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 จรัลภทัร ตรีพรทิพย์ : ความเหมาะสมในการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้า ถนนสีลม ถนน

พระราม1 และถนนสขุมุวิท. อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ : ผศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบตุร. 225 

หน้า. 

 การศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือหาแนวทางในการเลือกพรรณไม้และวิเคราะห์การออกแบบ

พืชพรรณท่ีเหมาะสมในการนําไปปลกูบนทางเท้าบนถนนสายหลกั ถนนสีลม ถนนพระราม 1 และ

ถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นถนนสายหลกัท่ีมีความสําคญัของกรุงเทพมหานคร เป็นหัวใจหลกัทางด้าน

การจราจร เศรษฐกิจ สงัคม  และเป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีสําคญัตา่งๆ นอกจากจะเป็นถนนสายหลกัท่ี

ใช้เช่ือมต่อในกรุงเทพมหานครแล้ว ยงัเป็นถนนท่ีมีการใช้งานบนทางเดินเท้าท่ีมีความหนาแน่นใน

การใช้งานตลอดทัง้วัน การปลูกต้นไม้บนทางเท้าซึ่งก็มีทัง้ข้อดีและข้อเสีย ขึน้อยู่กับบริบทและ

ลกัษณะการใช้งานของพืน้ท่ีนัน้ๆ โดยสามารถแบง่ขัน้ตอนในการศกึษาเป็นขัน้ตอนคร่าวๆ ได้ดงันี ้

 1. ทบทวนวรรณกรรม ทัง้ผลงานตีพิมพ์จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผลงานทางวิชาการ ข้อมลู

จากหนงัสือและบทความตา่งๆ และการขอข้อมลูจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 2. การสรุปเลือกถนนเพ่ือเป็นตวัแทนในการศกึษา การลงพืน้ท่ีสํารวจและเก็บข้อมลู 

 3. การวิเคราะห์ข้อมลูทัง้หมดเพ่ือหาถึงความเหมาะสมของการปลกูต้นไม้ในบริบทตา่งๆ 

 4. การสรุปผลการศกึษา และนําข้อสรุปจากการวิเคราะห์มาจดัทําข้อเสนอแนะ 

 การปลกูต้นไม้บนทางเท้าท่ีเหมาะสมนัน้ขึน้อยู่กบัหลายๆ ปัจจยัดงันี ้ประเภทของทางเท้า 

ธรรมชาติของพืน้ท่ี กิจกรรมการใช้งาน ผู้ ใช้งาน บริบท และสิ่งแวดล้อม ล้วนแล้วแต่จะเป็น

ตวักําหนดถึงชนิดของพืชพรรณ ตําแหน่งและลกัษณะวิธีการปลกู และการตดัแตง่บํารุงรักษา ให้มี

ความเหมาะสมกบัพืน้ท่ีทางเท้าในบริเวณนัน้ๆ ได้ 
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 This study aims to find the appropriate way to select plants and analyze planting 

design suitable for planted on the footpath of the main roads: Silom, Rama I and Sukhumvit 

Road. All these main roads are important areas, they are the key central of economics, social, 

traffic, and the location for landmarks of Bangkok. In addition to being the main inter-

connecting roads, their pedestrian paths are heavily used throughout the day. Advantages and 

disadvantages of planting trees on the footpath depend on the context and the usage of 

space. This study can be roughly divided into consecutive steps as follows: 

 1. Literature review : related research publications, academic outputs, information from 

books and articles, and information requested from relevant authorities. 

 2. Conclusive selection of the main roads to be representative in the study. Area 

survey and data collection.  

 3. All data analysis to determine the suitability of planting trees in various contexts. 

 4. Conclusion of the study. The use the conclusions drawn from the analysis to 

suggest recommendations.  

 The suitability of planting trees on the footpath depends on several factors like the type 

of pavement, nature of areas and activities of the user, and environmental context. All of which 

will determine the type of vegetation, location, planting features, trimming and maintenance, 

that are appropriate for the pedestrian area in the vicinity. 
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 การศึกษาค้นคว้าอิสระในครัง้นีส้ามารถสําเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดีนัน้ ต้องขอขอบพระคุณ

คณาจารย์ประจําภาควิชาภมูิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร ทุกๆ ท่าน ทัง้ ผศ.ดร.รุจิโรจน์ 

อนามบตุร อาจารย์ท่ีปรึกษาค้นคว้าอิสระ รศ.ดร.ชยัสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล อ.ดร.สินีนาถ ศกุลรัตนเมธี 

และ อ.สพุิชฌาย์ เมืองศรี ท่ีมีสว่นช่วยผลกัดนั ให้ความรู้ ให้คําแนะนํา ให้ความช่วยเหลือ และเป็น

กําลงัใจให้ข้าพเจ้า จนสามารถทําการศึกษาค้นคว้าจนประสบความสําเร็จ เสร็จสมบูรณ์ในนาที

สุดท้ายของช่วงเวลาการศึกษา ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกๆ ท่าน ท่ีรักและเอ็นดูข้าพเจ้าใน

ตลอดเวลาท่ีผ่านมา แม้ว่าข้าพเจ้าจะทําตวัเหลวไหลไปบ้าง แต่อาจารย์ทุกท่านก็ยงัถามไถ่ และ

ตามข้าพเจ้ากลบัมาทํางานค้นคว้าอิสระชิน้นีจ้นประสบผลสําเร็จ 

 ขอกราบขอบพระคณุครอบครัวของข้าพเจ้าทัง้ แม่ พ่อ น้า อา ลงุ ป้า และญาติพ่ีน้องทกุๆ 

คน ท่ีถามไถ่ และให้กําลงัใจจนข้าพเจ้าสามารถทําการศกึษาค้นคว้าจนประสบผลสําเร็จในท่ีสดุ 

 ขอบคุณทุกๆ กําลังใจ และความช่วยเหลือ ตลอดเวลาท่ีได้ทําการศึกษา จากเพ่ือนๆ 

แลนด์สเคป ศลิปากร ทกุๆ คน ทัง้ รน ฝ้าย โจ้ น้องแพร บอล นางน้อย อุย๋ เมย พ่ีนทั และพ่ีปอย 

 ขอบคณุเอ้ ท่ีคอยให้กําลงัใจ ช่วยคิด ช่วยส่งเสริม สนบัสนุนข้าพเจ้าเสมอมา จนประสบ

ผลสําเร็จได้ในท่ีสดุ 

 ขอบคณุเพ่ือนๆ ทัง้กลุม่เพ่ือนๆ ปทมุคงคา และเพ่ือนๆ สถาปัตย์ ศิลปากร ทกุๆ คน ท่ีคอย

เป็นห่วง เป็นเพ่ือนท่ีดี และให้กําลงัใจกนัเสมอๆ 

 ขอขอบคณุ คณุโจ๊ก กองสวน (สํานกัสวนสาธารณะ สํานกัสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร) 

ท่ีเป็นธุระให้ข้าพเจ้าในการประสานงานตดิตอ่ขอข้อมลูท่ีนํามาใช้ในการศกึษา 

 และขอขอบคณุผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบังานค้นคว้าอิสระชิน้นี ้และขออภยัท่ีไม่ได้เอ่ยช่ือจน

ครบทกุท่าน 
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