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บทท่ี 4 

 ผลการศึกษา  
 

จากการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาขอมูลของพื้นท่ีกรณีศึกษา (วดัดาวดึงส) และผลสํารวจขอมูลท่ีได
จากการออกแบบสอบถามแกประชาชนในพ้ืนท่ี ผูศึกษาไดแยกประเภทผลของการศึกษาออกไดดังนี ้

4.1  การศึกษาดานกายภาพวดัดาวดึงส  ซ่ึงเปนผลจากการศึกษาขอมูลทางดานทําเลท่ีต้ัง  
ขอบเขตของชุมชนวัดดาวดึงส   ผลจํานวนประชากรของชุมชนวัดดาวดึงส   ผังบริเวณแสดงขนาด
พื้นท่ีของวัด   ลักษณะทางกายภาพของวัด ท่ีต้ังอาคาร ส่ิงกอสราง ลักษณะพ้ืนท่ีโลงภายในวัด 
รวมท้ังผลการจัดงานพิธีกรรม ประเพณใีนชวงเวลาตางๆ   

4.2  การศึกษาขอมูลจากประชาชนภายในชุมชนวัดดาวดึงส    ซ่ึงเปนผลท่ีไดจากการ
สอบถามขอมูลท่ีเกี่ยวของกบัการประยุกตพื้นท่ีโลงภายในวัดดาวดึงสเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ   

 4.3 การวิเคราะหประเภทกิจกรรมใหสัมพนัธกับลักษณะพื้นท่ี เปนผลจากการจัดวาง
กิจกรรม ลงบนตําแหนงพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ท่ีวิเคราะหไดจากการศึกษาดานกายภาพแลว    

4.4 การออกแบบผังบริเวณ โดยเปนผลจากการนาํขอมูลท่ีสรุปไดจากแบบสอบถาม มา
รวบรวมและวางแผนในการออกแบบ บนพื้นท่ีท่ีจัดวางตําแหนงกิจกรรมแลว  

4.5 การประชุมรวมกับคณะกรรมการชุมชนวัดดาวดึงส   เปนผลที่ไดจากการนําผังบริเวณท่ี
ออกแบบแลวไปประชุมรวมกับคณะกรรมการชุมชนวัดดาวดึงส 

4.6 นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาปรับปรุงแกไขเปนผังบริเวณข้ันสุดทาย 
จากหวัขอหลักของผลการศึกษา  มีรายละเอียดดังนี้   
4.1  การศึกษาดานกายภาพวัดดาวดึงส   
       4.1.1 ผลการศึกษาขอมูลเก่ียวกับทําเลท่ีตั้ง และสภาพพ้ืนท่ีภายในของวัดดาวดงึส  
  (ก) ผลการศึกษาเกีย่วกับทําเลท่ีต้ัง  วัดดาวดึงส ต้ังอยูเลขท่ี 20  บานดาวดึงส ถนน

ราชเชียงแสน ซอย 2   ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม สรางเม่ือ พ.ศ.2040  เดิมช่ือวัดเมืองสาป ตอมา
ชาวบานเรียกวาวดับานดาวดึงส โดยมีความคิดในการต้ังช่ือวัดคือ ต้ังช่ือตามช่ือสวรรค โดยตําแหนง
ของวัดต้ังอยูทางดานทิศตะวนัออกเฉียงใตประมาณ 300 เมตร จากพื้นท่ีบริเวณเมืองเกา  วัดดาวดึงส
เปนศูนยกลางของชุมชนดาวดึงส มีรัศมีการใหบริการทางดานทิศเหนือประมาณ 300 เมตร ติดกับคู
เมือง ทางดานทิศตะวนัออกประมาณ 500 เมตร ติดกับถนนระแกง ทิศใตประมาณ 650 เมตร ติดกบั
ชุมชนประตูกอม (ตลาดประตูกอม) และทิศตะวนัตกประมาณ 250 เมตร ติดกับถนนราชเชียงแสน 
ซอย 1 โดยจากการสอบถาม  นางศรีนวล ชัยวงค  ตําแหนงคณะกรรม  การฝายสาธารณะสุข  และ
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ส่ิงแวดลอมของชุมชนวัดดาวดึงส   พบวาจํานวนครัวเรือนของชุมชนวัดดาวดึงส มีท้ังหมด  485  
ครัวเรือน มีประชากรภายในชุมชน 1,500 คน โดยแยกเปนหญิง 850 คน และชาย 650 คน  ซ่ึงเปน
กลุมประชาชนท่ีไปใชวัดดาวดึงสเพื่อทํากิจกรรมตางๆ  มากท่ีสุด  ในพื้นท่ีมีวดัท่ีต้ังอยูบริเวณ
ใกลเคียงกันคือ วัดเมืองมาง ท่ีต้ังทางดานทิศเหนือ ประมาณ 200 เมตร และวดัพวกชางท่ีต้ังทางดาน
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 600 เมตร เวลาท่ีมีกิจกรรม หรืองานเทศกาลใหญๆ เชน การตัก
บาตรเทโว, งานลอยกระทง พระสงฆ-สามเณรท้ังสามวัดจะมารวมตัวกนัท่ีวัดดาวดึงส เพื่อทําพิธี
ทางศาสนาตางๆ (ศรีนวล ชัยวงค, 2551) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (ข) ผลการศึกษาขอมูลเก่ียวกับสภาพพืน้ท่ีภายในของวัดดาวดึงส  วดัดาวดึงสหันหนา

วัดไปทางทิศตะวนัออก โดยมีถนนราชเชียงแสน ซอย2 ตัดผานดานหนาวัด ซ่ึงเปนถนนสายหลัก 
และมีถนนซอยทางดานทิศเหนือ, ทิศตะวนัตก และทิศใต  วัดจึงเปรียบเหมือนเปนพื้นท่ีโดยเฉพาะ
ไมมีพื้นท่ีอยูติดกับบานเรือนประชาชนโดยรอบ  ยกเวนดานทิศเหนือ   และดานทิศใต ท่ีวัดไดแบง

ภาพท่ี 4.1  ตําแหนงสถานท่ีวัด

วัดดาวดึงส 

N 

คูเมือง 
ประตูเชียงใหม 

ขอบเขตของ
ชุมชนวัดดาวดึงส 

ถนนระแกง 

ตลาดประตูกอม 

ถนนราชเชียง 
แสน ซอย 1 
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พื้นท่ีใหประชาชนเชาอยูอาศัย   สวนประตวูัดนัน้มีอยู  2   จุดคือดานทิศตะวนัออก  คือประตูหลัก 
และมีประตูเล็กดานทิศตะวันตกในเวลาปรกติผูคนจึงสามารถเดินทะลุผานประตูวดัท้ังสองไดใน
สวนของอาคารส่ิงกอสรางตางๆ  นั้นมีโรงเก็บของและศาลาประชุม  อยูทางดานทิศเหนือของวดั  
พื้นท่ีตรงกลางวัดเปนวหิารหลวงหันหนาไปทางทิศตะวนัออก โดยหนาวิหารจะตรงกับประตูใหญ 
มีตนไทรใหญต้ังอยูเยื้องกับหนาวหิารหลวงและทางดานใตของวหิารมีอุโบสถต้ังอยู โดยหนาวิหาร  
และหนาอุโบสถเปนพื้นท่ีลานโลง  ขวงวดั โดยพ้ืนท่ีโลงท้ังหมดมีวัสดุปูพื้นเปนคอนกรีตบล็อก
ท้ังหมด ซ่ึงใชเปนท่ีจัดงานเทศกาลตางๆ ทางดานทิศใตของวัดเปนอาคารศาลาอเนกประ-สงค  และ
กุฏิพระซ่ึงพระภกิษุสามเณรใชเปนสถานท่ีประกอบกิจกรรมตางๆในระหวางวนัใหรมเงาในยามบาย   

สําหรับการแบงพื้นท่ีเปนเขตพุทธาวาส, เขตสังฆาวาส และเขตใหบริการชุมชน วัดดาวดึงส
ไมมีการกําหนดเขตเปนแนวร้ัวกั้นท่ีแนนอน แตเปนลักษณะการกําหนดการใชสอยของอาคาร คือ 
เขตพุทธาวาส ไดแกอาคาร วหิารหลวง, อุโบสถ, เจดีย เขตสังฆาวาส ไดแก อาคารกฏิุพระ, ศาลา
เอนกประสงค, โรงเก็บของ และเขตบริการชุมชน ไดแก อาคารศาลาประชุม และพ้ืนท่ีโลงภายในวดั 
โดยรูปแบบพืน้ท่ีโลงของวัดดาวดึงสนัน้ไมมีการกั้นแบงแยกพื้นท่ีขวงแกว และพ้ืนท่ีขวงวัด ออก
จากกนั พื้นท่ีท้ังหมดเปนพืน้ท่ีโลงเดียวกนั และปูดวยบล็อกคอนกรีตท้ังหมด 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากภาพท่ี  4.2  จะเห็นการแบงพื้นท่ีภายในวัดเปน  3  เขต  ท้ังเขตพุทธาวาส, เขตสังฆาวาส  
และเขตใหบริการชุมชน ซ่ึงการประยุกตใชพื้นท่ีโลงเปนสถานท่ีพักผอนนั้น สามารถปรับปรุงไดใน
พื้นท่ีท่ีเปนเขตใหบริการชุมชน  (พื้นท่ีสีน้าํเงิน)  ซ่ึงเปนศาลาประชุม กับพื้นท่ีโลงลานวัด  ปจจุบัน
ใชเปนพืน้ท่ีจอดรถของวัด และวัสดพุื้นท้ังหมดเปนคอนกรีตบล็อก 

ภาพท่ี  4.2 ผังบริเวณเขตพุทธาวาส, เขตสังฆาวาส และเขตใหบริการชุมชน วัดดาวดึงส 

บริเวณสังฆาวาส 
Private 

บริเวณพุทธาวาส 
Semi - Private 

บริเวณบริการ
ชุมชน  Semi-

N  
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พื้นท่ีสีฟาคือพืน้ท่ีท่ีใหบริการชุมชนมีพื้นท่ีสวนใหญอยูบริเวณลานโลงหนาวหิารหลวงและ
หนากุฏิพระสงฆ และกินบริเวณพื้นท่ีระหวางวหิารหลวงกับอุโบสถซ่ึงเปนพื้นท่ีในเขตพุทธาวาส 
แตการใชงานบนพ้ืนท่ีจริงมีการเดินผานของประชาชนในพื้นท่ีระหวางประตูดานทิศตะวนัตกมา
ประตูใหญดานทิศตะวันออก และบางคร้ังมีการจอดรถบนพื้นท่ีในบางเวลาอยูแลวจึงกําหนดใหเปน
พื้นท่ีบริการชมุชนดวย  

       4.1.2 การศึกษาขอมูลเก่ียวกับการใชพืน้ท่ีวัดดาวดึงสของผูใชกลุมตางๆ    
  จากกลุมผูใชวัดดาวดึงสแยกประเภทไดดงันี้ 

         - พระสงฆ-สามเณร ท่ีจําพรรษาอยูภายในวัดดาวดงึส 
         - ประชาชนท่ีเดินทางมาวัดเพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนา, รวมทั้ง

ประชาชนท่ีอาศัยพื้นท่ีวัดเปนท่ีจอดรถ เปนท่ีขายของ เปนตน  
- นักทองเท่ียว ท้ังชาวไทย และชาวตางประเทศ 

และวนัเวลาท่ีลงพื้นท่ีศึกษาไดแยกดังนี ้
  (ก) ผลการใชพื้นท่ีวดัดาวดึงสของผูใชกลุมตางๆ ในวนัธรรมดา   
  (ข) ผลการใชพื้นท่ีวดัดาวดึงสของผูใชกลุมตางๆในวันท่ีมีงานพิธีกรรมทาง

ศาสนา, งานประ เพณี และการจัดกิจกรรมตางๆ   
 จากการศึกษาสรุปผลไดดังนี้ 
  (ก) ผลการใชพื้นท่ีวัดดาวดงึสของผูใชกลุมตางๆ ในวันธรรมดา   

 ชวงท่ี 1 ชวงเชา 5.00 น. – 8.30 น. ปรากฏวาในชวงเวลา 5.30 น. – 6.00 น. 
อาคารท่ีใชงานสวนใหญเปนอาคารวิหารหลวงที่ใชสําหรับทําวัตรเชา และเสนทางสัญจรสวนใหญ
เปนทางสัญจรจากดานหนากฏิุพระสงฆ ไปยังประตูวัดท้ัง 2 ดาน เพราะพระสงฆ-สามเณรออกไป
บิณฑบาตนอกตัววัดสวนประชาชนท่ีมาถวาย 
ทานขาวเชาซ่ึงมีประมาณ 7–8 คนก็ใชเสนทาง 
เดียวกันคือจากประตูวดัเดนิเฉียงมาสูดานหนา 
กุฏิพระเชนเดยีวกัน และพื้นท่ีใชงานสวนใหญ 
เปนพื้นท่ีดาน หนาศาลาอเนกประสงคและ 
บริเวณโรงครัวเพราะประชาชนตองมาเอาถวย 
ชามท่ีโรงครัวของวัดเพื่อนําไปใสสําหรับอาหาร 
ท่ีนํามาถวายพระสงฆ ชวงเวลานี้พื้นท่ีลาน 
สวนใหญยังไมถูกใชงาน 
 

ภาพท่ี 4.3 ประชาชนมาถวายทานขาวชวงเชา 



  
 

67 

 
ชวงท่ี 2 ชวงสาย 8.31 น.– 12.00 น.  

ชวงนี้เปนชวงท่ีพระสงฆ-สามเณร ฉันทเชาเสร็จแลว 
และทํากจิวัตรประจําวนั คือ กวาดลานวัด, ทําความ  
 สะอาดเสนาสนะ เชน วหิารหลวง, กุฏิท่ีอยู หรือ
แมกระท่ังอาคารหองน้ํา โดยมีการเปล่ียนเวรกัน 
ทํางานระหวางสามเณรดวยกัน สําหรับกิจกรรมท่ี 
ปรากฏบนพ้ืนท่ีลานวัดนัน้ คือ การกวาดลานวัดซ่ึง
พื้นท่ีกวาดสวนใหญ คือใตตนไทรใหญหนาวิหาร
หลวง และพื้นท่ีบริเวณโดยรอบลานวัดซ่ึงมีตน 
ไมข้ึนอยูรายรอบ ไปจนถึงบริเวณรอบเจดยีดาน หลังวิหาร และในชวงเวลาน้ีโดยกิจกรรมนี้ใชเวลา
ไปจนถึงชวงเวลาฉันทเพล และในสวนของประชาชนน้ันในชวง เวลานี้มีประชาชนเขามาถวาย
สังฆทาน และถวายทานขาวเพลดวยบางสวน โดยเสนทางท่ีใชเปนเสนเฉียงจากประตูวัดท้ังสองดาน
ตัดผานลานวดัเขามาสูดานหนากุฏิพระสงฆ  และในชวงเวลาน้ีของวนัจะมีนกัทองเท่ียวเขามาเดิน
เท่ียวชมบริเวณตางๆ ภายในวัด พฤติกรรมโดยทั่วไปจะเปนการเดินเท่ียวชมอาคารวิหารหลวง,  เจดีย 
และตัวอุโบสถ  โดยในแตละคร้ังนักทองเท่ียวจะใชเวลาเดินเท่ียวชมวัดประมาณคร้ังละ 15-20 นาที   

ชวงท่ี 3 ชวงบาย 12.01 – 18.00 น.  ชวงนีจ้ะมีการรวมตัวกันระหวางพระสงฆ-
สามเณร เพื่อทําปราสาทเพ่ือขายสําหรับงานฌาปณกจิพระสงฆ โดยพ้ืนท่ีท่ีทํางานคือบริเวณดาน 
หนาศาลาเอนกประสงค ซ่ึงกิจกรรมนี้จะดาํเนินไปจนถึงเวลาประมาณ  17.00 น.  ในสวนของ
ประชาชนน้ันในชวงเวลาประมาณ 16.00 น. – 17.30 น. จะมีประชาชนในพ้ืนท่ีประมาณ 20-30 คน 
มารํามวยจีนไทช่ี-จี้กงบริเวณดานหนาวิหารหลวง ซึ่งเปนกิจกรรมการรําท่ีคอนขางสงบไมเกิดเสียงดัง
อึกทึก   ทางวัดจึงใหทํากิจกรรมไดโดยทางวัดไดทําการเก็บคาน้ํา – คาไฟผูท่ีมารําจี้กง คนละ 20 บาท / 
เดือน  โดยจะมีการบริหารจัดการการเงินกันเองภายในกลุมประชาชนท่ีมาใชพื้นท่ี  สวนนักทองเท่ียว
ชวงเวลา 14.00 น.-15.00 น.จะมีนกัทองเท่ียวเขามาเดินเท่ียวชมบริเวณตางๆ บางประมาณ 2 – 4 คน 

        
 
  
 
 
 

ภาพท่ี 4.4 พระสงฆกวาดลานวัดชวงสาย 

ภาพที่ 4.6   การรํามวยจีน ไทช่ี จี้กง ภายในวัด   ภาพที่ 4.5 พระ-เณร ทํากิจกรรมหนาศาลา 
                 เอนกประสงค  
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ชวงท่ี 4  ชวงเย็น 18.01 น. – 22.00 น.  ชวงนี้เสนทางสัญจรของพระสงฆ-สามเณรท่ี

ใชงานสวนใหญเปนเสนทางจากดานขางกฏิุไปสูดานหลังวิหารหลวงเพื่อทํากิจวัตรคือ ทําวัตรเย็น 
โดยมีประชาชน 5 – 6 เดินผานจากประตูวดัท้ังสองดานเขามาสูดานหลังวิหารเพื่อรวมทําวัตรเยน็
รวมกันกับพระสงฆดวย และมีประชาชนบางคนเดินจากประตูดานทิศตะวนัออกตัดผานลานวัดเขาสู
ดานหนากุฏิดวย พืน้ท่ีสวนใหญของลานวดัชวงนีไ้มไดถูกใชงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.7 ผังบริเวณแสดงพื้นที่ 
ที่ถูกใชงานในชวงเชา 

ภาพที่ 4.8 ผังบริเวณแสดงพื้นที่ที่ 
ถูกใชงานในชวงสาย 

ภาพที่ 4.9 ผังบริเวณแสดงพื้นที่ที่ 
ถูกใชงานในชวงบาย 

(ภาพท่ี 4.7 – 4.10  ภาพแสดงพื้นท่ีท่ีถูกใชงานของท้ัง 4 ชวง ของวันธรรมดา) 

ภาพที่ 4.10 ผังบริเวณแสดงพื้นที่ที่ 
ถูกใชงานในชวงเย็น 
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จากแผนผังสรุปการใชพื้นท่ีโลงภายในวัดในแตละชวง ผูศึกษาไดนําแผนผังท้ัง 4 
ชวงเวลา มาทับซอนรวมกันเพื่อหาผลสรุปพื้นท่ีท่ีใชงานมาก, พื้นท่ีท่ีใชงานนอย, และพ้ืนท่ีท่ีไมได
ใชงานของวนัธรรมดาปรากฏผลตามแผนผัง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  จากแผนผังขางตนพื้นท่ีท่ีถูกใชงานมากท่ีสุด คือ สีน้ําเงินเขมซ่ึงไดแกพืน้ท่ีบริเวณ
ดานหนาวหิารหลวง, บริเวณดานหนาศาลาเอนกประสงค, พื้นท่ีดานหนากุฏิพระ และพื้นท่ีเช่ือม
ระหวางศาลาเอนกประสงคกับกุฏิพระ   พืน้ท่ีดานหนาโรงครัว   และมีพื้นท่ีแสดงเสนทางสัญจร
ระหวางประตูวัดท้ังสองดานตัดผานพื้นท่ีลานวัดเขาสูดานหนา และดานขางของกุฏิพระสงฆ พื้นท่ีท่ี
ใชงานรองลงมาคือพื้นท่ีสีฟา ไดแก พื้นท่ีสวนใหญของลานวัดท่ีไมไดอยูบนเสนทางสัญจร, พื้นท่ี
เช่ือมระหวางวิหารหลวงกับอุโบสถ, พื้นท่ีโดยรอบเจดยี และพ้ืนท่ีเช่ือมระหวางวหิารหลวงกับ
อาคารหองน้ําทางดานทิศเหนือ นอกจากนัน้เปนพืน้ท่ีสีขาว คือพื้นท่ีท่ีไมไดถูกใชงาน 
  แผนผังท่ีสรุปพื้นท่ีใชงานขางตนจะไดนําไปรวมกับแผนผังสรุปพื้นท่ีใชงานในวัน
สําคัญทางศาสนา, วันท่ีมีงานประเพณี, วันท่ีมีการจัดกจิกรรม เพื่อวิเคราะหหาผลสรุปการใชงาน
พื้นท่ีโลงภายในวัดในภาพรวมท้ังหมดอีกคร้ัง และนําเปนขอมูลประกอบการออกแบบผังบริเวณ
ใหมของวดัรวมกับขอมูลสวนท่ีไดจากประชากรของชุมชนวัดดาวดึงส 
 

ภาพท่ี 4.11 แผนผังสรุปการใชพื้นท่ีโลงภายในวัดท้ัง 4 ชวงเวลาของวันธรรมดา 
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  (ข) ผลการใชพื้นท่ีวัดดาวดงึสของผูใชกลุมตางๆในวันท่ีมีงานพิธีกรรมทาง
ศาสนา, งานประ เพณี และการจัดกิจกรรมตางๆ  

งานพิธีกรรมทางศาสนา  ไดลงทําการสังเกตและจดบันทึกใน วันมาฆบูชา 
งานประเพณี ไดลงทําการสังเกตและจดบันทึกในวันสงกรานต 
งานกิจกรรม ไดลงทําการสังเกต จดบันทึกในวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 
จากผลการศึกษาท้ังสามวัน สรุปผลไดใกลเคียงกัน ดังนี ้
ชวงท่ี 1 ชวงเชา 5.00 น. – 8.30 น.   
- วันมาฆบูชา ในชวงเชาเปนชวงของ 

การมาทํากิจกรรมทางศาสนาของประชาชนในพ้ืนท่ี   
พาหนะที่ใชเดินทางมาวัดนั้นมีท้ังรถยนต  และรถ- 
จักรยานยนต  ซึ่งการใชพื้นท่ีลานวัดชวงนี้จะคับคั่ง 
มาก มีผูคนประมาณ 200 – 250 คน มารวมพิธี หลัง 
จากจอดรถแลวผูคนสวนใหญจะเดินตัดพื้นท่ีลานวัด 
ขึ้นสูดานในตัววิหารหลวง แตมีผูคนบางสวนเดินขึ้น 
สูบนกุฏิพระสงฆโดยไดนําปจจัย ไทยทานสิ่งของ 
มาทําบุญกับพระภิกษุสงฆ   

- วันสงกรานต ในชวงเชาเปนชวงของการมาทํากิจกรรมทางศาสนาของประชาชน
ในพื้นท่ี  พาหนะท่ีใชเดินทางมาวัดนัน้มีท้ังรถยนต และรถจักรยานยนต ซ่ึงสวนใหญจอดรถรอบๆ 
พื้นท่ีลานวดั   พื้นท่ีท่ีใชงานมากท่ีสุดคือหนาวิหารหลวง  มีการตั้งเต็นทซ่ึงภายในมีไมคํ้า, การสรง
น้ํา  และหยอดเหรียญทําบุญประจําวนัเกดิ  นอกจากนี้ประชาชนท่ีมาวัด  จะนําตุงกระดาษ (ไมไผท่ี
ปลายผูกติดกบัแผนธงกระดาษยาวท่ีมีสัญลักษณ 12 ราศี ซ่ึงเปนสัญลักษณของสังขารลอง) โดย
นํามาจากบานมาปกลงบนกองทรายท่ีเตรียมไว  ซ่ึงชาวบานเรียกวาการตานตุงในวันสังขารลอง ซ่ึง
ตําแหนงของกองทรายอยูใกลกับร้ัวใกลประตูทางเขาดานทิศตะวนัออก    
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4.14  กองทรายที่ใชปกตุงสัญลักษณสังขารลอง 

                   ในวันสงกรานต   
ภาพท่ี 4.13   พ้ืนที่หนาวิหารที่ใชต้ังเต็นท 

ในวันสงกรานต   

ภาพที่ 4.12 การใชพ้ืนที่ลานวัดเพ่ือจอดรถในวันมาฆบูชา 
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- วันแมแหงชาติ  ชวงเชาเปนการ 
มาทําบุญ และทํากิจกรรมเหมือนกับวนัสําคัญทาง 
ศาสนา โดยมีการทําบุญตักบาตรในชวงเชาพื้นท่ี 
ท่ีใชงานสวนใหญเปนพื้นท่ีหนาวหิารหลวงโดย 
ในวนัแมนี้จะมีการตั้งเวทีเฉลิมพระเกียรติตําแหนง 
ดานหนาวหิารหลวงเวทีจะหนัดานหนาออกสู 
ประตูวัดดานทิศตะวนัออกสูถนนราชเชียงแสน 
ซอย 2 เพื่อใหประชาชนท่ีผานไปมาถวายพระพร 
 และใหรูวามีการจัดงานในวันแมแหงชาติ  

ชวงท่ี 2 ชวงสาย 8.31 น.– 12.00 น.  
- วันมาฆบูชา พืน้ท่ีการใชงานบนลานวัดชวงนี้ยังคงเปนพืน้ท่ีหนาวิหารหลวง และ

รอบๆลานวัดเพื่อจอดรถ รวมท้ังพื้นท่ีทางเดินไปสูโรงครัวของวัดท่ีชวงนี้มีการใชงานมาก เพราะ
ประชาชนตองมาเอาถวยชาม ภาชนะ เพื่อไปใสของปจจัย ไทยทานท่ีนํามาถวายพระสวนทางสัญจร
หลักยังคงเปนการเดินจากหนาวิหารหลวง หรือหนากุฏิไปสูประตูวัดท้ังสองดาน   

- วันสงกรานต หลังจากเลิกพธีิกรรมทางศาสนาแลวประชาชนสวนใหญก็เดินทาง
กลับแตประชาชน ผูสูงอายุ คนเฒา คนแก ประมาณ 30 – 40 คน ยังคงมีการพูด คุยสนทนากันอยูโดย 
เฉพาะบนวิหารหลวง สวนพื้นท่ีต้ังเต็นทหนาวิหารหลวงยังมีอยูท้ังวันเพื่อใหประชาชนมาทําบุญ
สรงน้ําพระพทุธรูป  เสนทางสัญจรสวนใหญเปนเสนทางจากประตูทางเขาท้ังสองทิศเดินตัดผาน
ลานวัดสูดานหนา, ดานขางกุฏิ สวนพื้นท่ีรอบๆลานวดัยังใชเปนท่ีจอดรถอยู 

-  วันแมแหงชาติ  พื้นท่ีลานวดัสวนใหญไมไดถูกใชงานนอกจากมีการจอดรถยนต 
รถจักรยานยนตบริเวณรอบๆลานวัด ทางสัญจรสวนใหญเปนการเดนิจากประตูวัดท้ังสองดานเดิน
ตัดพื้นท่ีลานวดัเขาสูดานหนากุฏิพระซ่ึงความถ่ีในการเดนิคอนขางนอย ประมาณ 4-6 คน / ช่ัวโมง 

ชวงท่ี 3 ชวงบาย 12.01 – 18.00 น.   
-  วันมาฆบูชา ในชวงเวลานี้จะมีกลุมประชาชน มาในชวงเวลานี้เพื่อถวายสังฆทาน

แกพระภิกษุสงฆ   ซ่ึงพาหนะสวนใหญเปนรถยนต   และรถจักรยานยนต   และนํามาจอดตรงดาน 
หนากุฏิพระสงฆ และเดนิเขาสูกุฏิ  พื้นท่ีดานหนาวิหารหลวงยังมีประชาชนเดินข้ึน-ลง อยูบาง สวน
ใหญเปนผูสูงอายุ และพระเณรที่ทําพิธี รอบพื้นท่ีลานวดัยังใชเปนท่ีจอดรถของผูคนท่ีมาทําพิธีอยู 

- วันสงกรานต  ชวงนี้ทางสัญจรหลักยังคงเปนเหมือนชวงสายแตความถ่ีในการเดนิ
ลดลง การใชพื้นท่ีลานวดัไดลดความคับค่ังลง กิจกรรมสวนใหญเปนการมาถวายสังฆทาน และ
พูดคุยกับพระบนกุฏิ ชวงนีพ้ื้นท่ีลานวดัเปนเพียงพื้นท่ีท่ีใชเดินผานของผูคนเทานั้น  

ภาพที่  4.15  การต้ังเวทีในวันแมแหงชาติ 
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- วันแมแหงชาติ  ชวงนี้ของวนัแมจะเหมือนชวงสาย คือพื้นท่ีลานวดัสวนใหญไมได
ถูกใชงานนอกจากมีการจอดรถยนต และรถจักรยานยนตบริเวณรอบๆลานวัด และทางสัญจรสวน
ใหญเปนการเดินจากประตูวดัท้ังสองดานเดินตัดพืน้ท่ีลานวัดเขาสูดานหนากุฏิพระ 

ชวงท่ี 4  ชวงเย็น 18.01 น. – 22.00 น. 
- วันมาฆบูชา ในชวงเย็นของวันมาฆบูชาจะเปนชวงท่ีพืน้ท่ีลานวัดกลับมาคับค่ังอีก

คร้ัง เพราะประชาชนในพื้นท่ีจะมารวมกับพระภกิษ-ุสามเณร ทํากิจกรรม เดินเวียนเทียน ซ่ึงพื้นท่ีท่ี
เดินใชเวยีนเทียน คือ ทางเดนิรอบตัวอาคารวิหารหลวง พื้นท่ีสวนใหญของลานวัดจะไมไดถูกใช
งานยกเวนพื้นท่ี  โดยรอบลานท่ีมีการจอดรถยนต   รถจักรยานยนต   ในชวงท่ีประชาชนมารวมเดนิ
เวียนเทียนเทานั้น 

- วันสงกรานต  ในชวงเย็นของวันสงกรานตจะเปนชวงท่ีพื้นท่ีลานวดักลับมาคับค่ัง
อีกคร้ัง  เพราะประชาชนจะมารวมกับพระภกิษุ - สามเณรเดินเวียนเทียน ซ่ึงพื้นท่ีท่ีเดินใชเวยีนเทียน 
คือทางเดินรอบตัวอาคารวิหารหลวง แตยังคงเหลือผูสูงอายุบางสวนท่ีมารวมปฏิบัติธรรม และนอน
วัด ชวงนี้พืน้ท่ีสวนใหญของลานวัดจะไมไดถูกใชงาน  

- วันแมแหงชาติ  ในชวงเย็นของวันแมจะเปนชวงท่ีพืน้ท่ีลานวัดกลับมาคับค่ังอีก
คร้ัง เพราะประชาชนในพื้นท่ีประมาณ 150 – 200 คน จะมารวมกับพระภกิษุสามเณร ทํากิจกรรมคือ  
การรวมกันจุดเทียนถวายพระพร  โดยพิธีจะเร่ิมเวลาประมาณ  6.00  น. พระกับประชาชนคนสูงอาย ุ
คนเฒา คนแก และผูนําชุมชนจะเร่ิมสวดมนตบนเวที โดยประชาชนสวนใหญจะยืนอยูดานหนา 
และบริเวณรายรอบเวที หลังจากนั้นจะเร่ิมทําพิธีจุดเทียนชัยพระพรประมาณเวลา 19.30 น. – 20.30 
น. ซ่ึงเปนพิธีจดุเทียนชัยพระพรเวลาเดยีวกนัท่ัวประเทศ หลังจากเสร็จพิธีเวลา 20.30 น. ประชาชนก็
ทยอยกนักลับ 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 4.16 ผังบริเวณแสดงพื้นที่ที่

ถูกใชงานในชวงเชา 
ภาพที่ 4.17 ผังบริเวณแสดงพื้นที่ที่ 

ถูกใชงานในชวงสาย 
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จากการสรุปการใชพื้นท่ีโลงภายในวัด ของวันมาฆบูชา วนัสงกรานต  และวันแม

แหงชาติ ปรากฏผลตามภาพท่ี 4.16   ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.20 แผนผังสรุปการใชพื้นท่ีโลงภายในวัดท้ัง 4 ชวงเวลา 

     ของวันมาฆบูชา, วันสงกรานต และวนัแมแหงชาติ 

ภาพที่ 4.18 ผังบริเวณแสดงพื้นที่ 
ที่ถูกใชงานในชวงบาย 

ภาพที่ 4.19 ผังบริเวณแสดงพื้นที่ 
ที่ถูกใชงานในชวงเย็น 

(ภาพท่ี 4.16 – 4.19  ภาพแสดงพื้นท่ีท่ีถูกใชงานของท้ัง 4 ชวง ของวันมาฆบูชา  
   วันสงกรานต  และวนัแมแหงชาติ) 
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   จากภาพท่ี 4.20   ขางตนพื้นท่ีท่ีถูกใชงานมากท่ีสุด คือ สีน้ําเงินเขมซ่ึงไดแกพื้นท่ี
บริเวณดานหนาวิหารหลวง,  บริเวณชายขอบโดยรอบพ้ืนท่ีลานวัด,  พืน้ท่ีบริเวณกอกองทรายดาน
ทิศตะวนัออก, พื้นท่ีดานหนากุฏิพระ และพื้นท่ีเช่ือมระหวางศาลาเอนกประสงคกับกุฏิพระ  พื้นท่ี
ดานหนาโรงครัว  และมีพืน้ท่ีแสดงเสนทางสัญจรระหวางประตูวัดท้ังสองดานตัดผานพื้นท่ีลานวดั
เขาสูดานหนา และดานขางของกุฏิพระสงฆ พื้นท่ีแสดงเสนทางสัญจรของผูคนจากที่จอดรถรอบๆ 
ลานวัด ตัดผานไปสูดานหนาวิหาร และเสนทางเดินเวยีนเทียนรอบวหิารตอนกลางคืน  

พื้นท่ีท่ีใชงานรองลงมาคือพื้นท่ีสีฟา ไดแก พื้นท่ีสวนใหญของลานวัดท่ีไมไดอยู
บนเสน ทางสัญจร,  พื้นท่ีหนาศาลาเอนกประสงค, พื้นท่ีโดยรอบเจดยี  และดานหลังอุโบสถนอก 
จากนั้นเปนพืน้ท่ีสีขาว คือพืน้ท่ีท่ีไมไดถูกใชงาน    
    จากขอมูล และแผนผังสรุปการใชพื้นท่ีวัดดาวดึงสในวันธรรมดา และวันสําคัญตางๆ 
สามารถเห็นภาพรวมของการใชพื้นท่ีโลงภายในวัดดาวดึงส และแผนผังท่ีสรุปพื้นท่ีใชงานแลวจะ
นําเปนขอมูลประกอบ การออกแบบผังบริเวณใหมของวัดรวมกับขอมูลสวนท่ีไดจากประชากรของ
ชุมชนวัดดาวดึงส   

ผลการศึกษาขอมูลในสวนตอไปเปนผลการศึกษาท่ีไดจากการออกแบบสอบถาม
ประชาชนภายในชุมชนวัดดาวดึงส ซ่ึงมีท้ังหมด 485 ครัวเรือน มีจํานวนคนท้ังหมด 1,500 คน แยก
เปนผูหญิง 855 คน และผูชาย 655 คน จากการสุมตัวอยางลงพื้นท่ีทําแบบสอบถามท้ังหมด 200 ชุด 
สรุปผลไดดังนี้ 

4.2  การศึกษาขอมูลจากประชาชนภายในชมุชนวัดดาวดงึส  ซ่ึงเปนผลที่ไดจากการ
สอบถามขอมูลท่ีเกี่ยวของกบัการประยุกตใชพื้นท่ีโลงภายในวัดดาวดึงสเปนสถานท่ีพักผอนหยอน
ใจ ซ่ึงมีหัวขอหลักดังนี ้

       4.2.1 ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไป ดานสังคม และดานเศรษฐกิจของประชาชนในพ้ืนท่ี 
       4.2.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชเวลาวางของประชาชนในพ้ืนท่ี แยกเปน  

  4.2.2.1  การใชเวลาวางของ ประชาชนในพ้ืนท่ี กับการไปใชสวนสาธารณะ 
  4.2.2.2 การใชพื้นท่ีของวัดเพื่อทํากิจกรรมหรือรองรับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 

       4.2.3 ผลการศึกษาขอมูลดานความคิดเห็น ตอการปรับปรุงพื้นท่ีโลงภายในวัดดาวดึงส
เปนสถานท่ีพกัผอนหยอนใจ 
 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี ้
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     4.2.1 ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไป ดานสังคม และดานเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นท่ี 
    โดยถามขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 200 คน ดานสถานภาพ,  จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว,  อายุ,  อาชีพ,  รายได,  การศึกษา,  ลักษณะท่ีพกัอาศัย, ขนาดพื้นท่ีพักอาศัย จากขอมูล
สรุปผลไดดังนี้ 
ตารางท่ี 4.1 อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ 

ลําดับ สถานภาพ จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 

1 โสด 95 47.5 

2 แตงงานแลว 88 44.0 

3 หยาราง 8 4.0 

4 หมาย 9 4.5 

รวม  200 100.0 
 

  จากตารางแสดงสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวาเปนโสดมากท่ีสุดคือมีจํานวน 95 
คน คิดเปนรอยละ 47.5 รองลงมาคือ แตงงานแลว มีจาํนวน 88 คน คิดเปนรอยละ 44 เปนหมาย มี
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.5 และหยารางมีจํานวนนอยท่ีสุด คือ 8 คน คิดเปนรอยละ 4 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.2 อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนบุตร 

ลําดับ จํานวนบุตร จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 

1 1 คน 35 17.5 

 2 2 คน 25 12.5 

 3 3 คน 4 2.0 

 4 4 คน 6 3.0 

 5 ไมมี 130 65.0 

รวม 200 100.0 

จากตารางแสดงจํานวนบุตรของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญไมมีลูกมีจํานวน 130 
คน คิดเปนรอยละ 65 รองลงมาคือ มีลูก 1 คน มีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 17.5 มีลูก 2 คน มี
จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 12.5 มีลูก 4 คนมีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3และ มีลูกจํานวน 3 คน
มีจํานวน 4 คนคิดเปนรอยละ 2 ตามลําดับของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
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ตารางที่ 4.3 อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 

1 คน 17 8.5 
2 คน 57 28.5 
3 คน 63 31.5 
4 คน 45 22.5 
5 คน 14 7.0 
6 คน 4 2.0 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางแสดงจํานวนสมาชิกในครอบครัวของผูตอบแบบสอบถาม พบวาจํานวนสมาชิก
ในครอบครัวสวนใหญมีอยูดวยกัน 3 คนมีจํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 31.5 รองลงมาคือ สมาชิก
ในครอบครัวอยูดวยกนั 2 คน มีจํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 28.5 และสมาชิกในครอบครัวอยู
ดวยกัน 4 คน มีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 22 ตามลําดับของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 
ตารางท่ี 4.4 อัตราสวนรอยละของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามชวงอาย ุ

ลําดับ ชวงอายุ จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 
1 16-25 ป 48 24.0 
 2 26-36 ป 61 30.5 
 3 36-45 ป 50 25.0 
 4 46-55 ป 20 10.0 
 5 56-60 ป 13 6.5 
6 มากกวา 60 ป 8 4.0 
รวม 200 100.0 

จากตารางแสดงจํานวนสมาชิกในครอบครัวของผูตอบแบบสอบถาม 200 คน พบวาชวงอายุ
ท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ 16-36 ปมีจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 30.5 รองลงมาคือ ชวงอายุ 
36-45 ป มีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 25 และชวงอาย ุ16-25 ป มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 24 
ตามลําดับของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
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ตารางท่ี 4.5 อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ลําดับ ระดับการศึกษา จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 

1 ประถมศึกษา 21 10.5 

 2 มัธยมตน 27 13.5 

 3 มัธยมปลาย, ปวช 37 18.5 

 4 ปวส, อนุปริญญา 12 6.0 

 5 ปริญญาตร ี 97 48.5 

6 ปริญญาโท 5 2.5 

7 อื่นๆ (สูงกวาปริญญาโท) 1 .5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางแสดงระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม พบวาระดับการศึกษาท่ีตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุดคือ ระดับปริญญาตรี มีจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 48.5 รองลงมาคือ ระดับ
มัธยมปลาย,ปวช มีจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 18.5 และระดับมัธยมตน มีจํานวน 27 คน คิดเปน
รอยละ 13 ตามลําดับของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 
ตารางท่ี 4.6 อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 

ลําดับ ระดับการศึกษา จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 

1 รับจาง 39 19.5 

 2 คาขาย 54 27.0 

 3 รับราชการ 16 8.0 

 4 พนักงานเอกชน 55 27.5 

 5 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 14 7.0 

 6 แมบาน 9 4.5 

 7 อื่นๆ 13 6.5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางแสดงอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม พบวาอาชีพ 3 อันดับแรกท่ีตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุดคือ พนักงานเอกชนมีจํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 27.5 รองลงมาคือ คาขาย 
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มีจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 27 และรับจาง มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 19.5 ตามลําดับใน
สวนอาชีพอ่ืนๆคือ เปนนักศึกษามีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 6.5 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 
ตารางท่ี 4.7 อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดสวนบุคคลตอเดือน 
 

ลําดับ รายไดสวนบุคคลตอเดือน จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 

1 ตํ่ากวา 3,000 บาท 17 8.5 

 2 3001-5000 บาท 35 17.5 

 3 5001-10000 บาท 83 41.5 

 4 10001-15000 บาท 17 8.5 

 5 15001-20000 บาท 39 19.5 

 6 20001-25000 บาท 7 3.5 

 7 25001-30000 บาท 2 1.0 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางแสดงรายไดสวนบุคคลตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม พบวารายไดสวนบุคคล
ตอเดือน 3 อันดับแรกสวนใหญมีรายไดอยูท่ี 5001-10000 บาทมีจํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 41.5 
รองลงมาคือ 15001-20000 บาท มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 19.5 และ 3001-5000 บาท มีจํานวน 
35 คน คิดเปนรอยละ 17.5 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.8 อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะท่ีพักอาศัย 

ลําดับ ลักษณะท่ีพักอาศัย จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 

1 บานเด่ียว 135 67.5 

 2 อาคารพาณิชย 23 11.5 

 3 ทาวนเฮาส 26 13.0 

 4 คอนโดฯ 4 2.0 

 5 หอพัก 11 5.5 

 6 อพารทเมนท 1 .5 

7 อื่นๆ - - 

รวม 200 100.0 
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จากตารางแสดงลักษณะท่ีพกัอาศัยของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญพักอาศัยอยู
บานเดี่ยว มีจํานวน 135  คน คิดเปนรอยละ 67.5 รองลงมาคือ ทาวนเฮาส มีจํานวน 26 คน คิดเปน
รอยละ 13 และอาคารพาณิชยมีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 11.5 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.9 อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามท่ีพกัอาศัยปจจุบัน 
  

ลําดับ ท่ีพักอาศัยปจจุบัน จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 

1 เปนของตนโดยไมมีภาระผูกพัน 68 34.0 

 2 เปนของตนแตมีภาระผูกพันเชน กําลังผอนชําระ 11 5.5 

 3 เชาอยูอาศัย 85 42.5 

 4 อาศัยอยูกับญาติ 36 18.0 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางแสดงท่ีพักอาศัยปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญเชาอยูอาศัยมี
มากท่ีสุดคือ มีจํานวน85  คน คิดเปนรอยละ 42.5 รองลงมาคือ ท่ีพักอาศัยเปนของตนโดยไมมีภาระ
ผูกพัน มีจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 34 และพักอาศัยอยูกับญาติมีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 
18 รวมถึงท่ีพักอาศัยเปนของตนแตมีภาระผูกพันเชน กําลังผอนชําระ มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอย
ละ 5.5 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 4.10 อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขนาดพ้ืนท่ีของสวนหรือท่ี 
                  โลงภายในบริเวณบาน (ไมนับระเบียง,ท่ีจอดรถ) 
 

ลําดับ ขนาดพ้ืนท่ี จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 

1 ไมมี 22 11.0 

 2 นอยกวา 12 ตร.ม. 88 44.0 

 3 13-20 ตร.ม. 59 29.5 

 4 21-40ตร.ม. 20 10.0 

 5 41-80 ตร.ม. 7 3.5 

 6 81-160 ตร.ม. 2 1.0 

7 161 ตร.ม. ขึ้นไป 2 1.0 

รวม 200 100.0 
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จากตารางแสดงขนาดพ้ืนท่ีของสวนหรือท่ีโลงภายในบริเวณบาน (ไมนับระเบียง,ท่ีจอดรถ)
ของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญพื้นท่ีโลงมีจํานวนนอยกวา  12  ตร.ม.  มีจํานวน 88  คน คิด
เปนรอยละ 44 รองลงมาคือ 13-20 ตร.ม.มีจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 29.5 และ21-40 ตร.ม. มี
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 10 ตามลําดบั จะเห็นไดวาสวนใหญท่ีพกัอาศัยจะมีพืน้ท่ีจํากดั ซ่ึงการ
จัดทําพื้นท่ีพักผอนหยอนใจท่ีใกลท่ีพักอาศัย  จะมีสวนทําใหคุณภาพชีวิตคนภายในชุมชนดีข้ึน 

 สรุป  ผลสํารวจแบบสอบถามขอมูลท่ัวไป,   ดานสังคม,   ดานเศรษฐกิจ  พบวาผูตอบแบบ 
สอบถามสวนใหญเปนโสดยังไมแตงงาน ยังไมมีบุตร และอาศัยเปนครอบครัวท่ีมีสมาชิกประมาณ  
3 - 4  คนในครอบครัว  โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวงอาย ุ26 – 36  ป  และสวนใหญ
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยประกอบอาชีพเปนพนักงานเอกชน และมีรายไดโดยสวนใหญ
อยูท่ี 5001-10000 บาท 

ดานลักษณะท่ีพักอาศัยสวนใหญพักอาศัยอยูในลักษณะท่ีเปนบานเดี่ยว และสวนใหญใชวิธี
เชาอยูอาศัยไมไดเปนของตัวเอง  ซ่ึงเปนลักษณะของประชากรตางพื้นท่ี  ท่ียายเขามาอยูอาศัยเพื่อ
ทํางาน หรือศึกษาในเมืองมากกวาเปนเจาของท่ีพักเอง จงึไมไดจดัเตรียมพื้นท่ีพักผอนภายในพื้นท่ี
บานไว  และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระบุพื้นท่ีโลงภายในบริเวณบานหรือท่ีพัก (ไมนับ
ระเบียง,ท่ีจอดรถ) สวนใหญระบุวามีจํานวนพื้นท่ีโลงนอยกวา 12  ตร.ม. การจัดทําพืน้ท่ีพักผอน
ภายในวัดนาจะตอบสนองตอความตองการใชของประชาชนในพืน้ท่ีได 

 ในการออกแบบพื้นท่ีพักผอนภายในวัด  จึงควรตอบสนองผูคนกลุมใหญ คือประชาชน
หนุม-สาว และวยัทํางาน และระดับการศึกษาถือวาเปนปญญาชน ท่ีตองการพื้นท่ีนั่งอานหนังสือ 
หรือพักผอนอิริยาบถ หลังจากชวงเวลางาน  และสวนใหญเปนครอบครัวขนาดเล็กมีสมาชิก 3-4 คน 
และท่ีอยูอาศัยเปนลักษณะเชาอาศัย และมีพื้นท่ีโลงภายในบานไมถึง 12 ตร.ม. การออกแบบพื้นท่ี
พักผอนควรมพีื้นท่ีนั่งพกัผอน พูดคุยกัน หรือผูคนสามารถนําอาหารมานั่งรับประทานกันภายใน
พื้นท่ีเปนลักษณะท้ังครอบครัวได  ในขณะเดียวกันจากผลแบบสอบถามดานจํานวนบุตรเม่ือรวม
จํานวนผูตอบแบบสอบถามแลวมีจํานวนถึง 35 เปอรเซ็นต การออกแบบพื้นท่ี จึงควรมีพื้นท่ีใหเดก็ๆ 
ไดวิ่งเลนออกกําลัง หรือพื้นท่ีเลนเกม หรือสถานท่ีฝกอบรมทางดานศาสนาสําหรับเดก็โต เปนตน  

       4.2.2 ผลการศึกษาพฤตกิรรมการใชเวลาวางของประชาชนในพื้นท่ี   
  4.2.2.1  การใชเวลาวางของ ประชาชนในพื้นท่ี กับการไปใชสวนสาธารณะ  
เปนชุดผล  จากแบบสอบถาม ซ่ึงเปนคําถามเกี่ยวกับ กิจกรรมในการใชเวลาวาง

ของประชาชนในพ้ืนท่ี, สถานท่ีท่ีไปพักผอนในยามวาง, ความถ่ีในการไปใชสวนสาธารณะ, 
จุดประสงคในการไปใชสวนสาธารณะ, ชวงเวลาท่ีไปใชสวนสาธารณะ, การเดนิทางไปใชสวน 
และยานพาหนะท่ีใชเดินทาง  จากแบบสอบถามปรากฏผลดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.11 อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานกิจกรรมในการใชเวลาวาง 

จากตารางกิจกรรมในการใชเวลาวางของผูตอบแบบสอบถาม 200 คน พบวา 3 อันดบัแรก
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทํากิจกรรมในเวลาวาง คือ  ดูโทรทัศนมีมากที่สุด มีจํานวน 72 คน คิดเปน
รอยละ 36  อานหนังสือ มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 11 และ ดูหนังฟงเพลงมีจํานวน 15 คน คิด
เปนรอยละ 7.5 ตามลําดับของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  ซ่ึงชุดคําถามนี้หัวขอท่ีพจิารณาใหจัดลง
ในผังบริเวณได คือ  กิจกรรมอานหนังสือ เพราะไมมีเสียงอึกทึกรบกวนพื้นท่ี 
 
 
 

ลําดับ กิจกรรม จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 
1 อานหนังสือ 22 11.0 
2 วาดรูป 8 4.0 
3 ถายรูป 6 3.0 
4 ดูโทรทัศน 72 36.0 
5 เลนดนตรี 7 3.5 
6 ดูหนังฟงเพลง 15 7.5 
7 ปลูกตนไมตกแตงสวน 7 3.5 
8 เย็บปกถักรอย 4 2.0 
9 เลนกีฬาออกกําลังกาย 8 4.0 
10 นอนหลับ 7 3.5 
11 เลนเกมคอมพิวเตอร 3 1.5 
12 เลนอินเตอรเน็ต 14 7.0 
13 น่ังสมาธิ เดินจงกรม 3 1.5 
14 สะสมส่ิงของ 1 .5 
15 ปกนิก 2 1.0 
16 เท่ียวบารไนตคลับ 3 1.5 
17 ทองเท่ียวตามสถานที่ธรรมชาติ 13 6.5 
18 เลนเกมแบบน่ังโตะ เชน หมากรุก มากฮอส 4 2.0 

19 เลนเกมแบบใชพ้ืนท่ีเยอะ เชนมอญซอนผา งูกินหาง 1 .5 

20 อื่นๆ - - 

รวม 200 100.0 



  
 

82 

 
ตารางท่ี 4.12 อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานท่ีใชเวลาวาง  

 

ลําดับ สถานท่ี จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 
1 บานตัวเอง 96 48.0 
2 บานเพ่ือน 24 12.0 
3 วัดหรือศาสนสถานอื่นๆ 12 6.0 
4 พิพิธภัณฑ 4 2.0 
5 รานกาแฟ 4 2.0 
6 หางสรรพสินคา 19 9.5 
7 หองสมุด 5 2.5 
8 บาร,ไนทคลับ 3 1.5 
9 ที่โลงหรือสวนหยอมใกลบาน 6 3.0 
10 สวนธารณะเชนสวนบวกหาด 9 4.5 
11 สถานท่ีออกกําลังกายเชนสนามกีฬาหรือ Fitness Center 6 3.0 

12 สถานที่ทองเที่ยวเชน นํ้าตก สวนสัตว 7 3.5 

13 รานคอมพิวเตอรรานอินเตอรเน็ต 4 2.0 
14 อื่นๆ 1 .5 
รวม 200 100.0 
 

จากตารางสถานท่ีใชเวลาวางของผูตอบแบบสอบถาม 200 คน พบวา 3 อันดับแรกของ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชสถานท่ีในเวลาวาง คือ  บานตัวเองมีมากท่ีสุด มีจํานวน 96 คน คิดเปนรอย
ละ 48 บานเพือ่น มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 12 และ หางสรรพสินคา มีจํานวน 19 คน คิดเปน
รอยละ 9.5 ตามลําดับของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  สวนการพกัผอนในพืน้ท่ีวดัหรือศาสนสถาน
อ่ืนๆ มีผูตอบในลําดับท่ี 4  มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6 และสวนสาธารณะมีผูตอบในลําดับท่ี 5 
มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.5 แสดงวาเม่ือมีเวลาวางผูคนในชุมชนจะใชเวลาวางไปวัด มากกวาไป
สวนสาธารณะ ถามีการออกแบบพื้นท่ีพักผอนหยอนใจในวัดอาจจะตอบสนองความตองการใชของ
ผูคนกลุมนี้ได 
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ตารางที่ 4.13 อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการไป 
                 สวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม เชน สวนบวกหาด สวนหลวง ร.9 ฯลฯ 

 
 

จากตารางความถ่ีในการไปสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม เชน สวนบวกหาด 
สวนหลวง ร.9 ของผูตอบแบบสอบถาม 200 คน พบวา 3 อันดับแรกของผูตอบแบบสอบถามท่ีไป
สวน สาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม เชน สวนบวกหาด สวนหลวง ร.9  คือ  ไป 2-3 คร้ังตอ
สัปดาหมีมากที่สุด มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 18  รองลงมาคือ 4-6 คร้ังตอสัปดาห มีจํานวน 31 
คน คิดเปนรอยละ 15 และ สัปดาหละคร้ัง มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 15 ตามลําดับของผูตอบ 
ซ่ึงเม่ือรวมจํานวนผูตอบท้ัง 3 อันดับ มีจํานวนเกือบคร่ึง ซ่ึงมีความถ่ีท่ีมาก ในการไปใชสวนฯ จึง
ควรสนับสนุนใหมีการจดัสรางสวนสาธารณะใกลท่ีพักอาศัย เพื่อตอบสนองผูใชกลุมนี้ 

 
ตารางที่ 4.14 อตัราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสวนสาธารณะใน 
    เขตเทศบาลนครเชียงใหม ท่ีไปใชบริการบอยท่ีสุด 

 

ลําดับ ความถี ่ จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 
1 ทุกวัน 12 6.0 
2 4-6 คร้ัง / สัปดาห 31 15.5 
3 2-3 คร้ัง / สัปดาห 36 18.0 
4 สัปดาหละคร้ัง 30 15.0 
5 1-3 คร้ัง / เดือน 11 5.5 
6 เดือนละคร้ัง 10 5.0 
7 2-3 เดือน / คร้ัง 14 7.0 
8 2-3 คร้ัง / ป 25 12.5 
9 ไมไปเลย 31 15.5 
10 อื่นๆ - - 
รวม 200 100.0 

ลําดับ สวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 
1 ไมเคยไป 31 15.5 
2 สวนหลวง ร.9 8 4.0 
3 สวนสุขภาพ มช. 10 5.0 
4 สวนบวกหาด 151 75.5 
รวม 200 100.0 
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จากตารางสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ท่ีผูตอบแบบสอบถามไปใชบริการ

บอยจํานวน 200 คน พบวา 3 สวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ท่ีไปใชบริการบอยท่ีสุด
คือ  สวนบวกหาด มีจํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 75.5 สวนสุขภาพ มช. มีจํานวน 24 คน คิดเปน
รอยละ 12 และ สวนหลวง ร.9  มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 4 ตามลําดับของผูตอบแบบสอบถาม   
โดยสวนใหญใหเหตุผลท่ีมาใชสวนบวกหาด เพราะมีความประทับใจในเร่ือง สถานท่ีซ่ึงต้ังอยูในตัว
เมืองเชียงใหม และ  สะดวกในการเดินทาง อีกท้ังภูมิทัศนยังสวยงาม สภาพอากาศท่ีคอนขางเย็น
สบาย   มีท้ัง อาหารและและเคร่ืองดื่มไวบริการ  รวมท้ังมีกิจกรรมใหทํามากมาย  เชน  การออก
กําลังกาย  อานหนังสือ  ผอนคลายอิริยาบถ ซ่ึงเปนสถานท่ีพักผอนของคนเชียงใหมไดอยางดี    
 จากผลแบบสอบถามทําใหทราบถึงองคประกอบในการออกแบบสวนเพ่ือพักผอน เพื่อตอบ 
สนองความตองการของประชาชน คือ ตองมีภูมิทัศนท่ีสวยงาม มีเคร่ืองดื่ม อาหาร รองรับประชาชน
ท่ีมาใช และตองมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน พื้นท่ีการออกกําลังกาย พืน้ท่ีอานหนังสือ ผอนคลาย
อิริยาบถ นอกจากนีย้ังตองมีความสะดวกในการเดินทางไปใชดวย 
 
ตารางท่ี  4.15 อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจุดประสงคท่ีไปใช 
                 สวนสาธารณะ 

 
 

ลําดับ จุดประสงค จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 
1 ไมเคยไป 31 15.5 
2 นอนหลับ 13 6.5 
3 อานหนังสือ 29 14.5 
4 เลนดนตรี 6 3.0 
5 เลนเกม,การละเลนตางๆ 1 .5 
6 ปกนิก 11 5.5 
7 เลนกีฬา ออกกําลังกาย 38 19.0 
8 ไปขายของ 2 1.0 
9 ไปซื้อของ 2 1.0 
10 ไปกิน,ดื่ม 4 2.0 
11 นั่งเลน,ผอนคลายอริิยาบถ 55 27.5 
12 พูดคุยพบปะเพื่อนฝูง 4 2.0 
13 นั่งดูการละเลน,ฟงเพลง 4 2.0 
14 อื่นๆ - - 
รวม 200 100.0 
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จากตารางแสดงจุดประสงคท่ีไปใชสวนสาธารณะของผูตอบแบบสอบถาม 200 คน พบวา 
จุดประสงค ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ  ไปสวนสาธารณะเพื่อนั่งเลน ผอนคลายอิริยาบถ  
มีจํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 27.5  เลนกฬีา ออกกําลังกาย มีจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 19 และ 
อานหนังสือ มีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 14.5   

จะเห็นวาจุดประสงคของประชาชนในพื้นท่ีเวลาไปใชสวนสาธารณะ คือ ไปนั่งเลน ผอน
คลายอิริยาบถ และอานหนังสือเปนสวนใหญ ซ่ึงเปนกิจกรรมแบบ Passive Recreation ในการ
ออกแบบสวนฯ จึงควรคํานึงถึงองคประกอบทางดานผอนคลายอิริยาบถเปนหลัก 
  

ตารางที่  4.16  อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาท่ีไปใชสวนสาธารณะ 
 

ลําดับ ชวงเวลา จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 
1 ไมเคยไป 31 15.5 
2 5.00น.-8.00น. 6 3.0 
3 8.01น.-12.00น. 36 18.0 
4 12.01น.-13.00น. 17 8.5 
5 13.01น.-16.00น. 14 7.0 
6 16.01น.-18.00น. 51 25.5 
7 18.01น.-20.00น. 45 22.5 
8 อื่นๆ - - 
รวม 200 100.0 

 
จากตารางแสดงชวงเวลาท่ีคนไปใชสวนสาธารณะของผูตอบแบบสอบถาม 200 คน พบวา 

ชวงเวลาท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไปใชบริการ คือ ชวงเวลา 16.01 น.-18.00 น.มีจํานวน 51 
คน คิดเปนรอยละ 25.5 ชวงเวลา 18.01น.-20.00น.  มีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 22.5 และ 
ชวงเวลา 8.01น.-12.00น.มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 18 ตามลําดับของผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด  

ชวงเวลาสวนใหญท่ีคนไปใชบริการสวนสาธารณะน้ันเปนชวงเชาและชวงเยน็ โดยเฉพาะ
ชวงตอนเย็นเปนชวงหลังเลิกงานซ่ึงคนสวนใหญมักจะใหชวงเวลาดังกลาว มาเท่ียวท่ีสวนสาธารณะ 
โดยผูตอบแบบสอบถามระบุถึงชวงเวลา 18.01น.-20.00น. คอนขางมาก ในการออกแบบสวนฯ จึง
ตองจัดเตรียมระบบไฟฟารองรับผูใชสวนฯดวย  
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ตารางที่  4.17  อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาท่ีอยูใน 
                   สวนสาธารณะในแตละคร้ัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางแสดงระยะเวลาท่ีอยูในสวนสาธารณะในแตละครั้งของผูตอบแบบสอบถาม 200 คน 
พบวา ระยะเวลาสวนใหญท่ีอยูในสวนสาธารณะคือ  ประมาณ 1 ช่ัวโมง - 2 ช่ัวโมง มีจํานวน 79 คน คิด
เปนรอยละ 39.5 ประมาณ ครึ่งช่ัวโมง-1ช่ัวโมง  มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 30 และ ประมาณ ครึ่ง
ช่ัวโมงมีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 8.5 ตามลําดับ  จะเห็นไดวาประชาชนสวนใหญจะมีระยะเวลาท่ีอยู
ในสวนสาธารณะ ประมาณ 1 ช่ัวโมง - 2 ช่ัวโมง   มากท่ีสุด  เพราะประชาชนสวนใหญ  มีความตองการให
การพักผอนใหคุมคา ซึ่งภายในสวน สาธารณะก็มีกิจกรรมตางๆมากมายไมวาจะเปนการออกกําลังกาย การ
พักผอน ปกนิก  พูดคุย พบปะเพื่อนฝูงซ่ึงถือวาเปนการพักผอน หลังจากชวงเวลาทํางาน 

โดยเฉลี่ยแลวผูคนจะอยูในสวนสาธารณะแตละครั้งเปนเวลานาน ในการออกแบบจึงควร
จัดเตรียมพ้ืนท่ีขายเครื่องด่ืม อาหาร สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับความตองการใชไวดวย 
ตารางท่ี  4.18 อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเวลาท่ีใชเดินทางไป 
                   สวนสาธารณะในแตละครั้ง 

  
 

ลําดับ ระยะเวลาท่ีอยูในสวนสาธารณะ จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 
1 ไมเคยไป 31 15.5 
2 คร่ึงช่ัวโมง 17 8.5 
3 คร่ึงช่ัวโมง-1ชั่วโมง 60 30.0 
4 1 ชั่วโมง - 2 ชั่วโมง 79 39.5 
5 2 ชั่วโมง - 4 ชั่วโมง 11 5.5 
6 มากกวา 4 ชั่วโมง 2 1.0 
7 อื่นๆ - - 
รวม 200 100.0 

ลําดับ เวลาท่ีทานใชเดินทางไปสวนสาธารณะในแตละครั้ง จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 
1 ไมเคยไป 31 15.5 
2 ไมเกิน 5 นาที 10 5.0 
3 6-15 นาที 52 26.0 
4 16-30 นาที 91 45.5 

5 31-45 นาที 9 4.5 
6 46นาที-60นาที 4 2.0 
7 60 นาทีขึ้นไป 3 1.5 
8 อื่นๆ - - 
รวม 200 100.0 
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จากตารางแสดงระยะเวลาท่ีใชเดินทางไปสวนสาธารณะในแตละคร้ังของผูตอบ

แบบสอบถาม 200 คน พบวา ใชเวลาในการเดินทางสวนใหญ คือ  ประมาณ 16-30 นาที มีจํานวน 91 
คน คิดเปนรอยละ 45.5 ประมาณ 6-15 นาที มีจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 26 และ ไมเกิน 5 นาที มี
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5 ตามลําดับของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  

จะเห็นไววาประชาชนสวนใหญใชเวลา 16-30 นาที  ในการเดินทาง ซ่ึงเปนชวงเวลา
เดินทางท่ีมากกวาการเดินทางไปใชสวนสาธารณะในละแวกบานท่ีใชเวลาเดินทางไมเกิน 10 นาที 
ถามีการจัดสรางสถานท่ีพักผอนใกลบานหรือท่ีทํางาน นาจะรองรับประชาชนกลุมนี้ได 
 
ตารางท่ี  4.19  อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพาหนะท่ีใชในการเดินทาง 
         ไปใชสวนสาธารณะ  
  

ลําดับ พาหานะท่ีใชในการเดินทาง จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 
1 ไมเคยไป 31 15.5 
2 เดินเทา 4 2.0 
3 จักรยาน 15 7.5 
4 จักรยานยนต 88 44.0 
5 รถยนตสวนตัว 53 26.5 
6 รถรับจาง(รถแดง) 7 3.5 
7 รถประจําทาง 2 1.0 
8 อื่นๆ   
รวม 200 100.0 
 

จากตารางแสดงพาหานะท่ีใชในการเดินทางมาใชสวนสาธารณะ ของผูตอบแบบสอบถาม 
200 คน พบวา พาหนะท่ีใชในการเดินทางสวนใหญ คือ  จักรยานยนต  มีจํานวน 88  คน คิดเปนรอย
ละ 44 รองลงมาคือ รถยนตสวนตัว มีจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 16 และ รถจักยาน มีจํานวน 15 
คน คิดเปนรอยละ 7.5 ตามลําดับ  เห็นไดวาคนสวนใหญจะใชพาหนะรถจักรยานยนตมากที่สุด 
เนื่องจากสะดวกในการเดินทาง รวดเร็ว รองลงมาคือ รถยนตสวนบุคคล เนื่องจากสามารถมาเท่ียว
ไดท้ังครอบครัว และรถจักรยาน   
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สรุป จากขอมูลตารางขางตนพบวาคนในพื้นท่ีสวนใหญเม่ือมีเวลาวางจะชอบใชเวลาทํา
ภารกิจอยูกับบานตัวเอง เชน ดูโทรทัศน, อานหนังสือ, เลนอินเตอรเน็ต ในการออกแบบพื้นท่ี
พักผอนภายในวัดจึงควรมีมุมนั่งอานหนังสือ  หรือหองอินเตอเนตรองรับผูใชดวย   โดยถามีเวลาไป
เท่ียวสวนสาธารณะผูคนในพื้นท่ีสวนใหญ  เลือกท่ีจะไปสวนบวกหาด   เพราะเปนสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ   ท่ีต้ังอยูใกลชุมชนวัดดาวดึงส  อีกท้ังภูมิทัศนยังสวยงาม มีความสงบรมร่ืน มีท้ังอาหาร
และเคร่ืองดื่มไวบริการมีส่ิงอํานวยความสะดวกสบายครบครัน   ในการออกแบบสวนฯ   จึงควร
คํานึงถึงความหลากหลายของกิจกรรม ท้ังกิจกรรมท่ีผอนคลายอิริยาบถ และกิจกรรมท่ีเนนการออก
กําลัง และควรจัดเตรียมพื้นท่ีขายเคร่ืองดื่ม อาหาร ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับไวดวย ในดาน
ความถ่ีในการไปใชสวนฯ นัน้อยูในระดับ  2 - 3  คร้ังตอสัปดาห  ซ่ึงถือวามีความถ่ีในการใช
คอนขางมาก  โดยชวงเวลาท่ีไปใชสวนฯ ท่ีมากท่ีสุด คือชวงเวลาเย็นประมาณ 16.00 น – 20.00 น. 
เพราะวาวางเวนจากการทําภารกิจหลักประจําวัน  ซ่ึงชวงตอนเย็นเปนชวงหลังเลิกงานซ่ึงคนสวน
ใหญมักจะใหชวงเวลาดงักลาวมาใชสวนสาธารณะในการออกแบบจึงควรจัดเตรียมระบบไฟฟา 
แสงสวางรองรับผูใชดวย  และผูตอบแบบสอบ ถามสวนใหญ จะใชเวลาอยูในสวนสาธารณะ  1 – 2 
ช่ัวโมง  การออกแบบจึงควรจัดเตรียมซุมขายเคร่ืองดื่ม - ขายอาหารรองรับผูใชดวย สําหรับการ
เดินทางมาใชสวนสาธารณะน้ันสวนใหญใชเวลาประมาณ  16  -  30  นาที   ซ่ึงเปนชวงเวลา  ในการ
เดินทางท่ีนานกวาสวนสาธารณะในละแวกบาน (Neighborhood Park) ท่ีใชเวลาเพียง  5 –  10 นาที  
ซ่ึงถามีสวนสาธารณะในละแวกบานคิดวานาจะรองรับความตองการของผูใชกลุมนี้ได  และผูตอบ
แบบ สอบถามสวนใหญเดินทางมาสวนสาธารณะโดยรถจักรยานยนต เนื่องจากสะดวกในการ
เดินทาง รวดเร็ว คลองตัว ในการออกแบบท่ีจอดรถจึงควรคํานึงถึงพื้นท่ีจอดรถจักรยานยนตเปน
อันดับแรก 

  4.2.2.2 การใชพื้นท่ีของวัดเพื่อทํากิจกรรมหรือรองรับวิถีชีวิตของประชาชนใน
พื้นท่ี 

ตารางท่ี 4.20 อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการไปวัด 

ลําดับ ความถี่ในการไปวัด จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 
1 ไมเคยไป 1 .5 
2 ทุกวัน 9 4.5 
3 4-6/สัปดาห 47 23.5 
4 2-3/สัปดาห 52 26.0 
5 สัปดาหละครั้ง 34 17.0 
6 1-3ครั้ง/เดือน 19 9.5 
7 เดือนละครั้ง 16 8.0 

8 2-3เดือน/ครั้ง 12 6.0 
9 2-3ครั้ง/ป 6 3.0 
10 อื่นๆ 4 2.0 
รวม 200 100.0 
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จากตารางแสดงความถ่ีในการไปวัดของผูตอบแบบสอบถาม 200 คน พบวา สวนใหญจะ

ไปวัดประมาณ 2 - 3 คร้ังตอสัปดาห คือ  มีจํานวน 52  คน คิดเปนรอยละ 26 รองลงมาคือ 4 - 6  ตอ
สัปดาห มีจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 23.5 และ สัปดาหละคร้ังมีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 17 
ตามลําดับของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จะเห็นไดวาประชาชนสวนใหญจะเขาวัดโดยเฉล่ียแลว 
ประมาณ 2-3 คร้ังตอสัปดาห  ในดานความถ่ีในการไปวัด นั้นอยูในระดับ  2 - 3  คร้ังตอสัปดาห  ซึ่ง
ถือวามีความถ่ีในการใชคอนขางมาก 

 
ตารางท่ี  4.21  อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวัดท่ีไปบอยท่ีสุด 
 

ลําดับ ชื่อวัด จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 
Valid ไมไปเลย 1 .5 
1 วัดดาวดึงส 52 26.0 
2 วัดธาตุคํา 7 3.5 
3 วัดทรายมูลพมา 5 2.5 
4 วัดพระธาตุดอยสุเทพ 1 .5 
5 วัดพระยามังราย 6 3.0 
6 วัดพระสิงห 25 12.5 
7 วัดพวกแตม 3 1.5 
8 วัดพันอน 9 4.5 
9 วัดนันทาราม 6 3.0 
10 วัดเจดียหลวง 1 .5 
11 วัดเจ็ดยอด 2 1.0 
12 วัดเจ็ดลิน 1 .5 
13 วัดไชยมงคล 3 1.5 
14 วัดเชียงมั่น 1 .5 
15 วัดลามชาง 2 1.0 
16 วัดลอยเคราะห 20 10.0 
17 วัดยางกวง 16 8.0 
18 วัดหมื่นสาร 13 6.5 
19 วัดศรีดอนไชย 7 3.5 
20 วัดศรีสุพรรณ 15 7.5 
21 วัดสวนดอก 4 2.0 
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รวม 200 100.0 

จากตาราง  วดัท่ีผูตอบแบบสอบถามไปมากท่ีสุดคือ วัดดาวดึงส มีจํานวน 52  คน คิดเปน
รอยละ 26 รองลงมาคือ วัดพระสิงห มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 12.5 และ วดัลอยเคราะหมี
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 10 ตามลําดบั จะเห็นไดวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเปนวัด
ดาวดึงสมากท่ีสุดเนื่องจากเปนวัดใกลบาน สะดวกในการเดินทาง รองลงมาคือวัดพระสิงห  และวดั
ลอยเคราะห ซ่ึงมีผูนิยมไปทําบุญเปนอันดบัท่ี 3 จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด แสดงวาประชาชน
ในชุมชนดาวดึงสยังนยิมไปทํากิจกรรมทางศาสนาท่ีวัดดาวดึงส การปรับปรุงพื้นท่ีวัดเปนพื้นท่ี
พักผอนหยอนใจสามารถรองรับการมาใชของผูคนในชุมชนนี้ได 

 
ตารางท่ี  4.22  อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจุดประสงคท่ีไปวัด 
 

ลําดับ จุดประสงคท่ีไปวัด จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 
1 ไมเคยไป 1 .5 
2 นอนหลับ 4 2.0 
3 อานหนังสือ 24 12.0 
4 เลนดนตรี 2 1.0 
5 วาดรูป 2 1.0 
6 เลนกีฬา ออกกําลังกาย 4 2.0 
7 ไปขายของ เชนขายดอกไม 3 1.5 
8 ไปกิน,ด่ืม 1 .5 
9 น่ังเลน,ผอนคลายอิริยาบถ 5 2.5 
10 พูดคุยพบปะเพ่ือนฝูง 1 .5 
11 น่ังดูการละเลน,ฟงเพลง 2 1.0 
12 เลนเกม,การละเลนตางๆ 2 1.0 
13 พูดคุยสนทนาธรรมกับพระ 7 3.5 
14 ไปทําสมาธิ,เดินจงกรม 6 3.0 
15 ไปทําพิธีทางศาสนาเชนใสบาตร,ถวายสังฆทาน 136 68.0 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางแสดงรอยละจดุประสงคท่ีไปวดัของผูตอบแบบสอบถามพบวา จุดประสงคสวน
ใหญท่ีไปวัดคือ ไปทําพิธีทางศาสนาเชนใสบาตร,ถวายสังฆทาน มีมากท่ีสุดคือ มีจํานวน 136  คน 
คิดเปนรอยละ 68 รองลงมาคือ อานหนังสือ มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 12 และ พูดคุยสนทนา
ธรรมกับพระ มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.5 ตามลําดับ  
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จะเห็นไดวาคนสวนใหญนอกจากไปวัดเพื่อทําพิธีทางศาสนาแลว เหตุผลรองลงมาคือการ
ไปนั่งอานหนงัสือ ซ่ึงภายในวัดจะมีความสงบ และรมเยน็  และมีสมาธิในการอาน  และจุดประสงค
ท่ีสําคัญอีกขอคือ  การพูดคุยสนทนาธรรมกับพระ การออกแบบสวน จึงตองใสองคประกอบดาน
พื้นท่ีอานหนังสือ และพ้ืนท่ีสนทนาธรรมกับพระดวย 

 
ตารางท่ี  4.23  อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาท่ีไปวัด 
 

ลําดับ ชวงเวลา จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 
1 ไมเคย 1 .5 
2 5.00น.-8.00น. 42 21.0 
3 8.01น.-12.00น. 107 53.5 
4 12.01น.-13.00น. 11 5.5 
5 13.01น.-16.00น. 5 2.5 
6 16.01น.-18.00น. 25 12.5 
7 18.01น.-20.00น. 9 4.5 
8 อื่นๆ - - 
รวม 200 100.0 
 

 
จากตารางแสดงรอยละชวงเวลาท่ีไปวดัของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ชวง เวลาท่ีสวน

ใหญท่ีไปวัดคือ ชวงเวลา 8.01น.-12.00น. มีมากท่ีสุดคือ มีจํานวน 107  คน คิดเปนรอยละ 53.5 
รองลงมาคือ ชวงเวลา 5.00น.-8.00น. มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 21 และ ชวงเวลา 16.01น.-
18.00น. มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับของผูตอบแบบสอบถาม จะเห็นวาคนนิยม
ไปวัดทําบุญตักบาตรและถวายสังฆทานชวงเวลา 8.01น.-12.00น. นี้มากที่สุด ซ่ึงกิจกรรมทางศาสนา
นั้นสวนใหญเกิดข้ึนตอนเชา สวนการพกัผอนในสวนสาธารณะน้ันประชาชนสวนใหญไปสวนฯ
ตอนบาย-เย็น กิจกรรมท้ังสองกิจกรรมจึงสามารถใชพื้นท่ีรวมกัน แตตางเวลากันได 

 
 
 

ตารางท่ี  4.24  อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ตามระยะเวลาท่ีอยูในวัดในแตละคร้ัง 

ลําดับ ระยะเวลาที่อยูในวัดในแตละคร้ัง จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 
1 ไมเคยไป 1 .5 

2 ครึ่งช่ัวโมง 35 17.5 
3 ครึ่งช่ัวโมง-1ช่ัวโมง 125 62.5 
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จากตารางแสดงรอยละระยะเวลาท่ีอยูในวัดในแตละคร้ังของผูตอบแบบสอบถามพบวา 

ระยะเวลาท่ีอยูในวดัในแตละคร้ังสวนใหญคือ ประมาณ คร่ึงช่ัวโมง-1ช่ัวโมง มีมากที่สุดคือ มี
จํานวน 125  คน คิดเปนรอยละ 62.5 รองลงมาคือ ประมาณ คร่ึงช่ัวโมง มีจํานวน 35 คน คิดเปนรอย
ละ 17.5 และ ประมาณ 1 ช่ัวโมง - 2 ช่ัวโมง มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 16 ตามลําดับ  
ตารางท่ี  4.25  อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ตามเวลาท่ีเดินทางไปวัดในแตละคร้ัง 
  

ลําดับ เวลาท่ีเดินทางไปวัดในแตละคร้ัง จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 
1 ไมเคยไป 1 .5 
2 ไมเกิน 5 นาที 20 10.0 
3 6-15 นาที 113 56.5 
4 16-30 นาที 53 26.5 
5 31-45 นาที 5 2.5 
6 46นาที-60นาที 1 .5 
7 60 นาทีขึ้นไป 7 3.5 
8 อื่นๆ - - 
รวม 200 100.0 

 
จากตารางแสดงรอยละเวลาท่ีเดินทางไปวดัในแตละคร้ังของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 

เวลาท่ีเดินทางไปวัดในแตละคร้ังสวนใหญคือ ประมาณ 6-15 นาที มีมากท่ีสุดคือ มีจํานวน 113  คน 
คิดเปนรอยละ 56.5 รองลงมาคือ ประมาณ 16-30 นาที มีจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 26.5 และ ไม
เกิน 5 นาทีมีจาํนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 10 ตามลําดับของผูตอบแบบสอบถาม จะเห็นไดวาคน
สวนใหญจะใหเวลาในการเดินทางไมมากเนื่องจากบานอยูใกลวัด ระยะเวลาการเดินทางจากท่ีพกั
อาศัยไปวดัสวนใหญใชเวลาไมเกิน 10 นาที ซ่ึงเปนระยะเวลาของการไปใชสวนสาธารณะใน
ละแวกบาน  

 
ตารางท่ี  4.26  อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  ตามพาหนะในการเดินทางไปวัด 

4 1 ช่ัวโมง - 2 ช่ัวโมง 32 16.0 
5 2 ช่ัวโมง - 4 ช่ัวโมง 5 2.5 
6 มากกวา 4 ช่ัวโมง 2 1.0 
7 อื่นๆ - - 
รวม 200 100.0 
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จากตารางแสดงพาหานะท่ีใชในการเดินทางไปวัดของผูตอบแบบสอบถาม 200 คน พบวา 

พาหนะท่ีใชในการเดินทางสวนใหญ คือ  จักรยานยนต  มีจํานวน 97  คน คิดเปนรอยละ 48 
รองลงมาคือ รถยนตสวนตัว มีจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 16 และ รถจักยาน มีจํานวน 28 คน คิด
เปนรอยละ 14  ตามลําดับของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด เห็นไดวาคนสวนใหญจะใชพาหนะ
รถจักรยานยนตมากท่ีสุด เนือ่งจากสะดวกในการเดินทาง รวดเร็ว รองลงมาคือ รถยนตสวนบุคคล 
และการเดินทางดวยเทาตามลําดับ การออกแบบพืน้ท่ีจอดรถจึงควรคํานึงถึงพื้นท่ีจอด
รถจักรยานยนตเปนหลัก   

 
 
 
 
 

 
 
 
สรุป  เม่ือมีเวลาไปทํากิจกรรมทางศาสนา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเลือกไปทํา

กิจกรรมทางศาสนาท่ีวัดดาวดึงส ซ่ึงอยูใกลบาน การออกแบบพืน้ท่ีพกัผอนภายในวดัจึงสามารถ
ตอบสนองผูคนในชุมชนได  และวัตถุประสงคในการไปวัด  คือ  สวนใหญไปทํากิจกรรมทาง
ศาสนา  เชนไปทําบุญตักบาตร,  ถวายสังฆทาน รองลงมาคือไปนั่งเลนอานหนังสือ การออกแบบ
พื้นท่ีพักผอนจงึควรมีมุมนั่งอานหนังสือรองรับความตองการใชของประชาชน โดยชวงเวลาท่ีไปวดั

ลําดับ พาหนะในการเดินทาง จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 
1 ไมเคยไป 1 .5 
2 เดินเทา 28 14.0 
3 จักรยาน 14 7.0 
4 จักรยานยนต 97 48.5 
5 รถยนตสวนตัว 53 26.5 
6 รถรับจาง(รถแดง) 6 3.0 
7 รถประจําทาง 1 .5 
8 อื่นๆ - - 
รวม 200 100.0 
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สวนใหญจะไปตอนเชา คือ ชวงเวลา 8.01 น.-12.00 น. และจะใชเวลาอยูในวัดประมาณ คร่ึงช่ัวโมง 
- 1ช่ัวโมง  กจิกรรมทางศาสนานั้นสวนใหญเกิดข้ึนตอนเชา สวนการพกัผอนในสวนสาธารณะน้ัน
ประชาชนสวนใหญไปสวนฯ ตอนบาย-เย็น กิจกรรมท้ังสองกิจกรรมจงึสามารถใชพื้นท่ีรวมกนั แต
ตางเวลากันได 

 สําหรับเวลาท่ีใชในการเดินทางไปวัดพบวาสวนใหญ ใชเวลาประมาณ  6-15  นาที  จะเห็น
ไดวาคนสวนใหญจะใชเวลาในการเดินทางไมมากเนื่อง จากบานอยูใกลวัด ซ่ึงเปนชวงเวลาใกลเคียง
กับการเดนิทางไปสวนสาธารณะในละแวกบาน  และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใช
รถจักรยานยนตในการเดินทางไปวัดเนื่องจากสะดวกในการเดินทาง รวดเร็ว การออกแบบพืน้ท่ีจอด
รถจึงควรคํานึงถึงพื้นท่ีจอดรถจักรยานยนตเปนหลัก   

4.2.3 ผลการศึกษาขอมูลดานความคดิเห็น ตอการปรับปรุงพืน้ท่ีโลงภายในวัด
ดาวดงึสเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ แยกเปน 

4.2.3.1   ความคิดเห็นดานความเหมาะสมตอการปรับปรุงพื้นท่ีโลงภายในวัดเปน 
              สถานท่ีพักผอน 
4.2.3.2  ความตองการองคประกอบทางดานกายภาพ 
4.2.3.3  ความตองการองคประกอบทางดานกิจกรรม 
4.2.3.4  ความตองการองคประกอบทางดานส่ิงบริการสาธารณะ 
4.2.3.5  ความสนใจท่ีจะมาใชพื้นท่ีหลังจากการปรับปรุงแลว 

 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี ้
4.2.3.1  ความคิดเห็นดานความเหมาะสมตอการปรับปรุงพื้นท่ีโลงภายในวัดเปน

สถานท่ีพักผอน  ในสวนของขอมูลความเห็นดานความเหมาะสม  และความไมเหมาะสมในการ
ปรับปรุงภูมิทัศนวัดดาวดึงสเปนสถานท่ีพกัผอนหยอนใจ จากผูตอบแบบสอบถาม     ปรากฏวา
ผูตอบแบบสอบ ถามจํานวน 157 ชุด คิดเปนรอยละ 78.5 เห็นวามีความเหมาะสม โดยใหเหตุผล
ตางๆ เชน เปนการปรับภูมิทัศนใหดีข้ึน ดูรมร่ืน เปนท่ีพักผอนหยอนใจ ซ่ึงพื้นท่ีในวัดเปนท่ีโลงวาง
เปลานาจะใชประโยชนดังกลาวขางตนไมมากก็นอย  คนจะมีโอกาสใกลชิดกับวดัมากข้ึน  และใช
เวลาทํากิจกรรมในวดัมากข้ึนใกลเปนการใกลชิดศาสนามากข้ึน 

สวนท่ีคิดวาไมเหมาะสม มีจํานวน 43 คิดเปนรอยละ 21.5 โดยใหเหตุผลตางๆ ดังนี้ คือ พื้นท่ี
วัดมีพื้นท่ีคับแคบไมเหมาะสมในการปรับขยายพื้นท่ีทําเปนสวนสาธารณะ อีกท้ังสถานท่ีในวัดไมใช
สถานท่ีทองเที่ยว  สงผลไมสะดวกตอการปฏิบัติกิจของสงฆ  และทําใหเกิดขยะเพิ่มขึ้นได 

จากขอมูลจะเห็นความแตกตางระหวางผูตอบแบบสอบถามอยางชัดเจน  โดยผูท่ีเห็นวา
เหมาะสมในการประยุกตพื้นท่ีฯ มีมากกวาถึง 3 เทา กับผูท่ีเห็นวาไมเหมาะสมในการประยุกตพื้นท่ีฯ 
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เพราะมีผลดีมากกวาผลเสีย เปนการใชพื้นท่ีไดอยางเต็มศักยภาพ การปรับปรุงพื้นท่ีโลงภายในวัด
ดาวดึงสเพื่อรองรับดานการพักผอนหยอนใจ จึงสามารถตอบสนองความตองการของผูคนในพื้นท่ีได 

4.2.3.2  ความตองการองคประกอบทางดานกายภาพ ผลสํารวจของกลุมตัวอยาง
ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความตองการใหมี  องคประกอบทางดานกายภาพ  เชน สวนหยอม 
ไมดอกไมประดับ ซุมไมเล้ือย มานั่งพกัผอน มีสระนํ้า บอปลา มีมุมน้ําตก น้ําพ ุ 
  

ตารางท่ี 4.27 ระดับความตองการองคประกอบทางดานกายภาพ 

 
จากผลสํารวจของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความตองการใหมี  องคประ 

กอบทางดานกายภาพ  ปรากฏวา องคประกอบท่ีผูตอบแบบสอบถามตองการ  คือ (A) 18.2 ไมยนืตน
ใหรมเงา,  (B) 18.1 ไมดอกไมประดับ ไมพุม และ (C) 18.3 สนามหญา,  (D) 18.16 ทางเดินจงกรม 
และ (E) 18.15 จัดใหมีมุมนั่งสมาธิ    สรุปการออกแบบผังบริเวณใหม   จึงควรพิจารณา
องคประกอบดังกลาวขางตนเปนอันดับแรก 

 4.2.3.3  ความตองการองคประกอบทางดานกิจกรรม ผลสํารวจของกลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถามจําแนกตามความตองการใหมี  องคประกอบทางดานกจิกรรม เชน มีการทําสมาธิ เดิน
จงกลม สนทนาธรรมกับพระภิกษุภายในวัด มีการจัดนทิรรศการใหความรู 

ระดับความตองการองคประกอบทางดานกายภาพ รายการ 
มากท่ีสุด  

5 
มาก  

4 
ปานกลาง 

3 
นอย  

2 
นอยท่ีสุด 

1 
ผลรวม
คะแนน 

ระดับความ
ตองการ 

   ไมยืนตน ใหรมเงา 38 (190) 116 (464) 39 (117) 4 (8) 3 (3) 782 A 
  ไมดอกไมประดับ, ไมพุม 52 (260) 91 (364) 31 (93) 25 (50) 1 (1) 768 B 
   สนามหญา 27 (135) 85 (340) 76 (228) 8 (16) 4 (4) 723 C 
   ทางเดินจงกรม 48 (240) 65 (260) 51 (153) 27 (54) 9 (9) 716 D 
   จัดใหมีมุมน่ังสมาธิ 36 (180) 72 (288) 55 (165) 25 (50) 12 (12) 695 E 
  โตะ, มาน่ังพักผอน 25 (125) 61 (244) 77 (231) 31 (62) 6 (6) 668 F 
   ศาลาพักผอน 27 (135) 66 (264) 63 (189) 39 (78) 2 (2) 668 F 
   ซุมไมเล้ือย  23 (115) 64 (256) 76 (228) 31 (62) 6 (6) 667 G 
   สระนํ้า, บอปลา 32 (160) 71 (284) 43 (129) 25 (50) 29 (29) 652 H 
  ลานทราย 26 (130) 64 (256) 47 (141) 49 (98) 14 (14) 639 I 
   มุมนํ้าพุ, มุมนํ้าตก 27 (135) 62 (248)  47 (141) 29 (58) 35 (35) 617 J 
   ลานออกกําลังกาย 27 (135) 51 (204) 50 (150) 44 (88) 28 (28) 605 K 
   อุปกรณออกกําลังกาย 20 (100) 48 (24) 58 (29) 47 (94) 27 (27) 587 L 
   ลูวิ่ง หรือทางเดินภายในสวน  26 (130) 47 (188) 56 (168) 29 (58) 42 (42) 586 M 
   สนามเด็กเลน  18 (90) 48 (192) 55 (165) 58 (116) 21 (21) 584 N 
  กระบะเลนทรายของเด็กเล็ก 21 (105) 34 (136) 61 (183) 63 (126) 21 (21) 571 O 



  
 

96 

 
ตารางท่ี 4.28  ระดับความตองการองคประกอบทางดานกจิกรรม 

จากผลสํารวจของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความตองการใหมี  องคประ 
กอบทางดานกจิกรรม  ปรากฏวาองคประกอบท่ีผูตอบแบบสอบถามตองการคือ (A) 19.1 จัดใหมีการ
ทําสมาธิ, (B) 19.2 จัดใหมีการเดินจงกรม และ (C) 19.3  สนทนาธรรมกับพระภิกษภุายในวัด,  (D) 
19.6 จัดนิทรรศการใหความรูดานตางๆแกชุมชน  และ (E) 19.5 ใหทางวัดจดัอบรมใหความรูแก
เยาวชน สรุปการออกแบบผังบริเวณใหม ควรพิจารณาองคประกอบดังกลาวขางตนเปนอันดับแรก 

4.2.3.4  ความตองการองคประกอบทางดานส่ิงบริการสาธารณะ  ผลสํารวจของ
กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความตองการใหมี  องคประกอบดานส่ิงบริการ
สาธารณะ เชน ท่ีจอดรถยนต จักรยานยนต ซุมเคร่ืองดื่ม ซุมขายอาหาร 

 
ตารางท่ี 4.29  ระดับความตองการองคประกอบทางดานส่ิงบริการสาธารณะ 

ระดับความตองการองคประกอบทางดานกิจกรรม รายการ 
มากท่ีสุด 

5 
มาก  

4 
ปานกลาง 

3 
นอย  

2 
นอยที่สุด 

1 
ผลรวม
คะแนน 

ระดับความ
ตองการ 

 จัดใหมีการทําสมาธิ 77 (385) 82 (328) 37 (111) 2 (4) 2 (2) 829 A 
 จัดใหมีการเดินจงกรม 64 (320) 87 (348) 41 (123) 6 (12) 2 (2) 805 B 
  สนทนาธรรมกับพระภิกษุภายในวัด 56 (280) 62 (248) 70 (210) 10 (20) 2 (2) 760 C 
  จัดนิทรรศการใหความรูดาน 
         ตางๆ แกชุมชน     

30 (155) 91 (364) 58 (174) 15 (30) 6 (6) 724 D 

  ใหทางวัดจัดอบรมใหความรูแก 
         เยาวชน 

32 (160) 83 (332) 66 (198) 11 (22) 8 (8) 720 E 

  จัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยน 
         ความคิดเห็น 

28 (140) 91 (364) 57 (171) 20 (40) 4 (4) 719 F 

 จัดใหมีหนวยงานตางๆมาให 
        ความรู ดานแกชุมชน 

24 (120) 96 (384) 59 (177) 16 (32) 5 (5) 718 G 

   จัดใหมีงานเทศกาล เชนเทศกาล 
         อาหาร 

30 (150) 52 (208) 63 (189) 29 (58) 26 (26) 631 H 

 กิจกรรมเก่ียวกับกีฬา เชน 
        บาสเกตบอล,ตะกรอ 

23 (115) 50 (200) 53 (159) 39 (78) 35 (35) 587 I 

  เตนแอโรบิค 24 (120) 38 (152) 52 (156) 35 (70) 51 (51) 549 J 
 รํามวยจีน 21 (105) 46 (184) 46 (138) 34 (68) 53 (53) 548 K 
 มีการเลนเกม, การละเลนตางๆ 21 (105) 38 (152) 40 (120) 44 (88) 57 (57) 522 L 

ระดับความตองการองคประกอบทางดานส่ิงบริการสาธารณะ   รายการ 
มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง นอย  นอยที่สุด ผลรวม ระดับความ
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จากผลสํารวจของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความตองการใหมี  องคประ 

กอบทางดานส่ิงบริการสาธารณะ   ปรากฏวาองคประกอบท่ีผูตอบแบบสอบถามตองการคือ (A) 
20.11 จัดใหมีปายคําสอนทางศาสนา,  คติเตือนใจ, (B) 20.10 จัดใหมี ถังขยะ  และ (C) 20.9  จัดใหมี
หองน้ํา-สวม,  (D) 20.1  ท่ีจอดรถจักรยาน และ (E)  20.8  ระบบไฟฟา, ประปา  สรุปการออกแบบ
ผังบริเวณใหม ควรพิจารณาองคประกอบดังกลาวขางตนเปนอันดับแรก 

4.2.3.5 ความสนใจท่ีจะมาใชพื้นท่ีหลังจากการปรับปรุงแลว  
ผลการศึกษาของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามตามความตองการไปใชสถานท่ีหลังจาก

ปรับปรุงพื้นท่ีโลงภายในวัดดาวดึงสเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ โดยไมขัดกับกจิกรรมทางศาสนา 
โดยมีการปรับปรุง และเพิ่มเติมใหมี องคประกอบทางดานกายภาพ,  องคประกอบทางดานกจิกรรม,  

 
  
องคประกอบทางดานส่ิงบริการสาธารณะ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความตองการไปท่ี

วัดดาวดึงส มีจํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 77 โดยใหเหตุผลวาเปนการพักผอนหยอนใจเพื่อผอน
คลายความเครียดจากการทํางาน  และยังหาความสงบรมร่ืน  ชมความสวยงาม  เปนการปรับภูมิทัศน
ของทางวัด อีกท้ังยังเปนการไดพบปะเพื่อนฝูง ผูใหญในชุมชน ตลอดไดสนทนาธรรมกับพระ และ
ยังเพิ่มสถานท่ีออกกําลังกายอีกแหงหนึ่งในหมูบานรวมไปถึงทําใหวัดนาอยูเพิ่มข้ึน จากขอมูล
ขางตน จึงมีความเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะปรับปรุงพื้นท่ีโลงภายในวดัเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ
รองรับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

5 4 3 2 1 คะแนน ตองการ 
20.11 จัดใหมีปายคําสอนทาง 
         ศาสนา, คติเตือนใจ 

88 (440) 48 (192) 31 (93) 26 (52) 7 (7) 784 A 

 จัดใหมี ถังขยะ 41 (205) 92 (368) 42 (126) 19 (38) 6 (6) 743 B 
  จัดใหมีหองนํ้า-สวม 38 (190) 87 (348) 50 (150) 15 (30) 10 (10) 728 C 
  ที่จอดรถจักรยาน 37 (185) 59 (236) 51 (153) 37 (74)  16 (16) 664 D 
  ระบบไฟฟา, ประปา 28 (140) 59 (236) 56 (168) 45 (90) 12 (12) 646 E 
  ที่จอดรถจักรยานยนต 18 (90) 60 (240) 61 (183) 43 (86) 18 (18) 611 F 
 โตะ, มาน่ังกินอาหาร 17 (85) 46 (184) 59 (177) 58 (116) 20 (20) 582 G 
  ที่จอดรถยนต 16 (80) 56 (224) 45 (135) 46 (92) 37 (37) 568 H 
  ซุมเคร่ืองด่ืม  18 (90) 40 (160) 61 (183) 48 (96) 33 (33) 562 I 
  ซุมขายอาหาร 17 (85) 33 (132) 63 (189) 53 (106) 34 (34) 546 J 
  ที่จอดรถทัวร 9 (45) 32 (128) 51 (153) 34 (68) 74 (74) 469 K 
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ตารางท่ี 4.30  ความตองการใชสถานท่ีหลังจากปรับปรุง 

 

ลําดับ ความตองการใชสถานท่ีหลังจากปรับปรุง จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 
1 ไป 154 77.0 
2 ไมไป 46 23.0 

รวม 200 100.0 
 

  
จากขอมูลท้ังสองสวน คือ 4.1 ผลการศึกษาพื้นท่ีกรณีศึกษา (วัดดาวดงึส) และ 4.2 ผล

การศึกษาขอมูลจากประชาชนภายในชุมชนวัดดาวดึงส  ผูศึกษาไดนําขอมูลท้ังสองสวน ประกอบ 
การพิจารณาในการออกแบบผังบริเวณเพือ่ประยุกตพื้นท่ีโลงภายในวดัเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
ซ่ึงขอมูลในสวนตอไปเปนข้ันตอนการออกแบบผัง 

 
 4.3 ผลการสังเคราะหประเภทกิจกรรมใหสัมพันธกับลักษณะพ้ืนท่ี ขอมูลท่ีสรุปแลวจากขอ 

4.1  ผลการศึกษาพื้นท่ีกรณีศึกษา (วัดดาวดึงส)  และ ขอ 4.2  ผลการศึกษาขอมูลจากประชาชนภายใน
ชุมชนวัดดาวดึงส นํามาเขาสูกระบวนการออกแบบผังดังตอไปนี้ 

      4.3.1 การสังเคราะหพ้ืนท่ีสําหรับรองรับกิจกรรม  โดยการใชผังบริเวณท่ีสรุปได
จากการวิเคราะหพื้นท่ีในวันธรรมดา, วันมาฆะบูชา, วันสงกรานต, วันแมแหงชาติ มาพิจารณา และแยก
ประเภทพื้นท่ี จําแนกเปนพืน้ท่ีทางเดิน ทางสัญจรหลัก กับพื้นท่ีโลงหรือพื้นท่ีท่ีใชทํากิจกรรมออก
จากกนั โดยในข้ันตอนนีจ้ะไดรูปแบบผังสองผัง คือ  ผังแสดงเสนทางสัญจรหลักภายในวัด กับ ผัง
แสดงตําแหนงพื้นท่ีโลงหรือพื้นท่ีท่ีใชทํากจิกรรมภายในวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

99 

1

23
4

5

6

7

8

9 10

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําผังแสดงพืน้ท่ีโลงหรือพื้นท่ีท่ีใชทํากจิกรรม มากําหนดหมายเลขลงบนพ้ืนท่ีโลงในแตละ

ตําแหนงเพื่อกาํหนดหมายเลขแตละพื้นท่ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.21 แผนผังสรุปการใชพ้ืนที่โลงภายในวัดของวันธรรมดา 
     วันมาฆบูชา, วันสงกรานต และวันแมแหงชาติ 

ภาพที่ 4.22   ผังแสดงเสนทางสัญจรหลักภายในวัด ภาพที่ 4.23   ผังแสดงตําแหนงพ้ืนที่โลงหรือพ้ืนที่ที่ใช  
       ทํากิจกรรม  
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ความถี่ของความถ่ีมาก

ปานกลาง

ความถ่ีนอย

การเดินผาน

ลักษณะพื้นที่พ้ืนท่ี  1 พ้ืนท่ี  2 พ้ืนท่ี  3 พ้ืนท่ี  4 พ้ืนท่ี  5 พ้ืนท่ี  6 พ้ืนท่ี  7 พ้ืนท่ี  8 พ้ืนท่ี  9 พ้ืนท่ี  10

หมายเลขพื้นที่

บนพื้นที่ / วัน

 
 
 
 
 
 
 การวิเคราะหพื้นท่ีสําหรับรองรับกิจกรรม มีขั้นตอนดังนี้ 
4.3.1.1 นํา ผังB ท่ีกําหนดหมายเลขพ้ืนท่ีแลว (จากขอ 3.3.1) นํามาพิจารณาพ้ืนท่ีภายในโดยใช

เกณฑในการวิเคราะหลักษณะพื้นท่ีดานตางๆ ดังตอไปนี้  
(1) ความถี่ในการเดินผานพ้ืนท่ี / วัน โดยใหคาความถี่เปนสามระดับ คือ มาก, ปานกลาง, นอย 

โดยคามากอยูท่ีการเดินผานเกินกวา 21 คร้ัง / วัน คาปานกลางอยูท่ีระดับ 11 – 20 คร้ัง / วัน และคานอย
อยูท่ีระดับตํ่ากวา 10 คร้ัง / วัน 

(2) ปริมาณคนท่ีประกอบกิจกรรมบนพ้ืนท่ี / วัน โดยใหคาปริมาณคนเปนสามระดับ คือ มาก, 
ปานกลาง, นอย โดยคามากอยูท่ีระดับเกินกวา 21 คน / วัน คาปานกลางอยูท่ีระดับ 11 – 20 คน / วัน 
และคานอยอยูท่ีระดับตํ่ากวา 10 คน / วัน 

(3) ขนาดพ้ืนท่ี โดยใหคาขนาดพื้นท่ีเปนสามระดับ คือ กวาง, ปานกลาง, แคบ โดยคากวางอยู
ท่ีระดับเกินกวา 201 ตร.ม. คาปานกลางอยูท่ีระดับ 101 – 200 ตร.ม. และคานอยอยูท่ีระดับตํ่ากวา   100 
ตร.ม. 

(4) พ้ืนท่ีท่ีไดรับเสียงรบกวนจากบริเวณโดยรอบ โดยใหคาระดับพื้นท่ีเปนสามระดับ คือ พ้ืนท่ี 
มีเสียงรบกวนมาก คือ พื้นท่ีท่ีไดรับเสียงดังมาก เชน เสียงรถยนต, รถจักรยานยนต, เสียงคนตะโกน 
เปนตน พ้ืนท่ี มีเสียงรบกวนแตไมมาก คือ พื้นท่ีท่ีไดรับเสียงดังปานกลาง คือ เสียงรถจักรยาน, เสียงคน
พูดคุยกัน และระดับสาม คือ พ้ืนท่ี ไมไดรับเสียงรบกวน 

 
(5) พ้ืนท่ีท่ีไดรับมุมมองรบกวนจากบริเวณโดยรอบ โดยใหคาระดับพื้นท่ีเปนสามระดับ คือ

พ้ืนท่ีมีมุมมองรบกวนมาก คือพื้นท่ีท่ีมองเห็นไดจากหลายแหลง เชน จากอาคารภายนอกวัด, จากถนน
ภายนอกวัด หรือมองเห็นจากภายในตัววัดเอง พ้ืนท่ีมีมุมมองรบกวนปานกลาง คือ พื้นท่ีท่ีมองเห็นได
ไมมาก เชน จากอาคารภายนอกวัด หรือ จากถนนภายนอกวัด อยางใดอยางหนึ่ง และพ้ืนท่ีท่ี ไมมี
มุมมองรบกวน คือ ตําแหนงพื้นท่ีคอนขางมิดชิดไมสามารถมองเห็นไดจากแหลงอื่น 

ผลจากเกณฑในการวิเคราะหท้ัง 5 เกณฑ สรุปลักษณะพ้ืนท่ีเปนตารางไดดังนี้  
ตารางท่ี 4.33  ตารางสรุปลักษณะพ้ืนท่ี 

 

ภาพท่ี 4.24  ผังแสดงตําแหนงพ้ืนที่โลงหรือพ้ืนที่ที่ใช  
       ทํากิจกรรม  ที่กําหนดหมายเลขแลว 
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จากตารางสรุปลักษณะพื้นท่ีโดยใชเกณฑท้ัง 5 รูปแบบ และแตละรูปแบบ แบงไดเปนสาม 

ระดับ คือ มาก  ปานกลาง  นอย ซึ่งท้ังสามระดับจะนํามาวิเคราะหรวมกับขอมูลในสวนของลักษณะ
กิจกรรม วาแตละกิจกรรมตองการรูปแบบของเกณฑ และระดับในแตละเกณฑระดับใด 

 4.3.2 ผลการสังเคราะหลักษณะกิจกรรม   โดยใชเกณฑในการวิเคราะห ลักษณะความตองการ
กิจกรรมดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

(1) เปนกิจกรรมที่การเดินผานบนพื้นท่ีมีผลกระทบมาก หรือ นอยตอกิจกรรม 
(2) เปนกิจกรรมที่มีปริมาณคนรวมกิจกรรมในแตละคร้ังจํานวนมาก หรือ จํานวนนอย 
(3) การใชพื้นท่ีเพื่อประกอบกิจกรรมแตละคร้ังเปนพื้นท่ีกวาง หรือ พื้นท่ีแคบ 
(4) เปนกิจกรรมที่เสียงรบกวนจากภายนอกมีผลกระทบ หรือ ไมมีผลกระทบตอกิจกรรม 
(5) เปนกิจกรรมที่มุมมองรบกวนจากภายนอกมีผลกระทบ หรือ ไมมีผลกระทบตอกิจกรรม 
จากประเภทกิจกรรมท้ัง 12 ประเภท ท่ีไดจากแบบสอบถามมีดังตอไปนี้ 
 
A กิจกรรมทําสมาธิ    G มีหนวยงานมาใหความรูแกชุมชน 
B กิจกรรมเดินจงกรม     H จัดเทศกาลตางๆ 
C สนทนาธรรมกับพระภิกษุ    I กิจกรรมเก่ียวกับกีฬา 
D จัดนิทรรศการ      J การเตนแอโรบิก 
E การฝกอบรมใหความรูแกเยาวชน   K รํามวยจีนจี้กง 
F มีการชุมนุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   L การเลนเกม การละเลนตางๆ 
โดยกิจกรรมแตละประเภทสรุปลักษณะความตองการตามตารางไดดังนี้ 

ตารางท่ี 4.34  ประเภทกิจกรรม และลักษณะความตองการของแตละกิจกรรม 
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A   ทําสมาธิ

B   เดินจงกรม

C   สนธนาธรรมกับพระภิกษุ

D   จัดนิทรรศการ

E   มีการจัดอบรม 

F   จัดใหมรการประชุม 

G   จัดใหมีหนวยงาน 

H   จัดงานเทศกาลตางๆ

I   จัดใหมีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา

J   มีการเตนแอโรบิก

K   รํามวยจีนจี้กง

L   มีการเลนเกม,  

จํานวนมาก

ปานกลาง

จํานวนนอย

พ้ืนท่ีกวาง

ปานกลาง

พ้ืนท่ีแคบ

ปานกลาง

ปานกลาง

ไมมีผลกระทบ

มีผลกระทบ

ประเภทกิจกรรม

มีผลกระทบมาก

ปานกลาง

มีผลกระทบนอย

ลักษณะความตองการ
ของแตละกิจกรรม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

มาใหความรูแกชุมชน

ใหความรูแกเยาวชน

การละเลนตางๆ

เดินผานพื้นท่ีมีผล
กระทบตอกิจกรรม

เปนกิจกรรมท่ีการ

ปริมาณคนทํา
กิจกรรมแตละคร้ัง

เปนกิจกรรมท่ีมี

ทํากิจกรรม
การใช พ้ืนท่ี

แตละคร้ัง

รบกวนจากภาย
นอกมีผลกระทบ

เปนกิจกรรมท่ีเสียง

มองรบกวนจาก 
ภายนอกมี  

เปนกิจกรรมท่ีมุม ไมมีผลกระทบ

มีผลกระทบผลกระทบ

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

จากตารางสรุปไดวากิจกรรมสามอันดับแรก คือ  A  การทําสมาธิ,   B การเดินจงกรม และ C การ
สนทนาธรรม เปนกิจกรรมท่ีการเดินผานบนพ้ืนท่ีมีผลกระทบตอกิจกรรมมาก เพราะเปนการรบกวนสมาธิ
ของผูประกอบกิจกรรม ในดานปริมาณคนเปนกิจกรรมท่ีใชปริมาณคนในการประกอบกิจกรรมแตละครั้ง
เปนจํานวนนอย และใชพื้นท่ีแคบ รวมท้ังตองจัดวางบนพ้ืนท่ีท่ีมีเสียง   และมุมมองรบกวนท่ีนอยท่ีสุด    
เพราะมีผลกระทบตอการทําสมาธิของผูประกอบกิจกรรม  ในสวนของกิจกรรม D การจัดนิทรรศการ และ 
E การฝกอบรมเยาวชน การเดินผานบนพ้ืนท่ีจากบุคคลภายนอกมีผลกระทบตอกิจกรรมข้ันปานกลาง แต
ดานปริมาณคน กิจกรรม D การจัดนิทรรศการ ลักษณะกิจกรรมมีผูคนมากกวากิจกรรม E ในดานขนาด
พื้นท่ี คือ กิจกรรม D การจัดนิทรรศการ ตองการพ้ืนท่ีทํากิจกรรมมากกวากิจกรรม E การฝกอบรมเยาวชน
ในดานเสียงและมุมมองรบกวนมีผลกระทบตอกิจกรรมท้ังสองกิจกรรมข้ันปานกลาง เปนตน    จากขอมูล
ตารางสรุปลักษณะพื้นท่ี และลักษณะความตองการของแตละกิจกรรม นํามาสรุปเช่ือมโยงกันเพื่อจัดวาง
กิจกรรมลงบนพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ผลสรุปเปนจากตารางท่ี 4.35 ไดดังน้ี 
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A   ทําสมาธิ

B   เดินจงกรม

C   สนธนาธรรมกับพระภิกษุ

D   จัดนทิรรศการ

E   มีการจัดอบรม 

F   จัดใหมรการประชุม 

G   จัดใหมีหนวยงาน 

H   จัดงานเทศกาลตางๆ

I   จัดใหมีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา

J   มีการเตนแอโรบิก

K   รํามวยจีนจ้ีกง

L   มีการเลนเกม,  

ความถี่ของ

จํานวนมาก

ปานกลาง

จํานวนนอย

พื้นที่กวาง

ปานกลาง

พื้นที่แคบ

ปานกลาง

ปานกลาง

ไมมีผลกระทบ

มีผลกระทบ

กิจกรรม

มีผลกระทบมาก

ปานกลาง

มีผลกระทบนอย

มาก

ปานกลาง

นอย

กวาง

ปานกลาง

แคบ

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

นอย

มาก

นอย

ความถี่มาก

ปานกลาง

ความถี่นอย

การเดินผาน

ลักษณะความตองการ
ของแตละกิจกรรม ลักษณะพื้นที่พื้นที่  1 พื้นที่  2 พื้นที่  3 พื้นที่  4 พื้นที่  5 พื้นที่  6 พื้นที่  7 พื้นที่  8 พื้นที่  9 พื้นที่  10

หมายเลขพื้นที่

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

มาใหความรูแกชุมชน

ใหความรูแกเยาวชน

การละเลนตางๆ

เดนิผานพื้นที่มีผล
กระทบตอกิจกรรม

ปริมาณคน

ขนาดพื้นที่

รบกวนจาก

มุมมองรบกวน

บนพื้นที่ / วัน

ที่ประกอบ 
กิจกรรม
บนพื้นที่ / วัน

การไดรับเสยีง

บริเวณ 
โดยรอบ
การไดรับ

จากบริเวณ 
โดยรอบ

เปนกิจกรรมที่การ

ปริมาณคนทํา
กิจกรรมแตละครั้ง

เปนกิจกรรมที่มี

ทํากิจกรรม
การใชพื้นที่

แตละครั้ง

รบกวนจากภาย
นอกมีผลกระทบ

เปนกิจกรรมที่เสียง

มองรบกวนจาก 
ภายนอกมี 

เปนกิจกรรมที่มุม ไมมีผลกระทบ

มีผลกระทบผลกระทบ

ตารางที่ 4.35 สรุปลักษณะพื้นที่ และลักษณะความตองการของแตละกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางการเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมกบัพื้นที่ จะเหน็ไดวากิจกรรม A, B, C เปนกจิกรรมที่การเดินผานบนพืน้ที่มีผลกระทบตอการทํากิจกรรม เมื่อ
นํามาเชื่อมโยงกับตารางหมายเลขพื้นที่ จะเปนพื้นที่หมายเลข 5, 8, 9, 10 ที่มีความถี่ในการเดินผานบนพื้นที่ / วัน คอนขางนอย ในดานปริมาณคน กิจกรรม A, 
B, C เปนกจิกรรมที่มีคนเขารวมกิจกรรมในปริมาณนอย เมื่อนํามาเชื่อมโยงกับตารางหมายเลขพื้นที่ จะเปนพื้นที่หมายเลข 5, 6, 8 เปนตน 
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จากตารางการเช่ือมโยงระหวางกิจกรรมกบัพื้นท่ีสามารถสรุป และจัดวางกิจกรรมแตละ
ประเภทลงบนพื้นท่ีแตละตําแหนง และการระบุกิจกรรมลงบนพ้ืนท่ี โดยใชวิธีเช็คตัวเลขท่ีปรากฏ
ในแตละเกณฑ  และตัวเลขเดิมตองมีในทุกเกณฑอยางนอย 4 เกณฑข้ึนไป 
ตารางท่ี 4.36 การระบุกิจกรรมลงบนพ้ืนท่ีของกิจกรรม A ทําสมาธิ B เดินจงกรม C สนทนาธรรม 

จากตารางการระบุกิจกรรมลงบนพ้ืนท่ี  ของกิจกรรม A ทําสมาธิ B เดินจงกรม C สนทนา
ธรรม สามารถระบุตําแหนงพื้นท่ีได คือหมายเลข  8  เพราะมีปรากฏอยูในทุกๆ เกณฑ 

จากการใชตารางการระบุกิจกรรมลงบนพ้ืนท่ีดังกลาวขางตน นําไปวิเคราะหกับกิจกรรมอีก 
9 กิจกรรม สรุปไดดังนี ้

จากการวิเคราะหตาราง ของกิจกรรม D การจัดนิทรรศการ สามารถระบุตําแหนงพื้นท่ีได 
คือหมายเลข 4 เพราะมีอยางนอย 4 เกณฑ ใน 5 เกณฑ 

จากการวิเคราะหตาราง ของกิจกรรม E มีการจัดอบรมเยาวชน F มีการชุมนุมแลกเปล่ียน
ความคิดเหน็สามารถระบุตําแหนงพื้นท่ีได คือหมายเลข 3 และ 7 เพราะมีอยางนอย 4 เกณฑ ใน 5 
เกณฑ 

จากการวิเคราะหตาราง ของกิจกรรม G มีหนวยงานมาใหความรูแกชุมชน  สามารถระบุ
ตําแหนงพื้นท่ีได คือหมายเลข 3 เพราะมีอยางนอย 4 เกณฑ ใน 5 เกณฑ 

จากการวิเคราะหตาราง ของกิจกรรม H การจัดเทศกาลตางๆ I จัดใหมีกิจกรรมเกีย่วกับกีฬา 
J มีการเตนแอโรบิก K รํามวยจีนจี้กง สามารถระบุตําแหนงพื้นท่ีได คือหมายเลข 1 และ 2  เพราะมี
อยางนอย 4 เกณฑ ใน 5 เกณฑ 

จากการวิเคราะหตาราง ของกิจกรรม L มีการเลนเกม, การละเลนตางๆ สามารถระบุ
ตําแหนงพื้นท่ีได คือหมายเลข 3 และ 4  เพราะมีอยางนอย 4 เกณฑ ใน 5 เกณฑ 

ประเภทกิจกรรม หลักเกณฑท่ีใชวิเคราะห ตําแหนงพ้ืนท่ี 
1 เปนกิจกรรมที่การเดินผานบนพ้ืนที่มีผลกระทบ 
    มากหรือ นอยตอกิจกรรม 

5, 8, 9, 10 

2 เปนกิจกรรมที่มีปริมาณคน รวมกิจกรรมในแตละ 
   ครั้งจํานวนมาก หรือ จํานวนนอย 

5, 6, 8 

3 การใชพ้ืนที่เพ่ือประกอบกิจกรรมแตละครั้งเปน 
   พ้ืนที่กวาง หรือ พ้ืนที่แคบ 

8, 9, 10 

4  เปนกิจกรรมที่เสียงรบกวนจากภายนอกมี 
   ผลกระทบหรือ ไมมีผลกระทบตอ กิจกรรม 

8 

 
 
 

            A ทําสมาธิ 
B เดินจงกรม 

   C สนทนาธรรม 

5 เปนกิจกรรมที่มุมมองรบกวนจากภายนอกมี 
   ผลกระทบ หรือ ไมมีผลกระทบตอกิจกรรม 

6, 8 
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จากตารางการระบุกิจกรรมลงบนพ้ืนท่ีของกิจกรรมท้ัง 12 ประเภท สรุปเปนพื้นท่ีไดดังนี ้
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
จากผังสรุปการจัดวางกิจกรรมลงบนพ้ืนท่ี  จะไดประเภทกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับตําแหนง

พื้นท่ีตําแหนงตางๆ แตอยางไรก็ตามเนื่องจากทางวดัมีอาคารศาลาหอประชุมอยูดานหนาวัด ซ่ึงเปน
ศาลาโลงใชประชุม พบปะกนัภายในชุมชน และเวลามีหนวยงานมาใชพื้นท่ีวดัก็จะใชอาคารอยูแลว 
จึงพิจารณาใหกิจกรรม F ชุมนุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และกิจกรรม G มีหนวยงานมาใหความรู
แกชุมชน สามารถใชอาคารหอประชุมได  

จากการสรุปขอ  4.3  ผลการสังเคราะหประเภทกิจกรรมใหสัมพันธกับลักษณะพื้นท่ี  ได
ประเภทกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับตําแหนงพืน้ท่ีตําแหนงตางๆ  แลว  ข้ันตอนตอไปเปนการออกแบบ
ผังการประยุกตพื้นท่ีโลงภายในวัดเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ ซ่ึงตองนําเอาขอมูล จากการออก
แบบสอบถามประชาชนภายในชุมชนวัดดาวดึงสมาพิจารณาออกแบบดวย 
 
 

  

ภาพท่ี 4.25  ผังสรุปการจัดวางกิจกรรมลงบนพื้นท่ี 
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4.4 ผลการออกแบบผังบริเวณ โดยนําขอมูลท่ีสรุปไดจากแบบสอบถาม มารวบรวมและ
วางแผนในการออกแบบ โดยขอมูลท่ีสรุปไดจากแบบสอบถามมีดังนี้    

 ในการออกแบบพื้นท่ีพักผอนภายในวัด  ควรตอบสนองผูคนกลุมใหญ คือประชาชนหนุม-
สาว วัยทํางาน และระดับการศึกษาถือวาเปนปญญาชน ท่ีตองการพื้นท่ีนั่งอานหนงัสือ หรือพักผอน
อิริยาบถ หลังจากชวงเวลางาน  และสวนใหญเปนครอบครัวขนาดเล็กมีสมาชิก 3-4 คน และท่ีอยู
อาศัยเปนลักษณะเชาอาศัย และมีพื้นท่ีโลงภายในบานไมถึง 12 ตร.ม. การออกแบบพืน้ท่ีพักผอน
ควรมีพื้นท่ีนั่งพักผอน พูดคุยกัน หรือผูคนสามารถนําอาหารมานั่งรับประทานกันภายในพื้นท่ีเปน
ลักษณะท้ังครอบครัวได  ในขณะเดียวกนัจากผลแบบสอบถามดานจํานวนบุตรเม่ือรวมจํานวน
ผูตอบแบบสอบถามแลวมีจํานวนถึง 35 เปอรเซ็นต การออกแบบพื้นท่ี จึงควรมีพื้นท่ีใหเดก็ๆ ไดวิ่ง
เลนออกกําลัง หรือพื้นท่ีเลนเกม หรือสถานท่ีฝกอบรมทางดานศาสนาสําหรับเด็กโต เปนตน  

การออกแบบพื้นท่ีพักผอนภายในวัดควรมีมุมนั่งอานหนังสือ หรือหองอินเตอเนตรองรับ
ผูใชในพื้นท่ี   และในการออกแบบสวนฯ ควรคํานึงถึงความหลากหลายของกิจกรรม ท้ังกิจกรรมท่ี
ผอนคลายอิริยาบถ และกิจกรรมท่ีเนนการออกกําลัง และการไปสวนฯแตละคร้ังจะใชเวลาอยูใน
สวนฯ ประมาณ 1 – 2 ช่ัวโมง การออกแบบควรจัดเตรียมพื้นท่ีขายเคร่ืองดื่ม อาหาร ส่ิงอํานวยความ
สะดวก  ถังขยะ รองรับไวดวย และชวงตอนเย็นประมาณ 16.00 – 20.00 น. เปนชวงหลังเลิกงานซ่ึง
คนสวนใหญมักจะใหชวงเวลาดังกลาวมาใชสวนสาธารณะ การออกแบบจึงควรจัดเตรียมระบบ
ไฟฟา  แสงสวาง  รองรับผูใชดวย  การออกแบบท่ีจอดรถ  ควรคํานึงถึงพื้นท่ีจอดรถจักรยานยนต
เปนอันดับแรก 

 ความตองการองคประกอบทางดานกายภาพ ท่ีประชาชนตองการใหมี คือ (A) ไมยืนตนให
รมเงา,  (B) ไมดอกไมประดบั ไมพุม และ (C)  สนามหญา  (D) ทางเดินจงกรม รองลงมาคือ (F) โตะ
, มานั่งพักผอน และ (G) ซุมไมเล้ือย  

 ความตองการองคประกอบทางดานส่ิงบริการสาธารณะ ท่ีประชาชนตองการใหมี  คือ (A) 
จัดใหมีปายคําสอนทางศาสนา,  คติเตือนใจ, (B) จัดใหมี ถังขยะ  และ (C)    จัดใหมีหองน้ํา-สวม 
รองลงมา คือ (D)  ท่ีจอดรถจกัรยานยนต และ (E) ระบบไฟฟา, ประปา  

 จากผลสรุปความตองการจากแบบสอบถาม ผูศึกษาไดนาํ ความตองการองคประกอบ
ทางดานกายภาพ และ ความตองการองคประกอบทางดานส่ิงบริการสาธารณะ มาพิจารณารวมกับ 
ประเภทกิจกรรม โดยใชประเภทกิจกรรมเปนตัวกาํหนด เชน บางกิจกรรมท่ีตองการความสงบ และ
ตองการกั้นระหวางผูคนท่ีรวมกิจกรรมกับผูคนท่ีสัญจรไป-มา ภายวดั ก็ใชพันธไมพุมสูง หรือไมยนื
ตน บังมุมมองจากอาคารภายนอกวัด หรือบางกิจกรรมท่ีมีคนเยอะ ก็จดัใหมีโตะ, มานั่ง และซุมไม
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เล้ือยเพื่อผอนคลายอิริยาบถ เปนตน จากการสรุปกิจกรรมกับองคประกอบดานกายภาพ และส่ิง
บริการสาธารณะ สรุปไดดังนี้ 
ตารางท่ี 4.37  การสรุปประเภทกิจกรรม กบัความตองการองคประกอบทางดานกายภาพ และ ความ 
         ตองการองคประกอบทางดานส่ิงบริการสาธารณะ 

ประเภทกิจกรรม องคประกอบ 
ทางดานกายภาพ 

องคประกอบ 
ทางดานสิ่งบริการสาธารณะ 

การทําสมาธิ และเดินจงกรม - สนามหญา 
- ไมดอก ไมประดับ ไมพุม 
- ไมยืนตนใหรมเงา 

- ไฟฟา ประปา 
- หองนํ้า-สวม 
- ปายคําสอนทางศาสนา คติเตือนใจ 

สนทนาธรรม - ศาลาพักผอน 
- ซุมไมเล้ือย 
- ไมยืนตนใหรมเงา 

- ไฟฟา ประปา 
- โตะ มาน่ัง 
- ถังขยะ 

การจัดนิทรรศการ - สนามหญา 
- ไมดอก ไมประดับ ไมพุม 
 

- ไฟฟา ประปา 
- โตะ มาน่ัง 
-  ถังขยะ 

การฝกอบรม - สนามหญา 
- ซุมไมเล้ือย 
- ไมดอก ไมประดับ ไมพุม 

- ไฟฟา ประปา 
- โตะ มาน่ัง 
-  ถังขยะ 

งานเทศกาลตางๆ - ลานโลง 
- ไมดอก ไมประดับ ไมพุม 

- ไฟฟา ประปา 
- โตะ มาน่ัง 
- ถังขยะ  - หองนํ้า-สวม 
- ที่จอดรถจักรยานยนต 

กิจกรรมเก่ียวกับกีฬา - ลานโลง 
- ไมดอก ไมประดับ ไมพุม 

- ไฟฟา ประปา 
- โตะ มาน่ัง 
- ถังขยะ  - หองนํ้า-สวม 
- ที่จอดรถจักรยานยนต 

เลนเกม, การละเลนตางๆ - ลานโลง   – ลานทราย 
- ไมดอก ไมประดับ ไมพุม 

- ไฟฟา ประปา 
-  ถังขยะ   

 ขอมูลท่ีสรุปไดจากแบบสอบถาม  รวมท้ังขอมูลท่ีไดจากการรวมองคประกอบดานกิจกรรม
กับองค ประกอบดานกายภาพ และดานส่ิงบริการสาธารณะ  ผูศึกษาไดนําเขาสูข้ันตอนการออกแบบ
ผังบริเวณการประยุกตใชพืน้ท่ีโลงภายในวัดเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ    โดยนําขอมูลท่ีไดมา
ออกแบบ  โดยอาศัยหลักการออกแบบทางสถาปตยกรรม และทฤษฎีการออกแบบสวน เปนแนวทาง
หลักในการจัดวางองคประกอบ โดยมีแนวทาง ดังตอไปนี้ 
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ลานโลงเดินจงกรม นัง่สมาธิ

ศาลพระภูมิ ทางเขาลานโลง

เดินจงกรมน่ังสมาธิ เจดีย

 
1) ลําดับการใชพื้นท่ี(Functional Diagram)โดยพิจารณาวาในแตละกจิกรรมมีองคประกอบ

ทางดานพื้นท่ีอะไรบาง และพื้นท่ีใดควรเขาถึงกอน-หลัง โดยมีหวัลูกศรแสดงลําดับการเขาถึงพื้นท่ี 
2) ผงัโครงสรางองคประกอบของแตละกิจกรรม (Site Structure) เม่ือไดลําดับการใชพื้นท่ี

แลว นําองคประกอบพื้นท่ีมาจัดวางลงบนผังบริเวณท่ีเปนมาตราสวนจริง เพื่อจะไดรูปพื้นท่ีคราวๆ 
และแสดงหัวลูกศรเช่ือมโยงความสัมพันธของพื้นท่ีแตละสวน 

3) กรอบความคิดในการออกแบบ (Schematic Design) เปนการนําเอาทฤษฎีท่ีศึกษามาใชในการ
ออกแบบ เพื่อควบคุมรูปแบบพื้นท่ี และกจิกรรมในแตละสวนใหเปนไปตามแนวความคิด เชน  
แตละกจิกรรมตองการความเปนสวนตัวในระดับท่ีแตกตางกัน เชน กิจกรรมทําสมาธิตองการ
ความเปนสวนตัวในระดับ ภาวะสันโดษ (Solitude) ไดแกการอยูลําพังอยางแทจริง ซ่ึงเปนการอยู
ในท่ีสาธารณะโดยไมมีใครสังเกต หรือใหความสนใจ จึงตองออกแบโดยก้ันพื้นท่ีภายนอก-
ภายในใหมิดชิดหรือแยกขาดจากกนั หรือการเขารวมงานเทศกาล  เปน ภาวะนิรนาม 
(Anonymity)ไดแกความรูสึกเปนสวนตัวในกลุมคนมากๆที่ไมมีใครรูจัก หรือจําได จงึไม
จําเปนตองออกแบบพืน้ท่ีใหมิดชิดเหมือนทําสมาธิ เปนตน (วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, 2541) 

 4) ออกแบบผงั โดยนํากิจกรรมท่ีผานกระบวนการออกแบบท้ัง 3 มาจัดวางในผังบริเวณรวม และ
พิจารณาการเชื่อมโยงแตละพื้นท่ีโดยทางสัญจร (Circulation) ใหมีความสัมพันธท่ีดีตามหลักการ
ออกแบบ 

จากขอมูลท่ีไดจากองคประกอบแตละกจิกรรม และขอมูลท่ีไดดานพืน้ท่ี สรุปเปนการ
ออกแบบผังบริเวณไดดังนี ้

4.4.1 กิจกรรมการทําสมาธิ และเดินจงกรม เปนกิจกรรมท่ีตองอาศัยความสงบมาก ซ่ึงจาก
การวิเคราะหผัง สรุปไดในพืน้ท่ีหมายเลข 5 ลักษณะพ้ืนท่ีจึงควรปลูกตนไมกัน้ระหวางพื้นท่ีคน
สัญจร และพ้ืนท่ีท่ีทํากิจกรรม และมีไมยนืตนสูงบังมุมมองจากอาคารสูงโดยรอบดวย ในดานการ
วางผังควรจัดทําลานโลงเพื่อปรับอารมณของผูท่ีรวมกิจกรรม ซ่ึงในบริเวณลานโลงควรมีพืชพันธุ
ไม, ปายคําสอนทางศาสนา คติเตือนใจตางๆ กอนเขาสูพื้นท่ีทําสมาธิ หรือเดินจงกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.26  ลําดับการใชพืน้ท่ี (Functional Diagram),  
                    ผังโครงสรางองคประกอบ  (Site Structure)   

      ของกิจกรรมนั่งสมาธิ และเดินจงกรม 
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ทางเดินจงกรม

ไมยืนตนสูง

น่ังสมาธิ

ศาลพระภูมิ ลานโลง

เจดีย

ทางเขาา

ไมพุมสูง

แนวกอไผ

ตําแหนงเสาไฟฟา

ไมประดับ
ไมดอก 

แนวไมพุมสูง
บังมุมมอง 

ไมยืนตนสูง
บังมุมมอง 

แนวตนไผบังมุมมอง
ระหวางการน่ังสมาธิ

จากอาคารสูง

จากทางเดิน

น่ังสมาธิ น่ังสมาธิ

ตําแหนงเสาไฟฟา

หลังคากระเบ้ืองดินขอ

เสาไม

แทนน่ังสมาธิกออิฐกออิฐ
ฉาบปูนเรียบ ผิวขัดมัน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.27  Schematic Design  ของกิจกรรมนั่งสมาธิ และเดินจงกรม 

ภาพท่ี 4.28  ผังบริเวณของกจิกรรมนั่งสมาธิ และเดินจงกรม 
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ลานโลง

สนทนาธรรม

พระภิกษุ ประชาชน
พื้นท่ีของ พื้นท่ีของ

ทีน่ั่งประชาชน ลานโลง

ทางเขา

ที่นัง่พระภิกษุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2 กิจกรรมสนทนาธรรม เปนกิจกรรมท่ีตองอาศัยความสงบมาก เหมือนกับกิจกรรมน่ัง
สมาธิ และเดนิจงกรม ซ่ึงจากการวิเคราะหผัง สรุปไดในพื้นท่ีหมายเลข 8 ลักษณะพื้นท่ีจึงควรปลูก
ตนไมกัน้ระหวางพื้นท่ีคนสัญจร และพ้ืนท่ีท่ีทํากิจกรรม และมีไมยืนตนสูงบังมุมมองจากอาคารสูง
โดยรอบดวย ในดานการวางผังควรจัดทําลานโลงเพื่อปรับอารมณของผูท่ีรวมกิจกรรม ซ่ึงในบริเวณ
ลานโลงควรมีพืชพันธุไม, ปายคําสอนทางศาสนา คติเตือนใจตางๆ กอนเขาสูพื้นท่ีสนทนาธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.30  ลําดับการใชพืน้ท่ี (Functional Diagram),  
                   ผังโครงสรางองคประกอบ (Site Structure) 

      ของกิจกรรมสนทนาธรรม 

ภาพท่ี 4.29  ทัศนียภาพบริเวณน่ังสมาธิ   
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ที่นั่งพระภิกษุ ที่น่ังประชาชน

ลานโลง

ทางเขาปายบริการขอมลู

ข้ึน

ตําแหนงเสาไฟฟา ไมพุมสงู

ไมประดับ
ไมดอก 

แนวไมพุมสูง
บังมุมมอง 
จากทางเดนิ

ที่นัง่พระภกิษุ ทีน่ั่งประชาชน

ลานโลง

แนวไมพุมสูง
บงัมมุมอง 
จากทางเดิน ไมพุมเต้ีย

เสาไฟฟา

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.31  Schematic Design  ของกิจกรรมสนทนาธรรม 

ภาพท่ี 4.32  ผังบริเวณของกจิกรรมสนทนาธรรม 



  
 

112 

ลาน โล ง

กลางแจ ง
ส วนแสดง  

ภายในอาคาร
ส วนแสดง  

บ ริก ารข อ มู ล

ลานโลง
ประชาสัมพันธ

พื้นท่ีอุโบสถ

ทางเขา

นิทรรศการ
กลางแจงนิทรรศการ

ภายในอาคาร
(หอสมุด, อินเตอเนต)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.3 กิจกรรมนิทรรศการ เปนกิจกรรมท่ีตองอาศัยความสงบปานกลาง ซ่ึงจากการวเิคราะห

ผัง สรุปไดในพื้นท่ีหมายเลข 4 ดานองคประกอบพื้นท่ีควรมีท้ังนิทรรศการกลางแจงกับนิทรรศการ
ภายในอาคาร  และควรมีพืน้ท่ีใหบริการขอมูลอยูดานหนาพื้นท่ีนิทรรศการ  เพื่อใหขอมูลประชา 
สัมพันธแกผูท่ีสนใจ รวมท้ังประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของวัดดวย  ลักษณะพ้ืนท่ีจัดนิทรรศการ
ควรจัดเปนลานโลงมีสนามหญาสลับกับลานทราย และปลูกไมดอกไมประดับโดยรอบ และควรมี
แนวพุมไมเต้ียกั้นบริเวณนิทรรศการ กับบริเวณสวนอ่ืนดวย ซ่ึงกิจกรรมนิทรรศการนี้จะสามารถ
ตอบสนองตอผูใชสวนใหญท่ีเปนหนุม-สาว และเปนระดบัปญญาชนได  เพราะมีอาคารท่ีเปน
หอสมุดใหประชาชนไดมานัง่อานหนังสือ และพบปะพูดคุยกันได 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.33  ทัศนียภาพของกิจกรรมสนทนาธรรม 

ภาพท่ี 4.34  ลําดับการใชพืน้ท่ี (Functional Diagram), และ 
                   ผังโครงสรางองคประกอบ (Site Structure) 

      ของกิจกรรมนิทรรศการ 
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นิทรรศการ
กลางแจง

นิทรรศการ
ภายในอาคาร

พ้ืนท่ีอุโบสถ

บอนํ้า

ทางเขา

(หอสมุด, อินเตอเนต)

และบริการขอมูล

ไมพุมเตี้ย ตําแหนงวางงาน

ถังขยะ

มาน่ัง
นิทรรศการ

ไมประดับ
ไมดอก 

ลานทราย
สนามหญา

ซุมขายเคร่ืองดื่ม-อาหาร

ตําแหนงเสาไฟฟา

นิทรรศการ
ภายในอาคาร

(หอสมุด, อินเตอเนต)

นิทรรศการกลางแจง

บอน้าํ

แนวไมพุมสูง

ไมพุมเต้ีย มานั่ง
วางงาน
ตําแหนง 

และบริการขอมูล
ซุมขายเคร่ืองด่ืม-อาหาร

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.35  Schematic Design  ของกิจกรรมนิทรรศการ 

ภาพท่ี 4.36  ผังบริเวณของกจิกรรมนิทรรศการ 

ภาพท่ี 4.37 ทัศนียภาพของกิจกรรมนิทรรศการ 
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ลานโลง
บรกิารขอมลู

สวนฝกอบรม

วทิยากร
ผูรวม เวที
ฝกอบรม ลานโลง

บริการขอมลู
ผูรวม 
ฝกอบรม

วทิยากร
เวที

ทางเดนิ

 
4.4.4 กิจกรรมการฝกอบรม  เปนกิจกรรมท่ีตองอาศัยความสงบปานกลาง ซ่ึงจากการ

วิเคราะหผัง สรุปไดในพืน้ท่ีหมายเลข 3 ดานองคประกอบพื้นท่ีควรมีท้ังสวนเวทีวิทยากร และสวน
พื้นท่ีผูรับการฝกอบรม และควรมีพื้นท่ีใหบริการขอมูลอยูดานหนากอนเขาสูพื้นท่ีฝกอบรม  เพื่อให
รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการฝกอบรม  ลักษณะพ้ืนท่ีฝกอบรมควรจดัเปนลานโลงมีสนามหญาสลับ
กับลานทราย และปลูกไมดอกไมประดับโดยรอบ มีซุมไมเล้ือย  และควรมีแนวพุมไมเต้ียกั้นบริเวณ
ฝกอบรม กับบริเวณสวนอ่ืนดวย ซ่ึงกิจกรรมสวนนี้สามารถตอบสนองตอผูใชท่ีมีบุตรหลาน  ในชวง
เวลาวางสามารถนําบุตรหลานมาพักผอน และบางเวลาท่ีมีการจัดการบรรยาย ฝกอบรมทางศาสนา
หรือความรูดานตางๆ ก็สามารถมานั่งฟง พรอมผอนคลายอิริยาบถไดดวย โดยโปรแกรม หรือตาราง
การบรรยายอาจมีการประชาสัมพันธใหทราบกอนภายในชุมชน หรือในบางโอกาสอาจจะมีการ
จัดการบรรยายฝกอบรมพรอมกับการจัดนิทรรศการเปนเร่ืองเดียวกนัก็ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.38  ลําดับการใชพืน้ท่ี (Functional Diagram), และผังโครงสรางองคประกอบ 
     (Site Structure) ของกิจกรรมฝกอบรม 
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ทางเขาหลัก

ไมพุมเต้ีย

ไมประดับ
ไมดอก 

ตําแหนงเสาไฟฟา

ทางเขา 

ซุมไมเล้ือย

วิทยากร
เวที

ซุมไมเล้ือย

ซุมไมเล้ือย

ซุมไมเล้ือย ทางเขา 

สนามหญา

มาน่ังหิน
และบริการขอมูล
ซุมขายเคร่ืองด่ืม-อาหาร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.39  ผังบริเวณของกจิกรรมฝกอบรม 

ภาพท่ี 4.40  ทัศนียภาพของกิจกรรมฝกอบรม 
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จอดรถ 

งานกีฬา
จัดเทศกาล เตนแอโรบิก

ราํมวยจนี
งานกีฬา
จัดเทศกาล

เตนแอโรบกิ
รํามวยจีน

ทางเขา

ลานจอดรถพื้นที่เอนกประสงค

 
4.4.5 กิจกรรมการจัดงานเทศกาล, งานกีฬา, รํามวยจีน  เปนกิจกรรมท่ีคอนขางพลุกพลาน

มีปริมาณคนรวมกิจกรรมมาก  และไมตองการความสงบมาก  ซ่ึงจากการวิเคราะหผัง  สรุปไดใน
พื้นท่ีหมายเลข 1 และ 2  ดานองคประกอบพื้นท่ีลักษณะเปนลานโลงเอนกประสงคท่ีใชทํากิจกรรม
ไดหลากหลายในพื้นท่ีเดียวกนั และมีท่ีจอดรถยนต, รถจักรยานยนต ระบบไฟฟา ถังขยะรองรับสวน
นี้ดวย เนื่องจากมีปริมาณคนมากจึงควรจดัมานั่ง มุมน้ําพ ุมุมน้ําตกใหคนท่ีมารวมกจิกรรมไดรูสึก
ผอนคลายดวย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.41  ลําดับการใชพืน้ท่ี (Functional Diagram), และผังโครงสรางองคประกอบ  
     (Site Structure) ของกิจกรรมจัดงานเทศกาล, งานกฬีา, รํามวยจนี   
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ลานทราย

มุมน้ําตก

จอดรถยนต

จักรยานยนต
งานกีฬา
จัดเทศกาล

เตนแอโรบิก
รํามวยจีน

บริเวณ
จอดรถ 

บริเวณ
 

ตําแหนง 
เสาไฟฟาเดิม

พื้นปูบล็อคโปรง

จักรยานยนต
บริเวณจอดรถ จักรยานยนต

บริเวณจอดรถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลท่ีสรุปไดในแตละพืน้ท่ี ไดนํามาจดัวางในผังบริเวณรวม และพิจารณาการเช่ือมโยงแตละ
พื้นท่ีโดยทางสัญจร (Circulation) ใหมีความสัมพันธกันท้ังพื้นท่ี โดยสรุปเปนการออกแบบผัง
บริเวณไดดังนี ้

 

ภาพท่ี 4.42 ผังบริเวณของกจิกรรมจัดงานเทศกาล, งานกฬีา, รํามวยจีน   
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ผังท่ีไดจากการวิเคราะห  และสรุปแลวดังกลาว  จะถูกนําไปนําเสนอตอคณะกรรมการ
ชุมชนวัดดาวดึงส  เพื่อรับฟงความคิดเหน็ พิจารณาหาขอดี-ขอเสีย และขอแนะนําจากคนในพืน้ท่ีอีก
คร้ัง และสรุปเปน ผังบริเวณการประยกุตใชพื้นท่ีโลงภายในวัดเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจใน
ข้ันตอนสุดทาย 

ภาพท่ี 4.43  ภาพรวมของผังบริเวณท่ีผานข้ันตอนการออกแบบแลว 
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 4.5 ผลสรุปจากการประชุมรวมกับผูนําชุมชนวัดดาวดงึส 
ขอมูล และผังบริเวณการประยุกตใชพื้นท่ีโลงภายในวัดเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจท่ีไดจาก

การศึกษา  ผูศกึษาไดนําไป นําเสนอ  กับคณะกรรมการชุมชนวัดดาวดึงส เพื่อปรึกษา  ขอขอ แนะนํา 
ในวันเสาร ท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2552 เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงในขั้นตอนสุดทาย ซึ่งคณะกรรม การ
ชุมชนวัดดาวดึงส ประกอบดวย  

น.ส.วิบูลยศรี สุริยะวรรณ     ตําแหนง ประธานชุมชน 
นางศรีนวล ชัยวงศ             “  กรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
นางนอง หอมภักด์ิ            “  ประชาสัมพันธ 
นางลัดดา ปริญญาขจร            “  กรรมการฝายพัฒนาสตรี 
นายชานนท ชัยระวีวงศ            “  กรรมการฝายศาสนา และวัฒนธรรม 
และประชาชนชุมชนวัดดาวดึงสท่ัวไปท่ีรวมรับฟงอีก 3 คน 
ขั้นตอนการนําเสนอผูศึกษาไดอธิบายเก่ียวกับ เหตุผล ท่ีมา ท่ีไปของความจําเปนในการเพิ่ม

พื้นท่ีสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  โดยอธิบายวาปจจุบัน  อัตราสวนระหวางพื้นท่ี
โลงเพื่อพักผอนหยอนใจกับจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหมไมสัมพันธกันโดยอัตราสวน
พื้นท่ีพักผอนปจจุบันอยูท่ี 2.98 ตร.ม. ตอ ประชากร 1 คน โดยอัตราสวนถือวานอยมาก ซึ่งจากมาตร- 
ฐานสาํนักผังเมือง และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกําหนดพื้นท่ีพักผอนตอประชากร
ของเมืองเชียงใหมอยูท่ี 15 ตร.ม. ตอประชากร 1 คน 

การเพิ่มพื้นท่ีพักผอนใหกับประชาชน  จึงดําเนินการโดยอาศัย  การประยุกตใชพื้นท่ีโลงภาย 
ในวัดเปนท่ีพักผอน โดยอาศัยความรวมมือจากประชาชนในพื้นท่ี  ในการใหขอมูลความคิดเห็น และ
ความตองการดานตางๆ โดยผูศึกษาไดอธิบายในขั้นตอนการออกแบบสอบถามจากประชาชนในพ้ืนท่ี 
ในชวงกลางป พ.ศ. 2551  และไดขอมูลมาจัดทําผังบริเวณ  พื้นท่ีพักผอนภายในวัดดาวดึงส  ซึ่งคณะ 
กรรมการวัดใหความสนใจและยินดีใหคําปรึกษา และขอแนะนํา ซึ่งเปนขอมูลท่ีมีประโยชนเปนอยาง
มากตอผูศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.44  การประชุมรวมกับผูนําชุมชนที่มีสวนเกีย่วของกับวัดดาวดงึส 
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จากการพดูคุยกันรูปแบบ และตําแหนงกิจกรรมบางจุดมีการปรับปรุง และเปล่ียนแปลง
สรุปเปนหัวขอดังนี ้

1) กิจกรรม A นั่งสมาธิ B เดนิจงกรม คณะกรรมการมีความเห็นวารูปแบบกิจกรรมมีความ
เหมาะสม และควรจัดใหมีในพื้นท่ีวัด และตําแหนงควรต้ังอยูดานทิศตะวนัตกของพื้นท่ีวดั เพราะ
พื้นท่ีคอนขางเงียบสงบ แตท่ีต้ังนาจะเปนดานหลังของอุโบสถมากกวาดานหลังของเจดียโดยสมาชิก
ใหความเห็นวาดานหลังเจดยี พื้นท่ีคอนขางแคบ สวนดานหลังอุโบสถนั้นแมวามีเสนทางเดินอยูแต
ก็ไมไดพลุกพลานมาก และโดยรวมแลวมีความสงบมาก สามารถจัดกิจกรรมได  แตผูศึกษาเห็นวา
พื้นท่ีดานหลังอุโบสถแมวาจะมีพื้นท่ีกวางกวาดานหลังเจดีย แตประชาชนในพ้ืนท่ีใชเปนเสนทาง
เดินประจําวนั ซ่ึงถามีกิจกรรมนั่งสมาธิ กับเดินจงกรมแลวจะไมมีความสงบ หรือถาจัดกิจกรรมนั่ง
สมาธิกับเดินจงกรมบนพื้นท่ีแลวตองยกเลิกเสนทางเดนิเดิม ซ่ึงไมสะดวก แตคณะกรรมการให
ความเหน็วาสวนใหญคนจะเดินผานพืน้ท่ีในชวงเชา เทานั้น ในชวงเวลาอ่ืนของวันจะไมมีคนเดิน
ผานพื้นท่ีการจัดกิจกรรมจึงควรสรุปเปนตารางเวลาและทําปายติดไวตรงทางเขาเพื่อใหผูสัญจรไป-
มา ไดรับรูชวงเวลาท่ีทํา หรือไมทํากิจกรรม ซ่ึงผูศึกษาเหน็ดวย สรุป กจิกรรม A นั่งสมาธิ B เดิน
จงกรม ลักษณะกิจกรรม มีความเหมาะจัดใหมีในพื้นท่ีได แตตําแหนงเปล่ียนเปนดานหลังอุโบสถ 

2) กิจกรรม C การสนทนาธรรม คณะกรรมการมีความเห็นวารูปแบบกิจกรรมมีความ
เหมาะสม และควรจัดใหมีในพื้นท่ีวัด และตําแหนงท่ีต้ังมีความเหน็ดวยกับผูศึกษา เพราะมีความ
สงบ หางไกลผูคน โดยคณะกรรมการใหความเหน็วาตองจัดตารางเวลา ประชาสัมพันธใหผูคน
ท่ัวไปไดรับรู และเปนการชักชวนเยาวชนใหมาสนใจศาสนาอยางจริงจัง สรุป กิจกรรม C การ
สนทนาธรรม ลักษณะกิจกรรม และตําแหนงมีความเหมาะสมและจัดใหมีในพื้นท่ีได 

3) กิจกรรม D การจัดนิทรรศการ รูปแบบกจิกรรมมีความเหมาะสม และควรจัดใหมีใน
พื้นท่ีวดั และตําแหนงท่ีต้ัง สมาชิกมีความเห็นดวยกับผูศึกษา และมีสมาชิกบางทานแนะนําวาใน
พื้นท่ีของนิทรรศการภายในอาคารควรจัดใหมีหอสมุด และเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับเลนอิน
เตอเนตไวประจําวัด สําหรับผูท่ีตองการมาพักผอนและอานหนังสือ หรือคนควาขอมูลจากอิน
เตอเนตดวย  สรุป กิจกรรม  D การจัดนิทรรศการ ลักษณะกิจกรรม และตําแหนงมีความเหมาะสม
และจัดใหมีในพื้นท่ีได 

4) กิจกรรม E การฝกอบรม รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม และควรจัดใหมีในพืน้ท่ีวัด 
และตําแหนงท่ีต้ัง สมาชิกมีความเหน็ดวยกับผูศึกษา ดานการฝกอบรมสมาชิกคอนขางเห็นดวย 
เพราะปจจุบันบทบาทจากทางวัดในการใหความรูแกชุมชนไมมีเลย วัดเปนเพยีงสถานท่ีรองรับ
กิจกรรมทางศาสนาของประชาชนในพ้ืนท่ีเทานั้น แตมีคณะกรรมการบางทานมีความคิดวาอาจจะ
เกิดความยุงยากในการจัดหาวิทยากร หรือพระภกิษุ ท่ีมีความรู ในการบรรยาย และตองหาหัวขอใน
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การบรรยาย รวมท้ังตองทําการประชาสัมพันธใหชุมชนทราบซ่ึงคณะกรรมการบางทานไมมีเวลามา
ทํางานดานนี้ แตก็มีคณะกรรมการหลายทานใหความเหน็วาการจัดทําพื้นท่ีรองรับไวเวลาตองการใช
งานก็สามารถทําได เวลาไมมีการบรรยายก็ใชเปนพื้นท่ีนั่งเลน พักผอนได ซ่ึงสรุปแลวคณะกรรม 
การมีความเหน็ดวยกับผูศึกษา  สรุป กิจกรรม  E การฝกอบรม ลักษณะกิจกรรม และตําแหนงมีความ
เหมาะสมและจัดใหมีในพื้นท่ีได 

5) กิจกรรม H จัดเทศกาลตางๆ  I กิจกรรมเก่ียวกับกีฬา J เตนแอโรบิก  K รํามวยจนีจีก้ง 
รูปแบบกิจกรรมท้ังหมดมีความเหมาะสม และควรจดัใหมีในพื้นท่ีวัด ยกเวนการเตนแอโรบิก เพราะ
เสียงดัง และสวนใหญผูท่ีมาเตนเปนเพศหญิง การแตงตัวบางคร้ังอาจไมเหมาะสม ในดานตําแหนง
ท่ีต้ัง สมาชิกมีความเหน็ดวยกับผูศึกษา เพราะเปนพืน้ท่ีโลงกวางใกลกบัท่ีจอดรถมีความสะดวก และ
ปจจุบันมีกจิกรรมการรําจี้กงในพื้นท่ีอยูแลว  สรุป กิจกรรม  H จัดเทศกาลตางๆ,  I กจิกรรมเกีย่วกบั
กีฬา,  K รํามวยจีนจี้กง ลักษณะกิจกรรม และตําแหนงมีความเหมาะสมและจัดใหมีในพื้นท่ีได สวน
กิจกรรม J เตนแอโรบิก ไมสามารถจัดใหมีในพื้นท่ีไดตามเหตุผลดังกลาวขางตน 
 สรุป โดยสวนใหญคณะกรรมการของชุมชนวัดดาวดึงส คอนขางเห็นดวยกับการใชรูปแบบ
ของสวนสาธารณะมาประยุกตใชในพื้นท่ีวดัเพราะเปนการเพ่ิมพื้นท่ีพกัผอนของประชาชน และ
พื้นท่ีโลงภายในวัดท่ีปูบล็อกคอนกรีตปจจบัุนก็ไมสามารถรองรับเปนพื้นท่ีพักผอนได จึงมี
ความเหน็ดวยในการเพิ่มพื้นท่ีสนามหญา และลานทราย และพืชพนัธุไมดอก ไมประดับ และไมยืน
ตนในพืน้ท่ี และเพิ่มกิจกรรมเพราะเปนการใชพื้นท่ีวดัใหเปนศูนยกลางของชุมชนไดเต็มท่ี แตมี
สมาชิกบางทานพูดวาท่ีมีความจําเปนตองปูบล็อกคอนกรีตเพราะวาทางวัดไมมีบุคลากรคอยเอาใจ
ใสตัดตนไม ตนหญาท่ีข้ึนรกในพ้ืนท่ี  ถาจะมีการตกแตงสวนใหมในพืน้ท่ีก็ตองบริหารจัดการดาน
บุคลากร และเงินทุนท่ีจะดแูลรักษาดวย  และบางกิจกรรมตองอาศัยรูปแบบการบริหารจัดการดาน
เวลา และอาศยัการรวม มือกันภายในชุมชนมีสวนชวย กิจกรรมถึงจะเกิดข้ึนได เชน กิจกรรม A นั่ง
สมาธิ B เดินจงกรม ตองทําการสรุปเปนตารางเวลา  และทําปายติดไวตรงประตูทางเขาพื้นท่ี   หรือ  
กิจกรรม   E  การฝกอบรม คณะกรรมการตองจัดหาวิทยากร หรือพระภิกษุ ท่ีมีความรู ในการ
บรรยาย และตองหาหัวขอในการบรรยาย รวมท้ังตองทําการประชาสัมพันธใหชุมชนทราบ 

4.6 การนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาปรับปรุงแกไขเปนผังบริเวณขั้นสุดทาย 
ขอมูลท่ีไดจากการขอคําปรึกษา  ขอขอแนะนํา จากคณะกรรมการชุมชนวัดดาวดึงส 

รูปแบบผังมีการปรับเปล่ียน คือ กิจกรรม A นั่งสมาธิ กับ B เดินจงกรม ตําแหนงเปล่ียนจากโดยรอบ
องคเจดีย เปนดานหลังอุโบสถ ซ่ึงรูปแบบผังปรับเปล่ียนตามภาพท่ี 4.45 ดังนี ้   

 
 



  
 

122 

ลานโลงเดินจงกรม นัง่สมาธิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตําแหนงผังบริเวณใหมของกจิกรรม A นั่งสมาธิ กับ B เดินจงกรม ท่ีเปล่ียนตําแหนงจาก
รอบองคเจดีย เปนดานหลังอุโบสถ  ตําแหนง D1 และ D2 เปนตําแหนงประตูทางเขาพื้นท่ี และตอง
ทําปายสรุปเปนตารางเวลาในการทํากิจกรรม  ติดไวตรงประตูทางเขาพื้นท่ี เพื่อใหคนท่ัวไปรู
ชวงเวลาท่ีทํากิจกรรม  
 จากขอมูลท่ีปรับเปล่ียนของกิจกรรมทําสมาธิกับเดินจงกรม หลังจากท่ีประชุมกับ
คณะกรรมการชุมชนวัดดาวดึงสแลว ผูศึกษาไดนําเขาสูข้ันตอนกระบวนการออกแบบ และจัดทําผัง
บริเวณใหม พรอมรูปทัศนียภาพของกิจกรรมทําสมาธิกับเดินจงกรม ไดดังนี ้
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.45  ภาพรวมของผังบริเวณท่ีผานข้ันตอนการประชุมกับ 
                    คณะกรรมการชุมชนวัดดาวดึงสแลว 

D1 

D2 

ภาพท่ี 4.46  ลําดับการใชพืน้ท่ี (Functional Diagram)     
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ทางเขาหลัก 

นั่งสมาธิ

ทางเขารอง 

ลานโลง

ทางเดินจงกรม

ทางเขา 

นั่งสมาธิ
ไมพุมสูง

แนวกอไผ

ประตู

ทางเขา 

ลานโลง

ทางเดินจงกรม

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากผลการศึกษาในบทท่ี 4 จะเห็นวาพื้นท่ีโลงของวัดดาวดึงสสามารถประยุกตใชเปนพื้นท่ี

พักผอนหยอนใจได โดยการศึกษากายภาพวัดดาวดึงส และศึกษาขอมูลจากภาคประชาชน และนําความ
ตองการองคประกอบดานตางๆท่ีไดจากการสอบถามประชาชนมาพิจารณา และสังเคราะหลักษณะ
พื้นท่ีใหสัมพันธกับประเภทกิจกรรม  และความตองการของประชาชน และผลท่ีไดนําไปทําการประชา
พิจารณใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนชวยคิด ตัดสินใจในขั้นตอนสุดทาย และสรุปเปนการประยุกตพื้นท่ี
โลงภายในวัดดาวดึงสเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  และในบทที่ 5 ผูศึกษาไดจัดทํา บทสรุป อภิปราย
ผลของการศึกษา และขอเสนอแนะ ซึ่งเปนบทสุดทาย ในการนําเสนอขอมูลท้ังหมดเปน การประยุกต
พื้นท่ีโลงภายในวัดเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

 

ภาพที่ 4.47 ผังโครงสรางองคประกอบ  (Site Structure)   
  ของกิจกรรมน่ังสมาธิ และเดินจงกรมตําแหนงใหม 

ภาพที่ 4.48 ผังบริเวณ ของกิจกรรมน่ังสมาธิ  
   และเดินจงกรม  ตําแหนงใหม 

 

ภาพท่ี 4.49 รูปทัศนียภาพ ของกิจกรรมนั่งสมาธิ และเดนิจงกรม  ตําแหนงใหม 
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