัพื้น
ใหสูงข้ึน หรือการกดระดับพืน้ใหลดลงไปจากอีกบริเวณหนึ่ง การเปล่ียนสีหรือวัสดุของวัสดุปูพื้น 

-  การแบงพืน้ท่ีดวยองคประกอบในระนาบดิ่ง (Vertical Plane) องคประกอบท่ีใชแบงพื้นท่ี
ในแนวต้ังไดแก แปลงไมพุม หรือไมคลุมดิน กระบะตนไม กําแพงเตี้ย กําแพงสูง ร้ัว ราว มือจับ 
เนินดนิ ฯลฯ 
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-  การแบงพืน้ท่ีดวยองคประกอบในระนาบเหนือศรีษะ (Overhead Plane) ไดแก การแบง
สวนของพื้นท่ีออกดวยการแบงส่ิงท่ีอยูเหนอืระดับศีรษะมนุษย เชน ศาลา ซุมไมเล้ือย แนวทรงพุม
ของตนไมใหญ หลังคาคลุมทางเดิน ฯลฯ   

ง.  ความตองการของผูใชดานบรรยากาศ 
 บัลลังก วิเศษศรี (2543) ไดศึกษาวาผูใชสวนสาธารณะยงัมีความตองการดานบรรยากาศอีก

ดวย ซ่ึงบรรยากาศนั้นๆ ควรจะเหมาะสมกบักิจกรรมท่ีเกดิข้ึนในดานการสรางสภาพแวดลอม เพื่อ
ความสบายของมนุษย การออกแบบจึงควรศึกษากอนวาพื้นท่ีนั้นๆ จะใชในเวลาใด มากนอยอยางไร 
สวนสาธารณะบางแหงมีตนไมมากดูรมร่ืนนาพักผอนในเวลากลางวนั แตคร้ันถึงเวลาเย็นกลับไม
คอยมีผูใชเพราะจะมืดทึบเกนิไปสําหรับนัง่พักผอน 

บรรยากาศท่ีใหความเปนสวนตัวควรจะมีอยูบางในสวนสาธารณะ ท้ังนี้เพราะ “ความเปน
สวนตัว” หมายถึงการไมยุงเกี่ยวกับผูอ่ืน จงึมักจะไดแกการสรางพื้นท่ีพักผอนใหแยกออกจากทาง
สัญจร เปนพื้นท่ีท่ีผูใชสามารถกําหนดขอบเขตของตนได และรูสึกวาไดควบคุมบริเวณน้ันๆ อยูโดย
ไมถูกรุกลํ้าโดยบุคคลอ่ืน สวนสาธารณะควรแสดงออกถึงภาพจําลองทางธรรมชาติ ซ่ึงธรรมชาติจะ
ใหผลดีกับจิตใจ เดก็ๆท่ีเติบโตทามกลางธรรมชาติ มักจะเปนเด็กท่ีแข็งแรง สรางสรรค และจิตใจ
ออนโยน  การออกแบบจึงควรคํานึงถึงองคประกอบทางธรรมชาติ เชน ตนไม สีเขียว สระนํ้า นก 
แมลง พืชพันธุ รวมถึงสัตวน้ําตางๆ ผูคนมักพอใจในองคประกอบทางธรรมชาติเหลานี้ แมจะไมใช
การจําลองภาพรวมของธรรมชาติมาท้ังหมดก็ตาม   

จ.  การออกแบบโดยคาํนึงถึงความสวยงาม 
 เดชา บุญคํ้า (2539)  กลาววาความสวยงามของสวนสาธารณะ ทําใหผูใชเกิดความสบายใจ 

และเกดิความระมัดระวังในการใชสถานท่ี ไมทําใหสถานท่ีเกิดความเสียหายตอสถานท่ี หรือพืช
พันธไม โดยสวนสาธารณะทุกๆ รูปแบบจะมีส่ิงท่ีใหความงามพ้ืนฐานเหมือนๆกนั คือ 

- การจดัองคประกอบของสวนสาธารณะจะตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั (Unity)  
- การจัดองคประกอบของสวนสาธารณะจะตองมีขนาดสัดสวน (Scale) เปนอยางเดียวกัน 
- สวนโดยรวมมีความสะอาดเรียบรอย มีการดูแลรักษาท่ีดี (Maintenance)  
การจัดองคประกอบของสวน ใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัเปนทักษะของผูมีประสบ 

การณดานศิลปะ หมายถึงท้ังดาน รูปราง (Shape) สี (Color) เสน (Line) ผิวสัมผัส (Texture) โดยรวม
มีความไปดวยกันไดดี ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัจะเกิดข้ึนกต็อเม่ือผูออกแบบไดตัดสินใจไดแน 
นอนแลวในเร่ืองของภาพรวม (Theme) ของสวน อาจเปนลักษณะกลมกลืนกันไปท้ังพื้นท่ีก็ได การ
ท่ีองคประกอบของสวนแตละสวนจะสงเสริมซ่ึงกันและกันจะตองมีท้ังจุดท่ีเปนจุดเดนของบริเวณ 
สวนท่ีไมมีจดุเดนเลยจะเปนงานท่ีไมมีความนาสนใจ ถาเปนงานในพื้นท่ีใหญอาจทําใหหลงทางได 
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ขนาดสวน  (Scale)  หมายถึงขนาดองคประกอบท่ีใช  เม่ือเปรียบเทียบกบังานโดยรวมงานในสวน 
สาธารณะท่ัวๆไป มักใชขนาดสวนปรกติ คือขนาดสัดสวนของมนษุยเพราะมนุษยตองเขาไปใชงาน  

2.2.8 สรุปแนวคิดและการออกแบบสวนสาธารณะ 
        หลักการออกแบบสวนสาธารณะตองมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการใชเวลาวางของผูคน 

ตองศึกษาองคประกอบพื้นฐานในการออกแบบสวนสาธารณะใกลท่ีพกัอาศัย  การออกแบบตอง
กระจายการใชพื้นท่ีอยางท่ัวถึง โดยสลับกิจกรรมแบบใชกําลัง (Active) กับกิจกรรมแบบผอนคลาย 
(Passive) นอกจากนีย้ังตองคํานงึถึงความเปนสวนตัวในระดับตางๆ  และประเภทของผูคนท่ีจะมาใช  
ตองรูวิธีการกาํหนดพืน้ท่ีในระนาบตางๆ  เชน  องคประกอบในระนาบพ้ืน,  ระบานผนัง,  ระนาบ
หลังคา หรือซุมตางๆ  นอกจากนี้ตองรูหลักการทางศิลปะในการออกแบบ  การควบคุมบรรยากาศ
ของสวน  วิธีการจัดองคประกอบทางธรรมชาติ  เพื่อผลประโยชนสูงสุดแกประชาชนท่ีเขาไปใช
สวนสาธารณะ  และในการสรางสวนสาธารณะตามข้ันตอน ตามแนวคิดท่ีกลาวมาแลวในเบ้ืองตน   
         นอกจากรูทฤษฏีการออกแบบสวนสาธารณะในรูปแบบตางๆ แลวเพื่อใหการออกแบบ
สวนสาธารณะ  สามารถตอบสนองความตองการใช จากประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางสมบูรณ ในการ 
ศึกษาจึงจําเปนตองใหประชาชนในพ้ืนท่ี  มีสวนรวมในการวางแผน, ดําเนินกิจกรรม และรวม
ประเมินผลการทํางานดวยซ่ึงเปนการศึกษาในลักษณะท่ีใหประชาชนมีสวนรวม จึงตองศึกษาถึง
แนวความคิดและทฤษฏีการมีสวนรวมจากภาคประชาชนดวย 
 
2.3 แนวความคิดและทฤษฏีการมีสวนรวม 
 การประยกุตพืน้ท่ีโลงในวดัเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ จําเปนตองอาศัยความรวมมือจาก
ประชาชนในพื้นท่ี ในการใหขอมูล และเสนอแนวความคิด  ทัศนคติ  ความคิดเหน็  ความตองการ
ในการจดัองคประกอบตางๆ  ท่ีตองการใหมี  ท้ังทางดานกายภาพ,  ทางดานกิจกรรม  และทางดาน
ส่ิงบริการสาธารณะ  เพื่อใหไดขอมูลท่ีตรงประเด็น  และเปนขอมูลท่ีถูกตอง  ซ่ึงเปนลักษณะของ
การทํางานโดยประชาชนมีสวนรวมศึกษาวิจยั  
  ในการศึกษาขอมูลจึงจําเปนท่ีตองศึกษาทฤษฏีการมีสวนรวมของประชาชน วามีวิธีการ 
รูปแบบ และข้ันตอนอยางไร ในทฤษฏีการมีสวนรวมไดมีผูศึกษาไวดังนี้ 
 Parsons (1937) ไดสรางทฤษฎีการกระทําโดยสังคม (The Theory of Social Action) โดยได
อธิบายถึงการกระทําของมนษุย  (Action  of  Human)  ในลักษณะท่ีสามารถนําไปปรับใชในสังคม
ท่ัวไป  (General Theory of Action)  โดยไดกลาววาการกระทําใดๆ  ของมนุษยจะเกดิข้ึนโดยมี
องคประกอบท่ีเกิดจากการกระทําโดยสังคม (Societal Action System)  โดยเรียกวาระบบ  AGIL 
Paradigms  ซ่ึงประกอบไปดวย 
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 1) พฤติกรรม และบุคลิกภาพของแตละบุคคล    
 2) ระบบสังคมท่ีบุคคลนั้นเปนสมาชิกอยู   
 3) ระบบชุมชนท่ีเปนรากฐานของระบบสังคมนั้น   
 3) ระบบวัฒนธรรม (Culture) ในสังคมท่ีบุคคลนั้นเปนสมาชิกอยู และวัฒนธรรมนี้จะเปน 
ตัวกําหนดเกี่ยวกับความคิด ความเช่ือถือ ความสนใจ และระบบคานยิมของบุคคล   
 โดยการกระทําของสังคม  (Social Action)   จะเปนตัวกําหนดการกระทําของสวนบุคคล
(Personal Action)  และการกระทําโดยบุคคลๆ หนึ่งในลักษณะท่ีเขาไปมีสวนรวมกบับุคคลอ่ืนๆ 
โดยต้ังใจหรือไมต้ังใจจะทําใหเกิดลักษณะพฤติกรรมของสังคม  สงผลทําใหระบบหมุนวนกนั
ตอเนื่องไมมีท่ีส้ินสุด  โดยในทฤษฏีการมีสวนรวมไดมีผูใหคําจํากดัความไวดังนี ้
 ยุวัฒน วุฒิเมธี (2526) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนวา หมายถึงการ
เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเร่ิม  การพิจารณาตัดสินใจ  การรวมปฏิบัติ  และ
รวมรับผิดชอบในเร่ืองตางๆ  อันมีผลกระทบถึงประชาชนเอง  
 ไพรัตน เตชะรินทร (2527) ไดใหความหมาย และหลักการสําคัญเร่ืองนโยบายการมีสวน
รวมของชุมชนในการพัฒนาวา หมายถึงกระบวนการท่ีรัฐบาลทําการสงเสริมชักนํา และสรางโอกาส
ใหประชาชน ท้ังสวนบุคคล กลุมชน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองคกรอาสาสมัคร เขามามีสวนรวม
ในการทํางานเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
  Alastair T.White (1982) ไดใหความหมายการมีสวนรวมวาประกอบไปดวย 3  มิติดวยกัน 
คือ มิติท่ีหนึ่ง การมีสวนรวมในการตัดสินใจวาอะไรควรทํา และทําอยางไร มิติท่ีสอง มีสวนรวม
เสียสละในการพัฒนาการ ลงมือปฏิบัติตามท่ีไดตัดสินใจ และมิติท่ีสาม มีสวนรวมในการแบงปน
ผลประโยชนท่ีเกิดจากการดําเนินงาน 
  William Erwin (1976) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับของการพฒันาแบบมีสวนรวม หมายถึง 
กระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเกีย่วของในการดาํเนินงานพัฒนา รวมคิดการตัดสิน ใจ
แกปญหาของสวนรวม โดยใชความคิดสรางสรรค และความชํานาญของประชาชนแกไขปฏิบัติ งาน 
รวมกับการใหความรูท่ีเหมาะสม  และสนบัสนุน ติดตามการปฏิบัติงาน จากเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 
 จากคําจํากดัความดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา การมีสวนรวมหมายถึง การปฏิบัติงาน
อยางใด  อยางหน่ึง  โดยใหประชาชนท่ีเกีย่วของ ไดเขามามีสวนเกีย่วของ ในการใชความคิด การตัด 
สินใจ และรวมลงมือปฏิบัติการรวมกับคณะทํางาน เพือ่ใหบรรลุตามวัตถุประสงค  
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 ในการทํางานอยางใดอยางหน่ึง  โดยใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ  และเพื่อให
ความผิดพลาดเกิดข้ึนนอยท่ีสุด  จําเปนตองรูรูปแบบ  ข้ันตอนการทํางาน  และวิธีการ ต้ังแตการเร่ิม
วางแผนงาน แนวทางการดําเนินกิจกรรม  และตองคาดการณลวงหนาถึงผลได  และผลเสีย รวมถึง
ผลประโยชน ตอกลุมเปาหมาย   

2.3.1 รูปแบบและขั้นตอนการมีสวนรวม 
 องคการอนามัยโลก (WHO, 1982) ไดเสนอวารูปแบบของการมีสวนรวมท่ีถือวาเปน
รูปแบบแทจริงนั้น จะตองปฏิบัติดวยกระบวนการ 4 ข้ันตอน คือ 
 1. การวางแผน  (Planning)  ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา  จัดลําดับ
ความสําคัญ ต้ังเปาหมาย กําหนดการใชทรัพยากร กําหนดวิธีการการติดตาม ประเมินผล และท่ี
สําคัญคือการตัดสินใจ 
 2. การดําเนินกิจกรรม  (Implementation)  ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการจดัการ  และ
บริหารการใชทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจดัสรร ควบคุมทางการเงิน และการบริการ 
 3. การใชประโยชน (Utilization) ประชาชนจะตองมีความสามารถในการนํากิจกรรมมาใช
ใหเกิดประโยชนได ซ่ึงเปนการเพ่ิมระดับของการพึ่งตนเอง และการควบคุมทางสังคม 
 4. การไดรับประโยชน (Obtaining Benefits) ประชาชนจะตองไดรับการแจกจายผลประ 
โยชนในพื้นฐานท่ีเทากัน ซ่ึงอาจจะเปนผลประโยชนในสังคม หรือวตัถุก็ได  
 นอกจากนี้ ไพรัตน เตชะรินทร (2533) ไดระบุข้ันตอนของการมีสวนรวมเปน 4 ข้ันตอน คือ 

1.  คนหาปญหา และสาเหตุของปญหา 
2.  การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม 
3.  การมีสวนรวมในการลงทุน และปฏิบัติงาน 
4.  การมีสวนรวมในการติดตามผล 
จากแนวคิดของไพรัตน เตชะรินทร (2533)  นี้จะเห็นไดวาการมีสวนรวมมีอยู 4 ข้ันตอน 

และทุกข้ันตอนมีความสัมพนัธกัน โดยมุงเนนท่ีการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาเปนประการ
สําคัญ ซ่ึงแนวทางการมีสวนรวมโดยประชาชนเปนผูคิดคนหาสาเหตุของปญหานั้นถือเปนประการ
สําคัญเพราะประชาชนสามารถคนหาสาเหตุท่ีเปนจริงได  และเปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการ ซ่ึง
สัมพันธกับการศึกษาของ พฒัน บุญรัตพันธุ (2517) ท่ีกลาววา การมีสวนรวมของชุมชนจะตองมีข้ึน
โดยตลอดต้ังแตข้ันตอนการรวมวางแผนโครงการ การเสียสละกําลัง แรงงาน วัสดุ กําลังเงิน หรือ
ทรัพยากรใดๆ ท่ีมีอยูในชุมชน  
 วิรัช วิรัชนภิาวรรณ (2535) กลาววาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนอาจเขามามีสวนรวมต้ังแตเร่ิมตนจนส้ินสุดโครงการ โดยการเขามามี
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สวนรวมในการคิด การกําหนดปญหา  (Thinking)  การตัดสินใจ  (Decision-Making)  การวางแผน 
(Planning) การดําเนินกจิกรรม  (Implementation) การลงมือปฏิบัติงาน (Action) การประเมินคา 
(Evaluation) และการบํารุงรักษา (Maintenance)  
  กลาวโดยสรุปการมีสวนรวมหมายถึง การปฏิบัติงานอยางใด  อยางหน่ึง  โดยใหประชาชน
ท่ีเกี่ยวของ ไดเขามามีสวนเกีย่วของ ในการใชความคิดริเร่ิม การตัด สินใจ และรวมลงมือปฏิบัติการ
รวมกับคณะทํางาน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค  โดยข้ันตอนของการมีสวนรวมนัน้สรุปไดเปน 6  
ข้ันตอน คือ (1) การรวมกนัคนคิดหาสาเหตขุองปญหา  และกําหนดปญหา  (Thinking  &  Decision 
- Making)  (2) การวางแผน (Planning)  (3) การดําเนนิกิจกรรม (Implementation)  (4) การลงมือ
ปฏิบัติ (Action)  (5) การประเมินคา (Evaluation)  และ (6) การบํารุงรักษา (Maintenance) 
 จากการสรุปข้ันตอนการมีสวนรวมท้ัง  6  ข้ันตอนขางตน  ในการศึกษาประชาชนในพื้นท่ี
สามารถเขามามีสวนรวมในข้ันตอนท่ี 2  การวางแผน (Planning)  คือมีสวนรวมในการคิดคนหา
ความเปนไปไดในการประยกุตใชพืน้ท่ีโลงในวดัเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ โดยรวมกันใหขอมูล
ทาง ดานความคิดเห็น  และความตองการทางดานองคประกอบตางๆ  ภายในพื้นท่ี  ผานการ
สัมภาษณ และการออกแบบสอบถาม เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห หาความเปนไปได เพือ่หารูปแบบท่ี
เหมาะในการสมประยุกตพืน้ท่ีเปนพืน้ท่ีพกัผอน  

การศึกษาขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีสวนสําคัญ คือทําใหขอมูลท่ีได
จากการสัมภาษณ หรือออกแบบสอบถาม มาวิเคราะหรวมกับขอมูลสวนในสวนของการลงศึกษา
พื้นท่ีโลงภายในวัดทําใหขอมูลมีความสมบูรณ สามารถนําแนวคิดมาประยุกตใชในพื้นท่ีท่ีจะศึกษา
ได ซ่ึงลําดับตอไปเปนการศึกษาขอมูลของ พื้นท่ีโลงในวดัซ่ึงรวมถึงพื้นท่ีลานวัด หรือ “ขวงวัด” ใน
เมืองเชียงใหม 
 
2.4  การศึกษาเร่ือง “ขวงวัด” ในเมืองเชียงใหม   
  การประยกุตพื้นท่ีโลงในวดัเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ ตองศึกษาขอมูลในอดีตของขวง
วัด เพื่อใหรูเกีย่วกับประวัติศาสตร  ความเปนมาของพ้ืนท่ี  รูปแบบการใชพื้นท่ี และความสามารถ 
หรือขอบขายท่ีรองรับได ศึกษาเกีย่วกับหนาท่ีหลักๆ ของพื้นท่ี ขวงวัด บทบาทของ ขวงวัด ต้ังแตใน
อดีต และการใชสอย ขวงวดั ในปจจุบัน เพือ่ใหสอดคลองกับการประยกุตพื้นท่ีโลงในวัดเปน
สถานท่ีพักผอนหยอนใจ โดยไดศึกษาขอมูลดังตอไปนี ้

2.4.1  ลานวัดในความหมายของพุทธศาสนา 
ปรานอม ตันสุขานันท (2546)ไดศึกษาไววาลานวัดในความหมายของพุทธศาสนา นอกจาก

มีความหมายเชิงสัญลักษณ เปรียบเสมือน ทะเลสีทันดรอันเปนท่ีต้ังของจักรวาล อันมีเขาพระสุเมรุ
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เปนแกนกลางแลว  ลานวดัยงัเปนพื้นท่ีเปล่ียนผาน  (Luminal space)  ระหวางพื้นท่ีอันศักดิ์สิทธ์ิ 
(Sacred) เชนโบสถ-วิหาร กบัพื้นท่ีสามัญ (Profane) เชน ถนนทางเดินในชุมชน Turner (1969) ใน
ขณะเดียวกนัอาจกลาวไดวา  ลานวัดนัน้เปนตัวแบงแยกพื้นท่ีท้ังสองสวนดังกลาวดวยเชนกนั โดย 

Turner (1969)  ไดกลาวไววา ในสังคมประกอบดวยบานท่ีเปรียบเสมือนหองตางๆ และมีทางเดิน
เช่ือมแตละหองนั้นๆ การเดนิทางจากหองหน่ึงไปยังอีกหองหน่ึงมักจะมีพิธีกรรม ประกอบดวย
เสมอเปรียบเสมือนคนท่ีมีบทบาท และสถานะหลากหลายในชีวิต เม่ือจะมีการเปล่ียนแปลงสถานะ 
หรือบทบาทใดๆ ในสังคม ก็มักจะมีพิธีกรรมประกอบดวยเชนกนั ตัวอยางเชน พิธีโกนจุก เปนการ
ย้ําถึง การเปล่ียนผาน จากวยัเด็กสูวยัรุน พธีิแตงงานจากคนโสดเปนคนมีครอบครัว หรือพิธีศพ จาก
คนเปนไปสูคนตาย เหลานี้เปนตน Turner (1969)  นอกจากนี้ยังเปนพื้นท่ีใชสอยในตัวเองในโอกาส
อ่ืนๆ เชน สนามเด็กเลน ลานพบปะ ท่ีนั่งเลน ใชเปนท่ีประชุม ท่ีอานหนังสือ ท่ีจอดรถ และโอกาส
พิเศษในวนัสําคัญทางศาสนาตางๆ ลานวัดอาจเปนสถานที่รองรับกิจกรรมท่ีคึกคัก สับสน ผูคน
มากมายไปจนถึงท่ีท่ีเงียบสงบสงัด ไดในเวลาเดียวกัน (ปรานอม ตันสุขานันท, 2546)  

จากความหมาย และบทบาท-หนาท่ีของลานวัดพระพุทธศาสนาขางตน ผูศึกษาไดศึกษา
ขอมูลเฉพาะลานวัดในอนาจกัรลานนา ท่ีเรียกวา “ขวงวัด” วามีเอกลักษณ และมีความเหมือน หรือ
แตกตางจากความหมายหรือบทบาท-หนาท่ีของลานวัดโดยท่ัวไปหรือไม โดยศึกษาถึงคุณลักษณะ 
หรือขอกําหนดตางๆ ภายในพื้นท่ีขวงวัดเพือ่นําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะห และเปนขอมูลประกอบ 
การประยกุตใชพื้นท่ีโลงในวัดเปนสถานท่ีพักผอนได 

2.4.2 การศึกษาขอมูลเก่ียวกับ “ขวงวัด” ในเมืองเชียงใหม   
จากการศึกษาของ พงษสิน ทวีเพชร (2542) กลาววารูปแบบของขวงวดัสามารถแบงพื้นท่ี

ออกเปนสองลักษณะคือ พื้นท่ีวัดท่ีอยูบริเวณในเขตกําแพงแกว ซ่ึงถือวาเปนเขตพุทธาวาส เรียกวา
ขวงแกว สวนอีกลักษณะไดแกพื้นท่ีวัดท่ีอยูนอกเขตกําแพงแกว  เปนพืน้ท่ีเอนกประสงคท่ีใชทํา
กิจกรรมระหวางวัด กับชุมชน จะเรียกวา ขวงวัด  โดยไดสรุปรายละเอียด ดังตอไปนี้ (พงษสิน ทวี
เพชร, 2542) 

 1)  ขวงแกว  พืน้ท่ีขวงแกวจะอยูบริเวณโดยรอบวิหารและองคเจดีย ซึ่งทางลานนาจะให
ความสําคัญกับวิหารมากกวาโบสถในเรื่องของการใชงานและประกอบพิธีกรรมตาง ๆ วัดทางเชียงใหม
และลานนามีรูปแบบทางผังบริเวณท่ีไมตายตัวแนนอน ทําใหพบขวงแกวอาจอยูบริเวณดานหนาวิหาร
หรือดานขางดานใดดานหนึ่งแลวแตสภาพแวดลอมของพื้นท่ีวัดแตละแหง ลักษณะทางกายภาพของ
ขวงแกว จะเปนลานทรายเรียบ สะอาด มีตนไมใหญอยูชายขอบขวงแกว ท่ีเปนไมมงคลเกี่ยวของกับ
ทางพุทธศาสนาดวย เชนตนโพธิ์  ตนไทร  ตนตาล  ตนลุง  ตนขนุน  ตนยางนา เปนตน 
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 2)  ขวงวัด  พื้นท่ีขวงวัดสวนนี้จะอยูดานใดดานหนึ่งของวัดโดยกําหนดจากทิศทางแนวแกน
ของดานหนาวิหารที่หันไปในทิศตะวันออก จะพบวามีพื้นท่ีต้ังหลายลักษณะท้ังหนาวัด  หลังวัดและ
ดานขางวัดท่ีมาจากปจจัยทางสภาพภูมิประเทศและปจจัยจากการตั้งถิ่นฐานท่ีสัมพันธกับกิจกรรมของ
คนในชุมชนยุคเร่ิมแรกท่ีมาต้ังหมูบาน พื้นท่ีขวงวัดนี้เปนพื้นท่ีเอนกประสงคของหมูบานท่ีคนใน
ชุมชนจะมาใชในกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับประเพณี วัฒนธรรมตาง ๆ (พงษสิน ทวีเพชร, 2542) 

 ขวงแกวท่ีมีลักษณะเปนลานทราย  นอกจากจะสัมพันธกับแนวคิดคติความเช่ือทางพุทธศาสนา
ท่ีเปนนามธรรมที่เช่ือวาเปนทะเลศรีทันดรแลวยังพบวา มีความสัมพันธเช่ือมโยงไปถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีของคนในชุมชนอีกดวย ท้ังงานบุญประเพณี  และงานเทศกาลที่เก่ียวเนื่องกับชีวิต เชน 
เทศกาลสงกรานต ท่ีมีการกอกองทราย พอเสร็จพิธีกรรมทรายเหลานี้จะถูกนําไปใชประโยชนซอมแซม
พื้นท่ีลานวัด และกิจของสงฆตอไป ทําใหเห็นวาวิถีชีวิตของชุมชนลานนานั้นมีความสัมพันธกับพุทธ
ศาสนาและสิ่งแวดลอมภูมิประเทศโดยรอบ มีระบบคิดท่ีอยูกับธรรมชาติอยางสอดคลองกลม กลืนจน
พัฒนาการเปนระเบียบแบบแผนวิธีคิดทัศนคติของสังคมลานนาดวย (พงษสิน ทวีเพชร, 2542) 

2.4.3 ลักษณะหนาท่ีปจจุบันของขวงวัด 

  นิวัตร ตันตยานุสรณ (2544) ไดศึกษาสภาพปจจุบันของขวงวัดท่ีคงสภาพการใชงาน ได
ถูกแปรเปล่ียนวัตถุประสงคการใช เชน พืน้ท่ีลานทรายเดิมถูกปูทับดวยบล็อกตัวหนอนเพื่อใชเปน
ลานจอดรถ  อยางไรก็ตามหนาท่ีของขวงวดัท่ียังมีอยูไดตอบสนองตอความตองการของชุมชนใน
เมืองดังตอไปนี้  

1.เปนสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา และเปนท่ีรวมประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวนั 
2. เปนสถานท่ีใหกลุมคนตางๆ ในสังคมมาพบปะกนั และเปนท่ีประชุมเร่ืองภายในชุมชน 
3. เปนศูนยกลางดานวัฒนธรรมของชุมชนในทองถ่ิน เชน การละเลนกฬีาพื้นบาน 
4. เปนสถานท่ีท่ีสรางรายไดใหกับวัด โดยเก็บเงินกับคนท่ีมาใชพื้นท่ีของขวงวัดในการจอด

รถ เนื่องจากการขาดแคลนท่ีจอดรถบนถนน   
นอกจากนี้ ปรานอม ตันสุขานันท (2546) ไดศึกษาวาหนาท่ีหลักปจจุบันของวัดในเมือง

เชียงใหม  สวนใหญในชวงเวลาของวันจะมีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวตางชาติเขามาทองเท่ียว  
ทําใหเกิดระบบเศรษฐกิจขนาดเล็ก เชน การต้ังบูทขายสินคา การรับจางถายรูป เปนท่ีพักผอนของรถ
สองแถวหรือรถตุก ตุก เพื่อรอนักทอง เท่ียว เปนตน นอกจากนี้ยังเปนแหลงพักพิงของคนยาก คน
จน ท่ีขาดท่ีพึ่ง จะเขามาพกัอาศัยในพื้นท่ีของวัด เปนท่ีพกัอาศัย ท้ังแบบช่ัวคราว และแบบถาวร  
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2.4.4 ลักษณะการใชท่ีดินของวัด  
 ลักษณะการใชท่ีดินของวดัในพุทธศาสนาต้ังแตอดีต ไดแบงการใชพืน้ท่ีออกเปน 3 สวน 

ดังนี ้(พรนภา สมสุข, 2537) 
1)  เขตพุทธาวาส  เปนพื้นท่ีสําหรับประกอบศาสนกิจของพระสงฆ และประชาชน 

ประกอบไปดวยอาคารส่ิงกอสราง เชน พระอุโบสถ พระวหิาร ศาลาการเปรียญ หอไตร เจดีย เปน
ตน ตามปรกติสวนนี้มักจะอยูสวนกลางของวัดโดยมีลานวัดอยูดานหนา เขตสังฆาวาสอยูดานหลัง
ซ่ึงเปนเขตท่ีตองการความสงบไมควรมีกิจกรรมท่ีสงเสียงดังรบกวนประกอบศาสนกจิ 

2)  เขตสังฆาวาส เปนพื้นท่ีสําหรับพักอาศัยของพระสงฆ อาคารส่ิงกอสรางสวนใหญ ไดแก 
กุฏิ หอระฆัง เปนตน ตามปรกติเขตนี้มักจะอยูมักจะอยูดานหลังหรือดานขางของวัด เขตน้ีเปนเขตท่ี
สงบรมร่ืน ไมควรใชเปนท่ีท่ีเปนทางลัด เพราะเปนการรบกวนการประกอบศาสนกิจ ท้ังนี้เพื่อความ
เปนสวนตัว แกพระสงฆ 

3)  เขตใหบริการแกชุมชน หมายถึงพื้นท่ีท่ีเปนท่ีต้ังอาคารส่ิงกอสราง และกิจกรรมตางๆ ท่ี
ไมเปนหนาท่ีโดยตรงของวดั เชน โรงเรียน ฌาปนสถาน (ไมพบในวดัเชียงใหม) สถานท่ีจัดงานใน
เทศกาลตางๆ รานคา ท่ีประชุม ท่ีจอดรถ สนามกีฬา เปนตน เนื่องจากบริเวณน้ีมีประชาชน เขา-ออก 
เปนจํานวนมากอาจมีเสียงดงัรบกวนการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆจึงควรจัดใหต้ังอยูดานหนา
ของบริเวณวัดใกลกับประตูใหญ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บริเวณสังฆาวาส 
Private 

บริเวณพุทธาวาส 
Semi - Private 

บริเวณบริการชุมชน  
Semi-Public 

 ทางเขาหลัก 

ทางเขารอง 

ถนนสาธารณะ 

ภาพท่ี 2.1 แนวความคิดสําหรับการจัดการใชท่ีดินภายในวัด 
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2.4.5  สรุปการศึกษาเร่ือง “ขวงวัด” ในเมืองเชียงใหม 
 ลานวัดนอกจากจะมีความหมายในเชิงปรัชญา คือหมายถึงทะเลศรีทันดรแลว ยังมีสถานะ
เปนพื้นท่ีเปล่ียนผานจากพ้ืนท่ีธรรมดาไปสู  พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ  และเปนสถานท่ีรองรับการเปล่ียน
บทบาทของผูคน เชน พิธีโกนจุก เปนการเปล่ียนบทบาทจากเด็ก ไปสู วัยรุน, พิธีศพเปนการเปล่ียน
บทบาทจากคนเปนไปสู คนตาย เปนตน ขวงวดัในลานนามี 2 รูปแบบ คือ ขวงแกว และ ขวงวดั โดย 
ขวงแกว จะอยูในเขตกําแพงแกว ซ่ึงถือเปนเขตพุทธาวาส เปนสถานท่ีประกอบกิจของพระสงฆใน
ขณะท่ีขวงวดั จะอยูนอกเขตกําแพงแกว ซ่ึงเปนพื้นท่ีๆใชทํากิจกรรมรวมกันระหวางวัดกับ ชุมชน  

ลักษณะหนาท่ีปจจุบันของ ขวงวดั ยังคงรองรับกิจกรรมทางศาสนา แตเนื่องจากกาลเวลาท่ี
เปล่ียนไป บทบาทหนาท่ีของ ขวงวัด ก็เพิม่ข้ึน เชน ใชเปนสถานท่ีจอดรถ, รองรับนักทองเท่ียว, ใช
เปนสถานท่ีออกกําลังกายภายในชุมชน การใชท่ีดินของวัดนัน้แบงเปน 3 พื้นท่ีหลักๆ คือ  1) เขต
พุทธาวาส 2) เขตสังฆาวาส 3) เขตใหบริการชุมชน   

การศึกษาพืน้ท่ีลานวัดนัน้นอกจากเห็นบทบาท และหนาท่ี ของลานวัดแลว การประยกุต
องคประกอบของสวนสาธารณะมาใชในพื้นท่ีลานวดันัน้  เพื่อใหรูถึงเปาหมาย  แนวทาง  ข้ันตอน 
วิธีการ การลงมือทําเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และใหมีความรูครอบคลุม และกวางขวางขึ้น บางสวนจงึ
ตองศึกษาจากเอกสารท่ีมีผูศึกษามากอน และไดจดัทําไวพอสมควรดังนี้ 
 
2.5 การศึกษางานวิจัยท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับการศึกษา 
 การศึกษางานวิจัยท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับการศึกษา จากผูท่ีไดศึกษาไวแลว เปนประโยชน 
คือสามารถทราบ รูปแบบข้ันตอน  วิธีการ  แนวทาง  และเปาหมายของแตละงาน  และสามารถ
พิจารณาเลือกเอา  รูปแบบ  และวิธีการที่เหมาะสมของแตละงานมาใชในการศึกษา  เพื่อเกิดขอ 
ผิดพลาดในการ ศึกษานอยลง 

 สําหรับการเลือกงานวจิัยท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับการศึกษามาวิเคราะหนัน้ ผูศึกษาไดมุง
ประเด็นไปท่ีการศึกษาดานการพัฒนาวัด  เชน  แนวทาง  หรือวิธีการการพัฒนาวัด  และอนุรักษ
พื้นท่ีประวัติศาสตร  อาคารโบราณสถานตางๆ  และการพัฒนาวัดโดยอาศัยการมีสวนรวมของ
ประชาชนกลุมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงงานวิจยัท่ีเกีย่วของมีดังตอไปนี ้

2.5.1  ภาวะผูนําของเจาอาวาสและผูนําชุมชนตอการพัฒนาวัดเปนศูนยกลางชุมชน  
กรณีศึกษาวัดธรรมยุต ในเขตจังหวัดพัทลุง ผูวิจัย พระมหาอาคมปฺญาธโร (บุญยัง) ปการศึกษา  2546 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ผูศึกษา  (พระอาคมฯ) ไดศึกษาและเสนอแนวคิดทําใหวัด กลับมาเปนศูนยกลางของชุมชน

เหมือนเชนอดีต  โดยเสนอวาพระสงฆ  หรือเจาอาวาสควรเปนผูนําท่ีมีบทบาท  ในดานการเปนผูนํา
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ทางดานตางๆ โดยพระสงฆท่ีจะเปนผูนําชุมชนตองเปนผูมีความรูความสามารถ มีความริเร่ิมสราง 
สรรค รูหลักในการพัฒนา ท้ังภายในวัด และชุมชน โดยไดทําการศึกษาวา ท้ังผูนําสงฆคือเจาอาวาสและ
ผูนําชุมชนท่ีวัดนั้นๆ  ต้ังอยู มีภาวะของความเปนผูนําดานคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติของความเปนผูนํา
มากนอยแคไหนมีแนว ทางของการบริหารและการจัดการวัด  ท่ีถือวาเปนการพัฒนาวัดและชุมชน 
จนกระทั่งทําใหวัดกลาย เปนศูนยกลางของชุมชนนั้นไดอยางไร  และมีปจจัยอะไรบางท่ีจะชวยสงเสริม
ใหวัดกลาย เปนศูนยกลางในการบริหารและการจัดการของชุมชน   

แนวทางในการศึกษา 
 ผูศึกษา (พระอาคมฯ) ไดแยกการศึกษาออกเปนสองแนวทาง คือ  
 1.  ศึกษาความเปนมาของพ้ืนท่ีท่ีศึกษา  และทฤษฏี แนวคิดสภาวะความเปนผูนําใน
รูปแบบตางๆ และ แนวคิดเกี่ยวกับการพฒันาวัด  จากเอกสาร ตํารา วิชาการ  โดยมีเนื้อหาหลัก ดังนี ้
     สวนท่ี  1 กลาวถึงประวัติความเปนมาของพ้ืนท่ีท่ีใชในการศึกษา 
       สวนท่ี  2 กลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวัด  และ
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
       สวนท่ี  3 กลาวถึง ทฤษฎีภาวะผูนํา   และทฤษฎีภาวะผูนําตามแนวพุทธ 
                  2. ศึกษาความรูสึกของประชาชน เกี่ยวกบัภาวะความเปนผูนาํ ประกอบดวยแบบ
สัมภาษณ โดยใชแบบสัมภาษณท่ีเกี่ยวของกับภาวะผูนํา และการบริหารกับการพัฒนาวัดเปน
แนวทางหลัก  และ สัมภาษณเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูนําสงฆ  และผูนําชุมชนตอการพัฒนาวดั ให
เปนศูนยกลางชุมชน โดยใชวิธี การสัมภาษณแบบสุมตัวอยาง 
วิธีการศึกษา 
 นอกจากจะทําการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับ
ประเด็นในการศึกษาแลว ผูวิจัยไดกําหนดพื้นท่ีท่ีใชในการศึกษาคือ  วัดธรรมยุตในเขตจังหวดั
พัทลุง แบบเจาะจง  4  วัด  คือ  1.วัดภูผาภมุิข  ตําบลคูหาสวรรค  2. วัดอุดมวราราม  ตําบลเขาชัยสน 
3.วัดควนพนางตุง  ตําบลพนางตุง   4.วัดบางแกวผดุงธรรม ตําบลทามะเดื่อ    
 
  การศึกษาประชากรกลุมตัวอยาง ประกอบดวย  
  1.  เจาอาวาสของวัดแตละวดัท่ีใชศึกษาวิจยั  วัดละ  1  รูป  รวม  4  รูป 
  2.  ผูนําชุมชนเฉพาะท่ีดํารงตําแหนงประธานชุมชน   ของแตละชุมชนท่ีวัดนัน้ๆ   ต้ังอยู     
ชุมชนละ  1  คน  รวม  4  คน 
  3.  ไวยาวัจกรของวัดท่ีทําการศึกษาวจิัย  วดัละ  1  คน  รวม  4  คน   
  4.  คณะกรรมการชุมชนของแตละชุมชนท่ีวัดนัน้ๆ ต้ังอยู  ชุมชนละ  2 คน รวม  8  คน 
  5.  พระภกิษ ุ สามเณร  ท้ังหมด ท่ีจําพรรษาอยูในวัดท้ัง  4  วัด  คือวัดภผูาภิมุข  5 รูป  
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วัดอุดมวราราม  8 รูป  วัดควนพนางตุง  5  รูป  และวัดบางแกวผดุงธรรม  5  รูป  
  6.  สมาชิกของชาวชุมชนท่ีวัดนัน้ๆ  ต้ังอยู  4  ชุมชน รวมท้ังหมด  1,213  ครอบครัว   
แตจํานวนสมาชิกท่ีใชสําหรับการเก็บขอมูลมีท้ังหมด 243  ครอบครัว   

 ผลการศึกษา 
ผลท่ีไดจะเปนรูปแบบ วิธีคิดในการคัดเลือกเกีย่วกับภาวะความเปนผูนาํตามวิถีพุทธ และได 

แนวคิดเกีย่ว กบัการพัฒนาวดั  และการบริหารจัดการ แตละทองท่ีวามีองคประกอบอยางไร  และมี
ปจจัยอะไรบางท่ีจะชวยสงเสริมใหวัดกลายเปนศูนยกลางในการบริหาร และการจัดการของชุมชน   
และเอาผลท่ีไดนําเสนอตอชุมชน     

2.5.2 “ขวง” กับการตั้งถ่ินฐานของคนไทย: การร้ือฟนพื้นท่ีโลงทางวัฒนธรรมเพื่อเสริม 
คุณภาพชีวิตของชาวเมืองเชยีงใหม ผูวิจัย  นิวัตร ตันตยานสุรณ 2547 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ผูศึกษา (นวิัตร ตันตยานุสรณ) เห็นวาพื้นท่ีโลงเพื่อการพักผอนในเขตเมือง  เปนส่ิงทรง 
คุณคา เปนการสงเสริมใหผูท่ีอาศัยอยูในเมืองมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน แตกลับพบวาในเมืองเชียงใหม 
การพัฒนาพืน้ท่ีโลงในฐานะส่ิงอํานวยความสะดวกตอสังคม  เปนส่ิงท่ีถูกพิจารณาใหอยูในอันดับ
ทายๆ  เม่ือเปรียบเทียบกับการพัฒนาดานอ่ืนๆ  เชน ถนน ท่ีจอดรถยนต น้ําดื่ม ไฟฟา เปนตน ท้ังๆท่ี
ผลจากการศึกษาของสถาบันวิจยัสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม (1996) พบวาประชากรเชียงใหม 
73% มีความตองการพื้นท่ีโลงสาธารณะเพื่อการพักผอนหยอนใจ 
 ผูศึกษามุงศึกษาเพื่อร้ือฟนพื้นท่ีโลงทางวฒันธรรม (ขวง) ในเมืองเชียงใหม ซ่ึงเปรียบ
เหมือนยุทธศาสตรในการจัดสรรพ้ืนท่ีโลงในเมือง  ในงานวิจยัไดแสดงลักษณะทางกายภาพ และ
ลักษณะประเพณีท่ีเกดิข้ึนบน “ขวง” ในขณะเดียวกนัไดศึกษาความตองการของคนในทองถ่ินอยาง
ละเอียด และเอาผลท้ังสองดานมาวิเคราะหรวมกัน ผลปรากฏวา “ขวง” มีประโยชนเสมือนเปน
ตัวแทนของพืน้ท่ีโลงในเมืองเชียงใหม ท่ีทําใหคุณภาพชีวิตของคนเชียงใหมดีข้ึน 
แนวทางในการศึกษา 
 ผูศึกษา (นวิัตร ตันตยานุสรณ) ไดแยกการศึกษาออกเปนสองแนวทาง คือ  

1. ศึกษาจากเอกสาร  ตํารา  วิชาการ  ในดานของบทบาท,  หนาท่ี,  ทําเลท่ีต้ัง, และกจิกรรม 
ประเพณีท่ีเกิดข้ึนบนพื้นท่ีของขวงระดับตางๆ ในเมืองเชียงใหม และไดหาขอมูลเฉพาะเจาะจงพืน้ท่ี 
“ขวงวัด” และศึกษาวา บทบาท-หนาท่ี ของขวงวัดในอดตีมีลักษณะอยางไร และจนกระท่ังปจจุบัน 
บทบาท-หนาท่ีไดแปรเปล่ียนไปอยางไร  

2. ศึกษาความรูสึก และทัศนคติของประชาชนในเมืองเชียงใหม เกีย่วกบัขวงในระดับตางๆ 
รวมท้ัง “ขวงวดั” วาปจจุบันประชาชนมีความรูสึกตอพืน้ท่ีขวงในเมืองเชียงใหมอยางไร 
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วิธีการศึกษา 
 ไดทําการลงสํารวจภาคสนามโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล ใน

เร่ืองพัฒนาการ การจัดการ  และการคงอยูของพื้นท่ีโลงในเขตเมือง  จากประชาชนท้ัง  14  ตําบล 
จํานวน 100 คน โดยมีการสุมเลือกครัวเรือน โดยการใชแผนท่ีภาษี หัวขอแบบสอบถามมีดวยกัน 3 
หมวด คือ  1. ปจจัยทางดานปริมาณพ้ืนท่ีโลง  2. ปจจัยทางดานคุณภาพพื้นท่ีโลง 3. ปจจัยทางดาน
การบริหารจัดการ  4. องคประกอบภายในพื้นท่ีโลงท่ีตองการ   

ดานองคประกอบท่ีตองการบนพ้ืนท่ี “ขวงวัด”   การกําหนดความตองการไวในการฟนฟู
ขวงวัด ผูตอบแบบสอบถามไดถูกสอบถามในเร่ืองอุปกรณอํานวยความสะดวก และส่ิงบริการที่
ตองการใหมีในขวงวดัในฐานะท่ีเปนพื้นท่ีโลงแบบสมัยใหม (Public Park)  ขอมูลท่ีไดรับดูไดจาก
ตารางท่ี 2.4  
ตารางที่ 2.4 ความตองการดานองคประกอบท่ีควรติดต้ังในขวงวัดอยางท่ีมีในพื้นท่ีโลงแบบสมัยใหม 

กิจกรรม / สิ่งอํานวยความสะดวก เรงดวน 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

ไมเรงดวน 
5 

ที่จอดรถยนต และมอเตอรไซด   21.9 21.9 25 31.3 0 
หองนํ้าสาธารณะ 21.9 43.8 25 9.4 0 
อุปกรณการละเลนเด็ก 9.4 9.4 31.3 18.8 31.3 
มาน่ัง 25.8 35.5 22.6 16.1 0 
ถังรองรับขยะ 31.3 43.8 18.8 6.3 0 
ไฟฟาแสงสวาง 25 53.1 15.6 6.3 0 
ทางเทาหรือทางวิ่ง 6.3 37.5 31.3 15.6 9.4 
กิจกรรมทางศาสนาหรือวัฒนธรรม 12.5 40.6 31.3 15.6 0 
น้ําพุ 3.1 12.5 28.1 40.6 15.6 
ปายบอก 0 15.6 40.6 31.3 12.5 
ซุมอาหาร 0 6.3 37.5 25 31.3 
อื่น 0 0 0 0 0 

 ผลการศึกษา จากการออกแบสอบถามโดยใชทฤษฏีตามแนวคิดของ ทังเกล (Tankel,1963) 
ท่ีกลาววาพื้นท่ีโลงประกอบไปดวย การใชสอย  (Use)  ความรูสึก  (Feel)  และทิวทัศน  (View)  กับ
ประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม  ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาความตองการการใชสอย 
(Use) ตามรูปแบบดั้งเดิม บนพื้นท่ีขวงระดับตางๆมีถึง 30% สําคัญกวาความรูสึก (Feel) 24%  และ 
ทิวทัศน  (View)  20%   ฉะนั้นแมวาขวงวดัจะไดรับบทบาทใหมๆ  กย็ังคงตองรักษารูปแบบ
ประเพณี และวัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนท่ีของขวงไว และไมจําเปนตองเปล่ียนแปลงในดาน
ความรูสึก และทิวทัศนมากนัก  
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  ดานองคประกอบท่ีตองการบนพ้ืนท่ี “ขวงวัด” จากตารางส่ิงบริการที่ตองการใหมีคอนขาง
เรงดวน คือ ไฟฟาแสงสวาง (53%) รองลงมาคือหองน้ําสาธารณะ, ถังขยะ (43.8%) และกิจกรรมทาง
ศาสนาและวฒันธรรม (40.6%) ตามลําดับ  สวนส่ิงบริการที่ไมเรงดวนคือ ซุมอาหาร และอุปกรณ
การละเลนเดก็ (31.3%) น้ําพ ุ(15.6%) และปายบอก (Sign) ตามลําดับ 

 2.5.3  คูมือการพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางดานกายภาพ ประเภทวัดในเขตภาคเหนอื
ตอนบน  (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2537) 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
            ทรัพยากรการทองเท่ียวประเภทโบราณสถาน  เปนทรัพยากรซ่ึงสะทอนใหเหน็ถึงอารยธรรม  
และเทคโนโลยีของชนชาติ  เปนแหลงรวมศิลปวิทยาการ  ซ่ึงสามารถศึกษาคนควาวฒันธรรม  การ
ถายทอดวัฒนธรรม  โบราณคดี   ประวัติศาสตร   สถาปตยกรรม   ศิลปกรรม  ฯลฯ   ในพื้นท่ีบริเวณ
เมืองเกาเปนพืน้ท่ีท่ีมีความสําคัญทางประวติัศาสตร  โบราณสถาน  โดยเฉพาะวัดจะมีบทบาท
เช่ือมโยงเร่ืองราวความเปนมาของการต้ังถ่ินฐานชุมชน และววิัฒนาการของอารยธรรม 
 การทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดตระหนกัถึงความสําคัญของการศึกษาในลักษณะเชนนี้   
โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดกําหนดพืน้ท่ีทําการศึกษาวดัในบริเวณภาคเหนือ ซ่ึงเปนพื้นท่ี
ท่ีมีศักยภาพของการทองเท่ียวสูง  เปนพื้นท่ีท่ีไดมีการจดัทําแผนหลักเพื่อพัฒนาการทองเท่ียว ซ่ึง
สะดวกตอการศึกษา โดยเลือกศึกษาวัดใน 3 จังหวดั คือ จังหวดัเชียงใหม, ลําพูน, ลําปาง  เนื่องจาก
เปนกลุมวดัท่ีมีลักษณะเอกลักษณเฉพาะตัว ของภาคเหนืออยางแทจริง ตางจากบริเวณภาคเหนือ
ตอนลางท่ีมีอิทธิพลคลายคลึงภาคกลางอยูมาก 
แนวทางในการศึกษา 
 1. การจัดการใชท่ีดินในวัด โดยกําหนดแนวเขตพุทธาวาส, เขตสังฆาวาส และเขตใหบริการ
ประชาชนใหชัดเจน เพื่อไมใหการใชพื้นท่ีเกิดการรบกวนสวนอ่ืนๆ และคํานึงถึงโบราณสถานเปน
หลัก  และจัดวางตําแหนงหนวยบริการนักทองเท่ียว และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ไหเหมาะสม
 2. จัดระบบสัญจรใหสอดคลองกับการใชท่ีดิน เชนการออกแบบท่ีจอดรถนักทองเท่ียวให
เปนบริเวณท่ีเหมาะสมไมรบกวนพื้นท่ีวัด  และปรับปรุงทางเทาภายในวัดใหเดนิท่ัวถึง และสรางจุด
ถายภาพใหนกัทองเท่ียวและคํานึงถึงท่ีวางของลานวัดเปนหลักเพื่อวัดจะไดดําเนนิกจิกรรมทาง
ศาสนา  
 3. การอนุรักษสถาปตยกรรม  ควรระวังเร่ืองความช้ืนท่ีมีตอโบราณสถาน สงผลใหปูนเส่ือม 
สภาพเปนเหตุใหจิตรกรรมฝาผนังหลุดรอน และการซอมแซมควรคํานึงถึงศิลปกรรมท่ีมีคุณคา และ
การทํางานควรปรึกษาผูมีความรู 
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 4. องคประกอบภูมิสถาปตยกรรม ตองคํานึงถึงองคประกอบ เชน ถังขยะ หองบริการขอมูล
ขาวสาร หองน้ํา มานั่ง เสาไฟ แบบตองกลมกลืนกับสภาพแวดลอมโดยรวม ไมโดดเดนกวาโบราณ 
สถาน และการสรางอาคารใหม ตองไมเดนกวาโบราณสถานเดิมท่ีมีอยู 
วิธีการศึกษา 
 1. ศึกษาสภาพเดิมของโบราณสถาน และพื้นท่ีประวัติศาสตร ของแตละสถานท่ี และ
พยายามรักษาสภาพเดิมขององคประกอบทางสถาปตยกรรม และภูมิสถาปตยกรรม พรอมท้ัง
ปองกันการเส่ือมสลายในเวลาเดียวกัน องคประกอบในท่ีนี้รวมถึง  พืน้ผิวบริเวณรอบอาคาร  ผิว
จราจรประเภทตางๆ เชน ถนน ทางเทา โคมไฟ ร้ัว ปาย มานั่งริมทาง 
 2. ศึกษาความสัมพันธของสถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรม และองคประกอบของพื้นท่ีเปด
โลง  โดยพิจารณาถึงความตอเนื่อง   และบรรยากาศดั้งเดมิ   และพิจารณาการจดัระบบระบายนํ้าใน
บริเวณพืน้ท่ี เพื่อปองกันการเส่ือมสลายของสถาปตย กรรม และแหลงท่ีต้ัง 
  3. ศึกษาชนดิของผิวหนาวัสดุอาคาร ดูการเส่ือมสลายของผิวหนาวัสดนุั้น เพื่อหาทาง
ปองกัน และวธีิการทําความสะอาดผิวหนาวัสดุแตละชนดิ  ในกรณีท่ีตองซอมแซมและใชวัสดใุหม
ทดแทน  การเลือกวัสดุเพื่อซอมแซมจําเปนตองศึกษาจากตนฉบับท่ียังหลงเหลืออยู โดยเปรียบเทียบ
ช้ินสวนใหมกบัวัสดุเกาใหมีความแตกตางกันนอยท่ีสุดเพื่อความกลมกลืนกับสภาพดั้งเดิม 
 4. มีการประเมินคุณคา โดยทั่วไปของวัสดุกอสราง  ของอาคารท่ีตองการอนุรักษวานอก 
เหนือจากการปองกัน และบํารุงรักษาแลว ยังตองเสริมดวยเทคนิควิทยาการอ่ืนๆ อีกหรือไม 
 5. หากมีความจําเปนตองออกแบบงานทางสถาปตยกรรมใหม อาคารใหมตองมีคุณลักษณะ
ท่ีกลมกลืนกับอาคาร และสภาพแวดลอมดั้งเดิม โดยตองอาศัยการคนควาอยางละเอียดรอบคอบ ท้ัง
ทาง ดานประวัติศาสตร โบราณคดี และศิลปกรรม เพื่อใหการออกแบบกระทําไดโดยถูกตอง 
              2.5.4  วิวัฒนาการ แนวความคดิเก่ียวกับการพัฒนาเมือง  ผูศึกษา: อัษฎางค โปราณานนท  
ป พ.ศ. 2542 ภาควิชาภูมิศาสตร  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
      อัษฎางค โปราณานนท ไดศึกษาข้ันตอนและวิธีการจดัทําแผนเพื่ออนุรักษและพัฒนา
วัด และสภาพแวดลอมทางกายภาพของพืน้ท่ีโดยรอบวัด ซ่ึงวิธีการจัดการรวบรวมขอมูลสามารถใช
เปนแนวทางสําหรับการศึกษาโดยกรรมวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูลมีดังนี ้
แนวทางการจัดทําแผนการใชท่ีดินในวัด 
  แผนการใชท่ีดนิคือแผนท่ีแสดงวาในอนาคตพ้ืนท่ีในสวนตางๆ ของวัดจะใชทํา
อะไร เปนท่ีต้ังของอาคารส่ิงกอสรางหรือกิจกรรมอะไร ซ่ึงเปนสวนสําคัญพื้นฐานอยางหนึ่งสําหรับ
การปองกัน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในวัด ท้ังนี้มีแนวความคิดพื้นฐานดังนี ้
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   การกําหนดพืน้ท่ีในวัดออกเปนสวนๆ ตามบทบาทหนาท่ีของวัด ซ่ึงแบงออกเปน
สามสวนหรือเขต คือ 
  - เขตสังฆาวาส ซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีพักอาศัยของพระสงฆ เปนท่ีสงบรมร่ืน ใหความเปน
สวนตัวแกพระสงฆ อาคารส่ิงกอสรางท่ีมีอยูในพืน้ท่ีนี้สวนใหญ ไดแก กุฏิ    
  - เขตพุทธาวาส เปนพื้นท่ีท่ีใชเปนท่ีต้ังของอาคารส่ิงกอสรางสําหรับประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาของท้ังพระสงฆ และฆราวาส   
  - เขตบริการชมุชน หรือเขตบริการสาธารณะ เปนพื้นท่ีท่ีใชเปนท่ีต้ังของอาคาร
ส่ิงกอสราง และกิจกรรมตางๆ ท่ีใหบริการแกประชาชนทั่วไปและนักทองเท่ียว   
วิธีการทํางาน 

การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล  
   การจัดทําแผนเพ่ืออนุรักษ และพัฒนาวัดก็คือการเก็บรวบรวมขอมูล และการ
วิเคราะหขอมูล ซ่ึงมีเปาหมายท่ีจะสรางความรู ความเขาใจในสภาพปจจุบัน ปญหาและศักยภาพของ
วัดอยางเปนระบบนั้นมีรูปแบบดังนี ้
  (ก) จัดทําแผนท่ีของวัดท่ีตองการพัฒนา โดยการจดัทําไวหลายๆแผนโดยใช
กระดาษ    ก็อปปหรือเคร่ืองถายเอกสารหรือเขียนซํ้ากันหลายๆแผนซ่ึงเรียกวาแผนท่ีฐาน 
  (ข) นําขอมูลตางๆ ภายในวดั เชนอาคาร ส่ิงกอสราง และส่ิงท่ีเปนโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ, แผนท่ีแสดงการใชพื้นท่ีนอกอาคารในสวนตางๆของวัด เชน ท่ีจอดรถ, ท่ีมีคนมา
นั่งเลน, ท่ีจัดงานในชวงเทศกาลตางๆ เปนตน โดยเขียนทับลงไปบนแผนท่ีฐาน 
  (ค) จัดทําแผนท่ีแสดงตําแหนงอาคารส่ิงกอสรางท่ีมีคุณคา ความสําคัญทางดาน
ตางๆ ท่ีมีอยูในวัดโดยทําเครื่องหมายทับบนตําแหนงของอาคารส่ิงกอสรางเหลานั้นในแผนท่ีฐาน 
ทําเคร่ืองหมายแสดงระดับคุณคา เชนระดบัสูงมาก ระดบัสูง ระดับปานกลาง การจัดทําแผนท่ีนี้
อาจจะตองขอคําปรึกษาจากเจาหนาท่ีกรมศิลปากร ผูรูหรือนักวิชาการในทองถ่ิน    และจัดทําแผนท่ี
แสดงสภาพอาคารส่ิงกอสราง และพ้ืนท่ีท่ีมีอยูในวัด เชน สภาพดีมาก สภาพดี สภาพเลว (สกปรก 
รก รุงรัง ชํารุด) เปนตน   
  (ง) จัดทําแผนท่ีแสดงตําแหนง และรายละเอียดของตนไม พุมไม และพืชพันธุไม
ตางๆ ท่ีมีอยูในวัด  จัดทําแผนที่แสดงตําแหนงภายในวดั และทิศทาง (ใชลูกศรชี้) ท่ีมองไปเห็นส่ิงท่ี
สวยงาม ส่ิงท่ีเดน รวมท้ังส่ิงท่ีไมดี ไมสวยงาม ท้ังเปนส่ิงท่ีมีอยูในวัด และส่ิงท่ีมีอยูนอกวัด โดย
เขียนลงบนแผนท่ีฐาน 
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 การจัดทําแผนเพื่อยกระดับสภาพแวดลอมของวัด 
  หลังจากมีแผนการใชท่ีดนิของวัดแลวก็จะมีสวนชวยแกปญหา และปองกันปญหา
ได ในข้ันตอนตอไปก็คือการจัดทําแผนเพื่อยกระดับสภาพแวดลอมของวัด เพื่อเสริมบทบาทและ
คุณคาของวัด โดยการจดัใหมีและปรับปรุงส่ิงบริการอํานวยความสะดวกตางๆ รวมทั้งเพื่อความ
สวยงาม ความรมร่ืน ความเปนระเบียบเรียบรอย ซ่ึงไดจดัเปนหวัขอยอยดังตอไปนี ้
  (ก) อาคารส่ิงกอสราง และการใชท่ีดินท่ีจะเกิดข้ึนใหมในวดั ในกรณท่ีีจะมีการใช
ท่ีดิน  การสรางอาคารส่ิงกอสราง  เพื่อรองรับกิจการตางๆ  ท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคต  จะตองพิจารณา
เลือกท่ีต้ังดังนี ้อาคารส่ิงกอสรางท่ีจะเกิดข้ึนใหมตองสอดคลองกับการใชท่ีดิน (Zoning) ของแตละ
พื้นท่ี  (เขตสังฆาวาส  เขตพทุธาวาส  หรือเขตบริการชุมชน)   และตั้งอยูในตําแหนงท่ีเปนระเบียบ
เรียบรอยสอด คลองกับอาคารท่ีมีอยูแลว และตองไมต้ังอยูในตําแหนงบดบัง หรือลดความสวยงาม
ของอาคารสําคัญท่ีมีคุณคาท่ีต้ังอยูกอนแลว รวมท้ังอาคารส่ิงกอสรางท่ีจะเกิดข้ึนใหม ตองมีรูปราง
ลักษณะภายนอกท่ีสอดคลองกับรูปรางลักษณะสถาปตยกรรมของอาคารส่ิงกอสรางท่ีมีคุณคาท่ี
ต้ังอยูใกลเคียง หรือใชสีออนกวาแตอยูในกลุมสีเดียวกนั 
   (ข) ส่ิงบริการท่ีจัดใหมีข้ึนใหม ชนิดและจาํนวนส่ิงบริการท่ีควรจัดใหมีข้ึนในแต
ละวันจะข้ึนอยูกับลักษณะของวัด เชนวัดท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาชมมากก็ควรมีส่ิงบริการเพิ่มข้ึนตาม
ไปดวย ท้ังนี้เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนและนักทองเท่ียว และปองกันไมใหเกิดปญหาอัน
จะทําใหวดัเส่ือมคุณคาลง โดยส่ิงบริการทีจ่ัดใหมีข้ึนใหมดังนี ้(1) ปายช่ือวัด   (2) ท่ีจอดรถ   (3) 
ปายแสดงผังบริเวณของวัด ท่ีนั่งพัก และรานคา  (4) ถนนทางเทาในวดั  (5) ปายแสดงประวัติความ
เปนมาและความสําคัญของส่ิงกอสรางท่ีมีคุณคา  (6) ถังขยะ  (7) เสาไฟฟา - โคมไฟฟา (8) หองน้ํา-
หองสวม  (9) ท่ีต้ังของส่ิงบริการ-กิจการอ่ืนๆ ส่ิงบริการอ่ืนๆท่ีมักจะมีเชนท่ีวางรอง เทา ท่ีขายธูป
เทียน ดอกไม รานขายของท่ีระลึก (10) ตูบริจาค   (11) ตนไม   เปนตน   

2.5.5 การสรุปและนําไปใช  
แนวทางการศึกษา 
พระมหาอาคม  ปฺญาธโร (2546)  และ นวิัตร ตันตยานสรณ (2547) ใชรูปแบบแนว

ทางการวิจยั แบงออกเปน สองสวน คือ การศึกษาจากตําราวิชาการ  เอกสาร งานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับ
การศึกษา และการสอบถามขอมูลจากภาคประชาชน โดยใชเคร่ืองมือคือแบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ ซ่ึงเปนการศึกษา โดยประชาชนเขามามีสวนรวม ในการแสดงความคิดเหน็  ความตองการ  
และแสดงทัศนคติตอประเด็นตางๆ ท่ีถูกสอบถาม และนําขอมูลท้ังสองสวนมาวเิคราะห และ
สรุปผล โดยในการศึกษาสามารถใชรูปแบบการสอบถามขอมูลจากประชาชนดานความคิดเห็น และ
ความตองการของประชาชนในการประยุกตพื้นท่ีโลงภายในวัดเปนสภานท่ีพักผอนหยอนใจได 
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 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2537) และ อัษฎางค โปราณานนท  (2542) ทําการศึกษา 
จัดทํา และสรุปในลักษณะเปนคูมือสําหรับการพัฒนาวดัโดยท่ัวไป โดยกําหนดพื้นท่ีใชสอยภายใน
วัดโดยอางอิงเอกสารจากประวัติศาสตร  ตํารา งานวิชาการ รวมท้ังรูปแบบ เทคนิคการอนุรักษ
อาคารโบราณสถานเปนหลัก   โดยพ้ืนท่ีภายในวัด  ไดแบงออกเปน  3  สวน  คือ  1) เขตสังฆาวาส  
2) เขตพุทธาวาส  3) เขตบริการชุมชน หรือเขตบริการสาธารณะ  และไดศึกษา เพื่ออนุรักษสภาพ
เดิม   และความสัมพันธของอาคารโบราณสถาน   ส่ิงกอสราง   และพ้ืนท่ีทางประวติั ศาสตร ศึกษา
ชนิดผิวหนาของวัสดุอาคาร  เพื่อดูการเส่ือมสลาย  และศึกษาเทคนิควิธีการบูรณะซอม แซมวัตถุ
โบราณท่ีเส่ือมสลาย  พรอมท้ังจัดทําแผนท่ีแสดงตําแหนงอาคารส่ิงกอสรางท่ีมีคุณคา ความ สําคัญ
ทางดานตางๆ ท่ีมีอยูในวัดโดยทําเคร่ืองหมายทับบนตําแหนงของอาคารสิ่งกอสรางเหลานั้นในแผนท่ี
ทําเคร่ืองหมายแสดงระดับคุณคา เชนระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง และจัดทําแผนท่ีแสดง
สภาพอาคารสิง่ กอสราง และพ้ืนท่ีท่ีมีอยูในวัด เชน สภาพดีมาก สภาพดี สภาพเลว (สกปรก รก รุงรัง 
ชํารุด) เปนตน   

ในสวนรูปแบบการเก็บขอมูลภาคสนามของ อัษฎางค โปราณานนท  สามารถนํามาใชใน
การศึกษาไดรูปแบบคือการใชแผนท่ีฐาน โดยการพล็อตขอมูลตางๆ ท่ีได เชน เสนทางสัญจร พื้นท่ีทํา
กิจกรรมของประชาชน ลงในแผนท่ีฐานโดยทับลงไปเปนช้ันๆ   อาจจะใชการพล็อตบนแผนใสหรือ
พล็อตโดยการแยกสีลงในกระดาษ  ทําใหเห็นการซอนทับกันของกิจกรรม  บนพื้นท่ีตําแหนงตางๆ 
ของพื้นท่ีวัด และนํามาวิเคราะหรวมกับขอมูลท่ีไดจากการสอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
 ดานการมีสวนรวม  พระมหาอาคม (2546)  และนิวัตร ตันตยานุสรณ (2547) ไดเก็บ
รวบรวมขอมูลจากปจจัยภายนอกวัด  (ภาคประชาชน) เปนขอมูลประกอบการศึกษาดวย กลาวคือ  
  - พระมหาอาคม (2546) เก็บขอมูลจากภาคประชาชน เก่ียวกับภาวะความเปนผูนําตาม
วิถีพุทธโดยมุงประเด็นท่ีเจาอาวาส ประ กอบดวยแบบสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณท่ีเก่ียวของกับ
ภาวะผูนํา และการบริหารกับการพัฒนาวัดเปนแนวทางหลัก  และ สัมภาษณเก่ียวกับคุณสมบัติของผูนํา
สงฆ  และผูนําชุมชนตอการพัฒนาวัด ใหเปนศูนยกลางชุมชน โดยใชวิธี การสัมภาษณแบบสุมตัวอยาง  

 - นิวัตร ตันตยานุสรณ (2547) เก็บขอมูลจากภาคประชาชนโดยใชแบบสอบถาม
ประกอบ ดวยชุดคําถาม คือ 1. ปจจัยทางดานปริมาณของพื้นท่ีโลงในวัดท่ีสัมพันธกับเมือง  2. ปจจัย
ทางดานคุณภาพพื้นท่ีโลง 3. ปจจัยทางดานการบริหารจัดการ  4. องคประกอบท่ีตองการภายในพื้นท่ี
“ขวงวัด”  
  การเก็บรวบรวมขอมูลจากปจจัยภายนอกวัด  (ภาคประชาชน)  ในงานของพระมหาอาคม   กับ
นิวัตร ท้ังจากการสัมภาษณ และการออกแบบสอบถาม สามารถนํามาใชได เพราะเปนการศึกษาโดยให
ประชาชนมีสวนรวมในการคิดคนหาปญหา รวมวางแผน และรวมดําเนินการดวย 
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สรุปแนวคดิของการศึกษา 
การศึกษาการทบทวนวรรณกรรมท้ังหมดสามารถเปนขอมูลประกอบในการประยุกตพื้นท่ีโลง

ในวัดเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจได กลาวคือ ทฤษฎี และแนวคิดเร่ืองการพักผอนหยอนใจ สามารถรู
ถึงลักษณะ รูปแบบ และสถานท่ีท่ีสามารถรองรับการพักผอน และการใชเวลาวางของผูคน,  มาตรฐาน 
และการจัดลําดับขั้นของสวนสาธารณะ ทําใหรูถึงขนาด และการรองรับการใชงานของสวนสาธารณะ
ในระดับตางๆ และรูองคประกอบในสวนฯ แตละระดับวาควรประกอบไปดวยสิ่งบริการอยางไรบาง, 
แนวคิดและการออกแบบสวนสาธารณะ ทําใหรูถึงวิธีการหรือทฤษฏีการออกแบบสวนฯ การกําหนด
ขอบเขต การเวนระยะ ความเปนสวนตัวของกิจกรรมตางๆ ลักษณะบรรยากาศ และความสวยงามตางๆ, 
แนวคิดและทฤษฏีการมีสวนรวมของประชาชน ทําใหรูถึงวิธีการและขั้นตอนท่ีใหประชาชนมีสวนใน
การคนคิดหาสาเหตุ และรวมวางแผนการดําเนินการได, การศึกษาเร่ือง “ขวงวัด” ในเมืองเชียงใหม ทํา
ใหรูลึกถึงพื้นท่ีท่ีดําเนินการศึกษา ขอจํากัดและความเปนไปไดในการประยุกตพื้นท่ีได,  สวนการศึกษา
งานวิจัยท่ีมีลักษณะใกลเคียง สามารถทราบ รูปแบบขั้นตอน วิธีการ แนวทาง และเปาหมายของแตละ
งาน และสามารถพิจารณาเลือกเอา รูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมของแตละงานมาใชในการศึกษา เพือ่
ลดขอผิดพลาดในการศึกษาใหนอยลง 

หลังจากการศึกษาวรรณกรรม และทฤษฎีท่ีเก่ียวของแลว บทตอไปเปนแนวทางวิธีการศึกษา   
ซ่ึงอาศัยการศึกษาขอมูลองคประกอบหลายสวน   ท้ังขอมูลเกี่ยวกับท่ีต้ังพื้นท่ีศึกษา  (วัดดาวดึงส) 
สภาพภายในพื้นท่ี   อาคารส่ิงกอสราง  ลักษณะการใชพื้นท่ีภายในวดัของผูใชกลุมตางๆ   ศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับงานพิธีกรรม งานประเพณี การจัดกจิกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในวัด  นอกจากนีต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชเวลาวางในยามพักผอนของประชาชนภายในพื้นท่ี ความคิดเห็น 
ความตองการของประชาชนในองคประกอบของสวนในดานตางๆ รูปแบบกิจกรรมใหมท่ีจะเกิดข้ึน 
และนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะห  และจัดทําผังบริเวณใหมเพื่อใหตอบรับกับความตองการของผูใช
พื้นท่ีทุกกลุม และใหขัดแยงกับการใชงานเดิมใหนอยท่ีสุด 
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