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 The objective of the research is to study the type of use of public area around 
Wongwian Yai which is caused by design physical elements.  Wongwian Yai area is 
well considered an important plaza for the surrounding community given its historical 
significance, space available for community recreation, and the fact that there is no 
public open space nearby within an 800 meter radius further signifies its importance. 
 

Research methodology involves development of ideas and theory, which relates 
to the plaza design elements and behavior-production factor as well as specification of 
variables to set standards for area surveys in gathering detailed behavioral data, and 
conducting user interviews to answer the researches question and finding suitable ways 
to improve the area in conjunction with the community. 
 
   A summary of findings from this study show that the design elements, of which, 
are street and accessibility, sitting space, light and shade, sculpture, area division, 
timing, and security, all have a direct affect the area usage behavior. Moreover, the 
plaza's physical elements, at present, cannot adequately support any type of fitness or 
sporting activities because the plaza area is not allocated to accommodate the type or 
level of such activities that actually take place. 
 

A proposal from this research based on analysis in physical, behavior and user 
interviews can be concluded that the usage area should be clearly divided for each type 
of activity to reduce any overlapping area, more access by the public should be allowed 
a planting more large trees to generate shading in the plaza and to serve as 
background for the Royal Statue, uncovering of selected views particularly from the road 
and the pedestal, and making available public utilities such as washrooms to facilitate 
the users. 
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บทที่1 
บทนํา 
 

1. ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
   การดําเนินชีวิตของคนเมืองในปัจจุบนัมุ่งเน้นการพฒันา ทัง้ทางด้าน เศรษฐกิจ สงัคม 

และวัฒนธรรม แต่การพัฒนาอย่างรวดเร็ว อย่างไม่มีการวางแผนรองรับนัน้ ส่งผลกระทบต่อ

คณุภาพชีวิตของคนเมือง เน่ืองจากเม่ือสภาพเศรษฐกิจในเมืองมีการขยายตวั ปริมาณประชากรท่ี

หลัง่ไหลเข้าสู่ศนูย์กลางเมือง เพ่ือแสวงหาคณุภาพชีวิตท่ีดีกว่าจึงเพิ่มขึน้ และยงัส่งผลให้ความ

ต้องการท่ีอยู่อาศยัเพิ่มขึน้ตามไปด้วย ดงันัน้พืน้ท่ีสว่นมากในเมืองจึงเต็มไปด้วยอาคารท่ีพกัอาศยั 

และสํานักงานต่างๆ จนกระทั่งเกิดความแออดั จึงเกิดเป็นความต้องการในการพฒันาพืน้ท่ีโล่ง

สาธารณะเพ่ือลดความแออดัของเมือง และเป็นพืน้ท่ีเพ่ือรองรับกิจกรรมนันทนาการของคนใน

ชมุชนอีกด้วย 

พืน้ท่ีลานสาธารณะในอดีตนัน้ เป็นพืน้ท่ีท่ีใช้แสดงความเป็นศนูย์กลางของย่าน หรือช่วย

ส่งเสริมให้อาคารดสูง่างามขึน้เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั การออกแบบลานสาธารณะจะต้องคํานึงถึง

สภาพแวดล้อมโดยรอบ เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีสร้างขึน้เพ่ือรองรับการประกอบกิจกรรมกลางแจ้ง

ตา่งๆ รวมไปถึงเพ่ือเป็นการเพิ่มพืน้ท่ีโลง่ให้กบัสงัคมเมือง ท่ีเต็มไปด้วยความแออดั และยากท่ีจะ

หาพืน้ท่ีโล่งส่วนตวัท่ีจะใช้ในการพกัผ่อนได้ จึงมีความคิดท่ีจะปรับปรุงและเพิ่มพืน้ท่ีลานขึน้ใน

หลายพืน้ท่ี เพ่ือสง่เสริมให้เป็นพืน้ท่ีใช้งานร่วมกนัของคนในชมุชนเพ่ือการพกัผ่อน และเพ่ือสง่เสริม

การมีปฎิสมัพนัธ์กบัผู้ใช้งานคนอ่ืนๆ แตใ่นปัจจบุนั รูปแบบในการออกแบบจดัวางองค์ประกอบของ

พืน้ท่ีลานนัน้มกัใช้รูปแบบ หลกัเกณฑ์ และองค์ประกอบตามประเทศอ่ืนท่ีเคยมีมาก่อน ซึง่อาจไม่

ตอบสนองกบัลกัษณะทางกายภาพ ภมูิประเทศ ภมูิอากาศ และรูปแบบกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ของคน

กรุงเทพ ส่งผลให้ลานบางแห่งถกูใช้งานด้วยกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสม หรืออาจมีปริมาณผู้ ใช้งานไม่

เป็นไปตามเป้าหมายในการออกแบบ  

พืน้ท่ีลานนัน้ แตกต่างจากพืน้ท่ีโล่งสาธารณะคือ พืน้ท่ีลานจะมีพืน้ท่ีส่วนมากเป็นพืน้แข็ง 

เพ่ือสะดวกในการประกอบกิจกรรมตา่งๆทัง้ในกิจวตัรประจําวนั และในงานเทศกาลพิเศษตา่งๆ ทัง้

ยังสะดวกในการดูแลรักษา แต่ในทางกลบักัน ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีอากาศร้อน การทํา

กิจกรรมกลางแดดจึงไม่ใช่ทางเลือกท่ีดีสําหรับคนในชุมชน ดงันัน้ลกัษณะของลานท่ีจะเกิดขึน้ใน

ประเทศไทยจึงต้องคํานึงถึงลักษณะพฤติกรรมของคนไทย เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสําหรับ

ผู้ ใช้งาน และผู้อยูอ่าศยัในบริเวณใกล้เคียง โดยท่ีการศกึษาจะเน้นพืน้ท่ีลานสาธารณะท่ีสร้างขึน้
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โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรองรับการใช้งานท่ีเป็นกิจวตัรประจําวนัของคนในชมุชน มากกว่ากิจกรรมท่ี

เกิดขึน้ในวนัพิเศษต่างๆ ดงันัน้จึงเลือกศกึษาพืน้ท่ีลานสาธารณะท่ีอยู่ในย่านชมุชนพกัอาศยั และ

ในบริเวณท่ีมีพืน้ท่ีโล่งสาธารณะเพ่ือการนันทนาการอยู่น้อย รวมทัง้เป็นพืน้ท่ี ท่ีมีผู้ ใช้งาน

หลากหลาย จากข้อกําหนดเหล่านีจ้ึงเลือกลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่เป็นพืน้ท่ีศึกษา ซึ่ง

นอกจากจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วนัน้ ยังพบว่าลานแห่งนีมี้ความสําคัญทางด้าน

ประวตัศิาสตร์ และถือได้วา่เป็นพืน้ท่ีศนูย์กลางของชมุชนในฝ่ังธนบรีุ 

การออกแบบพืน้ท่ีท่ีมีความเก่ียวข้องกบัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และพฤติกรรมของ

มนษุย์นัน้จะต้องคํานงึถึงรูปแบบวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั เน่ืองจากรูปแบบวฒันธรรมของคนแตล่ะ 

พืน้ท่ีจะเป็นตวักําหนดลกัษณะเฉพาะ และความต้องการซึง่อาจตา่งจากพืน้ท่ีอ่ืนๆ ดงันัน้การค้นหา

แนวทางการออกแบบพืน้ท่ีลานสาธารณะท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีนัน้ๆ จึงเป็น

จุดประสงค์หลกัของการวิจยันี ้ ซึ่งจะสามารถนําไปสู่หลกัเกณฑ์ในการจดัวางองค์ประกอบของ

พืน้ท่ีลานสาธารณะ และนําไปประยกุต์ใช้กบัพืน้ท่ีอ่ืนได้ในอนาคต  

2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือศกึษารูปแบบการใช้งานของลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ 

 2.2 เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การใช้งานพืน้ท่ีลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ของคน

ในชมุชน 

 2.3 เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ทางกายภาพของลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ท่ีส่งผล

ตอ่พฤตกิรรมของผู้ใช้งาน 

3. ขอบเขตของการวจิัย 
  3.1 ขอบเขตของพืน้ท่ีศกึษา 

3.1.1 ตําแหนง่ท่ีตัง้ 
- อยูใ่นยา่นพกัอาศยั ซึง่ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาใช้พืน้ท่ีโดยการเดนิ 

- ไมมี่พืน้ท่ีโลง่สาธารณะแห่งอ่ืนในระยะ 800 เมตร ซึง่เป็นระยะมากท่ีสดุ 

ท่ีผู้ ใช้งานสามารถเดินมายงัพืน้ท่ีศึกษาได้ด้วยเวลาไม่เกิน 30 นาที เพ่ือต้องการ

ทราบปริมาณผู้ใช้งานท่ีมีความคงท่ีหรือใกล้เคียงกนั  
3.1.2 ลกัษณะกิจกรรม  

ต้องเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการทํากิจกรรมในเชิงกิจวตัร เน่ืองจากต้องการความคงท่ี

ของปริมาณผู้ใช้ท่ีเกิดจากกลุม่ผู้ ใช้งานกลุม่เดิม และมีการใช้งานเป็นประจํา  เพ่ือ
สามารถศกึษารูปแบบความต้องการพืน้ท่ีของคนในยา่นได้ 
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3.1.3 กลุม่ผู้ใช้งาน  
เลือกจากพืน้ท่ีท่ีมีกลุ่มผู้ ใช้งานหลากหลายช่วงอายุ และกิจกรรม เพ่ือ

วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างช่วงอายแุละลกัษณะความต้องการพืน้ท่ีในการ

ประกอบกิจกรรมได้ 

 
 3.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
    3.2.1 แนวคดิและทฤษฎีท่ีมีความเก่ียวของกบัพืน้ท่ีลานสาธารณะ 

3.2.2 ศกึษาข้อมลูเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัเกณฑ์และองค์ประกอบ

ในการสร้างพืน้ท่ีสาธารณะ 

3.2.3 ศกึษาและเก็บข้อมลูภาคสนามด้านกายภาพของพืน้ท่ี และด้านการใช้งาน 

4.ขัน้ตอนการวิจัย 
4.1 การตัง้คําถามในการวิจัยและข้อสมมติฐานเพ่ือกําหนดหวัข้อในการศึกษา โดยการ

กําหนดความสําคญัของปัญหา และตวัแปรท่ีต้องการศกึษา 
 4.2 การเก็บข้อมลูเบือ้งต้น 
 ในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการรวบรวมข้อมูลท่ีหาได้จากเอกสาร และงานวิจัย เพ่ือหาทฤษฎี

แนวคิด และหลกัการเบือ้งต้นท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการออกแบบและพฤติกรรมในการใช้งานพืน้ท่ี

สาธารณะ 
4.2.1 ทฤษฎี และแนวความคิดท่ีเก่ียวกับแนวทางการออกแบบพืน้ท่ีลานโล่ง

สาธารณะ เพ่ือศกึษาลกัษณะพืน้ฐาน และพฒันาการของพืน้ท่ีโลง่สาธารณะ 

4.2.2 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับเนือ้หาท่ี

ศกึษา  เพ่ือกําหนดปัจจยัและตวัแปรท่ีมีผลต่อลกัษณะทางพฤติกรรมท่ีต้องทําการเก็บ

ข้อมลู 

 4.2.3 การตัง้ข้อสงัเกต และกําหนดตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง  โดยการเลือกจากปัจจยัท่ี
พบจากการศกึษาแนวคดิตา่งๆ และคาดวา่จะมีความเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีศกึษา 

 4.3 การสาํรวจภาคสนาม 
 4.3.1 ใช้การสงัเกตการณ์ เพ่ือทําการเก็บข้อมลูเบือ้งต้น ทัง้ทางกายภาพของพืน้ท่ี 

และเพ่ือการกําหนดช่วงเวลาท่ีจะทําการเก็บข้อมลูเชิงพฤตกิรรม 
4.3.2 จัดทําผงัลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีศึกษาเพ่ือบนัทึกพฤติกรรม และ

ตําแหน่งการใช้งาน 
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  4.3.3 ใช้การบนัทกึภาพเพ่ือบนัทกึพฤตกิรรมของผู้ใช้งานในแตล่ะชว่งเวลา 
4.4 การรวบรวมข้อมลู 

 โดยการแยกหมวดหมู่ข้อมูลท่ีมีความสมัพนัธ์กัน ระหว่างข้อมูลทางเอกสาร และข้อมูล

ภาคสนามเพ่ือนําไปใช้ในการวิเคราะห์ 

 4.5 การวิเคราะห์ข้อมลู สรุปปัญหาและอปุสรรคท่ีพบในการศกึษา 

 4.6 สรุปผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ 
 ผลการศกึษาท่ีจะได้ประกอบด้วย 

4.6.1 ประเภทของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ โดยการบนัทึกในแผนผงัแบ่งตามช่วงเวลา 

และรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณท่ีได้เป็นตารางเพ่ือเปรียบเทียบทกุช่วงเวลา 
 4.6.2 ประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้จากความบกพร่องของพืน้ท่ี รวมทัง้กิจกรรมท่ีมี

ความขดัแย้งกนั โดยแจกแจงเป็นข้อๆ เพ่ือนําไปสูก่ารเสนอแนะวิธีการแก้ไข 
 4.6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจยั เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีพบจากการ

วิจยั 

 
5.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 การวิจัยนีต้้องการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานพืน้ท่ีลานสาธารณะ เพ่ือวิเคราะห์

อปุสรรค และปัญหา ท่ีเกิดจากการออกแบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบพืน้ท่ีลานสาธารณะ

ในอนาคต 
 5.2 ผลในการวิจยันีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรท่ีต้องทําการออกแบบพืน้ท่ี

ลานสาธารณะ ในยา่นพกัอาศยั โดยนําผลท่ีได้ไปประยกุต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

 ในการทําการวิจัยพืน้ท่ีลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่นี  ้เป็นการศึกษาเพ่ือหา

ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบทางกายภาพและสภาพพฤติกรรมของผู้ ใช้งาน เพ่ือผลทางด้าน

ปริมาณคือ มีพืน้ท่ีสําหรับกิจกรรมต่างๆเพียงพอหรือไม่และทางด้านคุณภาพคือพืน้ท่ีเหล่านัน้

รองรับการใช้งานได้ดีหรือไม่ จึงต้องทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือค้นหา

หลักการและแนวคิดต่างๆซึ่งสามารถนําไปเป็นแนวทางในการศึกษาพืน้ท่ีศึกษาได้ โดยใน

การศกึษาจะประกอบไปด้วย ความหมายและประเภทของพืน้ท่ีเปิดโลง่ ความหมายของพืน้ท่ีลาน

สาธารณะ ประเภทของลานสาธารณะ ประโยชน์ใช้สอย และเนือ้หาส่วนท่ีสามารถนําไปใช้ในการ

กําหนดตวัแปรการวิจยัเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมลู ประกอบด้วย ปัจจยัท่ีส่งผลต่อลกัษณะของพืน้ท่ี

ลาน ปัจจยัและองค์ประกอบท่ีต้องคํานึงถึงในการออกแบบ พฤติกรรมและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้บน

พืน้ท่ีสาธารณะ รวมถึงลกัษณะของผู้ใช้งาน  

 
1. ความเป็นมาของพืน้ที่ลานสาธารณะ 
 ในปัจจุบนั พืน้ท่ีเมืองมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีประชากรหลัง่ไหลเข้าสู่ศนูย์กลางเมือง

ด้วยวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันไป ทัง้เพ่ือการประกอบอาชีพ เพ่ือการศึกษา และเพ่ือความ

สะดวกสบายตา่งๆ จงึมีการเพิ่มขึน้ของอาคาร แห่งท่ีอยูอ่าศยัอยา่งรวดเร็ว สง่ผลให้เกิดภาวะความ

แออัด ในภายหลังจึงเกิดความต้องการพืน้ท่ีโล่งสาธารณะของชุมชน เพ่ือลดความแออัด เป็น

สภาพแวดล้อมท่ีดีของเมือง และเป็นพืน้ท่ีสว่นกลางในการทํากิจกรรมตา่งๆ เช่น การค้า การสญัจร 

การพกัผอ่น และนนัทนาการ 
 1.1 ความหมายของพืน้ที่เปิดโล่ง 

พืน้ท่ีเปิดโลง่(open space) คือท่ีวา่งผืนใหญ่ท่ีมีหน้าท่ีเฉพาะอยา่งในเชิง 3 มิต ิ ซึง่

สามารถแบง่เป็นท่ีวา่งยอ่ยๆท่ีมีหน้าท่ีเฉพาะตา่งกนั และมีท่ีวา่งสว่นหนึง่เป็นตวัเช่ือมตอ่กนั ทําให้

มนษุย์สามารถเข้าถงึสถานท่ีนัน้ เข้าใจหน้าท่ีของท่ีวา่งและใช้งานตามวตัถปุระสงค์ของท่ีวา่งแตล่ะ

อยา่งได้ เช่น การเข้าไปในบริเวณหนึง่ เดนิผา่นแนวทางเดนิและแยกไปยงัพืน้ท่ีกิจกรรมตา่งๆ อาจ

มีลานโลง่บริเวณทางเข้าซึง่มีวตัถปุระสงค์ให้เป็นสว่นเช่ือมตอ่กบักิจกรรมยอ่ยตา่งๆ ซึง่พืน้ท่ีแตล่ะ

สว่นจะแสดงคณุลกัษณะของการใช้งานเฉพาะออกมาอยา่งชดัเจน และคนทัว่ไปสามารถเข้าใจ

วตัถปุระสงค์ของการใช้งานได้เป็นอยา่งดี 
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พืน้ท่ีเปิดโลง่ ตามคําจํากดัความของ สพุกัตรา สทุธสภุา(2540) คือพืน้ท่ีท่ีไม่มีสิ่งก่อสร้าง

ปกคลมุ และช่วยทําให้ความหนาแน่นของพืน้ท่ีโดยรอบลดลง สามารถสร้างสนุทรียภาพให้ผู้คนท่ี

ประกอบกิจกรรมอยู่ในพืน้ท่ีและผู้ ท่ีได้พบเห็น และยังมีประโยชน์เพ่ือการนันทนาการ และการ

สญัจร พืน้ท่ีเปิดโล่งจึงเป็นองค์ประกอบสําคญัในผงัเมือง จึงต้องมีการวางแผนและจัดการเพ่ือ

อนรัุกษ์หรือให้ได้มาซึง่พืน้ท่ีนัน้ 

 การวางพืน้ท่ีเปิดโลง่ในผงัเมืองอยา่งสมบรูณ์ สามารถใช้แนวความคดิในเร่ืองระบบท่ีตัง้

ของพืน้ท่ีเปิดโลง่เข้ามาเก่ียวข้องด้วย ซึง่แนวความคดิหลกัเก่ียวกบัระบบท่ีตัง้ของพืน้ท่ีเปิดโลง่จดั

ได้เป็นสองกลุม่ด้วยกนั 

  1.1.1 การรวมกนัและมีการตอ่เน่ือง (concentrated and continuous) 

 แนวความคดินี ้ ต้องการท่ีจะรวมพืน้ท่ีเปิดโลง่ให้อยูจ่ดุเดียว หรือมีความ

ตอ่เน่ืองกนัไป เพ่ือช่วยในการจดัรูปร่างของเมือง และช่วยลดความหนาแนน่ของเมือง ซึง่

อาจเช่ือมโยงกนัด้วยพืน้ท่ีเปิดโลง่เอง ด้วยทางเท้าหรือทางจกัรยาน ซึง่ท่ีเปิดโลง่ลกัษณะนี ้

มกัมีขนาดใหญ่ เช่น วนอทุยาน และมกัเช่ือมโยงกบัองค์ประกอบทางธรรมชาต ิ เชน่ แนว

ภเูขา แมนํ่า้ และสวนสาธารณะตา่งๆในเมือง 

  1.1.2 การกระจายโดยทัว่ไป (dispersed) 

 แนวความคดินีจ้ะตรงข้ามกบัแนวความคดิแรก โดยเป็นการกระจายพืน้ท่ีเปิดโลง่

เลก็ๆไปตามจดุตา่งๆของเมือง เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก ทัง้จากการเดนิเท้า หรือ

จกัรยาน เชน่ ลานหน้าอาคาร สนามเดก็เลน่ ลานโลง่ระหวา่งอาคารตา่งๆในเมือง 

 หากจะจดัระบบพืน้ท่ีโลง่ในเมืองให้ได้อยา่งสมบรูณ์ จําเป็นจะต้องใช้แนวความคดิทัง้สอง

แบบประกอบกนัคือ ในเมืองๆหนึง่ ควรจะมีพืน้ท่ีเปิดโลง่ขนาดใหญ่ และขนาดเลก็ผสมผสานกนัไป 

 
1.2 ประเภทของพืน้ที่เปิดโล่งภายในเมือง 
ในปัจจบุนัวิถีชีวิต วฒันธรรม และววิฒันาการทางสงัคมมีการเปล่ียนแปลงไป สง่ผลให้

ความต้องการใช้พืน้ท่ีโลง่สาธารณะมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต ทัง้นี ้ Clare Cooper Marcus 

และ Carolyn ได้ทําการศกึษา เพ่ือจําแนกประเภทของพืน้ท่ีเปิดโลง่ในประเทศอเมริกา โดย

สามารถจดัประเภทตามลกัษณะและรูปแบบทางกายภาพและกิจกรรมของพืน้ท่ี ออกเป็น 5 

ประเภทคือ 

 1.2.1 พืน้ท่ีเปิดโลง่สาธารณะข้างทางสญัจร (The Street Plaza) 

เป็นพืน้ท่ีรองรับผู้ใช้งานในเส้นทางสญัจรนัน้ๆ โดยอาจเป็นสว่นหนึง่ของทางเดนิ

เท้า หรือเป็นพืน้ท่ีแยกออกไปก็ได้ (ภาพ 2.1-2.2) พืน้ท่ีเปิดโลง่ในลกัษณะนีน้ัน้ จะต้องมี
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ขอบเขตแบง่แยกจากพืน้ท่ีถนนอยา่งชดัเจน โดยอาจใช้แนวต้นไม้ แนวรัว้ เสา หรือระดบั

พืน้ก็ได้ เพ่ือให้ผู้ใช้รู้สกึปลอดภยั ในบางครัง้พืน้ท่ีเปิดโลง่ข้างทางสญัจรนีอ้าจมีการเพิ่ม

กิจกรรม เชน่การค้าขาย การจดัแสดงตา่งๆ เพ่ือสร้างชีวิตชีวาให้กบัผู้ใช้เส้นทาง 

 

 
 

 

 

 1.2.2 พืน้ท่ีเปิดโลง่หน้าอาคารทางธุรกิจ (The Corporate Foyer) 

พืน้ท่ีเปิดโลง่หน้าอาคารทางธุรกิจนี ้ เป็นท่ีชมุนมุพบปะกนัตามสงัคม และยงัมี

หน้าท่ีเป็นตวัช่วยประสานอาคาร หรือกลุม่อาคารตา่งๆของเมืองเข้าด้วยกนั เป็นสถานท่ีท่ี

ทําให้เมืองไมแ่ลดแูน่นอดึอดัจนเกินไป ช่วยในการถ่ายเทอากาศ และมีท่ีเปิดโลง่สําหรับ

แสงสวา่งมากขึน้ ในบางช่วงเวลา พืน้ท่ีเปิดโลง่นีจ้ะมีหน้าท่ีรองรับกลุม่คนท่ีออกจาก

อาคาร เช่นในเวลาเลกิงาน โดยสว่นมากท่ีตัง้ของพืน้ท่ีเปิดโลง่รูปแบบนีจ้ะอยูด้่านหน้าของ

อาคารสํานกังานขนาดใหญ่ หรือห้างสรรพสนิค้า(ภาพ2.3-2.4) 

 
 

 

ภาพ 2.1 princeton university, New Jersey 

ท่ีมา : http://www.princeton.edu/presskits/ 

campusplan/ 

ภาพ 2.2 Tramway Plaza ,New York 

ท่ีมา : http://www.bridgeandtunnelclub.com/  

ภาพ 2.3 Freedom Tower West Plaza 

ท่ีมา : http://winnerfirmansyah.wordpress.com/ 

ภาพ 2.4 ลานหน้าห้าง Yes  APM ,Seoul 
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 1.2.3 พืน้ท่ีเปิดโลง่สาธารณะในลกัษณะพืน้ท่ีสีเขียว (The Urban Oasis) 

พืน้ท่ีเปิดโลง่ลกัษณะนีม้กัเป็นสวนสาธารณะ และบริเวณสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ

ภายในเมือง ซึง่เป็นสิง่จําเป็นท่ีชว่ยให้เมืองมีความสวยงาม ร่มร่ืน เป็นบริการทางสงัคมซึง่

มีผลทัง้ทางร่างกาย และจิตใจ ผู้ใช้สวนสาธารณะเป็นประชากรในทกุกลุม่อาย ุ แตมี่

จํานวนมากน้อยแตกตา่งกนั ซึง่ขึน้อยูก่บัระยะทางท่ีเดนิมา และชนิดของพืน้ท่ีกิจกรรมใน

สวนสาธารณะท่ีตอบสนองความต้องการ และกิจกรรมสว่นใหญ่จะเป็นการพกัผอ่น เช่น 

นัง่ชมธรรมชาต ิ มาสดูอากาศบริสทุธ์ิ และบางสว่นมาออกกําลงักาย สวนท่ีมีผู้ใช้งานเป็น

ประจําคือสวนขนาดเลก็ท่ีอยูล่ะแวกบ้าน(ภาพ2.5 - 2.6) 

 

        
 

 

 

 

 1.2.4 พืน้ท่ีเปิดโลง่สาธารณะบริเวณจดุเปล่ียนการคมนาคม (The Transit Foyer) 

พืน้ท่ีเปิดโล่งลักษณะนีม้ักอยู่ในพืน้ท่ีเมืองท่ีมีการเช่ือมต่อการคมนาคมหลาย

ประเภทเข้าด้วยกนั โดยผู้ ใช้งาน จะไม่ได้ใช้เวลาในพืน้ท่ีมากนกั มกัเป็นการเดินผ่านเพ่ือ

เปล่ียนการคมนาคม แตอ่งค์ประกอบต่างๆภายในพืน้ท่ีมีผลอย่างมากต่อความสะดวกใน

การใช้งาน เช่น การเปล่ียนการเดินทางจากรถไฟฟ้า ไปยังรถโดยสาร ท่ีต้องการความ

รีบเร่งก็จะไมมี่พืน้ตา่งระดบั หรือมีเพียงเลก็น้อยเท่านัน้ (ภาพ2.7-2.8) 

ภาพ 2.5 Grant Park, Atlanta  

ท่ีมา : http://www.flickr.com/groups/grantpark/ 

discuss/ 

ภาพ 2.6 The Great Lawn,Tokyo 

ท่ีมา : http://landscapeonline.com/ 

research/article/16092 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



9 
 

 
 

 

 

 1.2.5 พืน้ท่ีเปิดโลง่สาธารณะขนาดใหญ่อนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง (The Grand 

Public Place)  

พืน้ท่ีเปิดโล่งลักษณะนีม้ักอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของเมือง (ภาพ 2.9-2.10) ซึ่ง

ประกอบไปด้วยอาคารหรือย่านต่างๆท่ีมีความสําคญัมาตัง้แต่อดีต โดยพืน้ท่ีเหล่านีม้กัมี

หน้าท่ีในการสร้างความยิ่งใหญ่ให้กบัอาคารข้างเคียงหรืออนสุาวรีย์  

 
 

 

 

รูปแบบท่ีวา่งสาธารณะในชมุชนเมืองนัน้มีหลากหลาย จากการศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นพบวา่ 

องค์ประกอบและลกัษณะของท่ีวา่งท่ีมีลกัษณะเป็นลานโลง่นัน้ ไมส่ามารถนํามาใช้ภายในกรุงเทพ

ได้โดยตรง ตา่งจากท่ีวา่งประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจากสภาพภมูิอากาศท่ีแตกตา่งจากประเทศทาง

ตะวนัตกท่ีเป็นต้นแบบของพืน้ท่ีเปิดโลง่ลกัษณะนี ้ จงึเห็นวา่ควรมีการศกึษารูปแบบลานสาธารณะ

ท่ีเกิดขึน้ในกรุงเทพปัจจบุนั และวิเคราะห์หาอปุสรรค เพ่ือเป็นแนวทางพฒันาพืน้ท่ีลานในอนาคต 

ภาพ 2.8 the Gold Line 

ท่ีมา : http://arcadiasbest.com/2010/12/ 

ภาพ 2.7 Portland Pioneer Square ,Washington 

ท่ีมา : http://www.chasepratt.com/?p=175 

ภาพ 2.10 Plaza Mayer , Madrid 

ท่ีมา : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plaza_ 

Mayor,_Madrid .jpg 

ภาพ 2.9 Plaza Murillo, La Paz 

ท่ีมา : http://gosouthamerica.about.com/cs/ 

bolivia/l/blpixLaPaz3.htm 
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2. ความหมายของพืน้ที่ลานสาธารณะ 

 ลานในเมือง หรือพืน้ท่ีเปิดโลง่ในเมือง (square plaza หรือ piazza) นัน้ได้รูปแบบมาจาก

ประวตัศิาสตร์ของประเทศแถบยโุรป “สามารถพบลานในเมืองไดท้ัว่ไปในเมืองทีส่บัสนวุ่นวาย มนั

อาจเป็นแค่พืน้ทีที่ยื่น่ออกมาจากถนน ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัชัว่คราวจากรถมา้และคนเดินถนนทีเ่ร่งรีบ” 

French(1978) การออกแบบลานในเมืองนัน้มีอยูห่ลายรูปแบบ ดงัท่ีในหนงัสือ The Ten Books of 

Architecture ของ Alberti(1959) เขียนไว้วา่ “น่าทีจ่ะมีการวางลานในเมืองไวห้ลายๆแห่ง บางแห่ง

มีไวเ้ป็นพืน้ทีซ้ื่อขายสินคา้ในยามบา้นเมืองสงบ หรือบางแห่งใชเ้ป็นสนามเด็กเล่นและทีอ่อกกําลงั

กาย บางแห่งในช่วงทีมี่สงครามก็ใชเ้ป็นทีว่างเสบียงอาหารและฟืนเพือ่การสูร้บ” จงึเห็นได้วา่ตัง้แต่

อดีต พืน้ท่ีลานในเมืองถกูใช้งานเป็นพืน้ท่ีรวมกิจกรรมตา่งๆของคนในพืน้ท่ี 

  ปัจจุบันมีลานในเมืองหลายลักษณะ เพ่ือรองรับกิจกรรมต่างๆทัง้ ตลาดนัด(market 

square) ลานงานแสดง(parade square) ลานสนาม(green square) ลานหน้าโบสถ์(church 

square) ลานในหมู่บ้าน(residential square) ลานในสถานศกึษา(collegiate square) ลานหน้า

ศาลากลางชุมชน(civic square) ลานถนนในเมือง(mall) และเกาะกลางถนน (traffic island) 

โดยทัว่ๆไปแล้ว ลานหรือพืน้ท่ีเปิดโลง่ในเมือง จะเป็นบริเวณท่ีมีผิวดาดแข็งและมีลกัษณะเป็นพืน้ท่ี

ปิดล้อมคือมีการล้อมรอบด้วยอาคาร สิ่งก่อสร้าง และจะติดถนนอย่างน้อยหนึ่งด้าน จนอาจ

ล้อมรอบทุกด้าน บนพืน้ท่ีลานนัน้จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบท่ีดึงดดูกลุ่มคนหลายประเภท 

และเอือ้อํานวยตอ่การพบปะของผู้คน เช่น นํา้พ ุม้านัง่ ท่ีหลบแดดหรือฝน และต้นไม้ และเม่ือลาน

ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีท่ีมีผู้คนบนท้องถนนจํานวนมากก็มกัประสบความสําเร็จในการใช้งานได้อยา่งดี  

 ลานหรือพืน้ท่ีเปิดโลง่ในเมือง (square) และสวนสาธารณะในเมือง (urban  park) จะมี

วตัถปุระสงค์ท่ีตรงกนัข้าม ลานหรือพืน้ท่ีโลง่จะเป็นบริเวณซึง่รวมผู้คนมาทํากิจกรรมร่วมกนั และ

เป็นกิจกรรมท่ีมีความเข้มข้นสงู เช่น ค้าขาย สว่นสวนสาธารณะในเมือง เป็นบริเวณท่ีผู้คนไม่

ต้องการทํากิจกรรมร่วมกนั ต้องการการกระจายตวับนพืน้ท่ี และมกัเป็นกิจกรรมท่ีมีความเข้มข้น

น้อย เช่น การพบปะกนั 

 พืน้ท่ีเปิดโลง่มีหลายประเภท แตกตา่งกนัตามท่ีตัง้ ซึง่เป็นองค์ประกอบในการวางแผน

พฒันาพืน้ท่ีเปิดโลง่ในผงัเมือง ซึง่ต้องคํานงึถึงความคดิเห็นของประชาชน เน่ืองจากเป็นผู้ใช้งาน

หลกั ประชาชนมกัต้องการพืน้ท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีหลากหลายจงึจําเป็นต้องมีพืน้ท่ีเปิดโลง่หลาย

รูปแบบท่ีแตล่ะชมุชนสามารถเข้าถงึได้ นอกจากนีป้ระชาชนยงัมีความคาดหวงัในคณุภาพ และ

ปริมาณของพืน้ท่ีเปิดโลง่ คือต้องการให้มีหลายแห่ง พร้อมทัง้ต้องมีความสวยงาม 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



11 
 

3. ประโยชน์ใช้สอยของลานสาธารณะ 
 แนวคิดการใช้พืน้ท่ีลานสาธารณะในเมืองนัน้ ต้องให้ความสําคญักบักิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ 

(Time-Saver Standards for Urban Design 2003) โดยท่ีกิจกรรมเป็นไปได้ทัง้รูปแบบการใช้งาน

และในเชิงของสญัลกัษณ์ท่ีสําคญัของเมือง นอกจากนีห้ากกล่าวถึงลกัษณะทางกายภาพและ

แนวคิดทัว่ไปท่ีมีต่อพืน้ท่ีว่างในเมือง พบว่าในการกําหนดพืน้ท่ีว่างจะต้องไม่ยึดติดกบัขนาดหรือ

มาตราสว่นใดๆ และจะต้องให้ความสําคญักบัความต้องการในการใช้งานเป็นหลกั เพ่ือสนองตอ่ผู้

ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจบุนัพืน้ท่ีว่างในเมืองมกัถกูมองว่าเป็นสถานท่ีสําหรับจอดรถของ

คนในเมือง แต่ในความเป็นจริงพืน้ท่ีเหล่านี  ้คือพืน้ท่ีท่ีจะแสดงออกถึงความเป็นตัวตนท่ีมี

เอกลักษณ์ และสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้ คน โดยประโยชน์ใช้สอยของพืน้ท่ีเปิดโล่ง

สาธารณะประเภทลานโลง่นัน้ สามารถสรุปและแบง่ได้เป็น 6 ประเภทคือ 

 3.1 เพ่ือการค้า เป็นสถานท่ีเพ่ือการแลกเปล่ียนสนิค้าและบริการ ซึง่สว่นใหญ่อยูใ่นรูปของ

ตลาด ซึง่อาจมีเป็นประจําทกุวนัหรือเกิดขึน้ในบางโอกาส ลานโลง่เพ่ือการค้านี ้ อาจมีมากกวา่ 1 

แห่งในเมืองหนึง่ และในเมืองบางแห่งอาจไมมี่ลานโลง่เพ่ือการค้าขายโดยเฉพาะ แตอ่าจมีการใช้

พืน้ท่ีถนนซึง่มีความกว้างกวา่จดุอ่ืนๆแทน(ภาพ 2.11) 

   
 

 3.2 เพ่ือกิจกรรมทางสงัคม เป็นจดุท่ีมีการชมุนมุของคนจํานวนมาก เพ่ือกระทํากิจกรรม

ทางสงัคม การเมือง การทหาร (ภาพ 2.12) 

    
ภาพ 2.12 ลานสาธารณะเพ่ือกิจกรรมทางสงัคม 

ภาพ 2.11 ลานสาธารณะเพ่ือการค้า 
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 3.3 เพ่ือการนนัทนาการ ทัง้นีเ้พ่ือการพกัผอ่นหยอ่นใจในรูปแบบสงบเงียบ แบบร่ืนเริง และ

การเล่นกีฬา บริเวณลานโล่งประเภทนีจ้ะถูกใช้เป็นพืน้ท่ีเปิดโล่งสาธารณะของเมือง คล้าย

สวนสาธารณะ(ภาพ 2.13) 

     
 

 3.4 เพ่ือการคารวะ ศรัทธา มกัเป็นลานโล่งบริเวณทางเข้าด้านหน้า หรือรอบๆอาคารทาง

ศาสนา เพ่ือเสริมความสง่างามของอาคารและเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา(ภาพ 2.14) 

   
 

 3.5 เพ่ือเน้นให้เห็นความสําคญั หรือความเป็นเอกลกัษณ์ของอาคารท่ีมีความสําคญั เช่น 

บริเวณพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม บริเวณอนสุาวรีย์ และอนสุรสถาน เป็นต้น (ภาพ 2.15) 

  
 

ภาพ 2.13 ลานสาธารณะเพ่ือการนนัทนาการ 

ภาพ 2.14 ลานสาธารณะเพ่ือคารวะ ศรัทธา 

ภาพ 2.15 ลานสาธารณะเพ่ือเน้นให้เหน็อาคารสําคญั 
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 3.6 เพ่ือผลทางด้านการมองเห็น ความต้องการพืน้ท่ีเปิดโลง่บริเวณรอบอาคารสําคญั หรือ

สิง่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์หรือสญัลกัษณ์ของเมือง เพ่ือผลทางด้านความงาม และในบางกรณีอาจเป็น

พืน้ท่ีรองรับคนจํานวนมากท่ีออกจากอาคารกิจกรรมขนาดใหญ่ (ภาพ 2.16) 

 
 
 
4. ปัจจยัที่มีผลต่อลักษณะของพืน้ที่ลานสาธารณะ 

4.1 ปัจจัยทางวัฒนธรรม 
 4.1.1 สภาพเศรษฐกิจ สาเหตกุารรวมกลุม่กนัในบริเวณพืน้ท่ีสาธารณะลกัษณะ

ลานโลง่เพ่ือการค้า การตลาด ธุรกิจหรือผลผลิต ประโยชน์ใช้สอยในทางเศรษฐกิจนี ้มีผล

ตอ่ ขนาด รูปร่าง และตําแหน่งท่ีตัง้ของลานโลง่อยา่งมาก 

 4.1.2 สภาพทางการเมือง บริเวณลานโลง่ท่ีถกูใช้เพ่ือการรวมกลุ่มทางการเมือง 

หรือการทหาร มีความสําคญัในยคุสมยัท่ีมีการปกครองแบบประชาธิปไตย ท่ีประชาชนมี

ส่วนร่วมกับการเมือง จึงมีการรวมกลุ่มเพ่ือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง 

และเป็นท่ีชุมนุมของกลุ่มคนจํานวนมาก ดงันัน้ขนาดและสดัส่วนมกัจะแสดงให้เห็นถึง

ความยิ่งใหญ่ ความสง่างาม และความเป็นพิธีการ 

 4.1.3 สภาพทางสังคม เกิดเป็นพืน้ท่ีในการรวมกลุ่มคนท่ีมีความสนใจในสิ่ง

เดียวกนั เช่นความสนใจในศลิปะ วฒันธรรม การแสดง ดนตรี กีฬา หรือการพกัผ่อนหย่อน

ใจ และในบางกรณีอาจรวมไปถึงการพบปะกนัทางการเมืองและศาสนา 

 4.1.4 สภาพความเช่ือทางศาสนา เกิดการรวมกลุ่มกันทางศาสนาเพ่ือการ

ประกอบพิธีกรรม การสวดมนต์ ฟังเทศน์ พืน้ท่ีเปิดโล่งสาธารณะท่ีเกิดจากอิทธิพลทาง

ศาสนานี ้มกัอยู่ในตําแหน่งต่อเน่ืองกบัศาสนสถาน เช่นวดั โบสถ์  วิหาร ในบางครัง้ก็ทํา

หน้าท่ีเป็นเสมือนลานทางเข้าด้านหน้าอาคาร เพ่ือให้ศาสนสถานแห่งนัน้เดน่สง่ามากขึน้ ดู

มีความสําคญัโดดเดน่เหนือกวา่อาคารอ่ืนโดยรอบ  

ภาพ 2.16 ลานสาธารณะเพ่ือผลทางการมองเห็น 
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 4.1.5 ความเป็นมาทางประวตัิศาสตร์ การเกิดลานโล่งเน่ืองมาจากการพฒันา

ปรับปรุงลานโลง่เดิมท่ีมีอยู่ เช่น ลานโลง่ของเมืองในยคุกลาง มีพฒันาการมาจาก Forum 

ของชาวโรมนั หรือบางครัง้เกิดจากอาคารท่ีมีความสําคญัเดิมเป็นหลกั เช่น ลานโล่งใน

บริเวณปราสาท โบสถ์วิหาร ท่ีมีความสําคญัอนัเป็นศนูย์กลางของเมือง 

 

อย่างไรก็ตาม พืน้ท่ีลานสาธารณะ  เป็นท่ีรวมกลุ่มกิจกรรมของเมืองหลากหลายรูปแบบ 

หรืออาจมีการรวมประโยขน์ใช้สอยหลายประเภทเข้าด้วยกนั แตจ่ะมีประโยชน์ใช้สอยข้อใดข้อหนึ่ง

ท่ีได้กลา่วไว้แล้วข้างต้นเป็นประโยชน์ใช้สอยหลกัท่ีเดน่ชดัและเป็นเอกลกัษณ์ของพืน้ท่ีนัน้ 

 
4.2 ตาํแหน่งที่ตัง้ของลานสาธารณะ 

 ท่ีตัง้ของบริเวณลานสาธารณะในเมือง จะชีใ้ห้เห็นประโยชน์ใช้สอยหรือการใช้งานของ

สถานท่ีนัน้ๆได้อยา่งชดัเจน อนัเป็นผลมาจากความต้องการของประชาชนและแนวความคดิในการ

วางผงัซึง่จากการศกึษาสามารถจําแนกตามตําแหนง่ท่ีตัง้ได้ดงันี ้

 4.2.1 บริเวณใจกลางเมือง บริเวณลานโล่งนัน้มักจะเป็นศูยน์กลางของถนน 

อาคาร หรือเป็นศูนย์กลางของการขยายตวัของเมืองทัง้หมด ใช้ทํากิจกรรมการค้า หรือ

กิจกรรมสําคญัของชมุชน 

4.2.2 บริเวณจดุตดักนัของถนนสายหลกั เกิดเป็นสามแยก ส่ีแยก หรือวงเวียน ใน

บางครัง้ อาจเป็นจดุเดียวกบัศนูย์กลางของเมืองก็ได้ 

 4.2.3 บริเวณโดยรอบอาคารท่ีมีความสําคัญจะเป็นเสมือนทางเข้าหลักไปสู่

อาคารสาธารณะ สาลากลาง โบสถ์ ตลาด หรืออยู่ในบริเวณย่านธุรกิจ ความสําคญัของ

ลานโล่งประเภทนี ้จะเห็นจากการท่ีอาคารและบริเวณโดยรอบดเูสมือนจะหนัหน้าเข้าหา

ศนูย์กลางเดียวกนั 

4.2.4 บริเวณประตทูางเข้าเมือง ส่วนมากเมืองในสมยักลางมกัจะมีลานโล่งอยู่

ภายในกําแพงเมือง ตรงจุดประตทูางเข้าเมือง หรือเป็นเพียงจุดหยดุพกั ลานโล่งบริเวณ

ประตทูางเข้าเมืองนีม้กัจะมีถนนแยกหลายสาย กระจายไปสูส่ว่นตา่งๆของเมือง  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



15 
 

5. ปัจจยัที่ต้องคาํนึงถงึในการออกแบบ 
 5.1 ปัจจัยทางด้านกายภาพ 
 พืน้ท่ีเปิดโลง่สาธารณะเป็นพืน้ท่ีเพ่ือรองรับกิจกรรมทางสงัคมซึง่มีมาเป็นเวลายาวนาน ใน

ทกุๆเมือง ซึง่ลกัษณะและรูปแบบจะมีความแตกตา่งกนัออกไป โดย Richard Hedman และ 

Andrew Jaszewski ได้ทําการศกึษาและเขียนไว้ในหนงัสือ Fundamental of Urban Design 

(1984) วา่ปัจจยัท่ีทําให้พืน้ท่ีเปิดโลง่สาธารณะมีคณุภาพมีดงันี ้

5.1.1 ขนาดของพืน้ท่ี (Size) ในสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนั ขนาด

ของพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมก็จะมีความแตกตา่งกนัไปด้วย โดยสว่นมากขนาดท่ีเหมาะสม มกั

กําหนดจากระยะการมองเห็น ความสมัพนัธ์กบัความสงูของอาคารโดยรอบ หรือสิง่ท่ีปิด

ล้อมพืน้ท่ีเป็นหลกั 

5.1.2 ความสงูของสิง่ปิดล้อมรอบพืน้ท่ี (Height of Frame) ควรมีความสมัพนัธ์

กบัขนาดพืน้ท่ี และขนาดของสิง่ปิดล้อม ไมค่วรมีขนาดท่ีแตกตา่งกนัมากเกินไป สามารถ

ถ่ายเทอากาศและรับแสงแดดได้อยา่งพอเหมาะ  

หากความสงูของสิ่งปิดล้อมต่อระยะห่างท่ีผู้สงัเกตยืนอยู่เป็น 1ต่อ1 จะทําให้เห็น

ยอดตึกเป็นมุม 45องศา จะรู้สึกปิดล้อมมากเน่ืองจากปกติสายตาของมนุษย์จะทํามุม

ตอนบนเพียง 30องศาเท่านัน้ ถ้าความสงูของสิง่ปิดล้อมเท่ากบัคร่ึงหนึ่งของระยะทางท่ีเรา

ยืนห่างจากสิ่งปิดล้อมนัน้ หรืออัตราส่วน 1ต่อ2 มุมท่ีเกิดขึน้คือ 30องศา ซึ่งเท่ากับมุม

สายตาของเราพอดี จึงสง่ผลให้รู้สกึปิดล้อมเพียงคร่ึงเดียว หากความสงูลดลงเหลือ 1ตอ่3 

มมุท่ีเห็นยอดตกึจะเหลือ 18องศา ระยะนีจ้ะทําให้สามารถมองเห็นวตัถท่ีุอยู่ภายนอกพืน้ท่ี

ได้อย่างชดัเจน และเม่ือความสงูของสิ่งปิดล้อมลดลงจนเหลือ 1ต่อ4 มมุมองยอดตึกจะ

เหลือเพียง 14องศา พืน้ท่ีแห่งนัน้จะไมรู้่สกึถกูปิดล้อมอีกตอ่ไป(ภาพ 2.17) นอกจากนี ้การ

ปิดล้อมพืน้ท่ีบางส่วนยงัส่งผลให้เกิดความรู้สึกพิเศษกับแนวเส้นทาง บ่งบอกความเป็น

พืน้ท่ีสําคญั และสามารถเสริมคณุสมบตัิด้านรูปทรงของท่ีว่าง และใช้ในการเน้นแนวแกน

เพ่ือสร้างสนุทรียภาพให้แก่พืน้ท่ี 
 

 
 ภาพ 2.17 ระดบัความปิดล้อมพืน้ท่ี 
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5.1.3 รูปร่าง (Shape) พืน้ท่ีซึง่มีขอบเขต รูปร่าง รูปทรงท่ีชดัเจนและเด่นชดั ง่าย

ตอ่การรับรู้และจดจําของคนทัว่ไป 

5.1.4 สณัฐานของพืน้ (Floor Configuration) หรือภมูิประเทศ ระดบัพืน้ ความ

ลาดชนั การเสริมความงามและตอบสนองประโยชน์ใช้สอยและกิจกรรมตา่งๆ 

 5.1.5 ความตอ่เน่ือง (Continuity) การตอ่เน่ืองกนัของพืน้ท่ีว่าง และการเช่ือมโยง

อาคาร และกลุม่อาคารเข้าด้วยกนั 

5.1.6 ลกัษณะเฉพาะของพืน้ท่ี (Architectural Characteristics) คณุภาพพืน้ท่ีท่ี

เกิดจากสุนทรียภาพของอาคาร หรืองานสถาปัตยกรรมท่ีดี ซึ่งล้อมรอบอยู่ โดยยังมี

คณุสมบตัเิป็นเอกลกัษณ์ของพืน้ท่ี 

5.1.7 ขอบเขตของพืน้ท่ี (Boundaries) จะถูกกําหนดโดยองค์ประกอบ 3 สิ่ง

ในทางสามมิต ิให้เกิดเป็นพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมคือ 
 

 

 
 

- ระนาบพืน้ หรือระนาบแนวนอน ซึง่จะถกูกําหนดโดยแนวอาคาร ถนน ทางเท้า  

หรือด้วยลวดลวยบนวสัดปุพืูน้(ภาพ 2.18) 

- ระนาบผนงัหรือระนาบแนวตัง้ คือ โครงสร้างตา่งๆโดยรอบ เชน่ อาคาร กําแพง 

รัว้ แนวเสา แนวต้นไม้ ซึง่เป็นตวักําหนดอาณาเขต และปริมาตรของพืน้ท่ี (ภาพ

2.19) 

- ระนาบเพดาน หรือระนาบระดบัเหนือศีรษะ มกัจะไมมี่ขอบเขตท่ีแน่นอน แตจ่ะ

เปิดโลง่สูท้่องฟ้า (ภาพ 2.20) 

 5.1.8 ถนนและการเข้าถึง (Street) 

การเช่ือมต่อระหว่างพืน้ท่ีลานและพืน้ท่ีภายนอก เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อ

ปริมาณผู้ ใช้งาน ทางเท้าท่ีสามารถเดินได้สะดวก และมีขอบเขตท่ีชัดเจน จะเชือ้เชิญ

ผู้ ใช้งานมากกว่า และลานจะได้รับความนิยม ก็ต่อเม่ือเข้าถึงได้ง่าย และให้ความรู้สึก

ปลอดภยั นอกจากนีย้งัต้องมีการเปิดมมุมองเพ่ือให้มองเห็นกิจกรรมได้จากภายนอก เพ่ือ

เป็นการเช่ือมตอ่พืน้ท่ีเข้าด้วยกนั 

ภาพ 2.18 ระนาบพืน้ ภาพ 2.19 ระนาบผนงั ภาพ 2.20 ระนาบเพดาน 
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5.2 ปัจจัยทางธรรมชาต ิ
ในการออกแบบลานสาธารณะมีองค์ประกอบหลายส่วนท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการใช้

งานพืน้ท่ี จากการศกึษาของ William H. Whyte(1980) และ Marcus and Francis (1990)  

สามารถจําแนกได้ดงันี ้

5.2.1 แสงแดด (Sunlight) 

 พืน้ท่ีลานสาธารณะ มีการออกแบบเพ่ือรองรับกิจกรรมแบบอยู่กบัท่ี เช่น การนัง่ 

การยืน ซึง่กิจกรรมจะเกิดขึน้ก็ต่อเม่ือพืน้ท่ีลานอยู่ในภาวะสบาย  ซึง่มีปัจจยัจากแสงแดด 

อณุหภูมิ ความชืน้ และลม โดยตําแหน่งท่ีตัง้ลานสาธารณะแต่ละแห่ง จะได้รับแสงแดด

แตกต่างกัน จากความต่างของฤดู และสิ่งก่อสร้างโดยรอบ ในช่วงเวลาท่ีอากาศร้อน 

องค์ประกอบท่ีช่วยลดปริมาณของแสงแดดมีความสําคญัมาก ซึง่ก็คือร่มเงาท่ีอาจเกิดจาก

ต้นไม้ในบริเวณลาน หรือจากอาคารข้างเคียง แต่ในทางกลบักัน บางช่วงเวลาอาคาร

ข้างเคียงก็อาจสะท้อนแสงแดดเข้าสู่พืน้ท่ีลาน หากอาคารนัน้ถูกหุ้มด้วยวสัดุท่ีสามารถ

สะท้อนได้ เช่นเหล็ก กระจก หรือหินอ่อน ดงันัน้ในการออกแบบลาน ท่ีต้องการให้มีการใช้

งานในเวลากลางวนั จงึควรคํานงึถึงแสงแดดด้วย 

5.2.2 อณุหภมูิ (Temperature) 

 อณุหภมูิท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้บนลานสาธารณะ โดยท่ีใน

วนัท่ีอากาศเย็นสบาย จะมีผู้คนออกมาใช้พืน้ท่ีลานกลางแจ้ง โดยเป็นการ นัง่ ยืน หรือเดิน

เล่น แต่หากในวันท่ีอากาศร้อน ผู้คนจะนิยมใช้พืน้ท่ีในร่ม หรือบริเวณท่ีมีร่มเงา เช่นใต้

ต้นไม้มากกวา่ 

5.2.3 แสงสะท้อน (Glare) 

 แสงสะท้อนเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีต้องทําการพิจารณา เน่ืองจากลานสาธารณะจะมี

พืน้ผิวแข็งเป็นหลกั และถกูล้อมรอบด้วยอาคารสงูท่ีมีการสะท้อนแสงมายงัพืน้ท่ี และอาจ

เป็นอปุสรรคอยา่งมากในการใช้งานในวนัท่ีแดดแรง 

5.2.4 ลม (Wind) 

ในปัจจบุนัมีการสร้างอาคารสงูจํานวนมาก สง่ผลให้ทิศทางและความแรงของลม

มีการเปล่ียนแปลงไป ความแรงของลมส่งผลต่อผู้ ใช้งานโดยตรง และยงัส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงอณุหภมูิของพืน้ท่ีได้อีกด้วย 
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5.3 องค์ประกอบในการออกแบบ 
 5.3.1 ต้นไม้ (Trees) 

ลานหลายแห่งมีการออกแบบให้พืน้ท่ีนัง่และพืน้ท่ีปลกูต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งของกนั

และกนั เพ่ือให้ผู้ ใช้งานรู้สึกอยู่ใกล้ชิดกบัธรรมชาติมากขึน้ โดยการปลกูต้นไม้ขนาดใหญ่

จะต้องมีการกําหนดระยะห่างจากขนาดทรงพุม่ของต้นไม้ขนิดนัน้ๆ เพ่ือให้เกิดการซ้อนทบั

เป็นร่มเงาท่ีสามารถใช้พืน้ท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 5.3.2 นํา้ (Water) 

การใช้นํา้ในพืน้ท่ีลานบางแห่งท่ีผู้ ใช้สามารถสมัผสันํา้ได้ผู้ ใช้จะให้ความสนใจกบั

บริเวณท่ีมีนํา้ตลอดเวลา และหากสามารถสมัผัสนํา้ได้โดยไม่มีข้อจํากัดหรือกฏเกณฑ์

ควบคมุผู้ ใช้จะสามารถรู้สึกเป็นกนัเองกบัพืน้ท่ีและเกิดเป็นความมีชีวิตชีวาได้เป็นอย่างดี 

แตใ่นหลายๆพืน้ท่ี นํา้มีไว้สําหรับดเูท่านัน้ เพ่ือง่ายตอ่การดแูลรักษา นอกจากนัน้ ข้อดีของ

นํา้อีกประการหนึ่งก็คือเสียงของนํา้ ซึ่งสามารถช่วยกลบเสียงดงัของเมืองภายนอกลาน 

และเสียงของผู้ใช้ลานคนอ่ืนๆได้อีกด้วย (ภาพ 2.21-2.22) 

 

  
 

 

 5.3.3 พืน้ท่ีนัง่ (Sitting Space)  

ในการใช้พืน้ท่ีลานสาธารณะ พืน้ท่ีนัง่เป็นองค์ประกอบสําคญั และมีความสมัพนัธ์

กบัทิศทางของแสงแดด วสัดท่ีุใช้ มมุมองท่ีผู้นัง่เห็น ลานท่ีได้รับความนิยมมกัมีท่ีนัง่จํานวน

มาก อาจอยู่ในรูปแบบม้านัง่ยาว หรือเก้าอีข้นาดเล็กท่ีสามารถเคล่ือนย้ายได้ รวมไปถึง

ขอบของพืน้ท่ี ขัน้บนัไดหากความสงูและความกว้างเพียงพอ (ภาพ 2.23 - 2.30) 

 

ภาพ 2.21 การใช้ลานนํา้พบุริเวณกลางลาน ภาพ 2.22 การใช้นํา้ตก และทางนํา้ไหลรอบๆ 

พืน้ท่ีนัง่ 
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ภาพ 2.23 ท่ีนัง่แบบม้านัง่ยาว ภาพ 2.24 ท่ีนัง่แบบเก้าอีข้นาดเลก็เคล่ือนย้ายได้ 

ภาพ 2.25 ท่ีนัง่ท่ีเป็นสว่นหนึง่ของขอบพืน้ท่ีปลกู

ต้นไม้ 

ภาพ 2.26 การนัง่บนขอบของพืน้ท่ีปลกูต้นไม้ 

ภาพ 2.27 การนัง่ริมนํา้ ภาพ 2.28 นัง่บนขัน้บนัได 

ภาพ 2.29 การนัง่บนพืน้ ภาพ 2.30 การนัง่กระจายตวับนพืน้ท่ีลาน 
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5.3.4 การเลน่ระดบัพืน้ (Level Changes) 

การเปล่ียนระดบัระนาบพืน้ย่อมส่งผลต่อมมุมองและการรับรู้ของบุคคล และยงั

สามารถใช้ในการออกแบบเพ่ือเสริมสร้างจดุหมายตา หรือแก้ปัญหาในด้านมมุมองได้ 

5.3.5 วสัดปุพืูน้ และการประดบัตกแตง่พืน้ (Paving)  

ในการเลือกใช้วัสดุปูพืน้ของพืน้ท่ีลานสาธารณะควรคํานึงถึงความปลอดภัย 

ความสวยงาม ความแข็งแรง และการดแูลรักษา 

5.3.6 แสงสวา่ง (Ligthing)  

แสงสว่างเป็นส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พืน้ท่ี เพ่ือให้สามารถใช้

พืน้ท่ีได้ทัง้ในเวลากลางวนัและกลางคืน ลกัษณะกิจกรรมท่ีต่างกันก็มีความต้องการค่า

ความสว่างท่ีต่างกนั นอกจากด้านการใช้งาน แสงสว่างยงัมีผลตอ่ความรู้สกึปลอดภยัของ

ผู้ ใช้ โดยการสร้างแสงสว่างภายในพืน้ท่ีนัน้มีหลายรูปแบบ เช่น การตัง้เสาไฟ เพ่ือสร้าง

ความสว่างเพียงอย่างเดียว (ภาพ 2.31) หรือการตกแต่งพืน้ท่ีส่วนต่างๆด้วยไฟท่ีมีสีสนั 

(ภาพ 2.32) ก็สามารถสร้างความงามให้แก่พืน้ท่ีได้อีกด้วย 

   
 

 

5.3.7 ประตมิากรรมในพืน้ท่ี (Sculpture)  

ประตมิากรรมในพืน้ท่ีเป็นสิง่ช่วยเสริมให้พืน้ท่ีสมบรูณ์ขึน้ มีความน่าสนใจในพืน้ท่ี 

และในบางกรณียงัเป็นตวัช่วยอดุช่องวา่งหรือจดุด้อยของพืน้ท่ีได้ 

 5.3.8 เส้นทางคมนาคมในพืน้ท่ีโลง่ (Circulation) 

 เส้นทางคมนาคมในพืน้ท่ีเปิดโล่งสาธารณะควรมีการเน้นเส้นทางให้เด่นชดั เช่น

การใช้แนวพืชพรรณไม้เพ่ือเน้นเส้นทาง และเป็นปอดให้แก่เมือง รวมทัง้ป้องกันมลพิษ

ตา่งๆท่ีจะเข้าสพืูน้ท่ี และมีการจดัเตรียมทางลาด บริเวณจดุเช่ือมโยงแนวดิง่ หรือในพืน้ท่ีท่ี

มีการเปล่ียนระดบัความสงู 

 

ภาพ 2.31 การใช้ไฟเพ่ือสอ่งสวา่ง ภาพ 2.32 การใช้ไฟเพ่ือตกแตง่พืน้ท่ี และสอ่งสวา่ง 
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5.3.9 อาณาเขตพืน้ท่ีและจดุเปล่ียน (Boundaries and Transitions) 

พืน้ท่ีลานสาธารณะควรมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีการกําหนด อาณาเขตท่ี

เด่นชดั รวมทัง้ในการออกแบบควรคํานึงถึงจดุเปล่ียนจากทางเดินเท้าภายนอก เพ่ือเข้าสู่

ภายในพืน้ท่ีด้วย 

 5.3.10 ความหลากหลายในการมองเห็น (Visual Complexity) 

 การกําหนดสภาพแวดล้อมกายภาพของพืน้ท่ีเปิดโลง่สาธารณะให้มีสว่นประกอบ

ท่ีหลากหลายในด้านรูปแบบ เส้นทางเช่ือมต่อ องค์ประกอบตกแต่งภายใน การเล่นระดบั 

และการใช้วสัดพืุน้ผิวท่ีแตกต่างกัน ย่อมทําให้เกิดความพึงพอใจ และดึงดดูความสนใจ

ของคนให้เกิดการใช้งานและกลุม่กิจกรรมตา่งๆ 

 5.3.11 ศกัยภาพของพืน้ท่ีให้บริการ (Potential Service Area)  

ในการวางแผนสร้างพืน้ท่ีเปิดโล่งสาธารณะ ต้องคํานึงถึงอาณาเขตรัศมีการ

ให้บริการ และปริมาณประชากรเฉล่ียท่ีจะมาใช้งานพืน้ท่ีในแต่ละวนั ซึง่ส่งผลโดยตรงต่อ

ขนาดและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆของพืน้ท่ี โดยอาจจําแนกได้เป็นพืน้ท่ีเปิดโล่ง

สาธารณะระดบัหมู่บ้าน ชุมชน หรือระดบัเมือง โดยมากพืน้ท่ีในการให้บริการมกัมาจาก

ระยะการเดินและความสะดวกในการเดินทาง จากมาตรฐานสหรัฐอเมริกาพบว่าในระยะ

ประมาณ 400-800 เมตร หรืออยู่ในระยะเวลาการเดิน 5-10 นาที จะเป็นระยะท่ีผู้ ใช้งาน

ยินดีท่ีจะเดนิทางมาสูพื่น้ท่ีสาธารณะ 

 5.3.12 การค้าขาย (Vending)  

ในการออกแบบควรมีการจัดเตรียมพืน้ท่ีเพ่ือการค้า ซึ่งนอกจากจะสนองความ

ต้องการทางด้านเศรษฐกิจของชมุชนแล้ว ยงัเป็นจดุดงึดดูผู้คนให้เข้าสูพื่น้ท่ีได้อีกด้วย 

 5.3.13 จดุให้ข้อมลูขา่วสารและป้ายสญัลกัษณ์บอกทาง (Information and Sign)  

เป็นการให้บริการอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้งานพืน้ท่ีเปิดโล่งสาธารณะ และ

สามารถแจ้งเหตกุารณ์ขา่วสาร รวมไปถึงประวตัศิาสตร์ และสิง่ท่ีน่าสนใจภายในพืน้ท่ี 

 5.3.14 ความปลอดภยั (Safety) 

เม่ือผู้ ใช้เกิดความปลอดภยัในการใช้พืน้ท่ีก็จะทําให้เกิดความสบายใจในการใช้

มากขึน้ ซึ่งความปลอดภัยนัน้สามารถแบ่งได้เป็นความปลอดภัยทางด้านร่างกาย ซึ่ง

ป้องกนัได้โดยการดแูลบํารุงรักษาพืน้ท่ีอยู่เสมอ รวมถึงการเลือกใช้วสัดท่ีุเหมาะสมตอ่การ

ใช้งาน และความปลอดภยัจากอาชญากรรม ป้องกนัได้โดยการออกแบบพืน้ท่ีไม่ให้เกิดจดุ

ลบัสายตา และมีการออกแบบความสวา่งไมใ่ห้มืดหรือสวา่งจนเกินไป 
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5.3.15 ความสวยงาม (Aesthetic) 

ซึง่เป็นสว่นท่ีมีความสําคญัมาก เพราะจะสง่ผลให้ผู้ ใช้เกิดความสบายใจ และเกิด

ความระมดัระวงัในการใช้พืน้ท่ี โดยความสวยงามจะเกิดจากการการจดัวางองค์ประกอบ

ได้อยา่งเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 

 
6.พฤตกิรรมและกิจกรรมที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ลานสาธารณะ 
 ในการวิจยั นอกจากองค์ประกอบทางกายภาพของพืน้ท่ีแล้ว อีกสว่นท่ีให้ความสนใจใน

การศกึษาคือ การใช้งานและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี (Use and Activity in Space) โดยท่ีพืน้ท่ี

เปิดโลง่ในเมืองนัน้มีรูปแบบกิจกรรมท่ีเกิดขึน้อยา่งหลากหลาย จนยากท่ีจะจําแนกเป็นประเภทการ

ใช้งานและกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ได้โดยละเอียด เชน่ในการศกึษาของ Whyte(1980) พบวา่ กลุม่

ผู้ใช้งานลานในตอนกลางวนั มกัเป็นพนกังานบริษัทจากออฟฟิศท่ีอยูใ่กล้กบัลาน และสว่นมากจะ

เป็นผู้ชาย เน่ืองจากมีความละเอียดในการเลือกท่ีนัง่น้อยกวา่ผู้หญิง โดยสว่นมากกิจกรรมท่ีเกิดขึน้

มกัเป็นการรวมกลุม่ 2-3 คน โดยเป็นกิจกรรมในลกัษณะผอ่นคลาย เชน่ การนัง่รับประทานอาหาร

กลางวนั การนัง่คยุกนั และการนัง่ดกิูจกรรมท่ีเกิดขึน้ในบริเวณลานเอง สว่นในตอนเย็น ผู้ใช้งานจะ

มีความหลากหลายมากขึน้ มีทัง้คนขายอาหาร นกัท่องเท่ียว คนผา่นทาง แตเ่ม่ือถึงเวลากลางคืน ก็

จะไมมี่ผู้ใช้งาน และผู้คนจะเร่ิมกลบัมาอีกครัง้ในเช้าวนัรุ่งขึน้ ทัง้นี ้ จํานวนผู้ใช้งานก็มีความ

แตกตา่งกนัไปตามช่วงฤดแูละสภาพอากาศ แตรู่ปแบบยงัคงเป็นไปตามปกต ิและในการศกึษาของ 

Pushkarev และ Zupan (1975) ได้แบง่รูปแบบพฤตกิรรมการใช้งานท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีเปิดโลง่

สาธารณะยา่นใจกลางเมือง Manhattan ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

 6.1 เดนิผา่นพืน้ท่ี (Passers – Through) คือการใช้พืน้ท่ี โดยใช้เป็นทางเดนิเท้า หรือใช้

เป็นทางลดัสูอี่กสถานท่ีหนึง่ โดยไมเ่สียเวลาหยดุทํากิจกรรมใดใดในพืน้ท่ี 

 6.2 ใช้เวลาอยา่งไมรี่บร้อนในพืน้ท่ี (Lingerers) คือการใช้พืน้ท่ีสว่นใดสว่นหนึง่ในการทํา

กิจกรรม หรือเดนิเอ้อระเหย ชมวิวทิวทศัน์ในพืน้ท่ีอยา่งไมรี่บร้อน กิจกรรมท่ีเกิดขึน้บนพืน้ท่ีลาน

สาธารณะมีทัง้กิจกรรมท่ีทําลําพงั เชน่การนัง่เลน่ เดนิเลน่ และกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุม่ เชน่การ

เลน่กีฬา การจบักลุม่นัง่คยุกนั โดยท่ีผู้ใช้งานในกลุม่นีย้งัสามารถแบง่ตามรูปแบบกิจกรรมได้เป็น 2 

ประเภท คือ 

  6.2.1 กิจกรรมแบบผอ่นคลาย(Passive Recreation) 

 เป็นกิจกรรมท่ีไมมี่การออกแรง หรือเป็นการออกกําลงักายเบาๆ ลกัษณะกิจกรรม

เป็นแบบสงบ เช่นการนัง่เลน่ ช่ืนชมธรรมชาต ิการฟังดนตรีหรืออา่นหนงัสือในท่ีสาธารณะ 

การนัง่ดผูู้คนทํากิจกรรม เป็นต้น 
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  6.2.2 กิจกรรมแบบมีการเคล่ือนไหว (Active Recreation) 

 เป็นกิจกรรมท่ีต้องออกแรง หรือการออกกําลงักายหนกัๆ เช่น การวิง่ออกกําลงั

กาย การข่ีจกัรยาน การเลน่กีฬา เป็นต้น 

 
7. ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลือกกิจกรรมนันทนาการ 

จากการศกึษาของ Marcus (1990) พบวา่มีปัจจยัท่ีสําคญัเก่ียวกบัคณุลกัษณะของ

ผู้ใช้งาน ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ Haster(1975) และนิลบุล คลอ่งเวสสะ (2544)โดย

สามารถสรุปได้ดงันี ้

 
7.1 ช่วงวัยของผู้ใช้งาน 

 ช่วงวยัของผู้ใช้งานนัน้ สง่ผลตอ่ความแตกตา่งทางพฤตกิรรมมากท่ีสดุซึง่สามารถแบง่เป็น 

4 ช่วงอายดุงันี ้

 7.1.1 วยัเด็ก ความเร็วในการเคล่ือนไหวมีจํากดั ต้องการความปลอดภยัสงูจะมี

ความมัน่ใจในขอบเขตจํากดั มีความอยากรู้อยากเห็นในสิง่รอบตวั ผู้ปกครองมกัพาเด็กมา

ท่ีสวนเพ่ือเลน่กบัเด็กคนอ่ืนๆ และให้ผู้ปกครองได้พบปะกนั การเลน่นอกบ้านจะทําให้เด็ก

เกิดความเช่ือมัน่และมีประสบการณ์มากกว่าการเล่นคนเดียวท่ีบ้าน แต่เม่ือเด็กรับรู้ได้ว่า

พืน้ท่ีใดมีอนัตรายก็จะถอยห่างออกมา ซึง่สิ่งเหลา่นีจ้ะทําให้เด็กเกิดความเช่ือมัน่และกล้า

ท่ีจะเจอโลกภายนอก โดยลักษณะการเล่นและการใช้พืน้ท่ีของเด็กก็จะขึน้อยู่กับ

พฒันาการของช่วงวยั 

7.1.2 วยัรุ่น เป็นช่วงวยัท่ีมกัมีโลกเป็นของตวัเอง และต้องการยอมรับในกลุ่ม

เพ่ือนฝูง เร่ิมมีกลุ่มเพ่ือนในวัยเดียวกัน และจะต้องการความเป็นส่วนตัวสูง พืน้ท่ี

สาธารณะท่ีช่วงวยันีใ้ช้งานมกัอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน และจะเข้าถึงโดยการเดิน หรือรถ

ประจําทาง โดยใช้พืน้ท่ีเป็นจุดนดัพบ รวมกลุ่มเพ่ือนๆ แต่ในบางกรณีผู้ ใช้ในช่วงวยัรุ่นนี ้

อาจเป็นปัญหาตอ่ผู้ ใช้อ่ืนๆ เน่ืองจากมกัยดึพืน้ท่ีเป็นของตนเองในบริเวณกว้าง ทําให้ผู้ อ่ืน

ไมส่ามารถใช้พืน้ท่ีด้วยได้ 

7.1.3 วยัทํางาน เป็นช่วงอายท่ีุพฤตกิรรมถกูกําหนดด้วยเวลาและกําหนดกาล มี

ระเบียบในชีวติมากขึน้ ต้องการการยอมรับจากสงัคม 

7.1.4 วยัสงูอาย ุต้องการความสนัโดษมากขึน้ และต้องการความปลอดภยัสงูมาก

เช่นเดียวกนั มีเวลาว่างมาก อาจใช้เวลาว่างในพืน้ท่ีสาธารณะใกล้บ้าน ซึง่มกัเป็นการไป

คนเดียว นั่งคนเดียวและกลบัคนเดียว แต่การไปใช้พืน้ท่ีสาธารณะของคนวัยนีน้ัน้ยังมี
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จุดหมายเพ่ือไปพบปะพูดคุยกับเพ่ือนใหม่ๆ ซึ่ง Marcus ได้อ้างถึงการศึกษาของ 

Byerts(1970) จากการศึกษากลุ่มผู้ ใช้งานท่ีเป็นผู้สงูอายุใน McArthur Park, Los 

Angeles ว่า 2 ใน3 ของผู้ ใช้กลุ่มนี ้ใช้เวลาในสวนโดยการดคูนท่ีทํากิจกรรมอยู่ในสวน 

และการพดูคยุกนั 
 

7.2 เพศ 
จากการศกึษาของ Whyte(1980) พบวา่ เพศหญิงจะเข้ามาใช้งานในพืน้ท่ีสาธารณะน้อย

กวา่เพศชาย เน่ืองจากมีความออ่นไหวในการเลือกพืน้ท่ีใช้งานมากกวา่ และจะเน้นกิจกรรมในการ

พบปะพดูคยุมากกวา่การเลน่กีฬา โดยเฉพาะผู้ใช้งานท่ีมาโดยลําพงัมกัจะเป็นเพศชายมากกวา่ 
 

 7.3 กระแสความนิยม 
 ลกัษณะการดําเนินชีวิตของมนษุย์มีการเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัและเป็นปรากฏการณ์

ของแตล่ะยคุ กระแสความนิยมนัน้เป็นสิง่ปกตขิองมนษุย์ ดงันัน้ในการออกแบบจงึต้องคํานงึถึง

กระแสความนิยมในขณะนัน้ และพืน้ท่ีสาธารณะเองก็สามารถเป็นเคร่ืองมือในการสร้างกระแส

ความนิยมได้ด้วย 
 

 7.4 ผู้ร่วมใช้สวน 
 การใช้พืน้ท่ีสาธารณะนัน้มีการแบง่กลุม่ผู้ใช้ตามหลกัการณ์ของธรรมชาตทิางจิตวทิยาของ

มนษุย์ ซึง่แตล่ะกลุม่จะมีพืน้ท่ีเฉพาะเป็นของตนเอง ผู้ใช้มกัเป็นคนหลายประเภทเข้ามาใช้ร่วมกนั 

ซึง่บางกลุม่สามารถใช้พืน้ท่ีร่วมกนัได้ 
 

8. สรุปแนวคดิและทฤษฎีที่นําไปใช้ในพืน้ที่ศกึษา 
 จากข้อมลูและแนวคิดท่ีได้ศกึษามานัน้พบวา่ พฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้บนพืน้ท่ีลานสาธารณะ มี

สาเหตจุากปัจจยัในหลายๆด้านประกอบกนั จงึทําการคดัเลือกปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีผลตอ่พฤตกิรรม

ภายในพืน้ท่ีศกึษา เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการเก็บข้อมลู โดยข้อมลูท่ีต้องทําการเก็บจากพืน้ท่ี

ศกึษาจะอยูใ่นสว่นของปัจจยัท่ีต้องคํานงึถึงในการออกแบบประกอบด้วย 
 

 8.1 ปัจจัยทางด้านกายภาพ  
 ปัจจยัทางด้านกายภาพท่ีคาดวา่สง่ผลตอ่การใช้งานบนพืน้ท่ีลานสาธารณะบริเวณวงเวียน

ใหญ่นัน้ประกอบด้วย ขนาดของพืน้ท่ี ความสงูของสิง่ปิดล้อม ถนนและการเข้าถึง ซึง่สง่ผลโดยตรง

ตอ่การรับรู้ และความสะดวกของผู้ใช้งาน 
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 8.2 ปัจจัยทางธรรมชาต ิ
 จะทําการเก็บข้อมูลเฉพาะส่วนของแสงแดดเท่านัน้ เน่ืองจากมีผลต่อเงาท่ีจะเกิดขึน้ใน

พืน้ท่ี และสง่ผลตอ่การเลือกพืน้ท่ีใช้งาน 

 
 8.3 องค์ประกอบในการออกแบบ 
 องค์ประกอบในการออกแบบเป็นส่วนสําคญัท่ีต้องทําการเก็บข้อมูล เน่ืองจากจะทําให้

สามารถจําแนกพืน้ท่ีสว่นตา่งๆภายในพืน้ท่ีลาน เพ่ือนําไปวิเคราะห์สาเหต ุในการเกิดพฤติกรรมได้ 

โดยต้องทําการเก็บข้อมูลของ ต้นไม้ นํา้ พืน้ท่ีนั่ง การเล่นระดับพืน้ วัสดุปูพืน้ แสงสว่าง 

ประติมากรรมในพืน้ท่ี เส้นทางคมนาคมในพืน้ท่ีโล่ง ศกัยภาพของพืน้ท่ีให้บริการ จุดให้ข้อมูล

ขา่วสาร และความปลอดภยัภายในพืน้ท่ี 

 
 8.4 พฤตกิรรมและกิจกรรมที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ศกึษา 
 โดยจะทําการเก็บข้อมูลในส่วนของผู้ ใช้งาน ท่ีใช้เวลาอย่างไม่รีบร้อนในพืน้ท่ี ในการ

ประกอบกิจกรรมตา่งๆ ทัง้แบบผอ่นคลาย และแบบมีการเคลื่อนไหว 

 
 8.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกกิจกรรมนันทนาการ 
 โดยจะทําการเก็บข้อมลูในส่วนของช่วงวยัของผู้ ใช้งาน เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อ

ความแตกตา่งทางพฤตกิรรมมากท่ีสดุ 

 

โดยท่ีการเก็บข้อมูลของพืน้ท่ี จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการค้นคว้าข้อมลูทัว่ไปท่ีมีการ

บนัทึกไว้แล้วเช่นประวตัิและความเป็นมาของลาน ขนาด ตําแหน่งท่ีตัง้ และการให้บริการ  และ

ข้อมลูท่ีต้องทําการเก็บเพิ่มเติมจากพืน้ท่ีศกึษา เช่นองค์ประกอบต่างๆในพืน้ท่ี และบริบทโดยรอบ  

นอกจากนี ้อาจมีการเพิ่มเติมปัจจยัอ่ืนๆนอกเหนือจากปัจจยัท่ีศกึษาภายหลงัทําการเก็บข้อมลู ใน

สว่นของข้อเสนอแนะของงานวิจยั 
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บทที่ 3 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

 จากการศกึษาทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้กําหนดวตัถปุระสงค์ในการวิจยั และ

ตวัแปรท่ีต้องการศกึษาแล้วนัน้ จงึนํามาสร้างกระบวนการ และวิธีการวิจยั เพ่ือทําการศกึษาเชิงลกึ

ทางด้านกายภาพ และพฤตกิรรมของผู้ใช้  ซึง่เป็นขัน้ตอนในการหาคําตอบของปัญหาในการวิจยันี ้

โดยในสว่นของระเบียบวิธีวจิยัจะประกอบไปด้วย คําถามของงานวจิยั ตวัแปรของงานวิจยั กลุม่

ตวัอยา่ง  วิธีท่ีใช้ในการวิจยั และหลกัการวเิคราะห์ข้อมลู 

 
1. คาํถามของงานวิจัย 
 1.1 ลกัษณะทางกายภาพ และองค์ประกอบในการออกแบบลานสาธารณะบริเวณวงเวียน

ใหญ่ มีผลตอ่พฤตกิรรมของผู้ใช้หรือไม ่อยา่งไร 
 1.2 ลกัษณะทางกายภาพของลาน สามารถรองรับการใช้งานได้อยา่งเหมาะสมหรือไม ่

 
2. ตวัแปรของงานวิจัย 
  ในการวิจยันีจํ้าเป็นต้องมีการกําหนดตวัแปรในการวิจยั เพ่ือเป็นการอธิบายเหตแุละผล ใน

การเกิดพฤตกิรรมภายในพืน้ท่ีศกึษา ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น 2 สว่นคือ 

 
 2.1 ตวัแปรต้น 
  ตวัแปรต้นของงานวิจยันี ้คือองค์ประกอบและลกัษณะทางกายภาพต่างๆของพืน้ท่ีศกึษา 

อนัจะส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมภายในพืน้ท่ีศึกษา ซึ่งได้จากการศึกษาแนวคิดและหลกัการท่ี

เก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีลานสาธารณะ ประกอบไปด้วย  
2.1.1  องค์ประกอบทางกายภาพ ได้แก่ ขนาดของพืน้ท่ี ความสงูของสิ่งปิดล้อม 

ถนนและการเข้าถึง แสงแดด ต้นไม้ นํา้ พืน้ท่ีนั่ง การเล่นระดบัพืน้ วสัดุปูพืน้ แสงสว่าง 

ประติมากรรมในพืน้ท่ี เส้นทางคมนาคมในพืน้ท่ีโล่ง ศกัยภาพของพืน้ท่ีให้บริการ จุดให้

ข้อมลูขา่วสาร และความปลอดภยัภายในพืน้ท่ี  
2.1.2 ปัจจยัทางคณุลกัษณะของผู้ ใช้งาน ได้แก่ช่วงวยั เพศ อาชีพ การศกึษา โดย

ในงานวิจยันีจ้ะใช้ช่วงวยัเป็นปัจจัยหลกั เน่ืองจากตามหลกัการของนิลุบล คล่องเวสสะ

(2544) นัน้พบวา่ช่วงวยัมีผลตอ่ความแตกตา่งทางพฤตกิรรมมากท่ีสดุ 
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 2.2 ตวัแปรตาม 
 ตวัแปรตามของงานวิจยันี ้ คือลกัษณะพฤตกิรรมและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้  โดยจะมีความ

แตกตา่งกนั เม่ือลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีแตกตา่งกนั หรือมีการเปล่ียนแปลง ตวัแปรตาม 

หรือผลท่ีเกิดขึน้นีส้ามารถแบง่ออกเป็นสองสว่น ประกอบด้วย 

2.2.1 ด้านปริมาณ ซึง่ก็คือพืน้ท่ีรองรับกิจกรรมต่างๆเป็นไปตาม ปริมาณของผู้ ใช้

หรือไม ่

2.2.2 ด้านคุณภาพ ซึ่งก็คือพืน้ท่ีท่ีเกิดขึน้เป็นท่ีพอใจของผู้ ใช้งานหรือไม่ โดย

ความพอใจ อาจเกิดจาก ความสวยงาม ความปลอดภยั หรือจากความสะดวกสบายใน

การใช้งาน 
 

3.กลุ่มตวัอย่าง 
 เน่ืองจากในการศึกษาต้องการทราบข้อมลู ของกิจกรรมทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ภายในบริเวณ

ลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ จึงต้องเก็บข้อมลูของผู้ ใช้ทัง้หมด โดยข้อมลูของผู้ ใช้นัน้จะมี

การแบง่ตามช่วงอาย ุตามหลกัการของนิลบุล คลอ่งเวสสะ (2544) ออกเป็น 4 ช่วงอาย ุคือ 

อายต่ํุากวา่ 15 ปี คือวยัเดก็ เป็นช่วงอายท่ีุจะไมม่าใช้งานลานโดยลําพงั 

อาย ุ15 – 25 ปี  คือวยัรุ่น ลกัษณะการใช้พืน้ท่ีจะมีการรวมกลุม่ตัง้แต ่2 คนขึน้ไป 

และกิจกรรมจะเน้นการพบปะพูดคุย หรือการออกกําลงักายท่ี

คอ่นข้างหนกั 

อาย ุ25 – 60 ปี คือวยัทํางาน อาจมีการเข้ามาใช้พืน้ท่ีตามลําพงัและกิจกรรมจะ

เน้นไปทางการ   พกัผอ่น และการออกกําลงักาย 

อาย ุ60  ปีขึน้ไป คือวัยสูงอายุ มักเป็นการใช้พืน้ท่ีตามลําพังและกิจกรรมเน้น

ทางการพกัผอ่น หรือการออกกําลงักายเบาๆ 

 
4.วิธีที่ใช้ในการวิจยั 
 4.1 การเก็บข้อมูลของพืน้ที่ศึกษา 

4.1.1 กายภาพ สามารถแบง่วิธีการเก็บข้อมลูออกเป็น 2 สว่นคือ 

- การค้นคว้าจากเอกสารท่ีได้มีการบันทึกไว้แล้ว ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูล

เก่ียวกบัความเป็นมาของพืน้ท่ี ขนาด ตําแหน่งท่ีตัง้ 
- การเก็บข้อมูลภาคสนาม  โดยการลงสํารวจสภาพบริบทโดยรอบ  และ

องค์ประกอบตา่งๆภายในพืน้ท่ี การเข้าถึง และการเปล่ียนแปลงของแสงและเงา 
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4.1.2 พฤตกิรรม ต้องทําการเก็บข้อมลู 2 สว่น คือ 

- ใช้การสงัเกตการณ์เบือ้งต้น เพ่ือสงัเกตความแตกต่างทัง้ในเชิงพฤติกรรม และ

กายภาพ เพ่ือแบง่ช่วงเวลาท่ีต้องทําการเก็บข้อมลูเชิงพฤติกรรม โดยสามารถแบง่ได้เป็น 5 

ช่วงเวลา คือ 
06.00 - 08.00 น. เป็นช่วงก่อนเวลาทํางาน 

08.00 - 16.00 น. เป็นช่วงกลางวนั 

16.00 - 18.00 น. เป็นช่วงเวลาเลกิงาน 

18.00 - 20.00 น. เป็นช่วงเย็นถงึหวัค่ํา 

20.00 - 22.00 น. เป็นช่วงหวัค่ําถึงดกึ 

- การเก็บข้อมูลเชิงลึก จากช่วงเวลาท่ีแบ่งจากการสงัเกตการณ์เบือ้งต้น พบว่า

ในช่วงกลางวนั หรือเวลา 08.00 – 16.00 น.นัน้ เป็นช่วงเวลาท่ีไม่มีผู้ ใช้งานภายในพืน้ท่ี

ลานเลยจึงเป็นช่วงท่ีไม่ทําการเก็บข้อมลูเชิงพฤติกรรมของผู้ ใช้ และพบว่าในช่วงวนัจนัทร์

ถึงพฤหสันัน้ กิจกรรม และลกัษณะของผู้ ใช้งานมีความใกล้เคียงกันมาก ส่วนในวนัอ่ืนๆ

ลกัษณะผู้ ใช้งาน และกิจกรรม จะมีความแตกต่างกนัไป จึงได้แบ่งการเก็บข้อมลูออกเป็น 

4ช่วงวนัคือ ช่วงวนัจนัทร์ถึงพฤหสั วนัศกุร์ วนัเสาร์ และวนัอาทิตย์ (ตาราง 3.1) 

 
ตารางท่ี 3.1 วนัและเวลาท่ีทําการเก็บข้อมลู 

ช่วงเวลา 

วนัท่ีเก็บข้อมลู 

ช่วงก่อนเวลา

ทํางาน 
ช่วงเวลาเลิกงาน ช่วงเยน็ถงึหวัค่ํา ช่วงหวัค่ําถงึดกึ 

จนัทร์ 13/02/55     

องัคาร 24/01/55     

พธุ -     

พฤหสั 02/02/55     

ศกุร์ 20/01/55     

เสาร์ 28/01/55     

07/04/55     

อาทิตย์ 19/02/55     

 
การเก็บข้อมลูเชิงพฤติกรรม ใช้วิธีการลงพืน้ท่ีศกึษาตามช่วงเวลาท่ีได้ทําการแบ่ง

ไว้ และบันทึกภาพลักษณะพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ทุกๆ 30 นาที และนํามาทําแผนผังเพ่ือ

เปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณผู้ ใช้ในช่วงวัย และกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเวลา
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เดียวกัน ของวันท่ีได้ทําการแบ่งไว้ โดยท่ีข้อมูลท่ีจะปรากฏในแผนผังประกอบด้วย 

ตําแหน่งของผู้ใช้งาน ช่วงวยั และลกัษณะกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ 
 

 4.2 การสัมภาษณ์ 
เพ่ือสอบถามประเดน็คําถามเพิ่มเตมิ ท่ีไมส่ามารถหาคําตอบได้จากการเก็บข้อมลู และ

เพ่ือสอบถามทศันคต ิ และความรู้สกึของผู้ใช้งานจริง โดยทําการเลือกสมัภาษณ์บคุคลท่ีเข้ามาใช้

งานพืน้ท่ีในชว่งเวลาท่ีแตกตา่งกนั และอยูใ่นช่วงวยัท่ีแตกตา่งกนั โดยเลือกสมัภาษณ์เฉพาะบคุคล

ท่ีมีอาย ุ 20 ปีขึน้ไปเท่านัน้ เพ่ือความน่าเช่ือถือของข้อมลู จงึสามารถทําการสมัภาษณ์ได้จาก 3 

ชว่งอาย ุ คือ วยัรุ่น วยัทํางาน และวยัสงูอาย ุ และเลือกจากผู้ ท่ีประกอบกิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็น

กิจวตัร เช่น ออกกําลงักาย เพ่ือทราบทศันคต ิ และความต้องการในการใช้พืน้ท่ีสว่นตา่งๆของลาน

สาธารณะ โดยคําถามจะประกอบไปด้วย 
4.2.1 คําถามด้านพฤตกิรรมของผู้ใช้ 
- ผู้ใช้มาจากท่ีไหน และเดนิทางมาโดยวิธีใด 
- วนั ชว่งเวลา และระยะเวลาในการใช้งานแตล่ะครัง้ 
- พืน้ท่ีท่ีผู้ ใช้งานมกัเลือกใช้ 

4.2.2 คําถามด้านทศันคตติอ่พืน้ท่ี 
- สิง่ท่ีผู้ ใช้จะคํานงึถงึเป็นสิง่แรกหากกลา่วถึงลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ 

- เหตผุลในการเลือกใช้พืน้ท่ีลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ 
- ความพงึพอใจและข้อเสนอแนะ 

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีทางสถิตเิพ่ือศกึษาความต้องการในกิจกรรมตา่งๆท่ี

เกิดขึน้บนพืน้ท่ีวงเวียนใหญ่ เพ่ืออภิปรายและหาคําตอบของการวิจยั และเกิดเป็นข้อเสนอแนะใน

การออกแบบพืน้ท่ีลานสาธารณะตอ่ไป 
 5.1 วิเคราะห์ข้อมลูจากการสํารวจภาคสนาม ข้อมูลทางกายภาพ จํานวน ลกัษณะของ

ผู้ใช้งาน และกิจกรรมท่ีเกิดขึน้  โดยวิเคราะห์จากผงักิจกรรมท่ีได้จากการเก็บข้อมลูเชิงลกึ 
 5.2 ข้อมลูเพิ่มเติมท่ีได้จากการสมัภาษณ์ จะนํามาใช้ในการอธิบายความต้องการ และ

ปัจจยัท่ีควรมีการเพิ่มเตมิในรูปแบบของข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ปัญหาในการออกแบบ 

ให้รองรับการใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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 5.3 การวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือมุ่งหาคําตอบของการวิจยัโดยใช้การอ้างอิงข้อมลูเชิงทฤษฎี

สนบัสนุน เพ่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบ และปัจจยัต่างๆ พร้อมทัง้เสนอแนะเป็น

แนวทางในการออกแบบพืน้ท่ีลานสาธารณะตอ่ไป 

 
6. สรุปผล 
 6.1 ข้อสรุปจากการวิจยัได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูข้างต้น และนํามา สรุปประเด็นปัญหาท่ี
เกิดขึน้จากความบกพร่องของพืน้ท่ี รวมทัง้กิจกรรมท่ีมีความขดัแย้งกนั โดยแจกแจงเป็นข้อๆ เพ่ือ

เสนอแนะวิธีการแก้ไข 
 6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีพบภายในลาน

สาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ โดยต้องมีความสอดคล้องกบักิจกรรมท่ีต้องการให้เกิดขึน้ด้วย 
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บทที่ 4 

ข้อมูลของพืน้ที่ศึกษา 
 

 ในการวิจยันัน้ ต้องมีการศกึษาข้อมลูตา่งๆของพืน้ท่ีศกึษา เน่ืองจากข้อมลูบางอยา่งมีผล

ตอ่ลกัษณะของพืน้ท่ี ลกัษณะกิจกรรม และพฤตกิรรมของผู้ใช้พืน้ท่ี เชน่ ประวตัศิาสตร์ของพืน้ท่ี 

ขอบเขต และช่วงเวลาการให้บริการ ดงันัน้ ข้อมลูทัว่ไปจะช่วยให้ทราบถึงสาเหตกุารเกิดและการ

เปล่ียนแปลงพืน้ท่ีท่ีเกิดขึน้ รวมถึงความสมัพนัธ์กบับริบทของพืน้ท่ีศกึษาได้ 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ข้อมลูทัว่ไปของพืน้ท่ีศกึษา คือข้อมลูท่ีได้จากการค้นคว้าข้อมลูท่ีได้มีการบนัทึกไว้ ทัง้ทาง

กายภาพ และทางประวตัิศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นความเปล่ียนแปลง และวตัถุประสงค์ในการ

สร้างลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ได้ 

 
1.1 ความเป็นมาของพืน้ที่ลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ 

 

 
 

ลานรอบพระบรมราชานสุาวรีย์สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุ หรือลานสาธารณะบริเวณวงเวียน

ใหญ่นัน้ เดิมเป็นท่ีโล่งกว้างท่ีตัง้อยู่บริเวณจดุตดัของถนนสายสําคญั 3 สาย คือ ถนนประชาธิปก 

ถนนลาดหญ้า และถนนอินทรพิทักษ์ ซึ่งต่อมาจากการสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ โดย

เทศบาลได้เว้นท่ีตรงกลางวา่งไว้เพ่ือทําเป็นวงเวียนคูไ่ปกบัวงเวียนเลก็ และวงเวียนนีส้ร้างขึน้เพ่ือไว้

เป็นท่ีตัง้ของอนสุาวรีย์ หรือถาวรวตัถท่ีุสามารถสร้างความสง่างามในบริเวณนัน้ได้ นอกจากนีใ้น

สมยัก่อนบริเวณวงเวียนใหญ่ถือว่าเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีสําคญัแห่งใหม่ของฝ่ังธนบุรี มี

ภาพ 4.1 ลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ 
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ตลาดค้าขายขนาดใหญ่ท่ีรวมสินค้ามากมาย และเป็นศนูย์กลางของการเดินทาง ทัง้รถไฟ รถยนต์ 

ดงันัน้ในปีพ.ศ.2490 ภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เม่ือสถานการณ์บ้านเมืองเร่ิมเข้าสู่ภาวะปกต ิ

นายทองอยู ่พฒุพฒัน์ และนายเพทาย โชตนิชิุต ได้นําเร่ืองการจดัสร้างพระบรมราชานสุาวรีย์เสนอ

ต่อคณะรัฐมนตรี ในสมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม และเร่ิมจดัสร้างในปีพ.ศ.2496 ออกแบบและ

ควบคุมการหล่อโดยศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี ศิลปินผู้ ปั ้นคือนายแสวง สงฆ์มั่งมี ด้วย

งบประมาณท่ีได้จากการบริจาคของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ การดําเนินการแล้วเสร็จในวนัท่ี 17 

เมษายน พ.ศ. 2497 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เป็นศูนย์กลางของชุมชนในฝ่ังธนบุรี และ

สามารถเรียกได้ว่าเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ท่ีสร้างขึน้จากความประสงค์ของประชาชน โดยมี

ระยะเวลาในการดําเนินการจดัสร้างทัง้สิน้ 19 ปี (พ.ศ.2478-2497) พืน้ท่ีบริเวณโดยรอบพระบรม

ราชานุสาวรีย์แต่เดิมนัน้ มีการสร้างให้เป็นพืน้ท่ีสวนสาธารณะขนาดเล็ก ระดบัชุมชน และเพ่ือ

ความร่มร่ืนของประชาชนท่ีเข้ามาใช้พืน้ท่ีจึงมีการปลกูต้นไม้ใหญ่จํานวนมากบริเวณโดยรอบ สว่น

พืน้ท่ีภายในเป็นลานโลง่รอบฐานพระบรมราชานสุาวรีย์ (ภาพ 4.2) แตใ่นภายหลงัพบว่าจากการ

ปลกูต้นไม้ใหญ่ทําให้เกิดพืน้ท่ีอบัสายตาขึน้ จนภายในพืน้ท่ีกลายเป็นแหลง่ซอ่งสมุ และเป็นท่ีนอน

ของคนจรจดั จงึเกิดอนัตรายตอ่ผู้ใช้งานคนอ่ืนๆ 

กระทัง่ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 กรุงเทพมหานคร มีความต้องการปรับปรุงภมูิทศัน์

โดยรอบรวมถึงเส้นทางสญัจรท่ีจะเข้าถึง เน่ืองจากสภาพภายในบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์

โดยรอบมีต้นไม้ใหญ่ปกคลมุบดบงัทศันียภาพ ทําให้มองเห็นพระบรมราชานสุาวรีย์ไม่เดน่ชดั ดไูม่

งามสง่า อีกทัง้ภายในบริเวณโดยรอบก็มีสภาพชํารุดทรุดโทรม ปราศจากการปรับปรุงอย่างจริงจงั 

ขาดความเรียบร้อยสวยงามไม่สมพระเกียรติ เน่ืองจากเป็นสถานท่ีจัดงานพระราชพิธีถวายราช

สกัการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งงานพิธีนีจ้ะเกิดขึน้ในวนัท่ี 28 

ธนัวาคมของทกุปี กรุงเทพมหานครโดยสํานกังานเขตธนบรีุจึงได้พิจารณาจดัทําโครงการปรับปรุง

ภมูิทศัน์บริเวณพระบรมราชานสุาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึน้โดยได้รับงบประมาณตาม

แผนงบประมาณอุดหนุนองค์กรปกครองท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2549 ด้าน

แหล่งท่องเท่ียวและการบริการด้านการท่องเท่ียวท่ีได้รับการส่งเสริมและพฒันา จํานวนเงินทัง้สิน้ 

27,185,000 บาท ดําเนินการสร้างโดย บริษัท สยามไพศาลกิจ(1995) จํากดั ตัง้แตว่นัท่ี 4 มีนาคม 

พ.ศ.2551 และแล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 30 สงิหาคม พ.ศ.2551โดยมีรูปแบบเป็นลานโลง่ ไม่มีต้นไม้ใหญ่ 

และมีการติดตัง้ไฟส่องพระบรมราชานุสาวรีย์ในเวลากลางคืนเพ่ือให้สามารถมองเห็นได้อย่าง

ชดัเจนจากทกุด้าน และให้มีความปลอดภยัมากขึน้ (ภาพ 4.3) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



33 

 

 
 

 

 
 
 

1.2 ขนาด และตาํแหน่งที่ตัง้  
1.2.1 ขนาด 

พืน้ท่ี     : ประมาณ 8.8 ไร่ 

 

1.2.1 ตําแหนง่ท่ีตัง้ 

วงเวียนใหญ่เป็นลานสาธารณะท่ีเกิดจากการตดักนัของถนนสายหลกั และตัง้อยู่

บนพืน้ท่ีแขวงบางย่ีเรือ เขตธนบรีุ (แผนผงั 4.1)  โดยเช่ือมตอ่ระหวา่งถนน 4 สาย คือ 

ทิศเหนือ  เช่ือมตอ่กบัถนนประชาธิปก 

ทิศตะวนัออก   เช่ือมตอ่กบัถนนลาดหญ้า 

ทิศใต้  เช่ือมตอ่กบัถนนสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ 

ทิศตะวนัตก เช่ือมตอ่กบัถนนอินทรพิทกัษ์ 

 

ภาพ 4.2 ทศันียภาพโดยรอบวงเวียนใหญ่ในอดีต 

ภาพ 4.3 ทศันียภาพโดยรอบวงเวียนใหญ่ในปัจจบุนั 
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1.3 การให้บริการ 
1.3.1 ช่วงเวลาทําการ 

ระยะเวลาทําการ  : 05.00น. – 22.00น. 

1.3.2 ขอบเขตการให้บริการ 

 วงเ วียนใหญ่ในด้านการใ ช้งานนัน้  จากคํา จํากัดความของสํานักงาน

สวนสาธารณะ กรุงเทพมหานครนัน้ ถือว่าเป็นประเภทของสวนเฉพาะทาง (Special 

Purpose Park) ซึง่ไม่มีการจํากดัขนาดและขอบเขตในการใช้งาน เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีตัง้

ของพระบรมราชานสุาวรีย์ท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบัประเทศ แตท่างด้านการใช้งานบริเวณลาน

นัน้ ยงัคงเป็นกิจกรรมท่ีใช้ในการพกัผ่อนของคนในย่าน ดงันัน้จึงใช้มาตรฐานของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ในการกําหนดให้ขอบเขตการใช้งานของสวนสําหรับคนในชมชนและบริเวณ

ใกล้เคียง จะมีรัศมีบริการตัง้แต่ 400 ซึ่งเป็นระยะท่ีใช้เวลาในการเดินเท้า 5-10นาที ไป

จนถึงระยะ 800เมตร ซึง่เป็นระยะทางท่ีจะใช้เวลานานท่ีสดุท่ีผู้ ใช้ยินดีจะใช้ในการเดินทาง

มายงัพืน้ท่ีสาธารณะคือไมเ่กิน 30 นาที (แผนผงั 4.2)  

 ในพืน้ท่ีฝ่ังธนบรีุนัน้ มีพืน้ท่ีโลง่สาธารณะเพ่ือรองรับกิจกรรมของคนในชมุชนน้อย

มาก โดยมากจะอยู่ในพืน้ท่ีท่ีไม่สามารถสร้างเป็นพืน้ท่ีใช้งานอ่ืนได้ เช่น ลานกีฬาบริเวณ

ใต้สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า สวนหย่อมเชิงสะพานพระปกเกล้า อทุยานเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนหย่อมบริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้า

ตากสิน และสวนป่าเฉลิมพระเกียรติบริเวณใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน และพบว่า

แผนผงั 4.1 ท่ีตัง้ของลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ 
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ภายในรัศมี 800 เมตรรอบวงเวียนใหญ่นัน้ไมมี่พืน้ท่ีโลง่สาธารณะแห่งอ่ืนเลย จงึสง่ผลให้มี

ผู้คนเข้ามาใช้งานในวงเวียนใหญ่เป็นจํานวนมาก 

 

 
 

 
2. ข้อมูลเชิงกายภาพของพืน้ที่ที่ได้จากการสาํรวจ 

จากการศึกษาหลกัการต่างๆท่ีมีผลต่อการเกิดพฤติกรรมของผู้ ใช้นัน้ เพ่ือนําไปใช้ในการ

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างกายภาพของพืน้ท่ี และพฤติกรรม่ีเกิดขึน้จริง จึงต้องทําการเก็บ

ข้อมลูโดยละเอียดขององค์ประกอบต่างๆภายในพืน้ท่ีศกึษาตามหวัข้อท่ีได้มีการกําหนดไว้ในท้าย

บทท่ี 2 ซึง่ประกอบไปด้วยปัจจยัและองค์ประกอบตา่งๆ ดงันี ้
 
2.1 บริบทโดยรอบ 
พืน้ท่ีโดยรอบวงเวียนใหญ่เป็นศนูย์กลางของฝ่ังธนบุรีมาตัง้แต่อดีต อาคารโดยรอบส่วน

ใหญ่จงึเป็นอาคารพาณิชย์สงู 3-4 ชัน้ และอาคารพกัอาศยัรวมถึงโรงหนงั และสถานีรถไฟ ปัจจบุนั

อาคารท่ีหันหน้าเข้าวงเวียนใหญ่ทัง้หมดเป็นอาคารพาณิชย์ และในบริเวณใกล้เคียงยังมี

สถานศึกษา ตลาด ห้างสรรพสินค้า และโรงเรียนกวดวิชา ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของผู้ ใช้งานท่ี

นอกเหนือจากคนในชมุชนอีกด้วย (แผนผงั 4.3) 

แผนผงั 4.2 ขอบเขตการให้บริการของวงเวียนใหญ่ และพืน้ท่ีสีเขียวในฝ่ังธนบรีุ 
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แผนผงั 4.3 ผงัการใช้ท่ีดินบริเวณรอบวงเวียนใหญ่ 
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2.2 ถนนและการเข้าถงึ 
เส้นทางจราจรโดยรอบวงเวียนใหญ่ทัง้ 4 เส้นทางนัน้ ถือว่าเป็นถนนสายหลกัของพืน้ท่ี 

และมีความกว้างถึง 5 ช่องทาง ส่งผลให้มีการจราจรปริมาณมาก ประกอบกับพืน้ท่ีศึกษามี

ลกัษณะเป็นวงเวียน จึงมีการสญัจรเกิดขึน้ตลอดเวลา โดยถนนทัง้ 4 สายมีสะพานลอย และทาง

ม้าลายอยู่ใกล้บริเวณวงเวียน การเข้าสูพื่น้ท่ีลานบริเวณวงเวียนใหญ่นัน้สามารถเข้าถึงได้ด้วยการ

เดินเท้าเท่านัน้ เน่ืองจากไม่มีทางม้าลายเพ่ือเข้าสู่พืน้ท่ีลานเส้นทางการเดินจึงเกิดมากเฉพาะใน

บริเวณท่ีมีสญัญาณไฟจราจรเท่านัน้ ทางเข้าออกสามารถแบง่ได้เป็น 5 ทาง(แผนผงั 4.4) ได้แก่ 

ทางเข้าท่ี 1 อยู่ทางทิศตะวนัออก เป็นทางเข้าด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ เยือ้งกับ

ถนนลาดหญ้า และมีการตกแตง่บริเวณทางเดนิให้เป็นแกนทางพิธีการ 

ทางเข้าท่ี 2 อยูท่างทิศใต้ ตรงกบัแนวถนนสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ 

ทางเข้าท่ี 3 เป็นทางลอดใต้ดินเพียงทางเดียว อยู่ระหว่างถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และ

ถนนอินทรพิทษ์ั 

ทางเข้าท่ี 4 อยูท่างทิศตะวนัตก เยือ้งกบัแนวถนนอินทรพิทกัษ์ 

ทางเข้าท่ี 5 อยูท่างทิศเหนือ ตรงกบัแนวถนนประชาธิปก 

 
แผนผงั 4.4 ถนนและการเข้าถงึ 
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2.3 ความสูงของส่ิงปิดล้อมรอบพืน้ที่ 
อาคารโดยรอบวงเวียนใหญ่ โดยส่วนมากเป็นอาคารพาณิชย์สงู 3- 4 ชัน้ อาคารท่ีสงูท่ีสดุ 

มีความสงูเพียง 18 เมตร ประกอบกบัภายในบริเวณลานไม่มีการปลกูต้นไม้ใหญ่ ส่งผลให้ไม่เกิด

ความรู้สึกปิดล้อมเม่ืออยู่ในบริเวณลาน(ภาพ 4.4)  อาคารสูงภายในบริเวณใกล้เคียงท่ีสามารถ

มองเห็นได้เม่ืออยู่ภายในลานนัน้มีเพียงคอนโดท่ีมีความสงู 20 ชัน้และอยู่ทางทิศตะวนัตก บริเวณ

ด้านหลงัของพระบรมราชานสุาวรีย์เท่านัน้ (ภาพ 4.5) 

 
 

 
 

2.4 ต้นไม้ 
ในการตกแตง่พืน้ท่ีลานโดยรอบนัน้ มีการใช้ ไม้พุม่และไม้คลมุดนิท่ีมีสีสนัหลากหลาย เพ่ือ

ความสวยงาม และเพ่ือแบ่งพืน้ท่ีออกเป็นสว่นๆ (แผนผงั 4.5) เน่ืองจากในการปรับปรุงภมูิทศัน์ใน

บริเวณลานนัน้มีจดุประสงค์เพ่ือ เปิดมมุมองให้สามารถเห็นพระบรมราชานสุาวรีย์ได้อย่างชดัเจน 

พรรณไม้ท่ีใช้ภายในลานจึงไม่มีการใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่ ต้นไม้ท่ีสงูท่ีสดุในลานคือต้นไทรทอง สงู

เพียง 1.20 เมตรเท่านัน้ ชนิดและขนาดของพรรณไม้ท่ีใช้ภายในลานประกอบด้วย หญ้าแพรก ชา

ฮกเกีย้น เทียนทอง  แดงชาลี เข็มชมพ ูเข็มญ่ีปุ่ น แก้ว ไทรทอง และคริสตนิ่า 

 

ภาพ 4.4 ภาพตดัเปรียบเทียบความกว้างของลานและอาคารข้างเคียง 

ภาพ 4.5 ภาพลานและอาคารโดยรอบ 

ภาพ 4.6 หญ้าแพรก            ภาพ 4.7 ชาฮกเกีย้น               ภาพ 4.8 เทียนทอง 
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2.5 นํา้ 
การใช้องค์ประกอบนํา้ภายในพืน้ท่ีลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่นัน้มี 2 รูปแบบ คือ

บอ่นํา้ท่ีทําหน้าท่ีเป็นฐานให้กบัแท่นหินท่ีเป็นองค์ประกอบตกแต่งพืน้ท่ี 4 จดุ และนํา้พ ุ8 จดุ รอบ

บริเวณลาน โดยท่ีนํา้พจุะเปิดในวนัสําคญั หรือวนัท่ีมีอากาศร้อนมากเท่านัน้ ในเวลาปกติจึงเห็น

เพียงแท่นนํา้พกุลางพืน้หญ้าซึง่เป็นองค์ประกอบหนึง่ในการตกแตง่พืน้ท่ีลาน 

 

 
 
 
 
 

ภาพ 4.9 แดงชาลี                          ภาพ 4.10 เข็มชมพ ู             ภาพ 4.11 เข็มญ่ีปุ่ น 

ภาพ 4.12 แก้ว                                ภาพ 4.13 ไทรทอง                ภาพ 4.14 คริสติน่า 

ภาพ 4.15 บอ่นํา้                                       ภาพ 4.16 แทน่นํา้พ ุ            
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แผนผงั 4.5 ชนิดและตําแหน่งการจดัวางพรรณไม้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



41 

 

2.6 พืน้ที่น่ัง 
พืน้ท่ีนัง่ภายในพืน้ท่ีวงเวียนใหญ่มีลกัษณะเป็นท่ีนัง่ยาวโค้งไปตามแนวทางเดินด้านทิศ

ตะวนัตกหนัหน้าเข้าสู่พระบรมราชานุสาวรีย์ แบ่งออกเป็นท่ีนัง่ 4 ชุด (ภาพ4.17) นอกจากนีย้งั

พบว่ามีการใช้บริเวณขัน้บันไดส่วนฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์(ภาพ 4.18) ขอบทาง ขอบ

กระบะต้นไม้และพืน้หญ้าเป็นพืน้ท่ีนัง่ได้อีกด้วย(ภาพ 4.19) 

 
 

 
2.7 การเล่นระดบัพืน้ 
ภายในพืน้ท่ีลานมีลกัษณะเป็นพืน้ราบบริเวณกว้าง มีการเปลี่ยนระดบัพืน้เพียงเล็กน้อย

โดยท่ีลานรอบฐานพระบรมราชานสุาวรีย์จะสงูกวา่พืน้ลานโดยรอบ 0.15 ม. และสว่นฐานจะสงูขึน้

อีก 0.90 ม. บริเวณทางเข้าด้านหน้าของพระบรมราชานุสาวรีย์ได้มีการทําทางลาดเพ่ือรองรับ

ผู้ใช้งานท่ีเป็นคนสงูอายแุละคนพิการ (ภาพ 4.20) สว่นบริเวณด้านข้างและด้านหลงัจะเป็นพืน้ตา่ง

ระดบัโดยไมมี่ทางลาด(ภาพ 4.21) 

 

 

 

ภาพ 4.18 พืน้ท่ีนัง่ตามขัน้บนัได ภาพ 4.17 ท่ีนัง่ยาว ภาพ 4.19 พืน้ท่ีนัง่ตามขอบกระบะ 

ภาพ 4.20 รูปตดั 1 

ภาพ 4.21 รูปตดั 2 
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2.8 วัสดุปูพืน้ 
ภายในพืน้ท่ีลานมีการใช้วสัดปูพืูน้ท่ีหลากหลาย(แผนผงั 4.6) เพ่ือแยกพืน้ท่ีการใช้งานสว่น

ตา่งๆออกจากกนัโดยท่ีบริเวณแกนทางเข้าด้านหน้าของพระบรมราชานสุาวรีย์เป็นพืน้หินแกรนิตสี

แดง  (ภาพ 4.22) นําเข้าสู่บริเวณลานรอบฐานของของพระบรมราชานุสาวรีย์ พืน้ในส่วนลาน

บริเวณรอบฐานนัน้เป็นหินแกรนิตสีเทาดํา(ภาพ 4.23) ตดักบัสว่นฐานซึง่เป็นหินอ่อน สว่นทางเดิน

ชัน้ในสดุและถดัออกมาเป็นพืน้หินขดัสีเทาออ่น(ภาพ 4.24)  โดยในช่วงรอยตอ่ระหว่างวสัด ุ2 ชนิด 

จะเป็นพืน้กรวดล้าง(ภาพ 4.26)  ส่วนทางเดินรอบท่ี 3 และ 4 เป็นซีเมนท์พิมพ์ลาย(ภาพ 4.25)   

และในพืน้ท่ีรอบนอกตดิกบัถนนจะเป็นพืน้หินขดัสีเทาออ่น(ภาพ 4.24)  และในพืน้ท่ีท่ีมีการปลกูไม้

พุม่ตา่งๆจะเป็นพืน้หญ้า ซึง่ทําหน้าท่ีแบง่พืน้ท่ีระหวา่งทางเดนิแตล่ะชัน้(ภาพ 4.27)   

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ 4.22 พืน้หินแกรนิตสีแดง ภาพ 4.23 พืน้หินแกรนิตสีเทาดํา ภาพ 4.24 พืน้หินขดัสีเทาออ่น 

ภาพ 4.25 พืน้ซีเมนท์พิมพ์ลาย ภาพ 4.26 พืน้กรวดล้าง ภาพ 4.27 พืน้หญ้า 
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แผนผงั 4.6 วสัดปุพูืน้ และระดบั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



44 

 

2.9 แสงสว่าง 
แสงสว่างท่ีเกิดขึน้บนพืน้ท่ีศึกษาในแต่ละช่วงเวลานัน้มีความแตกต่างกันโดยสามารถ

แบง่เป็น 2 รูปแบบ คือ แสงสวา่งท่ีเกิดจากแสงแดดในตอนกลางวนั และแสงสว่างท่ีเกิดจากแสงไฟ

ในเวลากลางคืน ซึ่งจากการเก็บข้อมูลเบือ้งต้นพบว่า ในช่วงเวลา 8.00 – 16.00น. นัน้ เป็น

ช่วงเวลาท่ีไมมี่ผู้ใช้งานภายในลานเลย เน่ืองจากได้รับแสงแดดทัว่ทัง้พืน้ท่ี และไมมี่พืน้ท่ีร่มเงา 

2.9.1 ในช่วงเช้าภายในพืน้ท่ีจะได้รับความสว่างจากแสงแดดโดยท่ีไม่ได้ส่องเข้า

มายงัพืน้ท่ีโดยตรง จึงยงัไม่เกิดเงาอย่างชดัเจนในพืน้ท่ี พืน้ท่ีทัง้หมดมีความสว่างเท่ากนั 

ได้แก่เวลา 06.00 – 07.00 น. และในช่วงเย็นได้แก่เวลา 17.00 - 18.00 น. (แผนผงั4.7) 

 
 แผนผงั 4.7 แสงและเงาของเวลา 06.00 – 07.00 น. และเวลา 17.00 - 18.00 น. 
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2.9.2 ในช่วงบ่ายถึงเย็นนัน้ภายในบริเวณลานจะได้รับแสงแดดโดยตรงและเป็น

ช่วงท่ีมีมุมเอียงของแดดค่อนข้างมาก จึงเกิดเงาตกทอดจากอาคารโดยรอบลงบนพืน้ท่ี

ลานทางด้านทิศใต้ ซึง่ได้แก่ เวลา 16.00 – 17.00 น. (แผนผงั4.8) 
 

 
 

 
 

 

แผนผงั 4.8 แสงและเงาของเวลา 16.00 – 17.00 น.  
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2.9.3 ช่วงเวลากลางคืน แสงสว่างท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีจะมาจากแสงไฟท่ีติดตัง้ตาม

ส่วนต่างๆของลาน ซึ่งจะมีการเปิดไฟในเวลา 18.00 น. และปิดไฟในเวลา 06.00 น. 

(แผนผงั4.9)  

 
 

 

 โดยท่ีในบริเวณแนวทางเดินได้มีการติดตัง้เสาไฟทกุเส้นทาง มีการติดตัง้ไฟสอ่งไปยงัพระ

บรมราชานสุาวรีย์ และในสว่นของพืน้ตา่งระดบั และเก้าอี ้และพืน้ลานบางสว่นมีการฝังไฟเพ่ือเพิ่ม

ความสว่างในพืน้ท่ีท่ีต้องการให้คนใช้งาน และรอบนอกของลานยงัมีการติดตัง้ไฟสปอตไลท์ขนาด

ใหญ่เพ่ือให้แสงสวา่งเป็นบริเวณกว้าง 

แผนผงั 4.9 แสงและเงาของเวลา 18.00 – 06.00 น.  
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2.10 ประตมิากรรมในพืน้ที่ 
ภายในพืน้ท่ีวงเวียนใหญ่นัน้ เป็นท่ีประดิษฐานของพระบรมราชานสุาวรีย์พระเจ้าตากสิน

มหาราช ประดษิฐานอยูใ่นลกัษณะทรงม้า พระหตัถ์ขวาทรงพระแสงดาบ ความสงูจากฐานถึงยอด

พระมาลา 14 เมตรเศษ ฐานอนสุาวรีย์เป็นแท่นคอนกรีตเสริมเหล็กสงู 8.59 เมตร กว้าง 1.80 เมตร 

ยาว 3.90 เมตร(ภาพ 4.34) สองด้านของแท่นฐาน มีรูปปัน้นนูด้านละ 2 กรอบรูป ถ่ายทอดภาพ

ประวตัศิาสตร์ 4 กรอบ คือ รูปประชาชนทกุวยัแสดงอาการโศกเศร้า หมดความหวงัเม่ือกรุงแตก รูป

สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช ทรงเกลีย้กลอ่มให้ประชาชนรวมกําลงักนัตอ่สู้กู้ อิสรภาพ รูปสมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราชทรงต่อสู้ ข้าศึก และรูปประชาชนพลเมืองมีความสขุท่ีกอบกู้ อิสรภาพได้ 

(ภาพ 4.35) และด้านหน้าของพระบรมราชานสุาวรีย์ มีการจดัให้เป็นพืน้ท่ีเพ่ือให้ประชาชนได้เข้า

มาสกัการะบชูา (ภาพ 4.36) 

 

ภาพ 4.28 เสาไฟสว่น

ทางเดินรอบ2 

ภาพ 4.29 ไฟสอ่งพระบรมราชานสุาวรีย์ ภาพ 4.30 ไฟฝังพืน้ 

ภาพ 4.31 เสาไฟสว่น

ทางเดินรอบ 3 และ4 

ภาพ 4.32 ไฟฝังขอบตา่งระดบั ภาพ 4.33 สปอตไลท์รอบลาน 
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2.11 เส้นทางคมนาคมในพืน้ที่ 
ในพืน้ท่ีลานนัน้ มีพืน้แข็งท่ีสามารถเดนิได้รอบพระบรมราชานสุาวรีย์  โดยมีลกัษณะเป็น

วงแหวนรอบฐานพระบรมราชานสุาวรีย์ และถดัออกไปภายในพืน้ท่ีลานอีก 4 รอบ และบริเวณรอบ

นอกตดิกบัถนนอีก 1 รอบ โดยจะมีการใช้หญ้าและไม้พุม่เพ่ือกัน้เขตระหวา่งเส้นทางเดนิแตล่ะชัน้

ทัง้หมด และมีเส้นทางเดนิท่ีตดัเป็นแกนจากถนนทัง้ 4 เส้นโดยรอบ เพ่ือเป็นแกนนําสายตา และ

เป็นทางเข้าสําหรับผู้ใช้งานจากพืน้ท่ีโดยรอบเข้าสูพ่ระบรมราชานสุาวรีย์ (แผนผงั 4.10) 

 
 แผนผงั 4.10  เส้นทางสญัจรภายในลาน 

ภาพ 4.34 - 4.36  พระบรมราชานสุาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
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2.12 จุดให้ข้อมูลข่าวสาร 
บริเวณทางเข้าด้านหน้าพระบรมราชานสุาวรีย์เป็นพืน้ท่ีตัง้ของป้ายประวตัขิองพระเจ้าตาก

สินมหาราช และประวตัิในการสร้างและปรับปรุงพืน้ท่ีวงเวียนใหญ่ (ภาพ 4.37) โดยมีรูปแบบเป็น

แท่นหินสีดํา 3 คู่เลียบริมแนวแกนตัง้แต่ทางเข้าไปจนถึงบริเวณทางเดินรอบในสดุ และในแต่ละ

แท่นจะมีป้ายทองเหลืองท่ีบนัทกึประวตั ิ2 แผน่ด้วยกนั (ภาพ 4.38) 

 

 
 

 
2.13 ความปลอดภยั  
2.13.1 ความปลอดภยัทางด้านร่างกาย เน่ืองจากพืน้ท่ีใช้งานสว่นใหญ่เป็นพืน้แข็งง่ายตอ่

การดูแลรักษา จึงเกิดความปลอดภัยต่อผู้ ใช้งาน และทั่วทัง้บริเวณลานได้มีการติดตัง้ไฟ(ภาพ 

4.39)  เพ่ือให้การใช้พืน้ท่ีในเวลากลางคืนเป็นไปได้โดยสะดวก รวมถึงทางลอดใต้ดิน(ภาพ 4.40) 

ซึง่มีเจ้าหน้าท่ีดแูลตลอดทัง้วนัผู้ใช้จงึสามารถเข้าถึงพืน้ท่ีได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั 

 

 
 

ภาพ 4.38 ป้ายประวติัของสถานท่ี ภาพ 4.37 ทางเข้าด้านหน้าและตําแหน่งป้าย 

ภาพ 4.39 ความสวา่งในพืน้ท่ี ภาพ 4.40 ทางลอดใต้ดิน 
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2.13.2 ความปลอดภยัทางด้านอาชญากรรม เน่ืองจากภายหลงัการปรับปรุงได้มีการทํารัว้

ล้อมรอบพืน้ท่ีลาน(ภาพ 4.41) และมีการกําหนดเวลาเปิดปิดพืน้ท่ีจึงสามารถควบคมุการใช้พืน้ท่ี

ในช่วงเวลาท่ีกําหนดได้ (ภาพ 4.42)  พร้อมทัง้ภายในพืน้ท่ีได้มีการจดัเตรียมเจ้าหน้าท่ีเพ่ือดแูล

ความปลอดภยัตลอดทัง้วนั  

 
  
 
3. สรุปลักษณะทางกายภาพภายในพืน้ที่ลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ 

จากการเก็บข้อมลูเชิงกายภาพโดยละเอียดของพืน้ท่ีลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ 

พบว่ามีการใช้องค์ประกอบท่ีหลากหลายและเป็นไปตามปัจจยัท่ีได้จากการศึกษาข้อมลูพืน้ฐาน

ของการออกแบบพืน้ท่ีลานสาธารณะ และเน่ืองจากพืน้ท่ีศกึษามีลกัษณะเป็นลานรูปวงกลม มีการ

เกิดสมมาตรของพืน้ท่ีในทุกแนวแกน จึงมีลกัษณะทางกายภาพโดยทั่วไปใกล้เคียงกัน เพ่ือการ

อธิบายตําแหน่งการเกิดกิจกรรมให้เป็นท่ีเข้าใจ จงึจําเป็นต้องให้คําจํากดัความหรือช่ือเรียกพืน้ท่ีแต่

ละสว่น (แผนผงั 4.11) ประกอบด้วย 
- ทางเข้า 
ทางเข้าลานประกอบไปด้วยทางลอดใต้ดิน 1 เส้นทาง และทางเข้าจากถนน 4 ทาง จึงทํา

การเรียกตามลําดบั จากทางเข้าด้านหน้าพระบรมราชานสุาวรีย์ทางทิศตะวนัออกให้เป็น ทางเข้า 1 

และเรียงตามเข็มนาฬิกา เป็นทางเข้า2 ทางเข้า3 และทางเข้า4 ตามลําดบั 
- เส้นทางเดนิ 
ภายในลานประกอบไปด้วยเส้นทางเดินวงกลมในแนวรัศมีจากบริเวณฐานของพระบรม-

ราชานสุาวรีย์ ซึง่อยูภ่ายในลาน 4 ทาง และอยูด้่านนอกตดิกบัถนนอีก 1 ทาง โดยจะเรียกเรียงจาก

ด้านในออกสู่ด้านนอกลานเป็นทางเดินรอบท่ี1 ทางเดินรอบท่ี2 ทางเดินรอบท่ี 3 ทางเดินรอบท่ี 4 

และทางเดนิรอบนอก  
 

ภาพ 4.41 ทางเข้าบริเวณรอบลาน ภาพ 4.42 บริเวณทางลอดใต้ดินและเวลาเปิด ปิด 
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- พืน้ที่ใช้งาน 
ภายในพืน้ท่ีลานมีการกําหนดพืน้ท่ีใช้งานเพ่ือรองรับกิจกรรมเฉพาะของสถานท่ี คือการ

สกัการะบชูาสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช จงึเรียกพืน้ท่ีลานบริเวณด้านหน้าของพระบรมราชาน-ุ

สาวรีย์ว่าเป็นพืน้ท่ีสกัการะ และในบริเวณศนูย์กลางของพืน้ท่ี ให้เป็นลานบริเวณฐาน และลาน

บริเวณทางเข้าต่างๆจะเรียกช่ือตามทางเข้าคือ ลานบริเวณทางเข้า1 ลานบริเวณทางเข้า2 ลาน

บริเวณทางเข้า3 และลานบริเวณทางเข้า4 
- พืน้ที่น่ัง 
พืน้ท่ีนัง่ในลานเรียงเป็นแนวคร่ึงวงกลมทางทิศตะวนัตกหรือด้านซ้ายของลาน แบ่งเป็น 4 

ช่วง โดยจะเรียงจากทางทิศเหนือลงสูทิ่ศใต้เป็น ท่ีนัง่1 ท่ีนัง่2 ท่ีนัง่3 และท่ีนัง่4 และพบว่ามีการใช้

ขอบของพืน้ตา่งระดบั ขอบกระบะต้นไม้ รวมถึงบนพืน้ท่ีลานและสนามหญ้า เพ่ือเป็นพืน้ท่ีนัง่ 

 
  แผนผงั 4.11  คําจํากดัความของพืน้ท่ี 
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บทที่ 5 

ข้อมูลเชงิพฤตกิรรมการใช้พืน้ที่ศึกษา 
 

 จากการสงัเกตการณ์และเก็บข้อมลูทางกายภาพของพืน้ท่ีลานสาธารณะบริเวณวงเวียน

ใหญ่พบว่า คนในชุมชน ได้ให้ความสนใจอย่างมากในการใช้พืน้ท่ีป็นพืน้ท่ีพกัผ่อนร่วมกัน โดยมี

การเลือกใช้พืน้ท่ีในการประกอบกิจกรรมท่ีแตกต่างกนั เพ่ือจะนําไปวิเคราะห์หารูปแบบการใช้งาน 

และแนวทางในการพฒันาพืน้ท่ีลานดงักลา่วให้ตอบสนองตอ่ความพงึพอใจของผู้ ใช้งาน จึงต้องทํา

การเก็บข้อมลูในเชิงลึกทางด้านพฤติกรรม เพ่ือสร้างความเช่ือมโยงกบัลกัษณะทางกายภาพ โดย

จะใช้การบนัทกึตําแหน่ง ลกัษณะกิจกรรมและช่วงอายขุองผู้ใช้งาน เพ่ือเป็นข้อมลูทางด้านปริมาณ 

ท่ีสามารถนําไปใช้วิเคราะห์หาแนวทางในการพฒันาพืน้ท่ีศกึษาได้  
1. การสาํรวจข้อมูลเบือ้งต้น 
 ในการเก็บข้อมลูเชิงพฤตกิรรมเบือ้งต้นท่ีเกิดขึน้ภายในพืน้ท่ีศกึษานัน้ พบวา่ความแตกตา่ง

ในการเลือกใช้พืน้ท่ีเกิดขึน้เกิดจากปัจจยัหลกั 3 ประการ ซึ่งประกอบด้วยช่วงวนั และเวลา กลุ่ม

ผู้ ใช้งาน และลกัษณะกิจกรรม จึงต้องทําการเก็บข้อมลูเชิงลึกเพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ดงักลา่วและการใช้พืน้ท่ีสว่นตา่งๆท่ีเกิดขึน้ 
1.1 วันและช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล 

 จากการเก็บข้อมลูเบือ้งต้นพบว่า ลกัษณะการใช้งาน กลุม่ผู้ ใช้และปริมาณของผู้ ใช้งานใน

วนัจนัทร์ถึงพฤหสับดีมีความใกล้เคียงกนั จึงทําการสุ่มเก็บข้อมลูซึง่เป็นตวัแทนของวนัจนัทร์ถึงวนั

พฤหัส ส่วนในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ พบว่าลักษณะการใช้งาน กลุ่มผู้ ใช้และปริมาณของ

ผู้ใช้งานมีความแตกต่างกนั จึงแยกเก็บข้อมลูของทัง้ 3 วนั และในแต่ละวนัพบว่า ความแตกต่าง

ของการใช้งาน กลุ่มผู้ ใช้และปริมาณของผู้ ใช้สามารถแบ่งได้เป็น 4 ช่วงเวลา คือ ช่วงก่อนเวลา

ทํางาน ช่วงเวลาเลิกงาน ช่วงเย็นถึงหวัค่ํา และช่วงหวัค่ําถึงดกึ  ซึง่วนัและเวลาท่ีแบ่ง  จะนําไปใช้

เก็บข้อมลูเชิงลกึของพืน้ท่ีศกึษา(ตาราง 5.1) 

ตารางท่ี 5.1 วนัท่ีเก็บข้อมลูท่ีจะทําการแสดงข้อมลูตามช่วงเวลา 

ช่วงเวลา 
วนัธรรมดา วนัหยดุสดุสปัดาห์ 

ช่วงวนัจนัทร์ถงึพฤหสั วนัศกุร์ วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ 

ช่วงก่อนเวลาทํางาน วนัองัคารท่ี 24/01/55 20/01/55 28/01/55 19/02/55 

ช่วงเวลาเลิกงาน วนัจนัทร์ท่ี 13/02/55 20/01/55 07/04/55 19/02/55 

ช่วงเยน็ ถงึหวัค่ํา วนัพฤหสัท่ี 02/02/55 20/01/55 28/01/55 19/02/55 

ช่วงหวัค่ําถงึดกึ วนัพฤหสัท่ี 02/02/55 20/01/55 28/01/55 19/02/55 
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 1.2 กลุ่มผู้ใช้งาน 
 จากการสงัเกตการณ์เบือ้งต้นพบว่าภายในพืน้ท่ีศกึษามีกลุ่มผู้ ใช้งานท่ีหลากหลาย ส่งผล

ตอ่การเลือกใช้สถานท่ี และการประกอบกิจกรรม ในการเก็บข้อมลูจึงแบง่ช่วงอายขุองผู้ ใช้ออกเป็น 

4 ช่วง คือ วยัเดก็(ต่ํากวา่ 15 ปี) วยัรุ่น(15-25ปี) วยัทํางาน(25-60ปี) และวยัสงูอาย(ุ60ปีขึน้ไป) 
 1.3 กิจกรรมที่พบภายในพืน้ที่ศึกษา 
 เน่ืองจากพืน้ท่ีศกึษาตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีวงเวียน มีถนนล้อมรอบทกุด้าน กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จงึเป็น

การใช้เวลาอย่างไม่รีบร้อนในพืน้ท่ี(Lingerers) โดยกิจกรรมท่ีพบภายในพืน้ท่ีศกึษาสามารถแบ่ง

ออกเป็น กิจกรรมแบบผ่อนคลาย กิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว และกิจกรรมท่ีเกิดจากสถานท่ี ซึง่

สามารถแบง่เป็นกิจกรรมยอ่ยๆประกอบด้วย 

 1.3.1 กิจกรรมแบบผ่อนคลาย เกิดจากการท่ีผู้ ใช้ต้องการใช้พืน้ท่ีเพ่ือการพกัผ่อน 

ซึ่งกิจกรรมท่ีพบได้แก่ การนั่งพักผ่อน หรือจับกลุ่มคุยกัน การยืนชมทัศนียภาพ หรือดู

กิจกรรมตา่งๆท่ีเกิดขึน้ และการเดนิเลน่ไปรอบๆพืน้ท่ี 

1.3.2 กิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว กิจกรรมท่ีพบได้แก่ การออกกําลงักายแบบ

อยู่กับท่ี และการออกกําลงักายแบบมีการเคล่ือนท่ี ได้แก่ การเดิน และการวิ่งออกกําลงั

กาย 

1.3.3 กิจกรรมท่ีเกิดจากสถานท่ี เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากการเป็นลานรอบพระบรม

ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งกิจกรรมท่ีพบได้แก่การสกัการะ และการ

ถ่ายภาพ 

  
2. ผลการสาํรวจข้อมูลเชงิพฤตกิรรม 
 ในการแสดงข้อมลูเชิงกิจกรรมได้มีการทําแผนผงัโดยในแตล่ะแผนผงัจะทําการแสดงข้อมลู

พืน้ฐานและข้อมลูเชิงพฤติกรรมของผู้ ใช้งาน ประกอบด้วย ลกัษณะกิจกรรม ช่วงวยั และตําแหน่ง

ของผู้ ใช้ โดยใช้สญัลกัษณ์แทนผู้ใช้งาน 1 สญัลกัษณ์ ตอ่ผู้ ใช้งาน 1 คน เพ่ือหาข้อมลูเชิงปริมาณท่ี

เกิดขึน้ และนําข้อมลูของแต่ละช่วงเวลาภายในวนัเดียวกันมาทําการเปรียบเทียบความแตกต่าง

และความเปล่ียนแปลงของกิจกรรมและจํานวนผู้ใช้งาน 

 
 2.1 วันจนัทร์ ถงึพฤหสั 
   2.1.1  ชว่งก่อนเวลาทํางาน (แผนผงั 5.1) 

ช่วงวยั  - ผู้ ใช้งานส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สงูอายุ และพบว่ามีผู้ ใช้ท่ีเป็นเด็กและ

วยัรุ่นเพียง 1 คนเท่านัน้ 
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กิจกรรม - กิจกรรมท่ีเกิดชึน้สว่นใหญ่เป็นการออกกําลงักายโดยมีทัง้การรวมกลุม่ 

และการออกกําลงักายตามลําพงั โดยสว่นมากเป็นการออกกําลงักายอยู่

กบัท่ี  

พืน้ท่ีประกอบกิจกรรม - สําหรับการออกกําลงักายท่ีมีการรวมกลุ่มนัน้จะเลือกใช้

พืน้ท่ีท่ีมีบริเวณโดยพบว่าใช้พืน้ท่ีลานรอบฐาน ลานหลงับ่อนํา้ และผู้

ท่ีมาออกกําลงักายตามลําพงัจะกระจายอยู่บริเวณลานใกล้กบัทางเข้า1 

และการวิ่งออกกําลงักายจะอยูบ่ริเวณทางเดนิรอบท่ี 3 
 
 

 
 แผนผงั 5.1 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงก่อนเวลาทํางานของวนัจนัทร์ถงึพฤหสั 
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2.1.2 ช่วงเวลาเลกิงาน (แผนผงั 5.2) 

ช่วงวยั  - ผู้ใช้งานสว่นใหญ่เป็นวยัทํางาน และเป็นช่วงท่ีมีผู้ใช้งานเป็นวยัเดก็

และวยัสงูอายนุ้อย 

กิจกรรม  - กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ส่วนมากเป็นการนั่งพกัผ่อน หรือจับกลุ่มเล็กๆ 2-3 

คนนัง่คยุกนั และมีผู้ใช้อีกสว่นหนึง่ใช้พืน้ท่ีเพ่ือออกกําลงักาย 

พืน้ท่ีประกอบกิจกรรม -  ผู้ ใช้งานส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ท่ีท่ีได้รับเงาจากอาคาร

ข้างเคียง  และมีผู้ ใช้งานมากท่ีสุดบริเวณท่ีนั่ง 4 ส่วนผู้ ท่ีวิ่งออกกําลงั

กายจะมีมากบริเวณทางเดินรอบท่ี 3 และมีผู้ ใช้งานใช้บริเวณขอบของ

ทางลอดใต้ดนิเป็นท่ีนัง่พกัผอ่น และออกกําลงักาย 

 
แผนผงั 5.2 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาเลกิงานของวนัจนัทร์ถงึพฤหสั 
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2.1.3 ช่วงเย็นถึงหวัค่ํา (แผนผงั 5.3) 

ช่วงวยั  - ผู้ ใช้งานส่วนใหญ่เป็นวยัรุ่นและวยัทํางาน และเป็นช่วงท่ีไม่มีผู้ ใช้งาน

เป็นวยัเดก็เลย 

กิจกรรม  - กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ส่วนมากเป็นการนัง่พกัผ่อน และมีการวิ่งออกกําลงั

กายคอ่นข้างมาก 

พืน้ท่ีประกอบกิจกรรม - มีผู้ใช้งานบริเวณท่ีนัง่ 4 มากท่ีสดุ สว่นท่ีนัง่อ่ืนๆมีผู้ ใช้งาน

จํานวนใกล้เคียงกัน และมีการนั่งบนขอบระดับ และสนามหญ้าบ้าง 

กลุ่มผู้ ใช้ท่ีมาออกกําลงักายจะอยู่บริเวณริมรัว้และบนทางเดินรอบท่ี 3 

และ 4 มากท่ีสดุ 

 
แผนผงั 5.3 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงเยน็ถงึหวัค่ําของวนัจนัทร์ถงึพฤหสั 
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2.1.4 ช่วงหวัค่ําถึงดกึ (แผนผงั 5.4) 

ช่วงวยั  - ผู้ใช้งานมีเพียงวยัทํางาน และวยัรุ่นเทา่นัน้ และมีจํานวนใกล้เคียงกนั 

กิจกรรม  - กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ส่วนมากเป็นการนัง่พกัผ่อน และยงัพอมีผู้ ใช้วิ่งออก

กําลงักายอยูบ้่าง 

พืน้ท่ีประกอบกิจกรรม - ผู้ใช้งานมีการนัง่รวมกลุม่ 2-3คนในบริเวณท่ีนัง่ทัง้ 4 แตมี่

มากท่ีสดุบริเวณท่ีนัง่ 1 และพบว่าเม่ือใกล้เวลาปิดลานจํานวนผู้ใช้งาน

จะลดลง 

 

 

 
 แผนผงั 5.4 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงหวัค่ําถงึดกึของวนัจนัทร์ถงึพฤหสั 
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2.1.5 สรุปผลการสํารวจข้อมลูเชิงพฤตกิรรมในวนัจนัทร์ถึงวนัพฤหสั 

 จากการสํารวจลกัษณะของพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาต่างๆของวนัจนัทร์ ถึงวนัพฤหสั 

จะพบว่าช่วงเวลาท่ีมีผู้ ใช้งานมากท่ีสดุคือ ช่วงเวลาเลิกงาน และน้อยท่ีสดุในช่วงหวัค่ําถึงดกึ และ

พบว่ามีผู้ ใช้งานท่ีเป็นวยัเด็กน้อยมาก โดยในช่วงก่อนเวลาทํางานผู้ ใช้ส่วนมากจะเป็นผู้สงูอาย ุแต่

ในช่วงเวลาอ่ืนนัน้ผู้ ใช้ส่วนมากจะเป็นกลุม่วยัรุ่นและวยัทํางาน และพบว่าตัง้แตใ่นช่วงเย็นเป็นต้น

ไปไมพ่บผู้ใช้งานท่ีเป็นผู้สงูอายเุลย เช่นเดียวกนักบักิจกรรมท่ีเกิดขึน้ โดยในช่วงก่อนเวลาทํางานจะ

มีความแตกตา่งจากช่วงเวลาอ่ืนมากคือ ผู้ใช้งานพืน้ท่ีสว่นใหญ่จะมาเพ่ือการออกกําลงักาย และมี

การรวมกลุ่มขนาดใหญ่ ตัง้แต่ 5 คนขึน้ไป ส่วนในเวลาอ่ืนๆนัน้กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการนั่ง

พกัผอ่น และเป็นผู้ใช้ท่ีมาคนเดียวหรือเป็นกลุม่ขนาดเลก็ 2-3คน เท่านัน้  (ตาราง 5.2) 

 โดยการแบง่ชว่งเวลานัน้ทําให้สามารถเปรียบเทียบระหวา่งกลุม่ผู้ใช้ในช่วงวยั และกิจกรรม

เดียวกนัในช่วงเวลาตา่งๆของวนัจนัทร์ถงึพฤหสัได้ ดงันี ้

 
ช่วงวัย 

 วยัเดก็ - ใช้งานพืน้ท่ีมากท่ีสดุในช่วงเวลาเลิกงาน และไม่มีการใช้งานพืน้ท่ีตัง้แตช่่วง

เย็นเป็นต้นไป  

 วยัรุ่น - ใช้งานพืน้ท่ีมากท่ีสดุในช่วงเย็นถึงหวัค่ํา และมีการใช้งานน้อยมากในช่วง

ก่อนเวลาทํางาน 

 วยัทํางาน - ใช้งานพืน้ท่ีมากท่ีสดุในช่วงเวลาเลิกงาน และใช้งานน้อยท่ีสดุในช่วงหวัค่ําถึง

ดกึ 

 วยัสงูอาย ุ - ใช้งานพืน้ท่ีมากท่ีสดุในช่วงก่อนเวลาทํางานและไม่มีการใช้งานในช่วงหวัค่ํา

ถึงดกึ 

 
กิจกรรม 
กิจกรรมแบบผอ่นคลาย 

 นัง่ - เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากในช่วงเวลาเลกิงาน และช่วงเย็นถงึหวัค่ํา 

 เดนิเลน่ - เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากในช่วงก่อนเวลาทํางานและช่วงเวลาเลกิงาน 

กิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว 

 วิ่ง - เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากในช่วงเวลาเลกิงาน และช่วงเย็นถงึหวัค่ํา 

 ออกกําลงักาย - เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากในช่วงก่อนเวลาทํางาน 
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 กีฬา - เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากในช่วงเย็นถึงหวัค่ําและไม่เกิดขึน้ในช่วงก่อน

เวลาทํางาน 

กิจกรรมท่ีเกิดจากสถานท่ี 

 สกัการะ - เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากในช่วงเวลาเลกิงาน 

 

ตารางท่ี 5.2 ตารางจํานวนผู้ใช้งานกิจกรรมตา่งๆแบง่ตามอายแุละช่วงเวลา ในวนัจนัทร์ถงึพฤหสั 

ช่วงเวลา อาย ุ

กิจกรรมแบบผ่อน

คลาย 
กิจกรรมแบบมีการเคล่ือนไหว 

กิจกรรมท่ีเกิดจาก

สถานท่ี 
รวม 

นัง่ 
ยืน/ 

เดินเลน่ 
เดิน/ว่ิง 

ออก

กําลงั 

แบตมิน

ตนั 
ถ่ายรูป สกัการะ 

ช่วงก่อน

เวลา

ทํางาน 

วยัเดก็ - 1 - - - - - 1 

40 

วยัรุ่น - - - 1 - - - 1 

วยัทํางาน 2 - 4 5 - - - 11 

สงูอาย ุ 3 2 2 15 - - 5 27 

ช่วงเวลา

เลกิงาน 

วยัเดก็ 4 3 - - - - - 7 

61 

วยัรุ่น 13 1 2 - 2 - - 17 

วยัทํางาน 9 - 12 4 - - 5 30 

สงูอาย ุ 2 - 2 2 - - 1 7 

ช่วงเยน็

ถงึหวัค่ํา 

วยัเดก็ - - - - - - - - 

59 

วยัรุ่น 14 - 4 3 4 2 - 27 

วยัทํางาน 12 1 10 2 - - 2 27 

สงูอาย ุ 3 - - - - - 2 5 

ช่วง

หวัค่ําถงึ

ดกึ 

วยัเดก็ - - - - - - - - 

21 

วยัรุ่น 11 - - - - - - 11 

วยัทํางาน 4 - 3 - - - 3 10 

สงูอาย ุ - - - - - - - - 
รวม 181 
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2.2 วันศุกร์ 
2.2.1 ช่วงก่อนเวลาทํางาน (แผนผงั 5.5) 

ช่วงวยั  - ผู้ใช้งานสว่นมากเป็นผู้สงูอายแุละมีผู้ใช้งานในวยัเดก็และวยัรุ่นเพียง 1 

คนเทา่นัน้ 

กิจกรรม  - กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ส่วนมากเป็นการออกกําลงักาย และมีการรวมกลุ่ม

ใหญ่มากกวา่ 5 คน  

พืน้ท่ีประกอบกิจกรรม -  ในการออกกําลงักายแบบรวมกลุ่ม จะใช้พืน้ท่ีบริเวณ

ลานรอบฐาน และลานหลังบ่อนํา้บริเวณใกล้ทางเข้า4 และมีการนั่ง

พกัผอ่นกระจายทกุท่ีนัง่ในจํานวนใกล้เคียงกนั 

 
 แผนผงั 5.5 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงก่อนเวลาทํางานของวนัศกุร์ 
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2.2.2 ช่วงเวลาเลกิงาน (แผนผงั 5.6) 

ช่วงวยั  - ผู้ใช้งานสว่นมากเป็นผู้สงูอายแุละไมมี่ผู้ใช้งานท่ีเป็นวยัเดก็เลย 

กิจกรรม  - กิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากท่ีสุดคือการนั่งพักผ่อน และพบว่ามีผู้ เข้ามา

สกัการะพระบรมราชานสุาวรีย์คอ่นข้างมาก 

พืน้ท่ีประกอบกิจกรรม -  การนั่งพักผ่อนภายในพืน้ท่ีศึกษารวมตัวอยู่มากใน

บริเวณท่ีนัง่ 4 และท่ีนัง่ 3 การวิ่งสว่นมากใช้พืน้ท่ีทางเดนิรอบท่ี 3 

 

 

 

 
แผนผงั 5.6 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาเลกิงานของวนัศกุร์ 
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2.2.3 ช่วงเยน็ถึงหวัค่ํา (แผนผงั 5.7) 

ช่วงวยั  - ผู้ใช้งานสว่นมากเป็นวยัรุ่นและไมมี่ผู้ใช้งานท่ีเป็นวยัเดก็  

กิจกรรม  - กิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากท่ีสดุคือการนัง่จบักลุม่คยุกนั 2-3คน และพบว่ามี

การเลน่แบตมินตนัจํานวนมาก 

พืน้ท่ีประกอบกิจกรรม -  มีผู้ ใช้งานทั่วทัง้พืน้ท่ีจํานวนมาก บริเวณท่ีนั่ง 1-4มี

ผู้ ใช้งานจํานวนมากและมีการใช้ขอบต่างระดบัและขอบกระบะต้นไม้

เป็นพืน้ท่ีนัง่ การวิ่งออกกําลงักายจะใช้พืน้ท่ีทางเดินรอบท่ี 1 และ3 เป็น

จํานวนมาก 

 
 แผนผงั 5.7 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงเยน็ถงึหวัค่ําของวนัศกุร์ 
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2.2.4 ช่วงหวัค่ําถึงดกึ (แผนผงั 5.8) 

ช่วงวยั  - พบวา่มีผู้ใช้งานท่ีเป็นวยัรุ่นและวยัทํางานเท่านัน้ 

กิจกรรม  - กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ส่วนมากเป็นการนัง่พกัผ่อนและเดินเล่น และมีผู้ ใช้

เข้ามาสกัการะพระบรมราชานสุาวรีย์คอ่นข้างมาก 

พืน้ท่ีประกอบกิจกรรม -  ในบริเวณท่ีนั่ง 1 ยงัคงมีผู้ ใช้งานอยู่ และผู้ ใช้ส่วนหนึ่ง

เดนิเลน่ชมทศันียภาพรอบๆพืน้ท่ีลาน 

 

 

 
 

 
แผนผงั 5.8 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงหวัค่ําถงึดกึของวนัศกุร์ 
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2.2.5 สรุปผลการสํารวจข้อมลูเชิงพฤตกิรรมในวนัศกุร์ 

จากการสํารวจแต่ละช่วงเวลาของวนัศกุร์จะพบว่าในช่วงก่อนเวลาทํางานการใช้งานพืน้ท่ี

สว่นใหญ่จะเป็นการออกกําลงักายของกลุม่ผู้สงูอาย ุและมีกลุม่วยัทํางานเช้ามาใช้พืน้ท่ีในการออก

กําลงักายบ้างเล็กน้อย ในช่วงเวลาเลิกงานผู้ใช้งานท่ีมีจํานวนมากท่ีสดุคือผู้สงูอาย ุและกิจกรรมท่ี

เกิดมากท่ีสดุในช่วงเวลานีคื้อการนัง่พกัผ่อน ในช่วงเย็นถึงหวัค่ํา กลุ่มผู้ ใช้ท่ีมีจํานวนมากท่ีสดุคือ

วยัรุ่น คิดได้เป็น 60 เปอเซ็นต์ ของผู้ ใช้ในช่วงเวลานัน้ ส่วนในเวลาตัง้แต่หวัค่ําเป็นต้นไป จะมี

ผู้ใช้งานท่ีเป็นกลุม่วยัรุ่น และวยัทําการจํานวนใกล้เคียงกนั และโดยสว่นมากเข้ามาใช้พืน้ท่ีเพ่ือการ

พกัผอ่น(ตาราง 5.3) 

โดยการแบง่ช่วงเวลานัน้ทําให้สามารถเปรียบเทียบระหวา่งกลุม่ผู้ใช้ในช่วงวยั และกิจกรรม

เดียวกนัในช่วงเวลาตา่งๆของวนัจนัทร์ถึงพฤหสัได้ ดงันี ้

 
ช่วงวัย 
 วยัเดก็ - มีการใช้งานพืน้ท่ีในช่วงก่อนเวลาทําเพียง 1 คน และในช่วงเวลาอ่ืนไม่มีการ

ใช้งานพืน้ท่ีเลย  

 วยัรุ่น - ใช้งานพืน้ท่ีมากท่ีสดุในช่วงเย็นถึงหวัค่ํา และมีการใช้งานน้อยมากในช่วง

ก่อนเวลาทํางาน 

 วยัทํางาน - ใช้งานพืน้ท่ีมากท่ีสดุในช่วงเย็นถึงหวัค่ํา และใช้งานคอ่นช้างน้อยในช่วงเวลา

อ่ืนๆ 

 วยัสงูอาย ุ - ใช้งานพืน้ท่ีมากท่ีสดุในช่วงก่อนเวลาทํางานและไม่มีการใช้งานในช่วงหวัค่ํา

ถึงดกึ 

 
กิจกรรม 

กิจกรรมแบบผอ่นคลาย 

 นัง่ - เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากในช่วงเยน็ถงึหวัค่ํา 

 เดนิเลน่ - เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากในช่วงเยน็ถงึหวัค่ํา 

กิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว 

 วิ่ง - เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากในช่วงเยน็ถงึหวัค่ํา 

 ออกกําลงักาย - เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากในช่วงก่อนเวลาทํางาน 

 กีฬา(แบตมินตนั)-เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากในช่วงเย็นถึงหัวค่ํา และไม่เกิดขึน้ 

ในช่วงก่อนเวลาทํางานและช่วงเวลาเลกิงาน 
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กิจกรรมท่ีเกิดจากสถานท่ี 

 สกัการะ - เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากในช่วงเวลาเลกิงาน 

 เห็นได้ว่าช่วงเย็นถึงหวัค่ําซึ่งเป็นช่วงท่ีมีผู้ ใช้งานสงูสดุนัน้ เป็นช่วงท่ีเกิดกิจกรรม 

นัง่ เดนิเลน่ วิ่ง และกีฬา(แบตมินตนั)เกิดขึน้มากท่ีสดุด้วยเช่นกนั 

 

ตารางท่ี 5.3 ตารางจํานวนผู้ใช้งานกิจกรรมตา่งๆแบง่ตามอายแุละช่วงเวลา ในวนัศกุร์ 

ช่วงเวลา อาย ุ

กิจกรรมแบบผ่อน

คลาย 
กิจกรรมแบบมีการเคล่ือนไหว 

กิจกรรมท่ีเกิดจาก

สถานท่ี 
รวม 

นัง่ 
ยืน/ 

เดินเลน่ 
เดิน/ว่ิง 

ออก

กําลงั 

แบตมิน

ตนั 
ถ่ายรูป สกัการะ 

ช่วงก่อน

เวลา

ทํางาน 

วยัเดก็ - 1 - - - - - 1 

45 

วยัรุ่น - - - 1 - - - 1 

วยัทํางาน 1 2 7 5 - - - 15 

สงูอาย ุ 9 - 3 12 - - 4 28 

ช่วงเวลา

เลกิงาน 

วยัเดก็ - - - - - - - - 

44 

วยัรุ่น 10 - - - - 2 - 12 

วยัทํางาน 5 2 5 - - - 2 14 

สงูอาย ุ 4 1 5 2 - - 6 18 

ช่วงเยน็

ถงึหวัค่ํา 

วยัเดก็ - - - - - - - - 

132 

วยัรุ่น 46 4 6 2 28 - - 86 

วยัทํางาน 11 5 11 1 - - 2 30 

สงูอาย ุ 4 3 4 3 - - 2 16 

ช่วง

หวัค่ําถงึ

ดกึ 

วยัเดก็ - - - - - - - - 

28 

วยัรุ่น 5 3 - - 4 - 2 14 

วยัทํางาน 4 2 4 - - - 4 14 

สงูอาย ุ - - - - - - - - 
รวม 249 
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2.3 วันเสาร์ 
2.3.1 ช่วงก่อนเวลาทํางาน (แผนผงั 5.9) 

ช่วงวยั  - ผู้ ใช้งานส่วนใหญ่เป็นผู้สงูอาย ุและมีผู้ ใช้งานท่ีเป็นวยัเด็กและวยัรุ่น

น้อยมาก 

กิจกรรม  - กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ส่วนมากเป็นการออกกําลงักาย และมีผู้ ใช้ส่วนหนึ่ง

เข้ามาใช้พืน้ท่ีเพ่ือการพกัผอ่น 

พืน้ท่ีประกอบกิจกรรม - การออกกําลงักายท่ีมีการรวมกลุ่มใช้พืน้ท่ีบริเวณลาน

รอบฐาน และผู้ ท่ีออกกําลงักายตามลําพงัส่วนมากใช้พืน้ท่ีลานใกล้กับ

ทางเข้า1 และทางลอดใต้ดนิ 

 
แผนผงั 5.9 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงก่อนเวลาทํางานของวนัเสาร์ 
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2.3.2 ช่วงเวลาเลกิงาน (แผนผงั 5.10) 

ช่วงวยั  - ผู้ใช้งานสว่นใหญ่เป็นวยัทํางาน และผู้ใช้ท่ีเป็นวยัรุ่นมีจํานวนน้อยท่ีสดุ 

กิจกรรม  - กิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากท่ีสดุคือการวิ่งออกกําลงักาย และมีการใช้พืน้ท่ี

เพ่ือการพกัผอ่นจํานวนมาก 

พืน้ท่ีประกอบกิจกรรม - ผู้ใช้สว่นมากใช้ทางเดินรอบท่ี2 และ 3 ในการเดิน และวิ่ง

ออกกําลงักาย มีผู้ใช้บางสว่นนัง่พกัผอ่นในบริเวณท่ีนัง่ 3 

 

 

 

 
แผนผงั 5.10 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงวลาเลิกงานของวนัเสาร์ 
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2.3.3 ช่วงเยน็ถึงหวัค่ํา (แผนผงั 5.11) 

ช่วงวยั  - พบว่ามีผู้ ใช้งานทุกวยัในจํานวนค่อนข้างมาก และมีผู้ ใช้ท่ีเป็นวยั

ทํางานมากท่ีสดุ 

กิจกรรม  - ผู้ ใช้ส่วนใหญ่มาใช้พืน้ท่ีเพ่ือการพกัผ่อนทัง้การนัง่ และเดินเล่น และมี

ผู้ใช้พืน้ท่ีเพ่ือออกกําลงักายจํานวนคอ่นข้างมาก 

พืน้ท่ีประกอบกิจกรรม - กลุม่ผู้ ใช้พืน้ท่ีเพ่ือการพกัผ่อนส่วนมากอยู่ในพืน้ท่ีนัง่ 1-4 

และมีการกระจายตวัในบริเวณลานรอบฐาน ในการเดินเลน่ส่วนมากจะ

อยู่ในพืน้ท่ีลานรอบฐาน เส้นทางเดินรอบท่ี1 และบริเวณทางเข้าท่ี 1 ซึง่

อยูด้่านหน้าของพระบรมราชานสุาวรีย์ 

 
 แผนผงั 5.11 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงเยน็ถงึหวัค่ําของวนัเสาร์ 
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2.3.4 ช่วงหวัค่ําถึงดกึ (แผนผงั 5.12) 

ช่วงวยั  - ผู้ใช้งานกลุ่มท่ีมีจํานวนมากท่ีสดุคือวยัทํางาน รองลงมาคือวยัรุ่น และ

ไมมี่ผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีเลย 

กิจกรรม  - กิจกรรมท่ีเกิดขึน้สว่นมากเป็นการนัง่พกัผอ่นและเดนิเลน่ 

พืน้ท่ีประกอบกิจกรรม - ผู้ ใช้มีการนัง่กระจายตวัตามท่ีนัง่ 1,2,4 และภายในลาน

รอบฐานกลุม่ผู้ใช้ท่ีเดนิเลน่ภายในพืน้ท่ีเป็นกลุม่ขนาดกลาง 3-5คน 

 

 

 

 
 แผนผงั 5.12 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงหวัค่ําถงึดกึของวนัเสาร์ 
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2.3.5 สรุปผลการสํารวจข้อมลูเชิงพฤตกิรรมในวนัเสาร์ 

จากการสํารวจลกัษณะของพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาต่างๆของวันเสาร์ จะพบว่า

ช่วงเวลาท่ีมีผู้ ใช้งานมากท่ีสุดคือ ช่วงเวลาเลิกงาน และน้อยท่ีสุดในช่วงหัวค่ําถึงดึก และพบว่า

ในช่วงก่อนเวลาทํางาน และช่วงหวัค่ําถึงดึกมีผู้ ใช้งานท่ีเป็นวยัเด็กน้อยมาก โดยในช่วงก่อนเวลา

ทํางานผู้ ใช้ส่วนมากจะเป็นผู้สงูอาย ุแต่ในช่วงเวลาอ่ืนนัน้ผู้ ใช้ส่วนมากจะเป็นวยัทํางาน ทางด้าน

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงก่อนเวลาทํางานและเวลาเลิกงาน ผู้ ใช้งานส่วนใหญ่จะมาเพ่ือการออก

กําลงักาย และมีการรวมกลุม่ขนาดใหญ่ ตัง้แต่ 5 คนขึน้ไป ส่วนในเวลาเย็นถึงหวัค่ํา และหวัค่ําถึง

ดกึนัน้กิจกรรมสว่นใหญ่จะเป็นการนัง่พกัผอ่น (ตาราง 5.4) 

 โดยการแบง่ชว่งเวลานัน้ทําให้สามารถเปรียบเทียบระหวา่งกลุม่ผู้ใช้ในช่วงวยั และกิจกรรม

เดียวกนัในช่วงเวลาตา่งๆของวนัเสาร์ได้ ดงันี ้

 
ช่วงวัย 

 วยัเดก็ - ใช้งานพืน้ท่ีมากท่ีสดุในช่วงเย็นถึงหวัค่ํา และมีการใช้งานน้อยมากในช่วง

ก่อนเวลาทํางานและช่วงหวัค่ําถึงดกึ  

 วยัรุ่น - ใช้งานพืน้ท่ีมากท่ีสดุในช่วงเย็นถึงหวัค่ํา ส่วนในช่วงเวลาอ่ืนมีการใช้งาน

คอ่นข้างน้อย 

 วยัทํางาน - ใช้งานพืน้ท่ีมากท่ีสุดในช่วงเย็นถึงหัวค่ํา ส่วนในเวลาอ่ืนมีจํานวนผู้ ใช้งาน

ใกล้เคียงกนั 

 วยัสงูอาย ุ - ใช้งานพืน้ท่ีมากท่ีสดุในช่วงก่อนเวลาทํางานและไม่มีการใช้งานในช่วงหวัค่ํา

ถึงดกึ 

 
กิจกรรม 
กิจกรรมแบบผอ่นคลาย 

 นัง่ - เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้คอ่นข้างมากตลอดทัง้วนั แตม่ากท่ีสดุในช่วงเย็น

ถึงหวัค่ํา  

 เดนิเลน่ - เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากท่ีสดุในช่วงเยน็ถงึหวัค่ํา 

กิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว 

 วิ่ง - เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากในช่วงเยน็ถงึหวัค่ํา  

 ออกกําลงักาย - เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากท่ีสดุในช่วงก่อนเวลาทํางาน และไม่

เกิดขึน้เลยในช่วงเวลาเลกิงานและช่วงหวัค่ําถึงดกึ 
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 กีฬา - เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้น้อยมากในวนัเสาร์มีเพียง 2 คนในช่วงเย็นถึง

หวัค่ําเท่านัน้ 

กิจกรรมท่ีเกิดจากสถานท่ี 

 สกัการะ - เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากในช่วงเยน็ถงึหวัค่ํา 

 

ตารางท่ี 5.4 ตารางจํานวนผู้ใช้งานกิจกรรมตา่งๆแบง่ตามอายแุละช่วงเวลา ในวนัเสาร์ 

ช่วงเวลา อาย ุ

กิจกรรมแบบผ่อน

คลาย 
กิจกรรมแบบมีการเคล่ือนไหว 

กิจกรรมท่ีเกิดจาก

สถานท่ี 
รวม 

นัง่ 
ยืน/ 

เดินเลน่ 
เดิน/ว่ิง 

ออก

กําลงั 

แบต 

มินตนั 
ถ่ายรูป สกัการะ 

ช่วงก่อน

เวลา

ทํางาน 

วยัเดก็ - 1 - - - - - 1 

46 

วยัรุ่น 2 - - - - - - 2 

วยัทํางาน 5 1 3 5 - - - 14 

สงูอาย ุ 5 2 1 19 - - 2 29 

ช่วงเวลา

เลกิงาน 

วยัเดก็ 1 3 1 - - - - 5 

30 

วยัรุ่น 1 - 2 - - - - 3 

วยัทํางาน 3 1 8 - - - 2 14 

สงูอาย ุ 3 - 3 - - - 2 8 

ช่วงเยน็

ถงึหวัค่ํา 

วยัเดก็ 1 9 2 - - - - 12 

106 

วยัรุ่น 11 3 4 - 2 1 3 24 

วยัทํางาน 21 9 22 1 - - 6 59 

สงูอาย ุ 1 3 3 2 - - 2 11 

ช่วง

หวัค่ําถงึ

ดกึ 

วยัเดก็ - 1 - - - - - 1 

27 

วยัรุ่น 3 5 2 - - - - 1 

วยัทํางาน 9 2 3 - - - 2 16 

สงูอาย ุ - - - - - - - - 
รวม 209 
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 2.4 วันอาทติย์ 
2.4.1 ช่วงก่อนเวลาทํางาน (แผนผงั 5.13) 

ช่วงวยั - ผู้ ใช้งานท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือวยัทํางาน และไม่มีผู้ ใช้งานท่ีเป็นวัย

เดก็ 

กิจกรรม  - กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ส่วนมากเป็นการวิ่งออกกําลังกาย และไม่มีการ

รวมกลุม่ออกกําลงักาย  

พืน้ท่ีประกอบกิจกรรม - มีการใช้ทางเดินรอบท่ี 1,2และ3 ในการวิ่งออกกําลงักาย

จํานวนมาก และมีการใช้ท่ีนัง่ 3 และ 4 ในการนัง่พกั 

 

 
 แผนผงั 5.13 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงก่อนเวลาทํางานของวนัอาทิตย์ 
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2.4.2 ช่วงเวลาเลกิงาน (แผนผงั 5.14) 

ช่วงวยั  - กลุม่ผู้ใช้ท่ีมีจํานวนมากท่ีสดุคือวยัทํางาน และน้อยท่ีสดุคือวยัรุ่น 

กิจกรรม  - กิจกรรมท่ีเกิดขึน้สว่นมากเป็นการวิ่งออกกําลงักาย และการนัง่พกัผอ่น 

พืน้ท่ีประกอบกิจกรรม - มีการใช้ทางเดินรอบท่ี1 และ3ในการวิ่งออกกําลงักาย 

และมีการใช้พืน้ท่ีบริเวณใกล้กับทางลอดใต้ดิน ในการนัง่พกัผ่อน และ

ออกกําลงักาย 
 
 
 

 
 แผนผงั 5.14 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาเลิกงานของวนัอาทิตย์ 
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2.4.3 ช่วงเยน็ถึงหวัค่ํา (แผนผงั 5.15) 

ช่วงวยั  - กลุม่ผู้ใช้ท่ีมีจํานวนมากท่ีสดุคือวยัทํางาน และรองลงมาคือวยัรุ่น 

กิจกรรม  - กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ส่วนมากเป็นการนัง่พกัผ่อนและเดินเล่น  และมีผู้ ใช้

เข้ามาสกัการะพระบรมราชานสุาวรีย์จํานวนมาก 

พืน้ท่ีประกอบกิจกรรม – มีผู้ ใช้พืน้ท่ีนัง่จํานวนมาก และมากท่ีสดุท่ีท่ีนัง่ 1 และมี

การนัง่ตามขอบตา่งระดบัและขอบกระบะต้นไม้ สว่นผู้ใช้ท่ีเดนิเลน่มีการ

กระจายตวัทัว่พืน้ท่ีลาน 

 

 

 
 แผนผงั 5.15 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงเยน็ถงึหวัค่ําของวนัอาทิตย์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



75 
 

2.4.4 ช่วงหวัค่ําถึงดกึ (แผนผงั 5.16) 

ช่วงวยั  - พบว่ากลุม่ผู้ ใช้ท่ีมีจํานวนมากท่ีสดุคือวยัทํางาน มีผู้ ใช้ท่ีเป็นวยัสงูอายุ

เพียงคนเดียวและไมมี่ผู้ใช้วยัเดก็เลย 

กิจกรรม  - กิจกรรมท่ีเกิดขึน้สว่นมากเป็นการนัง่พกัผอ่น  

พืน้ท่ีประกอบกิจกรรม - ในพืน้ท่ีนัง่ 1 ถึง 4 มีผู้ ใช้เพียงท่ีนัง่ละ 1 ถึง 2 คนเท่านัน้ 

และมีการเดนิเลน่และวิ่งออกกําลงักายในทางเดนิรอบท่ี 2 
 
 
 

 
 แผนผงั 5.16 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงหวัค่ําถงึดกึของวนัอาทิตย์ 
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2.4.5 สรุปผลการสํารวจข้อมลูเชิงพฤตกิรรมในวนัอาทิตย์ 

จากการสํารวจลกัษณะของพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาต่างๆของวนัอาทิตย์ จะพบว่า

ช่วงเวลาท่ีมีผู้ใช้งานมากท่ีสดุคือ ช่วงเย็นถึงหวัค่ํา และน้อยท่ีสดุในช่วงหวัค่ําถึงดกึ  โดยในช่วงก่อน

เวลาทํางานผู้ ใช้ส่วนมากจะเป็นผู้สงูอาย ุแต่ในช่วงเวลาอ่ืนนัน้ผู้ ใช้ส่วนมากจะเป็นวยัทํางาน และ

พบว่ามีผู้ ใช้งานท่ีเป็นผู้สงูอายนุ้อยมาก ทางด้านกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ ในช่วงก่อนเวลาทํางานและ

ช่วงเวลาเลิกงาน กิจกรรมท่ีมีมากท่ีสุดคือการวิ่งออกกําลงักาย แต่ในช่วงเย็นถึงหัวค่ําและช่วง

หวัค่ําถึงดกึนัน้กิจกรรมสว่นใหญ่จะเป็นการนัง่พกัผอ่น  (ตาราง 5.5) 

 โดยการแบง่ชว่งเวลานัน้ทําให้สามารถเปรียบเทียบระหวา่งกลุม่ผู้ใช้ในช่วงวยั และกิจกรรม

เดียวกนัในช่วงเวลาตา่งๆของวนัจนัทร์ถงึพฤหสัได้ ดงันี ้

 
ช่วงวัย 

 วยัเดก็ - ใช้งานพืน้ท่ีมากท่ีสดุในช่วงเย็นถึงหวัค่ํา และไม่มีการใช้งานพืน้ท่ีเลยในช่วง

ก่อนเวลาทํางาน และช่วงหวัค่ําถึงดกึ 

 วยัรุ่น - ใช้งานพืน้ท่ีมากท่ีสุดในช่วงเย็นถึงหัวค่ํา และมีการใช้งานน้อยมากใน

ช่วงเวลาเลกิงาน และช่วงหวัค่ําถึงดกึ 

 วยัทํางาน - ใช้งานพืน้ท่ีคอ่นข้างมากตลอดทัง้วนั และมากท่ีสดุในช่วงเย็นถึงหวัค่ํา ใช้งาน

น้อยท่ีสดุในช่วงหวัค่ําถึงดกึ 

 วยัสงูอาย ุ - ใช้งานพืน้ท่ีมากท่ีสดุในช่วงก่อนเวลาทํางานมีการใช้งานค่อนข้างน้อยใน

ช่วงเวลาเลกิงาน และช่วงเย็นถึงหวัค่ํา และไมมี่การใช้งานในช่วงหวัค่ําถึงดกึ 

 
กิจกรรม 
กิจกรรมแบบผอ่นคลาย 

 นัง่ - เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากในช่วงเยน็ถงึหวัค่ํา 

 เดนิเลน่ - เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากในช่วงเย็นถงึหวัค่ํา และไมเ่กิดขึน้เลยในช่วง

ก่อนเวลาทํางาน 

กิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว 

 วิ่ง - เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากในช่วงก่อนเวลาทํางาน  

 ออกกําลงักาย - เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้คอ่นข้างน้อยในช่วงก่อนเวลาทํางาน และ

ช่วงเย็นถึงหวัค่ําและไมเ่กิดขึน้เลยในช่วงหวัค่ําถึงดกึ 
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 กีฬา(แบตมินตนั)-เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้น้อยมากในวนัอาทิตย์ มีเพียง 2 คนในช่วง

เวลาเลกิงานเท่านัน้  

กิจกรรมท่ีเกิดจากสถานท่ี 

 สกัการะ - เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากในช่วงเวลาเลกิงาน 

 

ตารางท่ี 5.5 ตารางจํานวนผู้ใช้งานกิจกรรมตา่งๆแบง่ตามอายแุละช่วงเวลา ในวนัอาทิตย์ 

ช่วงเวลา อาย ุ

กิจกรรมแบบผ่อน

คลาย 
กิจกรรมแบบมีการเคล่ือนไหว 

กิจกรรมท่ีเกิดจาก

สถานท่ี 
รวม 

นัง่ 
ยืน/ 

เดินเลน่ 
เดิน/ว่ิง 

ออก

กําลงั 

แบตมิน

ตนั 
ถ่ายรูป สกัการะ 

ช่วงก่อน

เวลา

ทํางาน 

วยัเดก็ - - - - - - - - 

42 

วยัรุ่น 4 - 4 - - - - 8 

วยัทํางาน 2 - 8 3 - - 1 14 

สงูอาย ุ 7 - 9 3 - - 1 20 

ช่วงเวลา

เลกิงาน 

วยัเดก็ 2 - - - 2 - - 4 

33 

วยัรุ่น - - - - - - 1 1 

วยัทํางาน 6 - 10 1 - - 6 23 

สงูอาย ุ 2 1 2 - - - - 5 

ช่วงเยน็ 

ถงึหวัค่ํา 

วยัเดก็ 3 6 - - - - - 9 

80 

วยัรุ่น 8 10 1 - - - 4 23 

วยัทํางาน 21 4 7 5 - - 5 42 

สงูอาย ุ 2 - 1 1 - - 2 6 

ช่วง

หวัค่ําถงึ

ดกึ 

วยัเดก็ - - - - - - - - 

16 

วยัรุ่น 2 - - - - - - 2 

วยัทํางาน 5 2 3 - - - 3 13 

สงูอาย ุ - - - - - - 1 1 

รวม 171 
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3. สรุปจาํนวนผู้ใช้งานในแต่ละช่วงเวลา 
 จากการเก็บข้อมลูพบวา่ ในช่วงเวลาตา่งๆกนั มีการเกิดพฤติกรรมท่ีตา่งกนั แตใ่นช่วงเวลา

เดียวกันในทุกๆวัน มีการเกิดพฤติกรรมและรูปแบบกิจกรรมท่ีมีความสอดคล้องกันจึงทําการ

เปรียบเทียบโดยใช้ช่วงเวลาเป็นปัจจยัหลกัเพ่ือจดักลุม่ข้อมลูท่ีได้จากการสํารวจ 
 3.1 ช่วงก่อนเวลาทาํงาน 

 3.1.1 สรุปจํานวนผู้ใช้งานแบง่ตามช่วงวยั (ภาพ 5.1) 

ในช่วงก่อนเวลาทํางานของทกุวนั พบว่ากลุม่ผู้ ใช้หลกัคือผู้สงูอาย ุและผู้ใช้รองคือ

วยัทํางาน โดยมีจํานวนใกล้เคียงกนัทกุวนั  และพบว่าเป็นช่วงท่ีมีผู้ ใช้เป็นวยัเด็กน้อยมาก 

หรือในบางวนัไม่มีเลย ส่วนผู้ ใช้ท่ีเป็นวยัรุ่นในวนัเสาร์ อาทิตย์จะมีจํานวนมากกว่าในวนั

ธรรมดา 

3.1.2 สรุปจํานวนผู้ใช้งานแบง่ตามกิจกรรม (ภาพ 5.2) 

ในช่วงก่อนเวลาทํางานพบว่ากิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากคือกิจกรรมท่ีมีการเคลื่อนไหว 

ซึง่ในวนัอาทิตย์จะเป็นการวิ่งออกกําลงักายมากกว่า สว่นในวนัอ่ืนๆ จะเป็นการออกกําลงั

กายเบาๆอยูก่บัท่ีมากกว่า  ไม่มีการเลน่กีฬา มีผู้ ใช้พืน้ท่ีเพ่ือการพกัผ่อนคอ่นข้างน้อย และ

น้อยมากในวนัจนัทร์ถึงพฤหสั โดยจํานวนผู้ใช้งานทกุวนัคอ่นข้างใกล้เคียงกนั และถือเป็น

ช่วงท่ีมีคนเข้ามาสกัการะน้อย 

 
 ภาพ 5.1 แผนภมิูสรุปจํานวนผู้ใช้แบง่ตามช่วงวยัช่วง

ก่อนเวลาทํางาน 
ภาพ 5.2 แผนภมิูสรุปจํานวนผู้ใช้แบง่ตามกิจกรรม

ช่วงก่อนเวลาทํางาน 
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3.1.3 พืน้ท่ีประกอบกิจกรรม (ภาพ 5.17) 

ในช่วงก่อนเวลาทํางานพบว่ากิจกรรมแบบมีการเคล่ือนไหวแบบรวมกลุ่มจะใช้

พืน้ท่ีท่ีเป็นพืน้แข็ง และค่อนข้างมีบริเวณ เช่นบริเวณลานรอบฐาน และลานหลงับ่อนํา้ 

สว่นผู้ใช้งานท่ีมาตามลําพงัจะเลือกใช้พืน้ท่ีลานบริเวณใกล้กบัทางเข้า 
 
 
 

 
 

  

แผนผงั 5.17 การใช้งานพืน้ท่ีในช่วงก่อนเวลาทํางานของทกุวนั 
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3.2 ช่วงเวลาเลิกงาน 
 3.2.1 สรุปจํานวนผู้ใช้งานแบง่ตามช่วงวยั (ภาพ 5.3) 

ในช่วงเวลาเลิกงาน พบว่ากลุ่มผู้ ใช้หลกัคือวยัทํางาน และเข้าใช้พืน้ท่ีมากในวนั

จนัทร์ถึงพฤหสั มีเพียงวนัศกุร์เท่านัน้ท่ีมีผู้ ใช้งานท่ีเป็นผู้สงูอายมุากกว่าวยัทํางาน ส่วนใน

วนัอ่ืนจะมีผู้ใช้งานท่ีเป็นวยัสงูอายไุมม่ากนกั โดยทัว่ไปพบวา่ในวนัธรรมดามีผู้ ใช้งานท่ีเป็น

วยัรุ่นมากกวา่วนัเสาร์ อาทิตย์ 

3.2.2 สรุปจํานวนผู้ใช้งานแบง่ตามกิจกรรม (ภาพ 5.4) 

พบวา่ในวนัธรรมดากิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากคือการนัง่พกัผอ่น สว่นในวนัเสาร์อาทิตย์

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากคือการวิ่งออกกําลงักาย กิจกรรมประเภทการเดินเลน่ ออกกําลงักาย 

และการเล่นกีฬาเกิดขึน้ค่อนข้างน้อยในช่วงเวลานี ้ มีการสกัการะค่อนข้างมากและมาก

ท่ีสดุในวนัศกุร์  และพบวา่ในวนัธรรมดาจะมีจํานวนผู้ใช้งานรวมมากกวา่วนัเสาร์อาทิตย์ 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพ 5.3 แผนภมิูสรุปจํานวนผู้ใช้แบง่ตามช่วงวยัช่วง 

เวลาเลกิงาน 
ภาพ 5.4 แผนภมิูสรุปจํานวนผู้ใช้แบง่ตามกิจกรรม

ช่วงเวลาเลิกงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



81 
 

3.2.3 พืน้ท่ีประกอบกิจกรรม (ภาพ 5.18) 

พบว่ากิจกรรมแบบผ่อนคลายจะเกิดขึน้มากในพืน้ท่ีท่ีมีร่มเงา มีการรวมตวัมาก

บริเวณท่ีนั่ง 3 และ4 มีการรวมตวัปานกลางบริเวณท่ีนัง่1 และมีการกระจายการใช้งาน

บริเวณลานรอบฐาน สว่นการออกกําลงักายจะเกิดขึน้คอ่นข้างมากบริเวณลานใกล้กบัทาง

ลอดใต้ดนิ 

 

 
 

  

แผนผงั 5.18 การใช้งานพืน้ท่ีในช่วงเวลาเลิกงานของทกุวนั 
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3.3 ช่วงเยน็ถงึหวัคํ่า 
 3.3.1 สรุปจํานวนผู้ใช้งานแบง่ตามช่วงวยั (ภาพ 5.5) 

ช่วงเย็นถึงหวัค่ําพบว่ามีกลุ่มผู้ ใช้งานหลกัคือวยัรุ่นและวยัทํางาน ในวนัธรรมดา

นัน้ไม่มีผู้ ใช้งานท่ีเป็นวยัเด็กเลย แต่จะมีจํานวนเพิ่มขึน้ในวนัเสาร์อาทิตย์ ผู้ ใช้งานท่ีเป็น

กลุ่มวยัรุ่นจะมีจํานวนสูงมากในวันศุกร์ส่วนในวันอ่ืนๆจํามีจํานวนใกล้เคียงกัน สําหรับ

ผู้ ใช้งานท่ีเป็นวยัทํางานในวนัเสาร์อาทิตย์จะมีจํานวนมากกว่าวนัธรรมดา และผู้ ใช้งานท่ี

เป็นวยัสูงอายุจะเข้ามาใช้งานมากท่ีสุดในวนัศกุร์ และมีจํานวนน้อยในวนัอาทิตย์ถึงวนั

พฤหสั 

3.3.2 สรุปจํานวนผู้ใช้งานแบง่ตามกิจกรรม (ภาพ 5.6) 

ช่วงเย็นถึงหวัค่ํา พบว่ากิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากท่ีสดุคือการพกัผ่อน ทัง้การนัง่ และ

เดินเล่น  รวมถึงการวิ่งออกกําลงักายในช่วงเวลานีจ้ะเกิดขึน้มาก นอกจากนีพ้บว่าในวนั

ศกุร์มีการเล่นกีฬาประเภทแบตมินตนัสงูมาก  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้น้อยมากหรือไม่มี

เลยในวนัอ่ืนๆ โดยในวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ ช่วงเวลานีจ้ะมีผู้คนเข้ามาสกัการะพระบรมรา

ชานสุาวรีย์จํานวนมาก 

 

 
 

 

ภาพ 5.5 แผนภมิูสรุปจํานวนผู้ใช้แบง่ตามช่วงวยัช่วง

เยน็ถงึหวัค่ํา 
ภาพ 5.6 แผนภมิูสรุปจํานวนผู้ใช้แบง่ตามกิจกรรม

ช่วงเยน็ถงึหวัค่ํา 
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3.3.3 พืน้ท่ีประกอบกิจกรรม (ภาพ 5.19) 

เป็นช่วงเวลาท่ีมีจํานวนผู้ใช้งานมาก จงึมีการใช้พืน้ท่ีทัว้ทัง้บริเวณลาน แตพื่น้ท่ีท่ีมี

การใช้งานกิจกรรมแบบผ่อนคลายจํานวนมากคือบริเวณพืน้ท่ีนัง่ 1 ถึง 4 พืน้ท่ีใกล้กบัทาง

ลอดใต้ดิน และในบริเวณลานรอบฐาน ส่วนการออกกําลงักายจะเกิดขึน้บริเวณด้านข้าง

ของทางลอดใต้ดนิ และลานบริเวณทางเข้า1  

 

 
 
 
แผนผงั 5.19 การใช้งานพืน้ท่ีในช่วงเยน็ถงึหวัค่ําของทกุวนั 
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 3.4 ช่วงหวัคํ่าถงึดกึ  
 3.4.1 สรุปจํานวนผู้ใช้งานแบง่ตามช่วงวยั (ภาพ 5.7) 

ช่วงหัวค่ําถึงดึกของทุกวันพบว่ามีกลุ่มผู้ ใช้งานหลักคือวัยรุ่นและวัยทํางานใน

จํานวนใกล้เคียงกนั ถือเป็นช่วงท่ีมีผู้ ใช้งานในวยัเด็กและวยัสงูอายนุ้อยมาก หรือไม่มีเลย 

และพบว่ากลุ่มผู้ ใช้งานท่ีเป็นวยัรุ่นจะมีจํานวนน้อยมากในวนัอาทิตย์ สว่นวยัทํางานจะมี

จํานวนคอ่นข้างคงท่ีในทกุวนั 

3.4.2 สรุปจํานวนผู้ใช้งานแบง่ตามกิจกรรม (ภาพ 5.8) 

ช่วงหวัค่ําถึงดึกเป็นช่วงท่ีมีจํานวนผู้ ใช้งานค่อนข้างน้อยทกุวนั กิจกรรมส่วนใหญ่

เป็นกิจกรรมแบบผ่อนคลาย อย่างการนั่งคุยกัน หรือเดินเล่น และยังมีผู้ ใช้ทยอยมา

สกัการะพระบรมราชานสุาวรีย์เลก็น้อย สว่นกิจกรรมท่ีเป็นการเลน่แบตมินตนั ยงัคงเกิดขึน้

ในวนัศกุร์เท่านัน้ สว่นในวนัอ่ืนจะไมเ่กิดขึน้เลย 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพ 5.7 แผนภมิูสรุปจํานวนผู้ใช้แบง่ตามช่วงวยัช่วง

หวัค่ําถงึดกึ 
ภาพ 5.8 แผนภมิูสรุปจํานวนผู้ใช้แบง่ตามกิจกรรม

ช่วงหวัค่ําถงึดกึ 
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3.4.3 พืน้ท่ีประกอบกิจกรรม (ภาพ 5.20) 

พบวา่พืน้ท่ีท่ีมีการใช้งานมากเกิดจากกิจกรรมแบบผอ่นคลายเท่านัน้  และมีการใช้

พืน้ท่ีมากในบริเวณท่ีนัง่ 1,2และ 4 และภายในลานรอบฐานทางทิศใต้ 

 

 

 
 

 

 

แผนผงั 5.20 การใช้งานพืน้ท่ีในช่วงหวัค่ําถงึดกึของทกุวนั 
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3.5 การเปรียบเทยีบจาํนวนผู้ใช้ในแต่ละช่วงเวลา 
3.5.1 เปรียบเทียบจํานวนผู้ใช้งานแบง่ตามช่วงวยั 

เม่ือนําจํานวนผู้ ใช้งานรวมของแต่ละช่วงเวลามาเปรียบเทียบกันพบว่า จํานวน

ผู้ ใช้งานช่วงก่อนเวลาทํางานมีปริมาณท่ีคงท่ีท่ีสดุ ส่วนในช่วงเย็นถึงหวัค่ําในแต่ละวนัมี

ปริมาณผู้ใช้งานแตกตา่งกนัมาก โดยพบว่าในวนัจนัทร์ถึงพฤหสัช่วงเวลาเลิกงาน และช่วง

เย็นถึงหวัค่ําจะเป็นช่วงท่ีมีผู้ ใช้งานจํานวนมาก แต่หากเป็นช่วงวนัศกุร์ เสาร์ และอาทิตย์ 

จะพบวา่ ผู้ใช้งานจะมากท่ีสดุในช่วงเย็นถึงหวัค่ํา และมีปริมาณผู้ใช้งานสงูกว่าช่วงอ่ืนมาก 

ช่วงหัวค่ําถึงดึกคือช่วงเวลาท่ีมีผู้ ใช้งานน้อยท่ีสุดในทุกวัน และเม่ือดูจํานวนผู้ ใช้รวมจะ

พบวา่วนัศกุร์เป็นวนัท่ีมีผู้ ใช้งานรวมมากท่ีสดุ รองลงมาคือวนัเสาร์ วนัจนัทร์ถึงพฤหสั และ

มีผู้ใช้รวมน้อยท่ีสดุในวนัอาทิตย์ 
 

ตารางท่ี 5.6 ตารางคา่เฉล่ียของจํานวนผู้ใช้งานแบง่ตามช่วงเวลา 

วนั          ช่วงเวลา 
ช่วงก่อนเวลา

ทํางาน 
ช่วงเวลาเลิก

งาน 
ช่วงเยน็ ถงึ

หวัค่ํา 
ช่วงหวัค่ําถงึดกึ รวม 

วนัจนัทร์ถงึ พฤหสั 40 61 59 21 181 

วนัศกุร์ 45 44 132 28 249 

วนัเสาร์ 46 30 106 27 209 

วนัอาทิตย์ 42 33 80 16 171 

 
3.5.2 เปรียบเทียบจํานวนผู้ใช้งานแบง่ตามกิจกรรม 

เม่ือนําจํานวนผู้ ใช้งานกิจกรรมต่างๆของทุกช่วงเวลามาเปรียบเทียบกันพบว่า 

ช่วงเวลาท่ีมีการประกอบกิจกรรมสงูท่ีสดุในวนัศกุร์ถึงอาทิตย์คือช่วงเย็นถึงหวัค่ํา ส่วนใน

วนัจนัทร์ถึงพฤหสัในช่วงเวลาเลิกงาน และช่วงเย็นถึงหวัค่ําจะมีจํานวนผู้ ใช้งานใกล้เคียง

กนั กิจกรรมแบบท่ีเป็นการออกกําลงักายจะเกิดขึน้มากในช่วงก่อนเวลาทํางานเท่านัน้  ใน

วนัธรรมดาพบว่าตัง้แต่ช่วงเวลาเลิกงานเป็นต้นไปกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มากจะเป็นกิจกรรม

แบบผอ่นคลาย แตใ่นวนัเสาร์อาทิตย์ กิจกรรมแบบผอ่นคลายจะเกิดขึน้มากในช่วงเย็นเป็น

ต้นไป และการสกัการะพระบรมราชานสุาวรีย์ในวนัธรรมดาจะเกิดขึน้มากในช่วงเวลาเลิก

งาน แตใ่นวนัเสาร์อาทิตย์จะเกิดขึน้มาในช่วงเย็นถึงหวัค่ํา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



87 
 

 
 

 

 
 

 

 

3.5.3 เปรียบเทียบพืน้ท่ีประกอบกิจกรรม 

เม่ือนําการใช้งานพืน้ท่ีส่วนต่างๆของทุกช่วงเวลา และทุกวนัมาเปรียบเทียบกัน

(แผนผงั 5.21) พบวา่ กิจกรรมแบบผ่อนคลาย จะมีการใช้พืน้ท่ีซ้อนทบักนัมากท่ีสดุบริเวณ

ท่ีนัง่1,3และ 4 มีการซ้อนทบัเล็กน้อยบริเวณท่ีนัง่ 2 ลานใกล้ทางลอดใต้ดิน  และลานรอบ

ฐาน และมีการใช้งานโดยไม่เกิดการซ้อนทบักันในบริเวณลานรอบฐานทางด้านข้างของ

พระบรมราชานุสาวรีย์ ส่วนกิจกรรมประเภทการออกกําลังกาย มีการทับซ้อนกันมาก

บริเวณลานใกล้ทางลอดใต้ดิน มีการซ้อนทบักนัเล็กน้อยบริเวณลานใกล้ทางเข้าท่ี 1 และ

ไม่มีการซ้อนทบัในบริเวณลานหลงับ่อนํา้ นอกจากนีย้งัพบว่า ทัง้กิจกรรมแบบผ่อนคลาย

และการออกกําลงักาย ยังมีการใช้พืน้ท่ีร่วมกันในพืน้ท่ีบริเวณใกล้ทางลอดใต้ดิน และ

บริเวณลานรอบฐานทางทิศเหนือ แตเ่ป็นการใช้งานตา่งช่วงเวลากนั  

ภาพ 5.12 – 5.14 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในตอนกลางคืน 

ภาพ 5.9 - 5.11 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในตอนกลางวนั 
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4. ผลการสัมภาษณ์ 
 การสมัภาษณ์มีการเลือกสมัภาษณ์ผู้ใช้งานพืน้ท่ี ท่ีมีช่วงอาย ุและลกัษณะการใช้งานพืน้ท่ี

ด้วยกิจกรรมและช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน เพ่ือสอบถามพฤติกรรม และทัศนคติของผู้ ใช้ต่อลาน

สาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่โดยทําการสมัภาษณ์ผู้ใช้ 4 คน ดงันี ้

 ผู้ถกูสมัภาษณ์คนท่ี 1  เป็นเพศหญิง ในช่วงวยัสงูอาย ุท่ีมาใช้งานในช่วงเช้าวนัธรรมดา  

ผู้ถกูสมัภาษณ์คนท่ี 2  เป็นเพศชาย ในช่วงวยัรุ่น ท่ีมาใช้งานในช่วงเย็นวนัธรรมดา 

ผู้ถกูสมัภาษณ์คนท่ี 3  เป็นเพศหญิงในช่วงวยัทํางาน ท่ีมาใช้งานในช่วงเช้าวนัเสาร์ 

ผู้ถกูสมัภาษณ์คนท่ี 4 เป็นเพศชายในช่วงวยัสงูอาย ุท่ีมาใช้งานในช่วงเย็นวนัเสาร์ 

แผนผงั 5.21 การใช้งานพืน้ท่ีรวมทกุช่วงเวลาและทกุวนั 
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4.1 พฤตกิรรมของผู้ใช้ 
จากการสมัภาษณ์พบว่า ผู้ถกูสมัภาษณ์ทัง้หมดเดินทางมาด้วยการเดิน และพบว่าผู้ ท่ีเข้า

ใช้งานในช่วงก่อนเวลาทํางาน จะมาใช้งานพืน้ท่ีทกุวนัเพ่ือออกกําลงักายเป็นเวลาไม่เกิน 2 ชัว่โมง 

ส่วนผู้ ท่ีเข้าใช้งานในช่วงเย็นนัน้มกัจะเลือกใช้พืน้ท่ีในวนัท่ีสะดวกเท่านัน้ ในการเลือกใช้พืน้ท่ีผู้ถกู

สมัภาษณ์จะเลือกใช้พืน้ท่ีท่ีมีความสะดวกในการประกอบกิจกรรม คือผู้ ท่ีมาวิ่งออกกําลงักาย จะ

เลือกใช้ทางเดินรอบท่ี3 และทางเดินรอบนอก เน่ืองจากมีความกว้าง และไม่ทบัซ้อนกับผู้ ใช้งาน

กลุม่อ่ืนๆเช่น ท่ีนัง่ หรือพืน้ท่ีสกัการะ 

 
 4.2 ทศันคตต่ิอพืน้ที่ 

4.2.1 สิ่งท่ีผู้ ใช้จะคํานึงถึงเป็นสิ่งแรกหากกล่าวถึงลานสาธารณะบริเวณวงเวียน

ใหญ่ 

พบว่าผู้ ถูกสัมภาษณ์ 2ใน4คนท่ีอยู่ในวัยสูงอายุ จะคํานึงถึงพระเจ้าตากสิน

มหาราชเป็นสิง่แรก และอีก 2 คน จะนกึถึงพืน้ท่ีศนูย์กลางของชมุชน และพืน้ท่ีพกัผอ่น 

4.2.2 เหตผุลในการเลือกใช้พืน้ท่ีลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ 
เหตผุลหลกัในการเลือกใช้พืน้ท่ี คืออยู่ใกล้ท่ีพกัอาศยั มีพืน้ท่ีโลง่ มีพืน้ท่ีสําหรับนัง่

พกัผ่อน และมีบรรยากาศดี โดยจากผู้ถูกสมัภาษณ์ 2ใน4คนมีเหตุผลเพิ่มเติมคือ เป็นท่ี

รวมกลุ่มเพ่ือน และเป็นสถานท่ีท่ีมีผู้ ใช้งานกลุ่มเดิมตลอด คุ้ นหน้าคุ้ นตากัน จึงรู้สึก

ปลอดภยั และพบว่าผู้ถกูสมัภาษณ์ 3 ใน 4 คน เคยไปใช้พืน้ท่ีโล่งสาธารณะแห่งอ่ืนทัง้ใน

พืน้ท่ีฝ่ังธนบุรี เช่น สวนป่าเฉลิมพระเกียรติบริเวณใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน และ

สวนหยอ่มบริเวณเชิงสะพานพระปกเกล้า และนอกพืน้ท่ีฝ่ังธนบรีุ เช่น สวนสราณรมย์ สวน

ลุมพินี และพบว่าสาเหตุหลักในการเลือกใช้พืน้ท่ีโล่งสาธารณะแห่งอ่ืนนัน้เน่ืองจากมี

บรรยากาศดีกวา่ และมีความร่มร่ืนสามารถใช้พืน้ท่ีได้ตลอดทัง้วนั  

4.2.3 ความพงึพอใจและข้อเสนอแนะ 
พบวา่ผู้ถกูสมัภาษณ์ทัง้ 4 คน มีความพงึพอใจในสถานท่ี เน่ืองจากมีบรรยากาศดี 

สะอาด คนไม่พลกุพล่าน และมีเจ้าหน้าท่ีดแูลความปลอดภยัตลอดเวลาและพบว่า 3ใน4

คนเคยมาใช้พืน้ท่ีก่อนการปรับปรุง และมี1คน ช่ืนชอบพืน้ท่ีภายหลงัการปรับปรุงมากกว่า

เน่ืองจากการท่ีไม่มีต้นไม้ใหญ่ทําให้เห็นพืน้ท่ีได้ทัว่ถึง รู้สึกปลอดภยั และ2 คน ชอบพืน้ท่ี

ทัง้ก่อนและหลงัการปรับปรุง โดยให้เหตผุลวา่ ก่อนการปรับปรุง พืน้ท่ีมีความร่มร่ืนดี แตไ่ม่

มีการบํารุงรักษาสถานท่ี และมีการเล่นกีฬา เช่นฟุตบอล ซึ่งส่งผลต่อผู้ ใช้งานกลุ่มอ่ืนๆ 

รวมถึงการไมมี่เวลาเปิดปิดสถานท่ี ทําให้ในตอนกลางคืนพืน้ท่ีลานกลายเป็นท่ีนอนของคน
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จรจัด ทําให้รู้สึกอันตรายในการใช้พืน้ท่ี และคิดว่าพืน้ท่ีภายหลังการปรับปรุงนัน้โล่งดี 

สง่เสริมให้เกิดมมุมองสูพ่ระบรมราชานสุาวรีย์ได้มากขึน้จริง แตก็่ไม่สามารถใช้งานในตอน

กลางวนัได้ 
ข้อเสนอแนะท่ีพบคือต้องการให้ปรับปรุงการเข้าถึงเน่ืองจากปัจจบุนัมีทางลอดใต้

ดินเพียงทางเดียวเท่านัน้ และไม่มีทางม้าลายในการเข้าถึงพืน้ท่ีลานจากด้านอ่ืนๆ และ

ต้องการให้เพิ่มสาธารณูปโภค เช่นห้องนํา้ซึ่งไม่มีในปัจจุบนัส่งผลให้เกิดความไม่สะดวก

สําหรับผู้ใช้ 

 
5. สรุปผลการเก็บข้อมูล 

จากการเก็บข้อมลูเชิงลึกของพฤติกรรมของผู้ ใช้งานพบว่า ลกัษณะการเกิดกิจกรรม และ

การใช้งานพืน้ท่ี ต่างมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัภายใต้ปัจจยัของช่วงเวลา และลกัษณะทางกายภาพ

ของผู้ใช้ จากแนวคดิและทฤษฎีท่ีได้ทําการศกึษาในตอนต้น พบว่า ยงัมีปัจจยัท่ีหลากหลายท่ีสง่ผล

ต่อการเกิดพฤติกรรม จึงต้องนําผลสรุปข้อมูลท่ีได้ มาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลกัษณะทาง

กายภาพ และพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในพืน้ท่ีศกึษา เพ่ือนําไปวิเคราะห์ และเกิดเป็นข้อเสนอแนะ

ในการพฒันาพืน้ท่ีลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ได้ 
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บทที่ 6 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 จากการเก็บข้อมลูทางกายภาพ พฤติกรรม และการสมัภาษณ์ผู้ ใช้งานภายในพืน้ท่ีศกึษา 

พบว่าปัจจยัทางกายภาพส่งผลโดยตรงต่อการเลือกใช้พืน้ท่ีในการประกอบกิจกรรม จึงต้องนํา

ข้อมลูทางด้านแนวคิดและทฤษฎีท่ีค้นคว้าได้ และข้อมลูเชิงลึกท่ีได้จากการสํารวจมาวิเคราะห์หา

ความสมัพนัธ์ เพ่ือหาข้อบกพร่องและอปุสรรคในการใช้งานพืน้ท่ี ซึง่ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์

ประเดน็ตา่งๆ ได้แก่ 

 - การวิเคราะห์ปัจจยัในการออกแบบท่ีสง่ผลตอ่การใช้งาน 

  - ถนนและการเข้าถึง 

  - พืน้ท่ีนัง่ 

  - แสงสวา่งและร่มเงา 

  - ประตมิากรรม 

  - การแบง่พืน้ท่ี 

  - ช่วงวนัและเวลา 

  - ความปลอดภยั 

 - การวิเคราะห์ความเหมาะสมในด้านความสอดคล้องกบัการใช้พืน้ท่ีกิจกรรม 

  - ลกัษณะของกิจกรรมท่ีสง่ผลตอ่ความต้องการพืน้ท่ีประกอบกิจกรรม 

  - การใช้ปริมาณผู้ใช้งานในการกําหนดขนาดสดัสว่นของพืน้ท่ี 

 
1. การวิเคราะห์ปัจจัยในการออกแบบที่ส่งผลต่อการใช้งาน 
 1.1 ถนนและการเข้าถงึ 
 พืน้ท่ีลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ สามารถเข้าถึงได้โดยการเดินเท้าเท่านัน้ 

เน่ืองจากภายในพืน้ท่ีไม่มีท่ีจอดรถ และมีทางเข้าทัง้หมด 5 ทาง เพ่ือรองรับผู้ ใช้งานจากทุกด้าน 

ประกอบด้วยทางเข้าท่ีเป็นทางลอดใต้ดิน 1ทาง(ทางเข้า 3) และทางเข้าโดยรอบลาน 4 ทางโดย

ผู้ใช้ต้องข้ามถนนท่ีไม่มีทางม้าลาย ทางเข้าท่ี 1 เป็นทางเข้าด้านหน้าของพระบรมราชานสุาวรีย์ มี

การตกแตง่ให้เป็นแกนทางพิธีการ รองรับรู้ใช้จากถนนลาดหญ้า ซึง่มีห้างสรรพสินค้า และโรงเรียน

กวดวิชาจํานวนมาก ทางเข้าท่ี 2 รองรับผู้ ใช้จากทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ 

ตลาดวงเวียนใหญ่ และสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ทางเข้าท่ี 3 เป็นทางลอดใต้ดนิจากบริเวณระหวา่ง
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ถนนอินทรพิทักษ์และถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซึ่งมีการจัดเจ้าหน้าท่ีดูแลความปลอดภยั จึง

พบวา่มีผู้ใช้เลือกใช้ทางเข้าท่ี 3 มากกวา่ทางเข้าท่ี 2และ4 โดยอาคารบริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ของธนาคาร

ออมสนิ ธนาคารทหารไทย และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทางเข้าท่ี 4 เป็นทางเข้าเพ่ือรองรับผู้ ใช้จาก

ถนนอินทรพิทกัษ์ ซึง่มีสถานท่ีสําคญัคือ วดัหิรัญรูจี วดัใหญศรีสพุรรณ และตลาดพล ูและทางเข้าท่ี 

5 รองรับผู้ ใช้จากทางถนนประชาธิปกโดยพบว่าผู้ ใช้ส่วนใหญ่มาจากบริเวณ ส่ีแยกบ้านแขก และ

สถาบนัศึกษา ได้แก่มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จ โรงเรียนศึกษา

นารี จงึพบวา่เป็นทางเข้าท่ีกลุม่ผู้ใช้ท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาใช้ (แผนผงั 6.1) 

 
 

 

แผนผงั 6.1 ถนนและการเข้าถงึ 

ภาพ 6.3 ทางเข้า 5 ภาพ 6.2 ภายในทางลอดใต้ดนิ ภาพ 6.1 ทางลอดใต้ดนิ 
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 ทางเข้าออกสง่ผลตอ่การเลือกใช้พืน้ท่ี เน่ืองจากในช่วงท่ีมีผู้ ใช้งานน้อย เช่นช่วงก่อนเวลา

ทํางาน(แผนผงั 6.2)  ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้พืน้ท่ีตามความต้องการ จะพบว่าในบริเวณลานใกล้

ทางเข้าท่ีเข้าถึงสะดวก มีการรวมตวัของกลุ่มผู้ ใช้งาน โดยไม่ได้เป็นกิจกรรมแบบมีการรวมกลุ่ม 

และเม่ือดกูารซ้อนทบัของกลุม่กิจกรรมของทกุช่วงเวลา(แผนผงั 6.3) จะพบว่า บริเวณริมทางลอด

ใต้ดินจะมีการซ้อนทบัของกิจกรรมทัง้กิจกรรมแบบผ่อนคลาย และกิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว 

และจากการสมัภาษณ์พบว่า ผู้ ใช้จะเลือกพืน้ท่ีใช้งานจากพืน้ท่ีว่างท่ีใกล้ท่ีสดุ และจะใช้พืน้ท่ีถัด

ออกไปเม่ือพบวา่มีผู้ใช้งานมากแล้ว จึงเห็นไดว่าการเข้าถึงลานในปัจจบุนัคอ่นข้างเป็นอปุสรรคตอ่

ผู้ใช้งานเน่ืองมีทางเข้าท่ีมีความปลอดภยัเพียงทางเดียว 

 
 

 
1.2 พืน้ที่น่ัง 

 ภายในลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่นัน้ มีการใช้พืน้ท่ีนั่งท่ีเป็นท่ีนั่งยาวตลอด

แนวทางทิศตะวนัตก ซึง่เป็นด้านหลงัของพระบรมราชานสุาวรีย์ ซึง่จากการสํารวจพบวา่เป็นพืน้ท่ีท่ี

มีการรวมตวัของกิจกรรมแบบพกัผอ่นในทกุช่วงเวลา(แผนผงั 6.4 ) และในบางช่วงเวลาท่ีมีผู้ใช้งาน

จํานวนมาก พบว่ามีการใช้พืน้ท่ีทางเดินด้านหน้าเพ่ือออกกําลงักาย และเล่นกีฬา(แผนผงั 6.5) จึง

เป็นการรบกวนผู้ ใช้ท่ีเข้ามาเพ่ือพกัผ่อน นอกจากนีย้งัพบว่าในช่วงเวลาท่ีมีผู้ ใช้งานจํานวนมาก 

ผู้ ใช้บางส่วนจะเลือกใช้พืน้ท่ีขอบกระบะต้นไม้ ขอบพืน้ต่างระดบั ขัน้บนัไดบริเวณฐาน รวมไปถึง

พืน้หญ้าเป็นท่ีนัง่พกัผ่อนอีกด้วย จากการสมัภาษณ์พบว่าผู้ ใช้มีความพึงพอใจกบัปริมาณพืน้ท่ีนัง่ 

เน่ืองจากไม่ต้องการให้มีผู้ ใช้ลานมากจนเกิดความแออดั และจากผลการสํารวจของวนัและเวลาท่ี

มีการนัง่พกัผอ่นสงูท่ีสดุยงัพบวา่พืน้ท่ีนัง่มีปริมาณเพียงพอตอ่การใช้งาน 

แผนผงั 6.2 การใช้พืน้ท่ีช่วงก่อนเวลาทํางาน แผนผงั 6.3 การใช้พืน้ท่ีรวมทกุช่วงเวลา 
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 1.3 แสงสว่างและร่มเงา 
 จากการสงัเกตการณ์พบว่าแสงสว่างและร่มเงามีความสําคญัอย่างมากต่อการเลือกใช้

พืน้ท่ี เน่ืองจากปัจจบุนัพืน้ท่ีศกึษามีลกัษณะเป็นลานโลง่และไม่มีการปลกูต้นไม้ใหญ่ สง่ผลให้ช่วง

กลางวนัแสงแดดส่องโดนพืน้ท่ีทัง้หมด และประกอบกับภายในลานไม่มีพืน้ท่ีส่วนท่ีเป็นพืน้หญ้า

ขนาดใหญ่ พืน้ผิวลานจึงมีการสะสมความร้อนไว้มาก ผู้ใช้งานจึงไม่สามารถเข้ามาใช้งานพืน้ท่ีได้ 

และจะมีผู้ ใช้งานอีกครัง้ในช่วง 17.00 – 18.00 น. (แผนผงั 6.6-6.7) ท่ีมีเงาจากอาคารโดยรอบตก

ทอดลงมายงัพืน้ท่ีลาน และกลุม่กิจกรรมท่ีเกิดขึน้สว่นมากจะอยูใ่นบริเวณท่ีมีร่มเงา 

 

แผนผงั 6.4 พืน้ท่ีท่ีเกิดกิจกรรมแบบพกัผอ่น แผนผงั 6.5 การใช้พืน้ท่ีช่วงเยน็ถงึหวัค่ําวนัศกุร์ 

แผนผงั 6.6 ร่มเงาในช่วง 17.00-18.00 น. แผนผงั 6.7 การใช้พืน้ท่ีช่วงท่ีมีร่มเงา 
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 ตัง้แตเ่วลา 18.00 น. ภายในลานมีการเปิดไฟ โดยมีการใช้ไฟท่ีหลากหลาย ทัง้สปอตไลท์

ขนาดใหญ่เพ่ือสร้างความสว่างพืน้ท่ีลานอย่างทัว่ถึง การติดตัง้เสาไฟตลอดแนวทางเดิน การฝังไฟ

ตามขอบพืน้ต่างระดบั และการติดตัง้ไฟส่องพระบรมราชานุสาวรีย์ ส่งผลให้ภายในพืน้ท่ีมีความ

สว่างอย่างทัว่ถึง และพบว่าเป็นช่วงเวลาท่ีมีการกระจายตวัของผู้ ใช้มากกว่าช่วงเวลาอ่ืนๆ และใน

บริเวณลานใกล้ทางเข้าจากถนนอินทรพิทกัษ์ ท่ีมีความสวา่งน้อยกวา่พืน้ท่ีอ่ืน พบวา่มีผู้ใช้งานน้อย

มาก (แผนผงั 6.8) 

 

 
 

 
แผนผงั 6.8 การใช้พืน้ท่ีช่วงเยน็ถงึหวัค่ําวนัศกุร์ 
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 1.4 ประตมิากรรม 
 เน่ืองจากประติมากรรมในพืน้ท่ีคือ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

จึงเป็นจดุดงึดดูผู้ ใช้งานจากทัง้ภายในชมุชน และจากนอกพืน้ท่ี เพ่ือเข้ามาสกัการะบชูา ทิศทาง

ของพระบรมราชานุสาวรีย์มีผลต่อการเกิดกิจกรรมอย่างมาก จากการสํารวจพบว่ากิจกรรมท่ี

เกิดขึน้บริเวณลานสกัการะ และแนวแกนทางเข้าด้านหน้าพระบรมราชานสุาวรีย์นัน้ จะมีเพียงการ

สกัการะและการเดินเลน่เท่านัน้ เน่ืองจากพระเจ้าตากสินเป็นท่ีเล่ือมใส ศรัทธาอย่างมากต่อคนใน

ชุมชน ซึ่งเป็นผู้ ใช้ส่วนใหญ่ ผู้ ใช้จึงเล่ียงไปใช้พืน้ท่ีอ่ืนเช่น ลานด้านข้างของทางเดินเพ่ือเป็นการ

แสดงความเคารพ และเพ่ือป้องกนัการรบกวนกนัของกิจกรรม (แผนผงั 6.9-6.12) 

 
 

 

แผนผงั 6.9 ผงัรวมการใช้งานพืน้ท่ีช่วงก่อนเวลาทํางาน แผนผงั 6.10 ผงัรวมการใช้งานพืน้ท่ีช่วงเวลาเลิกงาน 

แผนผงั 6.11 ผงัรวมการใช้งานพืน้ท่ีช่วงเยน็ถงึหวัค่ํา แผนผงั 6.12 ผงัรวมการใช้งานพืน้ท่ีช่วงหวัค่ําถงึดกึ 
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 1.5 การแบ่งพืน้ที่ 
จากการทําการสํารวจ พบว่าพืน้ท่ีภายในลานไม่ได้มีการแบ่งพืน้ท่ีเฉพาะสําหรับกิจกรรม

แบบมีการเคลื่อนไหว แต่ในส่วนท่ีเป็นพืน้ดาดแข็งจะถูกใช้งานมากกว่าส่วนท่ีเป็นพืน้หญ้า จาก

ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี จงึสามารถแบง่ออกเป็น 6 สว่น ดงันี ้

1 ลานบริเวณทางเข้า   4 พืน้ท่ีสกัการะ

  2 แกนทางเข้า    5 ลานรอบฐาน 

  3 พืน้ท่ีนัง่    6 พืน้ท่ีสําหรับเจ้าหน้าท่ี 

 
 

จากการสํารวจผู้ ใช้พืน้ท่ีลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่พบว่ากิจกรรมแบบมีการผ่อน

คลาย เกิดขึน้มากบริเวณพืน้ท่ีนัง่และลานรอบฐาน และกิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหวหากเป็นการ

ออกกําลงักายจะรวมตวัมากบริเวณลานบริเวณทางเข้า และการวิ่งออกกําลงักายจะเกิดขึน้มาก

บริเวณทางเดินรอบท่ี 3  (แผนผงั 6.3) ส่วนในบริเวณอ่ืนๆของลานจะมีผู้ ใช้กระจายตวัอย่างไม่

หนาแน่น และการสกัการะจะเกิดขึน้เฉพาะในบริเวณพืน้ท่ีสกัการะเท่านัน้ โดยในช่วงท่ีมีผู้ ใช้งาน

จํานวนมาก จะเกิดการใช้พืน้ท่ีซ้อนทบักนั เช่นการเล่นกีฬาบนเส้นทางเดิน(ภาพ 6.4) เน่ืองจากไม่

มีการกําหนดพืน้ท่ีเฉพาะนอกจากพืน้ท่ีนัง่ และพืน้ท่ีสกัการะ ก่อให้เกิดปัญหาตอ่ผู้ใช้เป็นอยา่งมาก 

แผนผงั 6.13 พืน้ท่ีใช้งานภายในลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ 
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 1.6 ช่วงวันและเวลา 
 ปัจจัยทางด้านเวลาส่งผลโดยตรงต่อกลุ่มผู้ ใช้และลกัษณะกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจาก

ข้อจํากดัด้านอาชีพ และท่ีอยูอ่าศยั โดยจากการเก็บข้อมลูแบง่เป็น 4 ช่วงเวลาพบวา่ 

 1.6.1 ช่วงก่อนเวลาทํางาน(ภาพ 6.6)  จากการเก็บข้อมลูและสมัภาษณ์เบือ้งต้น

พบว่า ผู้ ใช้ส่วนมากเป็นกลุ่มผู้สูงอายุท่ีไม่ต้องไปทํางาน หรือกลุ่มวยัทํางาน ท่ีทํางานท่ี

บ้าน ซึง่อยูใ่กล้กบัพืน้ท่ีลาน  

1.6.2 ช่วงเวลาเลิกงาน(ภาพ 6.7) พบว่าผู้ ใช้ช่วงวัยทํางานท่ีเข้าใช้พืน้ท่ีใน

ช่วงเวลานีมี้ทัง้ผู้ ท่ีอาศยัและผู้ ท่ีทํางานในบริเวณใกล้เคียง เห็นได้จากในวนัจนัทร์ถึงพฤหสั 

จะมีจํานวนมากกว่าช่วงวันสุดสัปดาห์ ส่วนกลุ่มผู้ ใช้ท่ีเป็นวัยรุ่น ส่วนมากจะมาจาก

สถานศึกษาในบริเวณใกล้เคียงเห็นได้จากในวนัเสาร์อาทิตย์จะมีผู้ ใช้งานในกลุ่มนีน้้อย

มาก โดยท่ีกิจกรรมสว่นใหญ่จะเกิดขึน้ในบริเวณท่ีมีร่มเงาจากอาคารรอบข้าง 

       

ภาพ 6.5  การรวมกลมุบนลานบริเวณทางเข้า ภาพ 6.4 การเลน่กีฬาบริเวณท่ีนัง่ 

ภาพ 6.7 แผนภมิูสรุปจํานวนผู้ใช้ช่วงเวลา

เลกิงาน 
ภาพ 6.6 แผนภมิูสรุปจํานวนผู้ใช้ช่วงก่อน

เวลาทํางาน 
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1.6.3 ช่วงเย็นถึงหวัค่ํา(ภาพ 6.8)  สําหรับผู้ ใช้ท่ีเป็นวยัรุ่น พบว่าจะเข้าใช้พืน้ท่ี

จํานวนมากในวนัศกุร์ และมีทัง้กิจกรรมแบบผ่อนคลาย และการออกกําลงักาย เน่ืองจาก

วนัรุ่งขึน้เป็นวนัหยดุ โดยมีทัง้ผู้ ท่ีมาจากสถานศกึษาและจากบ้านพกัอาศยั ส่วนในวนัอ่ืน

ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ ท่ีอาศยัในพืน้ท่ีใกล้เคียง จึงมีจํานวนใกล้เคียงกัน ส่วนผู้ ใช้ท่ีเป็นวัย

ทํางาน จะเลือกเข้าใช้พืน้ท่ีในวนัเสาร์อาทิตย์เน่ืองจากเป็นผู้อยู่อาศยัในบริเวณใกล้เคียง 

และไม่เหน่ือยจากการทํางาน กิจกรรมท่ีทํามกัเป็นการพาครอบครัวมาเดินเลน่พกัผ่อน จึง

พบวา่ในวนัเสาร์อาทิตย์จะมีกลุม่ผู้ใช้งานในวยัเดก็เพิ่มขึน้ด้วย 

1.6.4 ช่วงหวัค่ําถึงดกึ(ภาพ 6.9)  พบวา่ผู้ใช้สว่นใหญ่ท่ีใช้งานในเวลานี ้จะเป็นผู้ ท่ี

อยู่อาศยัในพืน้ท่ีใกล้เคียง สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และมกัเป็นผู้ ใช้ในช่วงวยัรุ่น 

และวยัทํางานเท่านัน้ 

      
  
 

1.7 ความปลอดภยั 
 ความปลอดภยัคือปัจจยัหลกัอีกส่วนหนึ่งท่ีมีผลต่การเลือกใช้พืน้ท่ี จากการสมัภาษณ์

พบว่าความปลอดภยัคือปัจจยัแรกท่ีผู้ ใช้จะคํานึงถึง และปัจจยัรองลงมาคือบรรยากาศของพืน้ท่ี 

โดยในปัจจบุนัภายในพืน้ท่ีวงเวียนใหญ่มีการจดัเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั ทัง้ในบริเวณลาน 

และทางลอดใต้ดิน มีการกําหนดเวลาเปิด ปิดลาน เพ่ือเล่ียงการเป็นพืน้ท่ีซ่องสมุในเวลากลางคืน 

และมีการติดตัง้ไฟส่องสว่างทั่วบริเวณลาน จึงสามารถลดปัญหาท่ีเกิดขึน้ก่อนการปรับปรุง

ทศันียภาพ และเป็นท่ีพอใจของผู้ใช้มาก 
 

ภาพ 6.9 แผนภมิูสรุปจํานวนผู้ใช้ช่วงหวัค่ํา

ถงึดกึ 
ภาพ 6.8 แผนภมิูสรุปจํานวนผู้ใช้ช่วงเยน็

ถงึหวัค่ํา 
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2. การวิเคราะห์ความเหมาะสมในด้านความสอดคล้องกับการใช้พืน้ที่กจิกรรม 
เน่ืองจากในการสร้างลานบริเวณวงเวียนใหญ่นัน้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์หลัก 2 

ประการคือ เพ่ือเป็นพืน้ท่ีในการประดิษฐานพระบรมราชานสุาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เพ่ือแสดงความเป็นศนูย์กลางของชมุชน และเพ่ือเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กให้คนในชมุชนได้ใช้

พกัผ่อน แต่ในภายหลงัได้มีการปรับปรุงภมูิทศัน์โดยคํานึงถึงความเป็นพืน้ท่ีโล่งบริเวณอนสุาวรีย์

เป็นหลกั ในรูปแบบของลานโล่ง ส่งผลให้ความสามารถในการใช้พืน้ท่ี และรูปแบบกิจกรรมท่ี

เกิดขึน้มีการเปลี่ยนแปลง และเกิดเป็นปัญหาทางการใช้งาน จึงต้องวิเคราะห์หาความเหมาะสม

และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ ใช้ ท่ีเกิดจากการใช้งานพืน้ท่ีภายหลงัการปรับปรุงสภาพภมูิ

ทัศน์ โดยความต้องการพืน้ท่ีต้องคํานึงถึงความเป็นลานสาธารณะ  ว่ามีความต้องการ

องค์ประกอบในลักษณะใดบ้าง พร้อมทัง้มีการจําแนกความต้องการพืน้ท่ีเฉพาะตามรูปแบบ

กิจกรรม และขนาดของพืน้ท่ีตามจํานวนผู้ใช้งานผู้ใช้งานกิจกรรมตา่งๆ 
 
2.1 ลักษณะของกิจกรรมที่ส่งผลต่อความต้องการพืน้ที่ประกอบกิจกรรม 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้บนลานสาธารณะเป็นไปได้ทัง้รูปแบบของการใช้งาน และในเชิง

สญัลกัษณ์ท่ีสําคญัของเมือง จึงควรมีการจดัการ และอนรัุกษ์ เพ่ือคงเอกลกัษณ์ของพืน้ท่ีไว้ ดงันัน้

ในการออกแบบจึงต้องคํานึงถึงความเหมาะสม ของกิจกรรมทุกประเภทท่ีจะเกิดขึน้ภายในพืน้ท่ี 

เพ่ือความสะดวก และความปลอดภยัของผู้ ใช้งาน โดยกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนัสามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนคือ กิจกรรมนนัทนาการ ซึง่ประกอบไปด้วย กิจกรรมแบบผ่อนคลาย และกิจกรรม

แบบมีการเคล่ือนไหว และอีกส่วนคือ กิจกรรมทางสงัคม ได้แก่การสกัการะบูชา การประกอบ

พิธีกรรม รวมไปถึงการรวมกลุม่ทางการเมืองอีกด้วย (ภาพ 6.10-11) 

 

  
 

 

 

ภาพ 6.10 กิจกรรมในวนัพระเจ้าตากสนิ ภาพ 6.11 กิจกรรมการชมุนมุทางการเมือง 
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2.1.1 กิจกรรมนนัทนาการ  

คือกิจกรรมท่ีมักเกิดจากการใช้งานของคนในชุมชน โดยมีรูปแบบหลากหลาย 

แตกตา่งไปตามเวลา และความต้องการของผู้ใช้ สามารถแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ คือ 

  - กิจกรรมแบบผอ่นคลาย 

ตารางท่ี 6.1 องค์ประกอบในลานสาธารณะเพ่ือกิจกรรมแบบผอ่นคลาย 

องค์ประกอบ ลกัษณะท่ีเหมาะสม ลกัษณะปัจจบุนั 

การปิดล้อม - การสร้างขอบของพืน้ท่ี ด้วยการใช้

องค์ประกอบ เช่น ท่ีนัง่ ผนงั เสา หรือ

ต้นไม้ เพ่ือให้ผู้ใช้รู้สกึวา่ด้านหลงัได้รับ

การปกป้อง 

- มีการทํารัว้เตีย้โดยรอบลาน และไม่

มีการปลูกต้นไม้ จึงให้ความรู้สึกปิด

ล้อมเพียงเลก็น้อย 

พืน้ท่ีนัง่ - ควรมีความหลากหลายของรูปแบบ 

เพ่ือรองรับกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

- มีทัง้การใช้ท่ีนั่งยาว  ขอบกระบะ 

ขอบตา่งระดบั และพืน้หญ้าเป็นท่ีนัง่ 

ต้นไม้ - การใช้ต้นไม้ใหญ่ในการสร้าง

ความรู้สกึโอบล้อมให้กบัพืน้ท่ี ชว่ยลด

อณุหภมูิ และให้ร่มเงา 

- ไม่มีการปลูกต้นใหญ่ มีการใช้ไม่พุ่ม

เพ่ือลดการคายความร้อนของพืน้ และ

ประดบัตกแตง่พืน้ท่ีเท่านัน้ 

นํา้ - การใช้เสียงนํา้เพ่ือกลบเสียงของ

เมือง  

- การใช้นํา้เพ่ือสร้างความใกล้ชิดกบั

ธรรมชาต ิ

- มีการใช้นํา้พ ุแตไ่มไ่ด้เปิดตลอดเวลา 

และมีบ่อนํา้แต่ไม่ใช้บริเวณท่ีเป็นท่ีนัง่ 

จึงพบว่า มีความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ใช้

และองค์ประกอบจากนํา้น้อยมาก 

บรรยากาศ - ความร่มร่ืน อากาศบริสทุธ์ิ  

- ปราศจากเสียงรบกวน 

- เน่ืองจากไม่มีการปลกูต้นไม้ใหญ่ จึง

ไมเ่กิดความร่มร่ืนในพืน้ท่ี  

- คาดวา่ภายในพืน้ท่ีจะมีปริมาณ

มลพิษทางอากาศคอ่นข้างสงู

เน่ืองจากถกูล้อมรอบโดยถนนทกุด้าน 

 
ภาพ 6.13 ความไมปิ่ดล้อมของพืน้ท่ี ภาพ 6.12 องค์ประกอบนํา้ 
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  -  กิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว 

ตารางท่ี 6.2 องค์ประกอบในลานสาธารณะเพ่ือกิจกรรมแบบมีการเคลือ่นไหว 

องค์ประกอบ ลกัษณะท่ีเหมาะสม ลกัษณะปัจจบุนั 

เส้นทางสญัจร - มีเส้นทางเดนิ หรือวิ่งออกกําลงักาย

ท่ีชดัเจน 

- ภายในลานแบง่เส้นทางเดินออกเป็น 

4 รอบ และมีทางเดินรอบนอกติดกับ

ถนน 

ขอบเขตของ

พืน้ท่ี 

- ควรแยกพืน้ท่ีออกจากกิจกรรมอ่ืนๆ 

เพ่ือป้องกนัการรบกวน 

- ไม่มีการแยกพืน้ท่ีเฉพาะจึงเกิดการ

ใช้พืน้ท่ีทับซ้อนกันในช่วงท่ีมีผู้ ใช้งาน

จํานวนมาก 

ขนาด - ควรมีพืน้ท่ีกว้างพอให้เกิดการ

รวมกลุม่ทํากิจกรรม หรือเพ่ือประกอบ

กิจกรรมท่ีมีการเคลื่อนไหวมาก 

- พืน้ท่ีส่วนท่ีกว้างคือลานบริเวณฐาน 

และทางเดิน ซึ่งเป็นพืน้ท่ีประกอบ

กิจกรรมอ่ืนๆ เช่นสักการะ และเดิน

ออกกําลงักาย 
 

 
 

 

2.1.2 กิจกรรมทางสงัคม 

กิจกรรมทางสงัคมคือกิจกรรมท่ีเกิดจากการมีปฎิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ใช้พืน้ท่ีร่วมกนั 

โดยในพืน้ท่ีวงเวียนใหญ่พบว่า กิจกรรมรูปแบบนีม้ักเกิดขึน้ในวันสําคญั งานประเพณี 

เทศกาลต่างๆ เพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรม รวมไปถึงการรวมกลุม่ทางการเมือง และ

ในวนัธรรมดาจะเกิดขึน้ในรูปแบบของกลุม่คนท่ีเข้ามาสกัการะพระบรมราชานสุาวรีย์ โดย

ท่ีพืน้ท่ีรองรับกิจกรรมทางสงัคมควรมีองค์ประกอบท่ีสําคญัคือ 

 

ภาพ 6.14 เส้นทางเดิน ภาพ 6.15 การใช้เส้นทางเดินเป็นพืน้ท่ีนัง่ 
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ตารางท่ี 6.3 องค์ประกอบในลานสาธารณะเพ่ือกิจกรรมทางสงัคม 

องค์ประกอบ ลกัษณะท่ีเหมาะสม ลกัษณะปัจจบุนั 

ประตมิากรรม - ต้องมีความโดดเด่น และมกัอยู่ตรง

กลางพืน้ท่ี 

- อยูบ่ริเวณกลางลาน 

รูปทรงของ

พืน้ท่ี 

- ควรมีความสมมาตรเพ่ือเน้นความ

สมบรูณ์ของพืน้ท่ี 

- มีลักษณะสมมาตรตามแนวแกน

ทางเข้า 

มมุมอง - สามารถมองเห็นได้งา่ยจากทกุ

ทิศทาง และต้องแยกจากอาคารอ่ืน

รอบข้าง  

- เปิดโลง่ และสามารถมองเห็นได้จาก

ทกุทิศทาง 

บรรยากาศ - ทศันียภาพต้องมีความสวยงาม  

- ไมถ่กูรบกวนจากสภาพแวดล้อม 

- ทศันียภาพไมส่วยงามนกัเน่ืองจาก

ความเปิดโลง่ของพืน้ท่ีทําให้เห็น

อาคารโดยรอบท่ีบางสว่นมีความทรุด

โทรม และมีป้ายโฆษณา สง่ผลให้พระ

บรมราขานสุาวรีย์ดไูมโ่ดดเดน่ 

ความสงูของสิง่

ปิดล้อม 

- ควรมีความสงูท่ีสม่ําเสมอกนั  

- มีรูปแบบสวยงาม  

- จากมมุมองภายใน พบวา่มีความสงู

แตกตา่งกนัตัง้แตอ่าคาร 2 ชัน้ ไป

จนถงึ คอนโดสงู 20 ชัน้ 
 

  
 

 

จากตารางเปรียบเทียบลักษณะท่ีเหมาะสม และลักษณะปัจจุบันนัน้ เห็นได้ว่าลาน

สาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ภายหลงัการปรับปรุงภมูิทศัน์นัน้ มีการออกแบบโดยไม่ได้คํานึงถึง

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จริงจึงส่งผลใหการแบ่งพืน้ท่ี ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

การซ้อนทบัของพืน้ท่ีใช้งาน นอกจากนีก้ารคํานึงความเป็นลานรอบพระบรมราชานุสาวรีย์เพียง

อยา่งเดียวนัน้ เม่ือออกแบบตามหลกัเกณฑ์แล้วจงึเกิดความไมส่มัพนัธ์กบัพืน้ท่ีโดยรอบ เช่น 

ภาพ 6.16 รูปทรงของพืน้ท่ี ภาพ 6.17 ทศันียภาพ และสิง่ปิดล้อม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



104 
 

- ความไม่สมัพนัธ์กนัของโครงสร้างภายในและโครงสร้างของเมือง โดยโครงสร้างภายใน

พืน้ท่ีมีความสมมาตรมีแนวแกนชดัเจน แต่ไม่มีความต่อเน่ืองกบัแนวแกนของพืน้ท่ี เช่นแกนทัง้ 4

ภายในลานสมัพันธ์กับทิศทางของพระบรมราชานุสาวรีย์ แต่ไม่สมัพันธ์กับแนวถนน จึงไม่เกิด

มมุมองท่ีมีประสทิธิภาพมากพอ (ภาพ 6.18) 

 
 

 

 - การตดัต้นไม้ใหญ่ในพืน้ท่ีวงเวียนใหญ่ และแนวถนนทัง้หมด เพ่ือเปิดมมุมองสู่พระบรม

ราชานสุาวรีย์ โดยไมคํ่านงึถึงระดบัสายตาและมมุองท่ีเกิดขึน้จริง สง่ผลกระทบทางการใช้งานพืน้ท่ี

ภายในคือไม่สามารถใช้พืน้ท่ีได้ในช่วงกลางวนั และกระทบต่อถนนโดยรอบคือ แสงแดดส่องโดน

พืน้ถนนโดยตรง จึงทําให้ผู้คนไม่อยากใช้ทางเดินเท้า ซึ่งเป็นการเข้าถึงลานเพียงวิธีเดียว (ภาพ 

6.19 - 6.22) 

 - การเปิดโล่งมุมมองโดยไม่คํานึงถึงลักษณะอาคารโดยรอบ จึงสูญเสียความเป็น

เอกลกัษณ์และขอบเขตท่ีชดัเจนของพืน้ท่ี เกิดความไม่สวยงามของภมูิทศัน์ท่ีเป็นฉากหลงัของพระ

บรมราชานสุาวรีย์ รวมทัง้ผู้ใช้ยงัไมส่ามารถรับรู้ถึงความปิดล้อมได้อีกด้วย 

ภาพ 6.18 ภาพภ่ายทางอากาศแสดงแนวแกนภายในลาน และแนวแกนถนน 
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 - ไม่เกิดความร่มร่ืนภายในพืน้ท่ี ซึ่งมีความสําคญัต่อกิจกรรมแบบผ่อนคลายมาก เห็นได้

จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ ใช้จะเลือกใช้งานพืน้ท่ี ท่ีมีบรรยากาศดีกว่า เช่น อุณหภูมิ ต่ํากว่า 

สภาพแวดล้อมสวยกวา่ 

 
 

 

 
 
 
 

2.2. การใช้คุณลักษณะและปริมาณผู้ใช้งานในการกาํหนดขนาดสัดส่วนของพืน้ที่ 
2.2.1 ปัจจยัทางคณุลกัษณะของผู้ใช้งาน 

 จากการศกึษาทฤษฎีและการเก็บข้อมลูจากพืน้ท่ีศกึษาพบว่าคณุลกัษณะของผู้ ใช้งานท่ี

สง่ผลตอ่การประกอบกิจกรรมคือ ช่วงอายซุึง่พบความแตกตา่งดงันี ้
- ช่วงวยัเด็ก เป็นกลุม่ผู้ ใช้ท่ีจะไม่เข้ามาในพืน้ท่ีลานตามลําพงั แต่จะมาพร้อมกบั

ผู้ปกครอง ดงัท่ีเห็นจากปริมาณผู้ ใช้งานในวนัท่ีมีวยัเด็กจํานวนมาก ก็จะมีผู้ ใช้ท่ีเป็นวยั

ทํางานมากขึน้ด้วย  

ภาพ 6.19 มมุมองจากถนนประชาธิปกก่อน 

การปรับปรุง 

ภาพ 6.21 มมุมองจากถนนประชาธิปกหลงั 

การปรับปรุง 

ภาพ 6.20 มมุมองจากถนนอินทรพิทกัษ์ก่อน 

การปรับปรุง 

ภาพ 6.22 มมุมองจากถนนอินทรพิทกัษ์หลงั 

การปรับปรุง 
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- ช่วงวยัรุ่น เน่ืองจากในช่วงเวลาท่ีทําการเก็บข้อมูลเป็นช่วงเปิดเทอมจึงพบว่า 

ผู้ใช้ท่ีเป็นวยัรุ่นจะเข้าใช้พืน้ท่ีในช่วงเลกิเรียนเป็นจํานวนมาก และมากท่ีสดุในวนัศกุร์ ซึง่มี

ผู้ ใช้ท่ีเป็นผู้อยู่อาศยัในพืน้ท่ี และมาจากสถาบนัการศกึษาท่ีใกล้กบัลาน สาเหตท่ีุผู้ ใช้กลุม่

นีม้ากในวนัศุกร์เน่ืองจากวนัรุ่งขึน้เป็นวนัหยุดและอาจไม่ได้อาศยัอยู่ในพืน้ท่ีท่ีสามารถ

เดินทางมายงัลานในวนัเสาร์และอาทิตย์ได้ ผู้ ใช้ท่ีเป็นช่วงวยัรุ่นจะเข้าใช้พืน้ท่ีเป็นกลุ่ม

ตัง้แต ่2 คนขึน้ไป และจะเลือกใช้พืน้ท่ีจากท่ีว่างท่ีมีผู้ ใช้งานน้อย จึงพบว่าเป็นกลุม่ท่ีมีการ

กระจายตวับนพืน้ท่ีลานมากท่ีสดุ 

- ช่วงวัยทํางาน เป็นช่วงวัยท่ีมีจํานวนผู้ ใช้พืน้ท่ีค่อนข้างคงท่ี และจากการ

สมัภาษณ์พบว่าผู้ ใช้ส่วนมากเป็นคนท่ีอาศยัในพืน้ท่ีใกล้เคียง ในระยะ 800 ม. และพบว่า

มีเพียงผู้ ใช้ท่ีเข้ามาสกัการะเท่านัน้ท่ีเคยเข้าใช้พืน้ท่ีลานเป็นครัง้แรก ผู้ใช้ในช่วงวยัทํางาน

มกัมาใช้พืน้ท่ีตามลําพงั หรือมีการรวมกลุ่มไม่เกิน 3 คน และมกัเป็นกิจกรรมแบบผ่อน

คลาย จงึพบวา่มีการรวมตวับริเวณท่ีนัง่ ลานรอบฐาน และเส้นทางเดนิท่ี 1 จํานวนมาก 

- ช่วงวยัสงูอาย ุโดยพบว่าทัง้หมดเป็นผู้อยู่อาศยัในพืน้ท่ีใกล้เคียงท่ีสามารถเดิน

มายงัพืน้ท่ีลานได้ จึงพบว่าเป็นกลุ่มผู้ ใช้ท่ีมีจํานวนค่อนข้างคงท่ีในช่วงเวลาเดียวกนัของ

ทุกวนั เป็นช่วงวยัท่ีเลือกใช้พืน้ท่ีงานในช่วงเช้าเป็นจํานวนมาก เพ่ือออกกําลงักาย และ

เล่ียงช่วงท่ีมีผู้ ใช้งานเยอะ เน่ืองจากต้องการความเป็นส่วนตวัสงู และมกัเข้าใช้งานตาม

ลําพงั จากการสํารวจพบว่ามีเพียง 2 กลุ่มเท่านัน้ท่ีมีการรวมกลุ่มเพ่ือออกกําลงักาย และ

เลือกใช้พืน้ท่ีท่ีใกล้กับทางเข้าออก หรือในบริเวณท่ีสามารถนั่งพักได้อย่างสะดวกเช่น 

บริเวณพืน้ท่ีนัง่ หรือขัน้บนัไดของฐานพระบรมราชานสุาวรีย์ 

 

2.2.2 จํานวนผู้ใช้ 

จํานวนผู้ใช้นัน้สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการกําหนดขนาดของพืน้ท่ีได้ในระดบัหนึ่ง 

โดยต้องคํานงึถึงขนาดพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมในการประกอบกิจกรรมนัน้ๆร่วมด้วย 

เม่ือนําจํานวนผู้ ใช้งานรวมของแต่ละช่วงเวลามาเปรียบเทียบกันพบว่า จํานวน

ผู้ ใช้งานช่วงก่อนเวลาทํางานมีปริมาณท่ีคงท่ีท่ีสุด ในวันท่ีมีผู้ ใช้งานมากท่ีสุดมีความ

แตกตา่งจากปริมาณผู้ใช้งานเฉลี่ยเพียง 2.75 และวนัท่ีมีผู้ใช้งานน้อยท่ีสดุมีความแตกตา่ง

จากปริมาณผู้ ใช้งานเฉล่ียเพียง 3.25 ส่วนในช่วงเย็นถึงหัวค่ําซึ่งในแต่ละวันมีปริมาณ

ผู้ ใช้งานแตกต่างกันมาก พบว่าในวนัท่ีมีผู้ ใช้งานมากท่ีสุดมีความแตกต่างจากปริมาณ

ผู้ใช้งานเฉล่ียถึง 37.75 และวนัท่ีมีผู้ ใช้งานน้อยท่ีสดุมีความแตกตา่งจากปริมาณผู้ ใช้งาน
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เฉล่ียถึง 35.25 (ตาราง 6.4) ซึง่จากข้อมลูท่ีเก็บได้พบวา่ในวนัศกุร์มีผู้ใช้งานมากกวา่วนัอ่ืน

มาก และผู้ ใช้งานส่วนใหญ่เป็นวยัรุ่นซึ่งส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนนกัศึกษาจากสถาบนัท่ีอยู่

ใกล้เคียง นอกจากนีย้งัพบว่าช่วงเวลาท่ีมีจํานวนผู้ ใช้งานมากท่ีสดุของวนัจนัทร์ถึงพฤหสั

คือช่วงเวลาเลกิงาน และในวนัศกุร์ถึงอาทิตย์จะเป็นช่วงเย็นถึงหวัค่ํา 

ตารางท่ี 6.4 ตารางคา่เฉล่ียของจํานวนผู้ใช้งานแบง่ตามช่วงเวลา 

วนั             ช่วงเวลา 
ช่วงก่อนเวลา

ทํางาน 
ช่วงเวลาเลิก

งาน 
ช่วงเยน็ ถงึ

หวัค่ํา 
ช่วงหวัค่ําถงึดกึ รวม 

วนัจนัทร์ถงึ พฤหสั 40 61 59 21 181 

วนัศกุร์ 45 44 132 28 249 

วนัเสาร์ 46 30 106 27 209 

วนัอาทิตย์ 42 33 80 16 171 

เฉล่ีย 43.25 42 94.25 23  

 

 โดยจากการสํารวจพบวา่กิจกรรมแตล่ะประเภทมีการเปล่ียนแปลงเชิงปริมาณตามช่วงวนั

และเวลา เพ่ือการจดัสรรค์พืน้ท่ีให้เหมาะสมกบักิจกรรมท่ีเกิดขึน้ทกุช่วงเวลานัน้ จึงต้องใช้ปริมาณ

มากท่ีสดุท่ีเกิดกิจกรรมนัน้ๆมาคําณวนโดยท่ีกิจกรรมบางประเภทสามารถใช้พืน้ท่ีร่วมกนัได้ เช่น

กิจกรรมประเภทผ่อนคลายทัง้หมดสามารถใช้พืน้ท่ีร่วมกันได้ หากนําจํานวนผู้ ใช้แปลงเป็น

อตัราส่วนร้อยละ จะพบว่าภายในบริเวณลานควรมีพืน้ท่ีเพ่ือการพกัผ่อนร้อยละ 44.4 ซึ่งถือเป็น

พืน้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีสดุ ต้องมีเส้นทางเดินร้อยละ 18.3 มีพืน้ท่ีท่ีเป็นพืน้แข็งเพ่ือรองรับการออกกําลงั

กายร้อยละ14.2 พืน้ท่ีลานท่ีมีบริเวณสําหรับการเล่นกีฬาร้อยละ 16.6 และพืน้ท่ีสกัการะ ร้อยละ 

6.5 

ตารางท่ี 6.5 การใช้จํานวนผู้ใช้ในการคดิสดัสว่นพืน้ท่ีกิจกรรม 

กิจกรรม 
จํานวนผู้ใช้สงูท่ีสดุ

(คน) 

ขนาดพืน้ท่ีกิจกรรม 

(ร้อยละ) 

นัง่พกัผอ่น 51 
44.4 

ยืน และเดนิเลน่ 24 

เดนิ และวิ่งออกกําลงักาย 31 18.3 

ออกกําลงักายอยูก่บัท่ี 24 14.2 

การเลน่กีฬา 28 16.6 

สกัการะ 11 6.5 
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ทัง้นีต้้องคํานึงถึงรูปแบบท่ีสามารถสร้างความสมบูรณ์ของพืน้ท่ีด้วย เน่ืองจากลานสาร

ธารณะนีเ้ป็นลานรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ ดงันัน้อตัราส่วนเต็มร้อยอาจไม่ได้หมายถึงพืน้ท่ี

ทัง้หมด แตเ่ป็นพืน้ท่ีหลงัจากการกําหนดพืน้ท่ีแกนทางพิธีการแล้ว 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูเห็นได้ว่า ลกัษณะพฤติกรรม และการเลือกใช้พืน้ท่ีต่างๆ เกิดจาก

ปัจจยัหลายด้านประกอบเข้าด้วยกนั และปัจจยัท่ีผู้ออกแบบสามารถควบคมุได้คือ ปัจจยัทางด้าน

องค์ประกอบในการออกแบบเท่านัน้ เพ่ือสรุปผลของการวิจยัจึงต้องนําการวิเคราะห์ท่ีได้นีไ้ปตอบ

คําถามของงานวิจยั เพ่ือนําไปสูข้่อเสนอแนะของงานวิจยัตอ่ไป 
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บทที่ 7 

สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
 

 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์หลกัของงานวิจยันี ้เพ่ือศึกษารูปแบบการใช้งานพืน้ท่ีลาน

สาธารณะเพ่ือค้นหาปัจจยัทางกายภาพท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมของผู้ใช้ และต้องการชีใ้ห้เห็นอปุสรรค

และปัญหาในการใช้พืน้ท่ีลานในปัจจุบนั ซึ่งมกัเกิดจากการออกแบบและเลือกใช้องค์ประกอบ

อย่างไม่เหมาะสม โดยเลือกพืน้ท่ีลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่เป็นกรณีศกึษา เน่ืองจากเป็น

ลานท่ีอยูใ่นยา่นชมุชน และเป็นพืน้ท่ีท่ีขาดแคลนพืน้ท่ีโลง่เพ่ือการนนัทนาการของคนในชมุชน เพ่ือ

กําหนดแนวทางในการพฒันา และแก้ปัญหา รวมถึงเป็นแนวทางในการออกแบบลานสาธารณะใน

ประเทศไทยในอนาคต 

 
1. สรุปผลการวิจัย 
 

1.1 ลักษณะทางกายภาพ และองค์ประกอบในการออกแบบลานสาธารณะบริเวณ
วงเวียนใหญ่ ที่มีผลต่อพฤตกิรรมของผู้ใช้ 

  1.1.1 ข้อมลูทางด้านกายภาพ 
 จากการศึกษาพบว่าในการปรับปรุงพืน้ท่ีนัน้เน้นการออกแบบเพ่ือให้พระบรมรา

ชานสุาวรีย์ดเูดน่ขึน้ และเพ่ือให้เป็นท่ีพกัผอ่นเป็นหลกั การจดัวางองค์ประกอบภายในลาน

มีการแยกพืน้ท่ีสักการะและพืน้ท่ีพักผ่อนออกเป็นสัดส่วนเท่าๆกัน โดยไม่ได้คํานึงถึง

จํานวนผู้ ใช้งานและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จริง ซึ่งมีกลุ่มกิจกรรมประเภทการพกัผ่อน และออก

กําลงักายจํานวนมาก จงึเกิดการใช้พืน้ท่ีซ้อนทบักนัในช่วงเวลาท่ีมีผู้ใช้งานมาก และพบว่า

องค์ประกอบทางกายภาพท่ีส่งผลอย่างมากต่อพฤติกรรมของผู้ ใช้คือ ถนนและการเข้าถึง

พืน้ท่ีนัง่ แสงสวา่งและร่มเงา ประตมิากรรม การแบง่พืน้ท่ี ช่วงวนัและเวลา  
- ถนนและการเข้าถึง  ปัจจบุนัมีการทําทางลอดใต้ดินซึง่ช่วยให้ผู้ ใช้งานส่วนหนึ่ง

สามารถเข้าถึงลานได้สะดวกขึน้ แตก่ารสร้างทางลอดใต้ดินเพียงทางเดียวนัน้ และยกเลิก

ทางม้าลายโดยรอบ ยังไม่สามารถรองรับผู้ ใช้งานอย่างทั่วถึงได้ ส่งผลให้ในปัจจุบนัยัง

พบวา่ผู้ใช้จากด้านถนนท่ีไมมี่ทางลอดใต้ดนิเข้าถึงพืน้ท่ีลานด้วยการข้ามถนนท่ีไมมี่ทางม้า

ลายซึง่ไมส่ะดวกและไมป่ลอดภยั จงึพบวา่ทางการใช้งานบริเวณใกล้กบัทางเข้าท่ีสามารถ

เข้าถึงได้สะดวก จะมีกลุม่ผู้ ใช้รวมตวัคอ่นข้างมากกว่าทางเข้าท่ีเข้าถึงได้ยาก สว่นการตดั
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ต้นไม้ใหญ่บริเวณแนวถนนท่ีมุ่งสู่วงเวียนใหญ่นัน้ ส่งผลให้เกิดความร้อน ซึง่เป็นอปุสรรค

ในการใช้ทางเท้า ซึง่เป็นวิธีการเข้าถึงวงเวียนใหญ่เพียงวิธีเดียวเท่านัน้ 

 
- พืน้ท่ีนัง่ พบว่าผู้ ใช้งานในกิจกรรมแบบผ่อนคลาย จะรวมตวักนัมากในบริเวณท่ี

มีพืน้ท่ีนัง่ 

- แสงสว่างและร่มเงา มีผลโดยตรงต่อการเลือกพืน้ท่ีประกอบกิจกรรม โดยพบว่า

ในช่วงกลางวนันัน้ผู้ ใช้จะรวมตวัมากในบริเวณท่ีมีร่มเงาจากอาคารรอบข้าง หรือใช้งาน

ในช่วงท่ีพืน้ท่ีลานไม่ได้รับแสงแดดโดยตรง ในช่วงท่ีแสงแดดส่องพืน้ท่ีลานโดยตรงจะไม่

สามารถใช้งานพืน้ท่ีได้ จงึพบวา่ช่วงเวลาท่ีสามารถใช้พืน้ท่ีน้อยลงมากเน่ืองจากไมมี่ร่มเงา

ภายในพืน้ท่ี ส่วนในช่วงเวลากลางคืนพืน้ท่ีส่วนใหญ่มีการติดตัง้ไฟแล้ว จึงมีการกระจาย

ตวัของผู้ใช้มากกวา่ช่วงกลางวนั และในพืน้ท่ีท่ีสวา่งน้อยกวา่จะไมมี่ผู้ใช้งาน 

- ประติมากรรม ทางด้านหน้าของพระบรมราชานุสาวรีย์เป็นพืน้ท่ีสกัการะบูชา 

กิจกรรมอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ จึงมกัเลือกใช้พืน้ท่ีท่ีอยู่ห่างออกมา หรืออยู่ทางด้านหลงัของพระ

บรมราชานสุาวรีย์ เพ่ือเล่ียงการรบกวนกนั 
- การแบ่งพืน้ท่ี การแบ่งพืน้ท่ีดดยไม่คํานึงถึงลกัษณะกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จริงส่งผล

ให้เม่ือมีการใช้งานจํานวนมาก เกิดเป็นพืน้ท่ีทับซ้อนกัน จึงไม่สะดวกต่อการประกอบ

กิจกรรม  

- ช่วงวนัและเวลา สง่ผลโดยตรงกบัการเกิดกิจกรรมเน่ืองจากข้อจํากดัด้านอาชีพ 

และท่ีอยูอ่าศยั ทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้พืน้ท่ีได้ในวนัและเวลาตา่งกนั 

 1.1.2 ข้อมลูทางด้านพฤตกิรรม 

จากการเก็บข้อมลูและทําการสมัภาษณ์ผู้ ใช้ พบว่าความต้องการประการแรกของ

ผู้ ใช้คือความรู้สึกปลอดภยั และความสะดวกสบายทัง้ในการเข้าถึง การพกัผ่อน และการ

ออกกําลงักาย โดยพบว่ากิจกรรมสว่นใหญ่ท่ีเกิดขึน้จากผู้ใช้ประจํานัน้ เป็นการออกกําลงั

กายของวยัสงูอายแุละวยัทํางาน สว่นการใช้พืน้ท่ีเพ่ือการพกัผอ่นนัน้ จะเกิดขึน้มากในช่วง

สุดสัปดาห์ ในการออกแบบจึงควรคํานึงถึงพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกาย ทัง้

เส้นทางวิ่ง และตําแหน่งของพืน้ท่ีโลง่เพ่ือการออกกําลงักาย เพ่ือลดการซ้อนทบัของพืน้ท่ีท่ี

เกิดขึน้  
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 1.2 ความเหมาะสมของลักษณะทางกายภาพของลาน เพื่อการใช้งาน 
  1.2.1 ด้านปริมาณ 

พบว่ากิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ กิจกรรมแบบ

ผอ่นคลาย กิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว และการสกัการะ โดยในปัจจบุนัไม่มีการกําหนด

ขอบเขตของพืน้ท่ีประกอบกิจกรรมท่ีชดัเจนจึงพบว่ามีหลายพืน้ท่ีท่ีมีผู้ ใช้งานจํานวนมาก 

และหลายพืน้ท่ีท่ีไม่มีผู้ ใช้งาน เพ่ือวิเตราะห์ความเหมาะสมทางด้านปริมาณจึงต้องแบ่ง

ตามลกัษณะกิจกรรมคือ 
- กิจกรรมแบบผ่อนคลาย มีความต้องการพืน้ท่ีสําหรับนั่งพกัผ่อน และต้องการ

ความสวยงามของทศันียภาพ ซึ่งจากการเก็บข้อมลู และสมัภาษณ์ผู้ ใช้พบว่า พืน้ท่ีนัง่มี

เพียงพอต่อความต้องการของผู้ ใช้เน่ืองจากนอกจากบริเวณท่ีนัง่ยาวด้านหลงัพระบรมรา

ชานุสาวรีย์แล้ว ยังสามารถเลือกใช้ขอบกระบะต้นไม้ ขอบพืน้ต่างระดบั รวมถึงบนพืน้

หญ้าเป็นท่ีนัง่ได้ และพบวา่ผู้ใช้ไมต้่องการให้มีท่ีนัง่มากกวา่นีเ้น่ืองจากจะทําให้พืน้ท่ีลานดู

แออดัมากขึน้ 

- กิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว พบวา่ ปัจจบุนัไม่มีการแบง่พืน้ท่ีเฉพาะจึงเกิดการ

ใช้พืน้ท่ีซ้อนทบักบักิจกรรมอ่ืนๆ และในพืน้ท่ีโลง่ท่ีเหมาะสมกบัการใช้งาน กลบัอยู่ในสว่น

ลานรอบฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ในบางเวลาจะเกิดการรบกวนกบัผู้ ท่ีเข้ามาสกัการะ 

และในกิจกรรมออกกําลงักายเอง จะพบว่าเกิดการซ้อนทบัของพืน้ท่ีอย่างมาก เห็นได้จาก

ในช่วงเย็นถึงหวัค่ําของวนัศกุร์ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีการเล่นกีฬาประเภทแบตมินตนักระจายทัว่

พืน้ท่ี สง่ผลให้ผู้ใช้ท่ีเข้ามาวิ่งออกกําลงักายไมส่ามารถใช้เส้นทางเดนิตา่งๆได้อยา่งสะดวก 

- การสกัการะ มีการเตรียมพืน้ท่ีในบริเวณลานรอบฐานทางด้านหน้าของพระบรม

ราชานสุาวรีย์เพ่ือรองรับประชาชนท่ีเข้ามาสกัการะ รวมถึงลานในแนวแกนจากทางเข้าฝ่ัง

ถนนลาดหญ้า ซึง่จะมีการใช้งานในวนัพิธีการซึง่เพียงพอตอ่การใช้งาน 
 

  1.2.2 ด้านคณุภาพ 
- พืน้ท่ีประกอบกิจกรรม ในการใช้งานพืน้ท่ีลานสาธารณะนัน้ ผู้ ใช้ควรสามารถ

เลือกใช้พืน้ท่ีสว่นตา่งๆได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั จากการเก็บข้อมลูและสมัภาษณ์ผู้ ใช้

พบว่าภายหลงัการปรับปรุงทศันียภาพบนพืน้ท่ีวงเวียนใหญ่ให้เป็นลานโล่งนัน้ ส่งผลให้

มองเห็นองค์พระเจ้าตากสินได้ง่ายขึน้ และมีความปลอดภัยมากขึน้ แต่ในทางกลบักัน 

ช่วงเวลาท่ีสามารถเข้าใช้พืน้ท่ีได้ลดลงอย่างมาก เน่ืองจากในช่วงกลางวันไม่มีร่มเงา

ภายในพืน้ท่ีลาน ในด้านการเข้าถึงในปัจจบุนัยงัไม่สะดวกเน่ืองจากมีทางลอดใต้ดินเพียง
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ทางเดียว และไม่มีทางม้าลายสําหรับข้ามถนนเข้าสู่พืน้ท่ีลาน ไม่มีการจัดเตรียมพืน้ท่ี

สําหรับสาธารณปูระโภค เช่น ห้องนํา้ สง่ผลให้ผู้ใช้รู้สกึไมส่ะดวกในการใช้พืน้ท่ี  
- มมุมองและทศันียภาพ ในการปรับปรุงทศันียภาพบริเวณวงเวียนใหญ่ได้มีการ

ออกแบบพืน้ท่ีลานให้มีลกัษณะเปิดโล่ง มีการการตดัต้นไม้ใหญ่ภายในบริเวณลาน ส่งผล

ให้สามารถมองเห็นองค์พระเจ้าตากสินได้ชดัเจนขึน้ในระยะใกล้ แต่หากอยู่ในระยะไกล

ออกไปจะเห็นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลุ่มอาคารทางด้านหลังเท่านัน้ การเปิดมุมมอง

โดยรอบทําให้มองเห็นอาคารท่ีหนัเข้าสูพื่น้ท่ีวงเวียนใหญ่ได้ชดัเจนขึน้ โดยอาคารมีรูปแบบ

ท่ีหลากหลาย และบางหลงัมีความทรุดโทรมหรือมีการทิง้ร้าง ส่งผลให้ไม่เกิดความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันของทัศนียภาพจึงไม่เกิดความสวยงามของทัศนียภาพเท่าท่ีควร 

นอกจากนีก้ารเปิดโล่งพืน้ท่ีส่งผลให้เม่ือมองจากด้านนอก แกนท่ีนําเข้าสู่พระบรมราชานุ

สาวรีย์มีความชดัเจนน้อยลง และไมส่มัพนัธ์กบับริบทโดยรอบ  

 
2.สรุปอุปสรรคและปัญหา 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพ และพฤตกิรรมของผู้ใช้ พบวา่มีองค์ประกอบ

หลายสว่นท่ียงัไมเ่หมาะสมกบัการใช้งาน ดงันัน้เพ่ือนําไปสูข้่อเสนอแนะจงึแบง่อปุสรรคและปัญหา

ออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ 

 
 2.1 ด้านปริมาณ 

2.1.1 ความไม่เป็นสดัส่วนของพืน้ท่ีประกอบกิจกรรม เกิดจากในการปรับปรุงภมูิ

ทศัน์ เน้นความเป็นพืน้ท่ีสกัการะ และความโดดเด่นของพระบรมราชานุสาวรีย์เป็นหลกั 

ไมไ่ด้คํานงึถึงกิจกรรมอ่ืนท่ีจะเกิดขึน้ 

2.1.2 พืน้ดาดแข็งขนาดใหญ่อยู่บริเวณใกล้กับพระบรมราชานุสาวรีย์ และพืน้ท่ี

อ่ืนๆถกูแบ่งออกเป็นพืน้ท่ีย่อยๆไม่เหมาะกบัการใช้งานในกิจกรรมประเภทการออกกําลงั

กาย 

2.1.3 การขาดพืน้ท่ีร่มเงาภายในพืน้ท่ีลาน เน่ืองจากในปัจจบุนัไมมี่การปลกูต้นไม้

ขนาดใหญ่ ส่งผลให้พืน้ท่ีลานในตอนกลางวันร้อนมาก ผู้ ใช้ต้องอาศยัร่มเงาท่ีเกิดจาก

อาคารข้างเคียงเป็นพืน้ท่ีประกอบกิจกรรม และมีช่วงเวลาท่ีสามารถใช้งานได้น้อยกว่า

ก่อนมีการปรับปรุง 

2.1.4 การขาดสาธารณูปโภคภายในพืน้ท่ี ซึ่งในปัจจุบันภายในพืน้ท่ีลานไม่มี

ห้องนํา้  
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 2.2 ด้านคุณภาพ 
2.2.1 การเข้าถึงพืน้ท่ียงัไม่สะดวก เน่ืองจากปัจจบุนัมีทางเข้าออกท่ีเป็นทางลอด

ใต้ดนิเพียงทางเดียว และไมมี่ทางม้าลาย 

2.2.2 มมุมองของพืน้ท่ีเปิดกว้างเกินไป เน่ืองจากตดัต้นไม้ขนาดใหญ่ออกทัง้หมด

จึงสามารถเห็นอาคารโดยรอบลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ ซึ่งเป็นอาคารท่ีไม่ได้ดู

สวยงาม และมีการสร้างคอนโดขนาดใหญ่ ส่งผลให้เม่ือมองภาพรวมของทศันียภาพจาก

ภายในลานแล้วไมส่วยงาม 

2.2.3 การขาดความรู้สึกของพืน้ท่ีปิดล้อม เน่ืองจากสดัส่วนความกว้างของลาน

มากกวา่ความสงูของอาคารโดยรอบมากจึงทําให้ขอบเขต และความรู้สกึปิดล้อมของพืน้ท่ี

ไมเ่กิดขึน้ 

2.2.4 การไม่ควบคมุความสงูของอาคารโดยรอบ ส่งผลให้เม่ือบริเวณโดยรอบมี

การพฒันา จะเกิดผลกระทบตอ่ภมูิทศัน์ของวงเวียนใหญ่มาก 

 
 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

ในการกําหนดแนวทางในการพฒันาพืน้ท่ีลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ ควรมีความ

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และบทบาทของพืน้ท่ี ดงัท่ีได้กลา่วมาในการวิเคราะห์ผลคือ 

- เพ่ือเป็นพืน้ท่ีในการประดิษฐานพระบรมราชานสุาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้

ประชาชนสกัการะบชูา  

- เพ่ือเป็นพืน้ท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของคนในชมุชน และพืน้ท่ีใกล้เคียง 

โดยแบง่การเสนอแนะออกเป็นสองสว่นตาม อปุสรรคและปัญหา ได้แก่ 

 

 

ภาพ 7.1 ทศันียภาพก่อนมีการสร้างคอนโด ภาพ 7.2 ทศันียภาพหลงัมีการสร้างคอนโด 
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3.1 ด้านปริมาณ 
3.1.1 ควรมีการทําการสํารวจความต้องการของประชาชนว่ามีความต้องการ

อยา่งไร และพืน้ท่ีท่ีได้จากการพฒันาควรมีรูปแบบอยา่งไร 

3.1.2 ผู้ ใช้หลกัท่ีเข้ามาในพืน้ท่ี จะเป็นการพกัผ่อนและออกกําลงักาย ดงันัน้ใน

การวางผงัควรคํานึงถึงการแบง่พืน้ท่ีประกอบกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือความสะดวกของผู้ ใช้งาน 

ด้วยการสํารวจปริมาณผู้ใช้กิจกรรมตา่งๆเพ่ือใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการแบง่พืน้ท่ีใช้สอย 

3.1.3 ควรมีการเพิ่มต้นไม้ใหญ่ในบริเวณลาน เพ่ือสร้างร่มเงาให้กบัผู้ ใช้งาน แต่

ต้องไมเ่ยอะเกินไปจนเกิดเป็นจดุอบัสายตาทําให้ผู้ใช้รู้สกึไมป่ลอดภยั 

3.1.4 ควรมีการเพิ่มสาธารณูปโภคในพืน้ท่ีเช่นห้องนํา้ โดยอาจให้อยู่ในส่วนของ

ทางลอดใต้ดนิ เพ่ือไมเ่ป็นการรบกวนสภาพภมูิทศัน์ของลาน 
 
3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1 ควรเพิ่มทางเข้าถึงให้สะดวกมากขึน้ โดยอาจมีการทําทางลอดใต้ดินจาก

ถนนด้านอ่ืนเพิ่มเติม หรือมีการติดตัง้สัญญาณไฟจราจร และทางม้าลายเพ่ือให้ผู้ ใช้

สามารถเข้าถึงพืน้ท่ีลานได้อยา่งปลอดภยั 

3.2.2 ในการใช้มาตรฐานจากประเทศอ่ืนๆมาออกแบบ ควรคํานึงถึงข้อจํากดัด้าน

ความแตกต่างของภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อกิจกรรมและความ

ต้องการพืน้ท่ีท่ีจะเกิดขึน้บนพืน้ท่ีลานสาธารณะ 

3.2.3 มีการใช้ต้นไม้ใหญ่เพ่ือสร้างระนาบทางตัง้ ความรู้สกึปิดล้อม และเป็นฉาก

หลงัให้กบัมมุมองพระบรมราชานสุาวรีย์ นอกจากนีย้งัสามารถใช้ต้นไม้ในการเปิดมมุมอง

บางช่วงซึง่จะช่วยเน้นแนวแกนได้มากกวา่การเปิดโลง่ทัง้หมด 

3.2.4 ควรมีการปรับผงัให้สมัพนัธ์กับทัง้ทิศทางของพระบรมราชานุสาวรีย์ และ

แนวแกนถนน เพ่ือให้เกิดแนวแกนมมุมองท่ีมีประสทิธิภาพ 

3.2.5 ควรมีการควบคมุความสงูของอาคารโดยรอบเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบทาง

ภมูิทศัน์ของพืน้ท่ีวงเวียนใหญ่ในอนาคต 
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4. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 4.1 พืน้ท่ีวงเวียนใหญ่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการปรับปรุงภมูิทศัน์จากการเป็นสวนสาธารณะขนาด

เลก็ ให้กลายเป็นลานสาธารณะ จงึควรมีการศกึษาเพิ่มเดมิในประเดน็ความเปล่ียนแปลงในการใช้

งานท่ีเกิดขึน้จริง โดยอาจใช้การสอบถามผู้ใช้ท่ีเคยใช้ลานทัง้ก่อนและหลงัการปรับปรุง เพ่ือหาผล

ในด้านการใช้งานวา่ภายหลงัการปรับปรุงพืน้ท่ีลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่มีประสทิธิภาพ

ในการใช้งานมากขึน้หรือน้อยลงหรือไม ่อยา่งไร 

4.2 ในการวิจัยครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง

กายภาพท่ีมีการออกแบบและพฤติกรรมของผู้ ใช้ในพืน้ท่ีลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ ซึ่ง

พบว่าองค์ประกอบในการออกแบบหลายส่วนซึ่งเป็นไปตามลกัษณะทางกายภาพของลานตาม

แนวคิดและทฤษฎีกลบัเป็นปัญหา และอปุสรรคในการใช้งาน ดงันัน้ควรมีการศกึษาพืน้ท่ีลานแห่ง

อ่ืนๆ ทัง้ในพืน้ท่ีย่านชุมชน และย่านเศรษฐกิจ เพ่ือหาแนวทางการออกแบบลานท่ีเหมาะสมกับ

บริบท และสภาพภมูิอากาศของประเทศไทยได้ในอนาคต 
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