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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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บทที่ 1 

บทนํา 
 
ช่ือเร่ือง   ความเหมาะสมในการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้า ถนนสีลม ถนนพระราม1 
และถนนสุขุมวิท 
 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของโครงการ 
 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน  ส่งผลให้มี
การเพิ่มจํานวนประชากรในกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว ปริมาณรถยนต์ทัง้รถสว่นบคุคล และรถ
สาธารณะก็เพิ่มขึน้เป็นเงาตามตวั  จากท่ีกล่าวมา  กรุงเทพมหานครจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้อง
ขยายขนาดการจราจรให้รองรับตอ่ปริมาณรถยนต์  และผู้ใช้สอยท่ีเพิ่มมากขึน้  โดยการขยายขนาด
การจราจร  มีทัง้การตัดถนนเพิ่มเติมและการขยายขนาดถนนจากถนนเดิมท่ีมีอยู่  เม่ือมีถนน
เพิ่มขึน้  ก็จําเป็นต้องมีทางเท้าคูก่บัถนนทกุๆเส้นทาง  เพ่ือเป็นท่ีรองรับการสญัจรด้วยการเดินเท้า  
และกิจกรรมท่ีเช่ือมตอ่กบัถนนในด้านตา่งๆ  ทางเท้านัน้จึงมีความสําคญัตอ่ทัง้ผู้ ใช้รถใช้ถนน  และ
ผู้ ท่ีทํากิจกรรมสญัจรบนทางเท้า 
 ทางเท้าเป็นสิ่งท่ีอยู่คูก่บัถนน  เป็นพืน้ท่ีท่ีรองรับการสญัจร  และกิจกรรมตา่งๆท่ีเกิดขึน้บน
ทางเท้า องค์ประกอบของทางเท้าบนถนนสายหลกัท่ีมีกิจกรรมสงู เช่น แหลง่พาณิชยกรรม, สถานท่ี
ราชการ  เป็นต้นนัน้  ทางเท้าจะประกอบด้วยองค์ประกอบทางภมูิทศัน์  เช่น  ต้นไม้  กระถางต้นไม้  
เสาไฟ  ป้ายถนน  และถงัขยะ  เป็นต้น  จากองค์ประกอบท่ีกลา่วมานัน้ต้นไม้เป็นองค์ประกอบหลกั
อยา่งหนึง่ท่ีสง่ผลตอ่ทางเท้า  และการสญัจรบนถนนเป็นอย่างมาก  ต้นไม้สามารถแผ่ก่ิงก้านสาขา
ให้ร่มเงากบัทางเท้าได้เป็นวงกว้าง  สร้างความร่มร่ืนให้กับทางเท้าได้เป็นอย่างดี  หากแต่ว่า  ถ้า
เป็นพนัธุ์ ต้นไม้ท่ีไม่เหมาะสม  หรืออยู่ในตําแหน่งท่ีไม่เหมาะสมแล้ว  ต้นไม้ก็สามารถก่อให้เกิด
ปัญหา  ในการสญัจร  การใช้งาน  และการทํากิจกรรม  ดงัท่ีปรากฎอยูบ่อ่ยครัง้  ได้แก่ 

- เดนิเฉ่ียวชนต้นไม้บนทางเท้า 
- ต้นไม้เป็นอปุสรรคในการสญัจร และการทํากิจกรรมบนทางเท้า 
- สร้างความเสียหายตอ่ทางเท้า 
- ก่ิงไม้หลน่ใสผู่้สญัจรบนทางเท้า 

จากปัญหาบางสว่นท่ีมาจากต้นไม้ท่ีปลกูบนทางเท้าท่ีกลา่วมา  จึงควรได้รับการศกึษาค้นคว้าวิธีท่ี
จะลดปัญหาท่ีจะเกิดขึน้บนทางเท้า  เพ่ือความสะดวก ร่มร่ืนและปลอดภยัสําหรับประชาชนทุกๆ
คน 
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 งานวิจยัชิน้นีจ้ึงจดัทําขึน้เพ่ือศึกษาค้นคว้าถึงความเหมาะสมของพนัธุ์ ลกัษณะของการ
ปลกู  เทคนิคในการปลกู  และความเหมาะสมของตําแหน่งในการปลกูต้นไม้บนทางเท้า  เพ่ือท่ีจะ
ช่วยลดปัญหาในการทํากิจกรรมและการสญัจรบนทางเท้าของถนนสายหลกัในกรุงเทพมหานครท่ีมี
ผู้ ใช้สอยทางเท้าเป็นจํานวนมากซึ่งช่วยให้เกิดความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนท่ีใช้ทางเท้าในการทํากิจกรรม  และสามารถนํางานวิจยันีไ้ปประยกุต์ใช้กบัถนนสายหลกั
เส้นอ่ืนๆได้ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1)  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้าใน
กรุงเทพมหานคร 

2)  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้าท่ีเหมาะสม 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1)  ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 
  พืน้ท่ีโครงการ  :  พืน้ท่ีบางช่วงของถนนสีลม  ถนนพระราม 1  และถนนสขุุมวิท 
(ตามแนวคูข่นานกบัรถไฟฟ้า BTS)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  แผนท่ีแสดงช่วงพื้นท่ีศึกษาถนนสีลม  (ภาพจากโปรแกรม Google Earth) 
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ภาพท่ี 2  แผนท่ีแสดงช่วงพื้นท่ีศึกษาถนนพระราม 1  (ภาพจากโปรแกรม Google Earth) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3  แผนท่ีแสดงช่วงพื้นท่ีศึกษาถนนสุขมุวิท  (ภาพจากโปรแกรม Google Earth) 
 
 2)  ขอบเขตด้านเนือ้หา 

2.1 การศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการใช้ทางเท้าและผู้ เช่ียวชาญท่ี
เก่ียวข้อง 
2.2 งานวิจยันีมี้การศกึษาข้อมลูท่ีครอบคลมุ  ดงันี ้

 1. นิยามความหมายและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการปลกูต้นไม้บนทางเท้า 
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   2. แนวคดิและหลกัเกณฑ์ของการปลกูต้นไม้บนทางเท้าของสํานกั 
   สวนสาธารณะ สํานกัสิง่แวดล้อม 
   3. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาพฤตกิรรม และการออกแบบของมนษุย์ 

 4. นโยบาย แผนงานพฒันา และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 
 5. กฎหมาย และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการออกแบบทางเท้า 
 6. บทความ และงานวิจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัต้นไม้และทางเท้า 
 7. การเปรียบเทียบลกัษณะต้นไม้แตล่ะชนิด ท่ีได้ทําการศกึษาไว้ 

 
1.4 วิธีการดาํเนินการศึกษา 

 1)  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้าจากตํารา 
บทความ งานวิจยั และส่ืออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงรวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัทางเท้า 
2)  ศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการออกแบบทางเท้า และการดูแลรักษาพืช
พรรณของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
3)  เลือกถนนเพ่ือเป็นตวัแทนในการศกึษา 
 - กําหนดหลกัเกณฑ์ในการเลือกถนนเพ่ือเป็นกรณีศกึษา 
 - สรุปถนนเพ่ือเป็นกรณีศกึษาสําหรับการวิจยันี ้
4)  ลงพืน้ท่ีสํารวจลกัษณะทางกายภาพ การใช้งานในภาพรวมของแนวถนนท่ีเป็น
กรณีศกึษา 
5)  เลือกช่วงถนนเพ่ือนํามาเป็นตวัแทนในการศกึษาวิเคราะห์ 
 - กําหนดเกณฑ์ในการเลือกช่วงของถนน 
 - สรุปขอบเขตพืน้ท่ีของช่วงถนนท่ีจะนํามาศกึษาวิเคราะห์ 
6)  ลงพืน้ท่ีสํารวจช่วงของถนนท่ีใช้ในการศึกษา วิเคราะห์โดยดําเนินงานเก็บข้อมลูทาง
กายภาพอยา่งละเอียด 
7)  วิเคราะห์ผลจากการสํารวจในประเด็นปัญหา ข้อจํากดั และศกัยภาพ ในการออกแบบ
พืชพนัธุ์บนทางเท้า 
8)  สรุปผลการวิจัย  โดยใช้ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์  ความสมัพนัธ์มาดําเนินการ  สรุป
เป็นข้อเสนอแนะ  เป็นข้อมลูในรูปแบบคูมื่อเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ประกอบรูปภาพจําลอง  
รูปผัง  รูปตัด  รูปด้าน  รูปทัศนียภาพ  และรูปรายละเอียดต่างๆ  ให้สัมพันธ์กับความ
เหมาะสมในพืน้ท่ีนัน้ๆ 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการดแูลต้นไม้ และปลกูต้นไม้บนทาง
เท้าได้ใช้เป็นข้อมลูในการนําไปปฏิบตังิาน 
 
1.6 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 1) เคร่ืองมือวดัระยะเพ่ือเก็บข้อมลู 
  2) อปุกรณ์สําหรับจดบนัทกึข้อมลู 
 3) กล้องบนัทกึภาพ 
 4) แบบสงัเกต 
 5) คอมพิวเตอร์ 
 
1.7 คาํจาํกัดความในการศึกษา 
 จดุสําคญั (Node) หมายถึง จดุใดจดุหนึง่ของพืน้ท่ีริมถนนท่ีมีสถานท่ีหรืออาคารสําคญับน
พืน้ท่ี เช่น วัดโรงเรียน  สนามกีฬา หรือจุดท่ีมีการใช้งานของพืน้ท่ีริมถนนหนาแน่น เช่น ตลาด 
ศนูย์การค้า 
 
 พืน้ท่ีสีเขียว (Green Area) หมายถึง พืน้ท่ีว่างเปลา่หรือพืน้ท่ีท่ีมีต้นไม้หรือพืชคลมุดินปก
คลมุอยู ่
 
 พืน้ท่ีทางเดินเท้า(Sidewalk Zone, Pedestrian Zone)หมายถึงพืน้ท่ีริมถนนท่ีเป็นพืน้ท่ี
สําหรับเดินเท้า  โดยอาจมีการจดัทําเป็นทางเท้าโดยเฉพาะหรือเป็นช่องทางเดินริมถนน  ซึง่พืน้ท่ี
ทางเดนิเท้าประกอบไปด้วยพืน้ท่ีอาคาร พืน้ท่ีทางเดนิ และพืน้ท่ีขอบคนัทางเท้า 
  
 ทางเท้า(Footpath) หมายถึง ทางสําหรับผู้ เดินถนน ซึ่งจดัทําเป็นทางเท้าเฉพาะ โดยมา
การก่อสร้างให้มีระดบัสงูกวา่ถนน และปพืูน้ผิววสัดหุรือเทคอนกรีต 
 
 ช่องทางเดิน (Walkway) หมายถึง พืน้ท่ีสําหรับเป็นทางสญัจรทางเท้าโดยเฉพาะ ทัง้ท่ีเป็น
พืน้ดนิหรือมีวสัดปุพืูน้ก้ได้ ในการศกึษานีจ้ะกลา่วถึงเฉพาะทางเดนิเท้าท่ีคูข่นานไปกบัถนนเท่านัน้ 
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 เขตทาง (Right of way) ความกว้างรวมของทางระหว่างแนวท่ีดินทัง้สองด้าน  ซึง่รวม
ความกว้างของผิวจราจร เข้าไปยงัพืน้ท่ีดงักล่าวในระยะ 2 เมตร ตามกฎกระทรวงผงัเมืองรวม
กําหนด เพ่ือพฒันาเป็นพืน้ท่ีสีเขียว 
 
1.8 แหล่งข้อมูลอ้างองิ 

 
 - สํานกัสวนสาธารณะ สํานกัสิง่แวดล้อม  กรุงเทพมหานคร 
 - อาจารย์ศริิชยั หงษ์วิทยากร :  "คนกบัป่าเมืองเชียงใหม"่  หนงัสือพิมพ์ไทยนิวส์ 
 - Urban Design Standard  :  ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง  จฬุาลงกร-
มหาวิทยาลยั 
 -  ศ. เดชา บญุคํา้  :  “ต้นไม้ใหญ่: ในงานก่อสร้างและพฒันาเมือง” 
 -  ดร.นิจ หิญชีระนนัท์  :  แนวทางปฏิบตัใินการอนรัุกษ์ธรรมชาตแิละศลิปกรรมในเมือง 
 -  ศนูย์วิชาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 -  กรมการขนสง่ทางบก : สถิตกิารใช้รถใช้ถนน 

 -  สถิตผิู้ ใช้ทางเท้า  สํานกังานเขตพระโขนง / เขตวฒันา 
 -  มาตรฐานการก่อสร้างถนน ทางเดนิลทัางเท้า : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 -  กฎหมายการจดัสญัท่ีดนิ  เร่ืองถนนและทางเท้า 
 - ประกาศกรุงเทพมหานครเร่ืองหลกัเกณฑ์และ เง่ือนไขการขออนญุาตใิช้ทางเท้า
สาธารณะ  มาตรา 49  แห่งพระราชบญัญตัริะบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ พ.ศ. 2528 

 - พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

 - พรบ. ทางเท้า 
 - หนงัสือพมิพ์  ไทยรัฐ , เดลนิิวส์ , คม ชดั ลกึ 

 - th.wikipedia.org,map.google.com,www.kroobannok.com , www.google.co.th 
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การออกแบบภมูิทศัน์ถนนเป็นการออกแบบภมูิทศัน์เมืองรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งต้องสมัพนัธ์กบั

วิถีชีวิตการใช้งานของท่ีดินท่ีเกิดขึน้ตลอดแนวถนน ตลอดจนประเภทของถนนในแตล่ะพืน้ท่ี ดงันัน้

การวางแผนการพฒันาเมืองใหญ่ๆ หลายเมืองได้มีการแบง่ประเภทถนนตามเกณฑ์ตา่งๆดงันี ้

กรมการผงัเมืองกระทรวงมหาดไทยได้แบ่งประเภทของถนนในใมเมือง (Urban Street 

Type) ไว้ในคูมื่อแนวทางและการปฏิบตัติามผงัเมืองรวม (คูมื่อแนวทางการปฏิบตัิตามผงัเมืองรวม

,2539) ดงันี ้

ถนนสายประธาน (Principal Arterial of Expressway of Freeway) เป็นถนนสายสําคญั

ของระบบการจราจรเมือง เป็นการจราจรท่ีใช้ความเร็วสงู การเช่ือมตอ่มีการควบคมุอยา่งปานกลาง

ถึงเข้มงวด 

ถนนสายหลกั (Major Arterial) ถนนประเภทนีทํ้าหน้าท่ีกระจายจราจรจากถนนประธาน

ไปสูพื่น้ท่ีตา่งๆ ของเมืองในเขตท่ีอยู่อาศยั เขตอตุสาหกรรม เขตพานิชยกรรมและธุรกิจการค้า โดย

ให้เกิดการเช่ือมตอ่ระหวา่งถนนสายประธานและถนนสายรองเข้าด้วยกนัมีการควบคมุการเช่ือมตอ่

อยา่งปานกลาง 

ถนนสายรอง (Collector Street) เป็นถนนท่ีทําหน้าท่ีกระจายการจราจรภายในพืน้ท่ี

ศูนย์กลางเมือง โดยทําหน้าท่ีเช่ือมต่อระหว่างถนนสายหลกัและถนนสายย่อยเข้าด้วยกันมีการ

ควบคมุการเช่ือมตอ่ปานกลาง 

ถนนสายย่อย  (Local Street) ถนนสายนีทํ้าหน้าท่ีรับการจราจรจากแหล่งท่ีอยู่อาศยั

โดยตรงและเช่ือตอ่จากถนนสายรอง โดยจะไมมี่การควบคมุการเช่ือมตอ่ 

ในขณะท่ีการแบ่งประเภทถนนตามรายงานฉบบับสมบรูณ์โครงการพฒันาพืน้ท่ีสีเขียวริม

ถนนสายหลกั (รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการพฒันาพืน้ท่ีสีเขียวริมถนนสายหลกัตามกฏกระทรวง

ผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร, 2549: 2-3) ได้แบง่ประเภทถนนตามการใช้ประโยชน์ท่ีดินริมถนนไว้

ดงันี ้

ถนนหลกั (Main Street) เป็นถนนเสมือนศนูย์กลางของเมืองย่าน หรือชุมชน และเป็น

ตวัแทนภาพลกัษณ์ของชมุชน มีกิจกรรมการใช้สอยสองข้างทางมาก และมีอปุกรณ์ประกอบถนน

ครบครัน อาทิ ศาลาคอยรถประจําทาง ตู้ไปรษณีย์ ตู้โทรศพัท์สาธารณะ 
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ถนนท่ีพกัอาศยั (Residential Street) เป็นถนนหรือซอยตา่งๆในหมูบ้่านมกัให้ความสําคญั

กบัทางเดินเท้า ทางจกัรยาน ร่มเงาจากต้นไม้ถนนและความปลอดภยัเป็นสิ่งสําคญัของการสญัจร

ของถนนประภทนี ้

ถนนท่ีมีการใช้งานหลากหลาย (Mixed-Used Street) เป็นถนนท่ีมีการใช้งานของสองข้าง

ทางท่ีหลากหลาย เช่น บ้านพกัอาศยั พาณิชยกรรม อาคารสํานกังานปะปนกนัอยู ่

ถนนพาณิชยกรรม (Commercial Street ) เป็นถนนท่ีมีกิจกรรมทางการค้าและธุรกิจเป็น

หลักในแนวถนน โดยแบ่งร้านค้าปลีกขนาดเล็ก  ไปจนถึง อาคารค้าปลีกขนาดใหญ่หรือ

ห้างสรรพสนิค้า ซึง่ลกัษณะรูปแบบภมูิทศัน์ขึน้อยู่กบัขนาดของธุรกิจ หากเป็นการค้าขนาดเล็กอาจ

เน้านการสญัจรทางเท้าระหว่างร้านค้าในลกัษณะการศญัจรทางเท้า แต่ถ้าเป็นการค้าขนาดใหญ่ 

เช่น อาคารพาณิชยกรรมหรือห้างสรรพสินค้า อาจเน้นการรองรับคนและพาหนะสญัจรจํานวนมาก 

ท่ีเดนิทางมาจากยา่นตา่งๆ ตามขนาดรัศมีการใช้บริการของยา่นการค้านัน้ๆ 

ถนนอตุสาหกรรม (Industrial Street) เป็นถนนท่ีผ่านย่านอตุสาหกรรมไม่เน้นการสญัจร

ทางเดนิเท้ากบัถนนประเภทอ่ืน 

ถนนชานเมือง/เกษตรกรรม (Suburban Street) เป็นถนนแถบชานเมืองหรือย่านเกษตรกรรมท่ี

รองรับการใช้งานท่ีเบาบาง มีการอาศยัหนาแน่นน้อยหรือเป็นพืน้ท่ีโลง่เพ่ือการเกษครกรรม 

  2.1.1.2 ส่วนประกอบของภมูิทศัน์ถนนโดยสังเขป (Street Elements) 

 นอกจากความสะดวกสะบายและปลอดภยัของการออกแบบจดัภมูิทศัน์ริมถนนแล้ว ความ

สวยงานและบรรยากาศท่ีดีก็เป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญอย่างยิ่งในการท่ีจะทําให้ทางเท้านัน้มี

ประสิทธิภาพอย่างสงูสดุ ซึ่งการเลือกส่วนประกอบของภูมิทศัน์ถนน (Street Element) ให้

เหมาะสมกบัพืน้ท่ีนัน้จงึเป็นสิง่ท่ีสําคญัในการนํามาศกึษาประกอบด้วยดงันี ้(ดํารงค์ศกัดิ์ สงัข์ทอง, 

2549 : 10-12) 

พืน้ผิวทางเท้า (Paving) มีการพฒันาวสัดแุละรูปแบบของพืน้ผิวจนถึงวสัดปุพืูน้แบบหน่วย

ย่อย (Unit Paving) โดยมีขอบคดัถนน (Curb) เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างถนนและพืน้ท่ีทางเท้า ท่ี

ประกอบด้วยต้นไม้ แนวป้ายจราจร และอปุกรณ์ประกอบถนนอ่ืนๆ 
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  2.1.1.3 การจัดวางตาํแหน่งภมูิทศัน์ถนน 

 สว่นใหญ่ภมูิทศัน์ถนนจะอยูใ่นขอบของสว่นท่ีเป็นบาทวิถี ซึง่จะทําหน้าท่ีเป็นองค์ประกอบ

เพ่ือสร้างความสวยงาม ความสะดวก และความปลอดภยัให้กับการสญัจรบนถนน ซึ่งสามารถ

บริการได้ทัง้ยานพาหนะท่ีอยูบ่นถนน และคนเดนิเท้าบนบาทวิถี  (พนิต ภูจิ่นดา, 2550) 

 

 2.1.2 ความรู้ทั่วไป ทฤษฎี และหลักการออกแบบภมูิทศัน์ทางเท้า 

  2.1.2.1 มาตรฐานและข้อกาํหนดสาํหรับถนนและทางเท้า 

 การออกแบบและวิธีการเก่ียวกับการจดัภูมิทศัน์ถนนโดยปกติแล้วเป็นข้อบงัคบัในระดบั

ท้องถ่ิน เช่น ในกรุงเทพมหานคร ก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ผ่านสํานกังาน

ของเขตต่างๆซึ่งการจัดการโดยท้องถ่ินจะทําให้สามารถตอบสนองความต้องการพิเศษและ

ข้อกําหนดต่างๆและแตกต่างกันไปแต่ละชุมชน ซึ่งในแต่ละชุมชนมีหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องกบัการกําหนดมาตรฐานและข้อกําหนดสําหรับถนนและทางเท้า เช่น ส่วนวางแผนเพ่ือ

การวางแผนและออกแบบ ส่วนงานสาธารณะท่ีทําหน้าท่ีบํารุงรักษาถนน สวนสาธารณะและการ

พกัผ่อนหย่อนใจ หน่วยงานด้านภูมิทศัน์เพ่ือแนะนําต้นไม้ท่ีจะนํามาปลกูในถนน และหน่วยงาน

ด้านการพฒันาเศรษฐกิจท่ีทํางานร่วมกับเอกชนเจ้าของพืน้ท่ีท่ีต่อเน่ืองกับถนนและทางเท้าเพ่ือ

ควบคมุตําแหน่งขององค์ประกอบถนน  (พนิต ภูจิ่นดา, 2550)   

  2.1.2.2 แนวความคดิการออกแบบทางเท้า 

 1)  จดัเตรียมพืน้ท่ีรองรับปริมาณการเดินเท้าอย่างเพียงพอ ความพิจารณาถึงขนาดและ

สภาพของทางเดินเท้า ซึ่งสามารถรองรับปริมาณผู้ ใช้อย่างเพียงพอสร้างความต่อเน่ืองของการ

สญัจรทางเท้า  (ทรรศชล ปัญญาทรง, 2551) 

 2)  ขนาดทางเดินเท้าท่ีเป็นมาตรฐานสากลระบวุ่าทางเดินเท้าในย่านธุรกิจการค้าซึง่มีผู้

สญัจรไปมาหนาแน่น ทางเดินเท้าควรมีความกว้างอย่างน้อยท่ีสดุ 3.00 เมตร และทางเดินเท้าใน

ระดบัรองลงไปมีความกว้างประมาณ 2.00 เมตร ซึ่งหมายถึงความกว้างในการสญัจรและสิ่ง

อํานวยความสะดวกเช่น ถงัขยะและตู้ โทรศพัท์ ไม่รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ยกเว้นการคอยรถประจําทาง  

ความสวยงามของทางเท้าจะมาจากความเป็นระเบียบเป็นประการแรก มีความกลมกลืนกบับริเวณ

โดยรวม มีทางสญัจรท่ีไมแ่ออดัสบัสนตกแตง่ประดบัประดาให้ทางเท้านัน้ดมีูชีวิตชีวาขึน้ บางช่วงท่ี
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มีความกว้างมากพอ อาจสนบัสนนุให้มีกิจกรรมอ่ืนๆ เช่นรถเข็นขายนํา้ ขายหนงัสือ หรือแม้กระทัง่

สินค้าอ่ืนๆ เพ่ือเพิ่มชีวิตชีวาให้กับเมือง ทําให้ทางเดินเท้ามีความหมายมากขึน้ มีการควบคุม

รูปแบบการจัดวางให้อยู่ในระเบียบท่ีดี อีกกิจกรรมหนึ่งคือการโฆษณาบนทางเท้า ได้แก่ การทํา

ป้ายขนาดย่อมหรือตู้ เตีย้ขนาดเล็กหรือป้ายห้อยแขวนเล็กๆ ประดบัตามแนวทางเดิน จะช่วยให้

ทางเดินมีชีวิตชีวาขึน้ แต่ไม่ควรใช้ในบริเวณท่ีมีสิ่งประกอบถนนหรือป้ายร้านค้ามากมายอยู่แล้ว 

(เดชา บญุคํา้, 2540 อ้างอิงใน ทรรศชล ปัญญาทรง, 2551)     การจดัระเบียบทางเดินเท้าห้ามรุก

ลํา้ทางเดนิเท้าของร้านค้าบริเวณใกล้เคียง การจดัระเบียบสิ่งอํานวยความสะดวกตามความจําเป็น 

เช่น ตู้ โทรศัพท์ท่ีมีขนาดพอเหมาะ ติดตัง้รวมกับเสาไฟฟ้า หรือถังขยะอาจมีขนาดเล็กแต่เพิ่ม

จํานวนหรือตดิตัง้ถงัขยะรวมกบัสิง่อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เป็นต้น  (ทรรศชล ปัญญาทรง, 2551) 

  2.1.2.3 แนวความคดิเก่ียวกับการพัฒนาย่านทางเดนิเท้า 

 ทําให้ทางเดินเท้าได้กลายเป็นการสญัจรประเภทหนึ่งท่ีตอบสนองการขนสง่สาธารณะ ใน

ย่านศูนย์กลางเมือง ย่านธุรกิจการค้า และเกิดพืน้ท่ีโล่งกลางเมือง วิธีการพัฒนาทางเดินเท้า

สามารถแบง่ได้เป็น 3 รูปแบบคือ (Harvay M.Rubnstein, 1992  อ้างอิงใน ดํารงค์ศกัดิ์ สงัข์ทอง, 

2549)   

1) ย่านเดินเท้าชนิดเต็มรูปแบบ (Full mall)  คือการพฒันาย่านเดินเท้าโดยไม่มี

การขนส่งรูปแบบอ่ืนภายในย่าน ทําได้โดยการปิดเส้นทางสญัจรหรือถนนเดิม ปรับปรุงให้เป็นย่าน

เดินเท้าโดยเฉพาะได้แก่การปรับปรุงเส้นทาง การเลือกใช้วัสดุ จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่ง

ประดบัตกแต่ง ในการออกแบบปรับปรุงเส้นทาง จะต้องมีการศึกษาข้อมลู ลกัษณะเด่นของย่าน

และชมุชนเพ่ือสง่เสริมภาพลกัษณ์ท่ียัง่ยืนของยา่นหรือชมุชนนัน้ 

  2) ย่านเดินเท้ากึ่งระบบการขนสง่สาธารณะ (The transit mall)  คือไม่ให้มีการ

ขนส่งส่วนบคุคลในพืน้ท่ี คงไว้แต่ระบบขนส่งมวลชน และการขนส่งสาธารณะเฉพาะในเส้นทางท่ี

จดัไว้ เป็นจดุรับสง่ประชาชนเข้าสูพื่น้ท่ี เช่นรถโดยสารสาธารณะ รถรางไฟฟ้า รถแท๊กซ่ี ใช้เส้นทาง

เดนิเท้าเป็นเส้นทางสญัจรหลกั 

  3) ยา่นเดนิเท้ากึ่งการสญัจรแบบปกติ (Semi mall)  การพฒันทางเดินเท้ารูปแบบ

นี ้  ขึน้อยูก่บัการลดปริมาณจราจร และพืน้ท่ีสําหรับจอดรถ การออกแบบปรับปรุงทางเดินเท้า ให้มี

บรรยากาศท่ีเหมาะสมและดงึดดูให้ประชาชนเลือกใช้การสญัจรแบบเดินเท้าด้วยการ จดัสิ่งอํานวย
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ความสะดวกในเส้นทางและสามารถเช่ือมโยงระหว่างถนนสายหลกัและถนนสายย่อยภายในเมือง 

ซึง่จะทําให้เกิดการเช่ือมโยงของกิจกรรมตา่งๆ 

  2.1.2.4 เกณฑ์มาตรฐานความต้องการด้านพืน้ที่ของมนุษย์ 

 ขนาดของร่างกายของมนุษย์ 1 คน โดยเฉล่ียต้องการขนาดทางเท้า 0.60 เมตร 

โดยประมาณ และกรณีท่ีถือสิ่งของอ่ืนๆ ก็จะต้องมีความต้องการขนาดทางเท้าเพิ่มมากขึน้ด้วย  

(ทรรศชล ปัญญาทรง, 2551) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  ภาพแสดงขนาดร่างกายมนษุย์โดยเฉล่ียในการใช้ทางเท้าในลกัษณะตา่งๆ กนั  

  (ท่ีมา : คูมื่อพฒันาภมูิทศัน์เมืองท่องเท่ียว) 

 

  2.1.2.5 เกณฑ์มาตรฐานความกว้างของช่องเดนิ 

 ใช้มาตรฐานจาก ITE เน่ืองจากเป็นมาตรฐานท่ีมีการอ้างถึงเป็นส่วนใหญ่ของบทความท่ี

เก่ียวข้องกับการออกแบบทางเท้ามาตรฐาน ทางเท้าต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

โดยประมาณ 2 คนเดินสวนกนั  แตใ่ช้กบัพืน้ท่ีย่านธุรกิจได้โดยมาตรฐานทางเท้าท่ีมีต้นไม้กระบะ

ปลกูต้นไม้ต้องมีขนาดไมน้่อยกวา่ 1.5 x1.5 ม.  (ทรรศชล ปัญญาทรง, 2551) 

 วิธีการนบัปริมาณคนแต่ละด่าน(Gate Method) คือการสํารวจอตัราการสญัจรเข้าและ

ออกพืน้ท่ีของคนเดนิเท้า การบนัทกึอตัราการสณัจรผา่นพืน้ท่ีทางเท้า เป็นการนบัปริมาณผู้ ท่ีสญัจร
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ผ่านแต่ละด่าน หรือประต ูในระยะเวลาท่ีกําหนด(นาที) เพ่ือนํามาคํานวนเป็นอตัราเฉล่ีย (คน/

ชัว่โมง) โดยกําหนดตําแหน่งของด่านท่ีจะนบัท่ีคาดว่าจะเป็นทางเข้าหลกัของคนเดินเข้าสู่พืน้ท่ี

ศกึษา 

 วิธีการคํานวณ 

- อตัราการสญัจรผ่านดา่น = ปริมาณคนผ่าน x ระยะเวลาท่ีกําหนด(นาที) x (ชัว่โมง/ระยะเวลาท่ี

กําหนด) 

- อตัราการสญัจรผา่นดา่น คือ ปริมาณผู้ ท่ีเดนิผา่นหน้าตดัในระยะเวลา 1 ชัว่โมง 

- ปริมาณคน คือ ปริมาณคนท่ีสญัจรผา่นหน้าตดับริเวณดา่นท่ีตัง้ 

-ระยะเวลาท่ีกําหนด คือ ระยะเวลาท่ีกําหนดในการนบัคน(นาที) และทําการนบัช่วงนาทีแรก และ

นาทีหลงันํามาหาคา่เฉลี่ย เพ่ือให้ได้จํานวนท่ีคอ่นข้างคงท่ี 

- ชัว่โมง/ระยะเวลาท่ีกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือให้ได้ปริมาณคนภายใน 1 ชัว่โมง 

  2.1.2.6 วิธีการประมาณความกว้างของทางเท้า 

จากตวัเลขขนาดร่างกายมนษุย์ในการท่ีใช้ทางเท้าท่ีว่า 1 คนใช้ทางเท้า 0.60 เมตร ฉะนัน้

ทางเท้าควรกว้างอยา่งน้อยท่ีสดุ 1.20 เมตรคือให้สวนทางกนัได้ มาตรฐานโดยทัว่ไประบขุนาดทาง

เท้าไว้ว่า ทางเท้าในถนนสายหลกัในย่านธุรกิจย่านการค้าและย่านอตุสาหกรรมควรกว้าง 2.50 – 

3.00 เมตรเป็นอย่างน้อย และย่านพกัอาสยัทัว่ไปใช้ขนาด 1.20 – 2.00 เมตรในถนนสายย่อย  

(ทรรศชล ปัญญาทรง, 2551) 

วิธีการคํานวณ       ความกว้างของทางเท้า = ปริมาณ x ระยะห่างด้านหน้า                         

      อตัราความเร็วของการเดนิ 

อตัราความเร็วของการเดินโดยปกติมนษุย์จะเดินท่ีความเร็วเฉลี่ย 72 เมตรตอ่นาทีในกรณี

ทีทางเท้ามีความหนาแน่นมาก อตัราความเร็วจะลดลง  

 

 

 

ภาพท่ี 5  ภาพแสดงมนษุย์ในขณะเดนิจะมีการเว้นระยะกบัคนท่ีเดนิอยูข้่างหน้า 

  (ท่ีมา : คูมื่อพฒันาภมูิทศัน์เมืองท่องเท่ียว) 
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 ความต้องการทางด้านพืน้ท่ี ในการเดินของมนุษย์จะมีการเว้นระยะห่างกับคนท่ีเดินอยู่

ข้างหน้าบ้างระยะท่ีเว้นห่างนีผู้้ เดินจะมีความรู้สกึสบายท่ีตนเองยงัพอในต่างกนัไปตามเหตกุารณ์ 

กล่าวคือการเดินในท่ีสาธารณะในขณะท่ีเร่งรัดหรือมีจุดหมายท่ีแน่นอนอยู่ข้างหน้าจะมีระยะเว้น

ห่างจากบคุคลข้างหน้าน้อยกวา่การเดนิเลน่ในสวนสาธารณะ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6  แสดงระยะเว้นห่างของมนษุย์ท่ีพงึพอใจตามสถานการณ์ตา่งๆ 

  (ท่ีมา : คูมื่อพฒันาภมูิทศัน์เมืองท่องเท่ียว) 

 -ทางเดนิสาธารณะ 1.80 เมตร 

 -ทางเดนิดสูนิค้า 2.80-3.60 เมตร 

 -ทางเดนิทัว่ไป 4.60-5.50 เมตร 

 -ทางเดนิพกัผอ่นมากกวา่ 10.50 เมตร  

 

  

ภาพท่ี 7  การเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ของการเล่ือนไหลทางเท้ากบัอตัราความเร็วในการเดนิ 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงอตัราการเล่ือนไหล คนตอ่พืน้ท่ี 

  (ท่ีมา : Reprinted courtesy of Work San Francisco In APA. 2006) 

ปริมาณการเล่ือนไหล 7 7-10 10-15 15-20 20-25 25 ขึน้ไป 

อตัราความเร็วในการเดิน 

(เมตร/นาที) 

78 75-78 69-75 60-69 33-60 0-33 

ก า ร ใ ช้ พื ้น ท่ี ต่ อ ค น 

(ตารางเมตร/คน) 

3.25 2.25-3.15 1.35-2.25 0.90-1.35 0.45-0.90 0.45 



15 

 

 อตัราความเร็วในการเดิน และปริมาณการเล่ือนไหลของการสญัจร  หากทางเท้ามีความ

หนาแน่น อตัราความเร็วในการเดินจะลดลง ความหนาแน่นของทางเท้านี ้ขึน้อยู่กบัจํานวนคนท่ีใช้

ทางเท้าในเวลาเดียวกนั ซึง่ในท่ีนีเ้รียกวา่ ปริมาณการเล่ือนไหล (Flow Volume) 

  2.1.2.7 มาตรฐานทางเท้าในย่านธุรกิจ (AASHITO, USA. 1994) 

 ถนนท่ีเหมาะกบัการเดนิเท้า (Pedestrian-Friendly Street)  (พนิต ภูจิ่นดา, 2550) 

  -  ขนาดและบริบทของถนนท่ีเหมาะกบัการเดนิเท้า 

ตวัแปรเป็นสิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุในการจะอธิบายถึงความเหมาะสมของขนาดความกว้างถนนท่ีเหมาะ

กบัทางเดนิ ขนาดของถนนขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ ประกอบด้วย 

 - องค์ประกอบท่ีจอดรถ 

 - การใช้ประโยชน์อาคารสองข้างทาง 

 - ความเข้มข้นและประเภทของกิจกรรมท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัเคร่ืองยนต์ 

  - จํานวนร้อยละของยานพาหนะสินค้าขนาดใหญ่ (Truck traffic percentage ) 

เช่นรถบรรทกุ 

 - ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบัการส่งเสริมการสญัจรของคนพิการ เช่น  American 

with Disabilities Act  (ADA) 

  - ความสมัคญัและความสมัพนัธ์ของถนนเส้นนัน้ๆ ท่ีมีต่อระบบการใช้ประโยชน์

ท่ีดนิและการสญัจรในเมืองและผู้สญัจร 

 ปัจจัยท่ีทําให้เกิดทางเท้าภายในตัวเมืองไม่สะดวก เน่ืองจากการท่ีทางเดินเท้าอยู่ใกล้

การจราจรท่ีมีความหนาแน่นของการจราจรท่ีหนาแน่นซึง่ก็อาจจะทําให้เกิดอนัตรายจากการใช้ทาง

เท้าได้ เส้นทางท่ีไม่มีขอบเขตท่ีชดัเจนซึ่งจะส่งผลให้ผู้ ใช้ได้รับอนัตรายจากสิ่งแวดล้อมในบริเวณ

นัน้ๆได้เช่นกนัเช่นขอบเขตทางเท้าท่ีไมช่ดัเจนหากทางเท้านัน้อยูบ่เิวณพืน้ท่ีเส่ียงเช่น ถนนท่ีมีความ

หนาแน่นของการจราจร และกิจกรรมท่ีรุกลํา้บนนทางเท้าสร้างความวุ่นวายไม่สะดวก เช่นการใช้

ประโยชน์จากทางเท้าในการตัง้พืน้ท่ีขายของหรือใช้ในการขับข่ียานพาหนะขนาดเล็ก ดังนัน้

ผู้ออกแบบต้องใสใ่จความสมัพนัธ์ของกิจกรรม อาคารและท่ีวา่งให้เข้าใจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

ในการใช้งานของผู้ใช้ 
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  2.1.2.8 การออกแบบทางเท้าเพื่อคนสูงอายุและคนพกิาร  

การออกแบบทางเท้าเพ่ือคนสงูอายแุละคนพิการ (Universal Design) สําหรับถนนและ

ทางเท้า 

(รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการพัฒนาพืน้ท่ีสีเขียวริมถนนสายหลกัตามกฎกระทรวงผัง

เมืองรวมกรุงเทพมหานคร, 2549:2-8) อาทิเช่น 

1) ต้องใช้ขอบคนั(Curb) ท่ีเป็นทางลาดหรือทางลาดในจดุทางข้ามถนน 
2) ทางเดินสําหรับผู้พิการ ไม่ควรมีอุปกรณ์ถนนเน่ืองจากจะทําให้เป็นอุปสรรคในการ

สญัจรของผู้พิการและขนาดความกว้างของทางเท้าสําหรับผู้พิการควรมีความกว้าง
อยา่งน้อย 0.90 เมตร 

 

 2.1.3 ความรู้ทั่วไป ทฤษฎี และหลักการออกแบบอุปกรณ์ประกอบถนน 

  2.1.3.1 อุปกรณ์ประกอบถนน (Street Furniture) 

 อุปกรณ์ประกอบถนนเป็นสิ่งท่ีทําให้เกิดสุนทรียภาพบนทางเท้า การใช้งาน และขนาด

เหมาะสมกยัการใช้งาน โดยปรกตอิปุกรณ์ประกอบถนนจะเป็นอปุกรณ์ท่ีตดิอยูก่บัท่ีแตมี่บางชนิดท่ี

สามารถเคลื่อนย้ายได้เช่น ถงัขยะซึ่งการเลือกใช้อปุกรณ์แต่ละชนิดต้องคํานึงถึงการบํารุงรักษาท่ี

ง่ายและสะดวกเป็นสําคญั  (ดํารงค์ศกัดิ ์สงัข์ทอง, 2549) 

 ตวัอย่างอปุกรณ์ประกอบถนนอนัได้แก่  ม้านัง่ ภาชนะรองรับขยะ ท่ีจอดจกัรยาน เสาเตีย้ 

ซุ้มบริการ จดุจอดรถโดยสารและรถประจําทาง ป้ายสญัลกัษณ์ตา่งๆ สิง่บริการสาธารณะ เป็นต้น 

 

 2.1.4 ความรู้ทั่วไป ทฤษฎี และหลักการออกแบบสาธารณูปโภคประกอบถนน 

  2.1.4.1 สาธารณูปโภค(Public Facilities)  

 การวางระบบสาธารณปูโภคแบบตัง้เสาจะมีการดแูลและบํารุงรักษาได้ง่าย แตมี่ข้อเสียคือ 

ทําให้เกิดความไมน่่าดทูางสายตาเน่ืองจากสายไฟรุงรัง ประกอบกบัเม่ือต้นไม้ถนนโตขึน้ ก่ิงก้านจะ

ไปทําให้สายไฟฟ้าเสียหาย ต้นไม้จงึต้องถกูตดั ซึง่การตดัต้นไม้เพ่ือหลบระบบสาธารณปูโภค ถ้าถกู

ตดัไมถ่กูวิธีก็จะทําให้ภมูิทศัน์ทางเท้าเสียไปเช่นกนั  (ดํารงค์ศกัดิ ์สงัข์ทอง, 2549) 

 แบบฝังใต้ดินจะช่วยให้ภมูิทศัน์ถนนดดีูกว่าและต้นไม้ไม่ถกุรบกวนจากการเดินสายไฟแต่

การวางระบบแบบนีต้้องมีการวางแผนเป็นอย่างดีเน่ืองจากท่อฝังนัน้มีขนาดใหญ่ ทําให้เนือ้ท่ีใต้ดิน
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สําหรับระบบรากนัน้น้อยลง และการชอนไชของรากนัน้ก็จะทําให้เกิดความเสียหาย การแก้ปัญหา

ด้วยวิธีดงักล่าวคือการกําหนดแนวปลูกต้นไม้และแนววางระบบสาธารณูปโภคไม่ให้อยู่ในแนว

เดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 ภาพตดัขวางแสดงการวางระบบสาธารณปูโภคใต้ดนิ 

  (ท่ีมา : http://www.infrastreetcutaway.com) 

 

  2.1.4.1 ตาํแหน่งตดิตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างถนน (Location of Lighting) 

การกําหนดตําแหน่งควรจะมีช่วงท่ีแน่นอนให้ความสว่างส่องถนนและทางเท้าในระดบัท่ี

ต้องการ  ถ้าบนทางเท้ามีต้นไม้ถนนร่วมอยู่ด้วยตําแหน่งระหว่างไฟฟ้าส่องสว่างกบัต้นไม้ถนนต้อง

ไม่ให้เงาจากพุ่มไม้บงัแสงสว่างจากไฟถนนท่ีส่องลงมา โดยเฉลี่ยระยะห่างระหว่างต้นไม้กับเสา

ไฟฟ้าสอ่งสว่าง ระหว่างศนูย์กลางถึงศนูย์กลางประมาณ 4.80 เมตรสว่นต้นไม้ขนาดเล็กประมาณ 

1.80 เมตร ความสวา่งจากช่องทางเดนิเท้าอาจได้รับแสงสวา่ง  (ดํารงค์ศกัดิ ์สงัข์ทอง, 2549) 
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ภาพท่ี 9 ตําแหน่งตดิตัง้ไฟฟ้าสอ่งสวา่งบบถนนกบัต้นไม้ถนน  

  (ท่ีมา : American Planning Association, 2006:496) 

 

2.2 ทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวข้องกับพืชพรรณ 

 

 2.2.1 การเลือกพืชพรรณบนทางเท้า 

  2.2.1.1 ลักษณะทางกายภาพของต้นไม้ (เดชา บุญคํา้, 2543) 

ต้นไม้จะมีส่วนประกอบมากมาย โดยจะแบ่งส่วนประกอบบท่ีสําคญัๆ ทางกายภาพของ

ต้นไม้ได้เป็น 3 สว่นใหญ่ๆ ดงันี ้

 1) ระบบราก (เบอร์นาสกี, 1978) กล่าวว่ารากก็คือ “ต้นไม้ใต้ดิน” กล่าวคือมีลกัษณะ

กลบักนักบัสว่นบนของต้นไม้ คือ มีลําต้น และก่ิงก้านสาขาแผ่ขยายออกรับนํา้ ธาตถุ่าน ออกซิเจน 

และธาตุอาหารในนดินไปรอบๆ ลําต้น รากของต้นไม้นอกจากจะทําหน้าท่ีหาอาหารและนํา้

ดงักล่าวแล้ว ยงัทําหน้าท่ียยึดลําต้นมิให้โค่นล้ม เปรียบเสมือนสมอท่ียึดดินไว้ ปริมาตรของเนือ้ไม้

ของรากเม่ือรวมกนัแล้วจะเท่ากบั 1/3 – 1/2 ของลําต้นทัง้หมดโดยประมาณ รากต้นไม้สว่นใหญ่
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ประกอบด้วยรากแก้ว ซึ่งเป็นรากท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่เมล็ดงอก รากแก้วจะหยัง่ลึกลงไปในดิน ในบาง

กรณี รากแก้วอาจหยดุเจริญหรือหายไป หรือเล็กผิดปกติได้ ขึน้อยู่กบัลกัษณะของพืน้ท่ี บริเวณนํา้

ใต้ดนิสงูรากแก้วจะชะลอการเจริญ ต้นไม้ท่ีชําหรือตอนจะไมมี่รากแก้ว 

 2) ลําต้น มีหน้าท่ีหลกัท่ีสําคญัสองประการ คือรองรับพุ่มใบและก่ิงก้านสาขาให้แผ่รับ

แสงอาทิตย์ได้อย่างมัน่คง และเป็นท่อสง่นํา้และสารละลายจากรากขึน้สูใ่บและจากใบลงสูร่าก ลํา

ต้นประกอบด้วยสว่นสําคญั 5 สว่น จากภายนอกสูภ่ายในคือ 

   1) เปลือกนอก (Epidomis and cortex) ทําหน้าท่ีป้องกนัและห่อหุ้มลําต้นมกั

ประกอบด้วยสารมนัคล้ายขีผ้ึง้ อาจมีหลายชัน้เช่น สารท่ีขาวนุ่มเหมือนไม้ก๊อกของต้นจามจรีุและ

สว่นท่ีเคลือบแข้งมนั ป้องกนันํา้ ไปจนถึงผิวขรุขระภายนอก 

  2) เปลือกใน (Phloem) อยูใ่ต้เปลือกนอก มีหน้าท่ีสง่อาหารท่ีปรุงแล้วจากใบลงไผ

ยงัสว่นตา่งๆของต้นและราก 

  3) เย่ือเจริญ (Cambial Zone) มีความหนาเพียงหนึ่งเซลล์ มีลกัษณะเป็นเมือกชุ่ม

ชืน้ทําหน้าท่ีสร้างเซลล์ใหม่ของต้นไม้ เซลล์ชิดในลําต้นจะกลายเป็นกะพีห้รือไวเล้ม เซลล์ท่ีอยู่ชิด

เปลือกนอกจะกลายเป็นเปลือกหรือโฟลเอม 

   4) กระพี ้(Xylem) ประกอบด้วยเซลล์รูปทรงกระบอกต่อกนัเป็นชัน้ๆกลายป็นท่อ

สง่นํา้และแร่ธาต ุ

  5) ไม้แก่น คือ แก่นไม้ท่ีมีความแข็งแรงเป็นแกนสําคญัในการรับนํา้หนกัของไม้ 

 จากข้อเท็จจริงนี ้จะเห็นว่า บาดแผลของต้นไม้ทางขวางจะเป็นอนัตรายต่อต้นไม้มากกว่า

แผลทางดิง่หลายเท่า เน่ืองจากเป็นการตดัตอ่ท่อลําเลียงอาหารและนํา้ 

 3) พุ่มใบ คือ ส่วนบนของต้นไม้ประกอบด้วยใบไม้และก่ิงก้านสาขามีหน้าท่ีปรุงอาหาร

เป็นสําคญั โดยวิธีการสงัเคราะห์แสงขององค์ประกอบเซลล์ท่ีมีสีเขียวเรียกว่า “คลอโรพลาส”ใน

ใบไม้ทําให้ต้นไม้สามารถผลตินํา้ตาลจากนํา้ แร่ธาตบุางชนิด  

 โดยทัว่ไปแล้ว  พุม่ใบและใบไม้ไมเ่ป็นปัญหาตอ่สิง่แวดล้อมของเมืองเท่ากบัรากท่ีมีตอ่ทาง

เท้าและท่อระบายนํา้ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาใบร่วงลงบนหลงัคาทําให้รางระบายนํา้อดุตนั  หรือใบ

ร่วงลงสระว่ายนํา้ การแก้ไขทําได้ง่ายด้วยการตดัแต่งก่ิงและการปลกูต้นไม้ไม่ให้ห่างสระหรือเลือก

ชนิดใบร่วงน้อย เช่น ปาล์ม 
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  2.2.1.2 วัสดุพืชพรรณ (Landscape Planting) 

 ต้นไม้บนทางเท้าเป็นตวัท่ีช่วยสร้างภมูิทศัน์ท่ีสวยงามลดความกระด้างของวสัดปุพืูน้ถนน

และอาคารท่ีอยู่ริมทางเดินซึ่งอาจมีทัศนียภาพท่ีไม่สวยงามและยังช่วยให้ผู้ สญัจรทางเท้า ผู้ ใช้

อาคารมีความเกือ้กลูกนั เช่น ต้นไม้ถนนท่ีปลกูในย่านพกัอาศยั อาจมีการทําช่องปลกูเป็นแนวยาว

ระหว่างทางเท้ากบัขอบคนัถนน โดยต้องเลือกขนาดและทรงพุ่มระบบรากท่ีเหมาะสม โดยท่ีต้นไม้

ไม่บงัแสงสว่างจากไฟฟ้าส่องสว่างและสามารถรดนํา้ได้ทัว่ถึง หรือต้นไม้ท่ีปลกูในย่านพานิชยกร

รรมมักปลูกในกระถางหรือปลูกเป็นแนวยาวริมทางเท้า มีการเลือกใช้ชนิดพืชพรรณท่ีขึน้อยู่กับ

ประเภทธุรกิจและความต้องการของเจ้าของพืน้ท่ีมีการปลกูต้นไม้เป็นช่วงๆ ต้นไม้ท่ีถกูเลือกใช้ใน

ถนนย่านพานิชยกรรมมกัเป็น ต้นไม้ขนาดเล็ก ต้นตดัแต่งต้นไม้สงูโปร่งท่ีมีพุ่มโปร่ง เพ่ือไม่ให้บงั

หน้าร้าน เป็นต้น  (ดํารงค์ศกัดิ ์สงัข์ทอง, 2549) 

 

 

 

 

 

                                                      

  

                       

ภาพท่ี 10 ตวัอยา่งรูปแบบการปลกูต้นไม้ในยา่นพานิชยกรรมและยา่นท่ีพกัอาศยั 

  (ท่ีมา : http://caa.org.nz) 

 

การเลือกชนิดต้นไม้ขึน้อยูก่บัความกว้างของพืน้ท่ีปลกูบริเวณทางเท้าและเขตทาง  หากไม่

กว้างมากนกัอาจใช้ไม้ยืนท่ีมีขนาดเล็กหรือไม้เลือ้ยเกาะบนโครงสร้างเหล็ก  ส่วนพืน้ท่ีทางเท้าไม่มี

พืน้ท่ีขดุหลมุปลกู เช่นมีท่อระบายนํา้หรือโครงสร้างอ่ืนๆ ใต้ดิน สามารถใช้ไม้กระถางหรือระบบบ

ต้นไม้วางหรือแขวนแทนต้น 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11  ตวัอยา่งการปลกูต้นไม้บนพืน้ท่ีทางเท้าท่ีไมส่ามารถขดุหลมุปลกูได้ 

  (ท่ีมา : http://caa.org.nz) 

 

 โดยทั่วไปต้นไม้ถนนปลุกบนพืน้ท่ีทางเท้าในกรุงเทพมหานคร อาทิ ต้นประดู่องัสนา ต้น

ตะแบกจะมีระยะห่างในการปลกู 4-6 เมตรนอกจากนีก้ารปลกูต้นไม้ยงัปลกูต้นไม้ยงัต้องคํานึงถึง

ทศันวิสยัในการมองเห็นของผู้สญัจร ความปลอดภยั แนวระบบสาธารณปูโภคทัง้บนดินและใต้ดิน

ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12   ตวัอยา่งการปลกูต้นไม้ในตา่งประเทศ 

  (ท่ีมา : Jeremy Stephenson, 2009 : http://jero13.wordpress.com) 
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 การเลือกต้นไม้ถนนนัน้มีปัจจยัในการนํามาพิจารณาอนัได้แก่ ความเหมาะสมของต้นไม้

กบัลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี  สภาพแวดล้อมของถนน ความเป็นเอกลกัษณ์หรือภาพลกัษณ์

ของถนน สภาพอากาศ ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดโรคหรือแมลงศตัรูของต้นไม้ การดแุลรักษารดนํา้ตดัแต่ง

ก่ิงก้าน ความกว้างของพูพอนรากเม่ือต้นไม้โต ขนาดของการแผ่ก่ิงก้านของต้นไม้   ผลกระทบท่ี

คาดว่าจะก่อให้เกิดขึน้กับพืน้ท่ีนัน้ๆทัง้ผลดีและผลเสีย  นอกจากนีส้ิ่งท่ีต้องคํานึงเป็นสําคญัคือ

สภาพและคุณภาพของดินท่ีจะซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้และพืชพรรณ โดยสรุป

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเจริญเตบิโตและเกณฑ์ในการเลือกใช้ต้นไม้สําหรับภมูิทศัน์ถนนดงันี ้

  2.2.1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเตบิโตของต้นไม้ในภมูิทศัน์ถนน 

 1) แสงและร่มเงา ชนิดของต้นไม้ควรสอดคล้องกบัปริมาณแสงในพืน้ท่ี 

 2) สภาพดนิควรวิเคราะห์ถึงระดบันํา้ใต้ดนิ ความสามารถในการระบายนํา้ของดนิ 

สภาพความเป็นกรด-ดา่ง  

3) ขนาดและสภาพของพืน้ท่ี ควรวิเคราะห์ขนาดและข้อจํากดัของพืน้ท่ีได้แก่ ขนาดความ

กว้างของพืน้ท่ีปลกู อาคารข้างเคียง ทศันวิศยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสญัจร 

4) การดูแลรักษา พิจารณาจากสภาพแวดล้อมในเร่ืองของแสง ความชืน้ของถนน และ

ความสามารถในการดแูลท้องถ่ินเป็นสําคญั 

  2.2.1.4 แนวความคดิเก่ียวกับต้นไม้ 

ต้นไม้และวัสดุประกอบอ่ืนๆ อาจเพิ่มให้เป็นสีสันและชีวิตชีวาให้กับทางเท้า ทําให้ดู

น่าสนใจและมีผลต่อการรับรู้ลักษรณะพืน้ผิวถนน การตกแต่งด้วยต้นไม้จะช่วยลดความแข็ง

กระด้างของพืน้ทางเท้า และช่วยทําให้สภาพอากาศดีขึน้ อย่างไรก็ตามต้นไม้และสวนมีการ

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและต้องการการบํารุงรักษาอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้ยังเป็นสาเหตุของ

ปัญหาตา่งๆเช่น ทางเท้าแตกเน่ืองจากรากไม้ ใบไม้อดุตนัตะแกรงท่อระบายนํา้ แตด้่วยคณุสมบตัท่ีิ

สามารถช่วยส่งเสริมการมีชีวิตเมืองท่ีดี ทําให้การจดัสวนและการจดัวางต้นไม้บนทางเท้ามกัเป็น

ทางเลือกแรกสําหรับหลายๆชมุชนเม่ือต้องการปรับปรุงถนน  (พนิต ภูจิ่นดา, 2550) 

ต้นไม้สําหรับถนน ทําให้เกิดความโดดเด่นและสร้างเอกลกัษณ์ของถนนด้วยต้นไม้ การ

เลือกต้นไม้ต้องพิจารณาหลายปัจจยั เช่น ต้นไม้ท่ีชุมชนคดัเลือกแล้วว่าเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน 

สามารถตอบสนองความต้องการด้านสนุทรียภาพ สอดคล้องกบัสภาพภมูิอากาศ มีความต้านทาน
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ต่อแมลงและเชือ้โรค ความสามารถในการบํารุงรักษาของชมุชน พืน้ท่ีสําหรับการเจริญเติบโตของ

ราก และขนาดของลําต้นและเรือนยอดนอกจากนีป้ริมาณของดินท่ีใช้ปลกูต้นไม้จะส่งผลต่อขนาด

ของต้นไม้ ถ้ามีพืน้ท่ีให้รากเจริญเตบิโตได้มาก ต้นไม้ก็จะมีขนาดใหญ่และขยายก่ิงก้านได้ดี 

 ต้นไม้สําหรับถนนในย่านที่พักอาศัย ถนนบริเวณท่ีพกัอาศยัควรจะมีต้นไม้ปลูกเป็น

แถวระหวา่งบาทวิถีและขอบถนน โดยเลือกประเภทของต้นไม้โดยคํานงึถึงขนาดท่ีโตเตม็ท่ีของเรือน

ยอดและระบบราก ไมเ่ช่นนัน้ต้นไม้จะแยง่แสงและอาหารกนั อีกทัง้ยงัอาจมีปัญหาตอ่ความสะอาด

และปลอดเชือ้โรคบนถนน เน่ืองจากถนนต้องการแสงแดดธรรมชาตเิพ่ือช่วยฆา่เชือ้โรคไมต่ํ่ากวา่วนั

ละ 2 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13  ต้นไม้บนถนนสําหรับถนนในยา่นพานิชยกรรมและยา่นท่ีพกัอาศยั 

  (ท่ีมา : http://pantip.com/topic/31689621) 

 

 ต้นไม้สาํหรับถนนในย่านพานิชยกรรม จะจดัให้อยูใ่นกระถางในกระบะท่ีตัง้อยูบ่นบาท

วิถึ เพราะบอ่ยครัง้จะเก่ียวข้องกบัการใช้ต้นไม้สร้างความเป็นสว่นตวั เช่น ใช้ในการบงัหน้าตา่งหรือ

ช่องเปิดของกิจกรรมบางประเภท 
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ภาพท่ี 14  ต้นไม้บนถนนและการตดิตัง้องค์ประกอบสาธารณปูโภคใต้ดนิ 

  (ท่ีมา : http://blog.oregonlive.com/mytigard) 

 

 ในปัจจบุนัถนนยา่นพานิชยกรรมหลายๆสายจะพฒันาโดยการใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีใต้ดิน

เป็นจํานวนมาก ทําให้มีการจํากัดจํานวนและตําแหน่งท่ีจะปลูกต้นไม้ เพราะรากของต้นไม้ท่ีมี

ขนาดใหญ่หรือแผส่าขาออกไปไกลจะเป็นปัญหาตอ่โครงสร้างใต้ดินของอาคารท่ีอยู่สองข้างทางทํา

ให้ต้องจดัพืน้ท่ีปลกูต้นไม้เอาไว้เฉพาะ แต่ในกรณีท่ีมีบาทวิถีแคบก็จะมีพืน้ท่ีจํากดัทําให้ต้องมีการ

ปลกูต้นไม้ในรูปแบบอ่ืน เช่น ใช้ไม้กระถางหรือสง่เสริมให้เอกชนปลกูต้นไม้ใหญ่ในท่ีดนิเอกชน 

 ต้นไม้สําหรับเกาะกลางถนน โดยเกาะกลางถนนมีหน้าท่ีเป็นท่ีหยดุพกัสําหรับคนข้าม

ถนน และบริเวณเกาะกลางถนนก็ยงัสามารถใช้เป็นท่ีปลกูต้นไม้เพ่ือสร้างความร่มร่ืนและคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีให้กบัพลเมือง โดยสามารถปลกูได้ทัง้บริเวณเกาะกลางถนนและในพืน้ท่ีท่ีแบ่งระหว่างทาง

หลกักบัทางคู่ขนาน ถนนแบบนีม้กัจะเป็นถนนสายใหญ่ในตวัเมือง ตามมาตรฐานแล้วเกาะกลาง

ต้องมีความกว้าง 6-10  ฟตุ และต้องกําหนดขนาดของเกาะกลางท่ีปลกูพรรณไม้ประดบัและสวน

ไม้ยืนต้นต้องบํารุงรักษาตลอดทัง้ปีได้ 

  2.2.1.5 เกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกชนิดของต้นไม้สาํหรับภมูิทศัน์ถนน 

 การเลือกชนิดของต้นไม้สําหรับภมูิทศัน์ถนนควรพิจารณาด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้เกณฑ์ด้าน

ประโยชน์ใช้สอยและสนุทรียภาพ  ขนาดของต้นไม้เม่ือโตเต็มท่ี โครงสร้างและความ  หนาแน่นของ



25 

 

ทรงพุ่ม อตัราการเจริญเติบโต คณุลกัษณะตามฤดกูาลการร่วงของดอกและใบ ความเปราะบาง

ของก่ิง  ความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อม พืน้ผิวและสี  (ดํารงค์ศกัดิ ์สงัข์ทอง, 2549) 

 1)  เกณฑ์ด้านกายภาพ ความทนทานต่อสภาพอากาศและมลพิษในพืน้ท่ี ความคงทนต่อ

โรคและแมลง ความคงทนตอ่คณุภาพดินในพืน้ท่ีท่ีมีผลตอ่การเจริญเติบโต ลกัษณะและพฤติกรรม

ของผู้ใช้ทางเท้า 

 2)  เกณฑ์ด้านการจดัการ สิ่งท่ีควรคํานึงถึง คือขนาดของช่องปลกู อาคารข้างเคียง และ

ระดบัการดแูลรักษาการเลือกพรรณไม้ในการปลกูในแตล่ะพืน้ท่ีนัน้ตามสดัสว่นท่ีเหมาะสมเพ่ือเป็น

การป้องกนัความเส่ียงของการเกิดโรคระบาดของพืช คือไม่ควรปลกูต้นไม้ชนิดเดียวกนัเกินร้อยละ

5-10 ของจํานวนต้นไม้ทัง้หมดในเขตหรือยา่นนัน้ๆ 

  2.2.1.6 การเลือกใช้ต้นไม้และพืชพรรณ 

 การเลือกใช้ต้นไม้และพืชพรรณเพ่ือนําไปใช้ในการนํามาปรับปรุงภมูิทศัน์ริมถนนและทาง

เท้านัน้นอกจากจะมีการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ทั่วไปแล้ว ยงัต้องคํานึงถึงปัญหาท่ีสําคญัของ

พืน้ท่ีด้วย เช่น ปัญหานํา้ท่วม สภาพดิน สภาพอากาศ โดยมีข้อพิจารณาดงันี ้  (ดํารงค์ศกัดิ์ สงัข์

ทอง, 2549) 

1)  ต้นไม้หรือพรรณไม้ท่ีทนตอ่สภาพนํา้ท่วมขงั และระดบันํา้ใต้ดนิท่ีสงูได้ 

2)  เป็นพรรณไม้พืน้ถ่ิน ท่ีสามารถทนตอ่สภาพแวดล้อมของพืชท่ีปลกูได้ 

3)  พนัธุ์ไม้ท่ีตดัแตง่รักษาง่ายและไมต้่องตดัแตง่ เพ่ือการบํารุงบอ่ย 

4)  ขนาดลําต้น ทรงพุม่ มีความเหมาะสมกบัพืน้ท่ีและขนาดของพืน้ท่ี 

5)  เป็นพนัธุ์ไม้ท่ีเน้นสีเขียวเป็นหลกัเพ่ือความกลมกลืนกนัทัง้ถนน และใช้พรรณไม้ท่ีมีสีสนั

ประดบัในบางช่วงถนน 

6)  ใช้ต้นไม้ใหญ่ ท่ีมีขนาดและรูปทรงท่ีเหมาะกบัถนน 

7)  การผลดัของใบ ดอก หรือผล ต้องไมร่บกวนตอ่ผู้สญัจร ทัง้ทางถนนและทางเท้า 

8)  ทนตอ่โรคท่ีเก่ียวข้องกบัต้นไม้และทนทานตอ่โรคระบาดสว่นหนึ่งสว่นใดของลําต้นและ

รากไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ ใช้ถนนและทางเดินเท้าหรือเป็นอนัตรายต่อโครงสร้างอาคาร เช่นราก

พูพอน ก่ิงเปราะตัวอย่างต้นไม้และพืชพรรณท่ีเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการนํามาปลูกตาม

ข้อพิจารณาข้างต้นได้แก่ 
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              ต้นนนทรี                                   ต้นสะเดา                                ต้นประดูป่่า 

ภาพท่ี 15  ตวัอยา่งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ต้นแปรงล้างขวด                        ต้นประดูแ่ดง                              ต้นหกูระจง  

ภาพท่ี 16  ตวัอยา่งไม้ยืนต้นขนาดกลางท่ีเหมาะสม 
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                ต้นปาล์ม                                ต้นหมากเขียว                          ต้นอโศกอินเดีย 

ภาพท่ี 17  ตวัอยา่งต้นไม้ท่ีปลกูเพ่ือพรางอาคารหรือเพ่ือเป็นแนวรัว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ต้นพทุธรักษา                              ต้นโมก                                         ต้นชบา 

ภาพท่ี 18  ตวัอยา่งต้นไม้ขนาดเลก็ไม้พุม่ 

 

  2.2.1.6 การสร้างเอกลักษณ์โดยใช้ต้นไม้และพืชพรรณ 

 การใช้ต้นไม้และพืชพรรณท่ีสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัถนน โดยต้องการเน้นสร้างบรรยากาศ

ให้กับถนนหรือส่ือถึงประวตัิสาสตร์และความสําคญัของถนน เช่น ถนนราชดําเนิน เป็นถนนท่ีมี

ความสําคญัทางประวตัศิาสตร์เส้นหนึง่  โดยมีการปลกูต้นมะขามเป็นต้นไม้ท่ีมีมาตัง้แตส่มยัรัชการ

ท่ี 5 และต้นมะขามยงัเป็นต้นไม้มงคลตามคตนิิยมของคนไทยซึง่แปลว่าเป็นต้นไม้ท่ีมีความน่าเกรง
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ขาม ความยิ่งใหญ่ ซึ่งการเลือกต้นไม้เพ่ือนํามาสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัถนนนัน้ต้องคํานึงถึงปัญหา

ต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้ เช่น หากต้นไม้ท่ีนํามาปลกูนัน้เป็นต้นไม้ท่ีมีดอก เม่ือถึงฤดกูาลก็มีการร่วงหล่น

บนถนนซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา รวมถึงแมลงท่ีจะมาพร้อมกับต้นไม้ชนิดนัน้ๆ ซึ่งก็ต้อง

นํามาพิจารณาร่วมด้วยเช่นกนั  (ดํารงค์ศกัดิ ์สงัข์ทอง, 2549) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19  ตวัอยา่งการเลือกพรรณไม้ในการสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัถนน 

  (ท่ีมา : http://www.rcthai.net) 

 

 2.2.2 การออกแบบและก่อสร้างพชืพรรณบนทางเท้า 

  2.2.2.1 มาตรฐานด้านระยะห่างระหว่างต้นไม้ 

 ในบางท้องถ่ินอาจมีมาตรฐานเร่ืองระยะห่างระหว่างต้นไม้กบัถนน ตําแหน่งต้นไม้บนทาง

ร่วมทางแยก และอาจรวมไปถึงต้นไม้บนทางเดินแคบๆ และต้นไม้บริเวณขอบด้านนอกของถนน

ตําแหน่งต้นไม้ทางข้ามและทางท่ีเหมาะสมกบัทางเดินเท้า ตามหลกัการเลือกท่ีตัง้ของต้นไม้อย่าง

ปลอดภยัตอ่การสญัจร ซึง่โดยปกตแิล้วจะกําหนดให้ต้นไม้มีระยะห่างระหวา่งต้นท่ีประมาณ 25-30 

ฟตุ และในกรณีพิเศษอาจกําหนดให้มีระยะห่างมากขึน้ตามสถานการณ์และตําแหน่ง  (พนิต ภู่

จินดา, 2550) 
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  2.2.2.2 อุปกรณ์ป้องกันราก (Root Protector) 

 เม่ือต้นไม้เจริญเติบโตมากขึน้ระบบรากย่อมแผ่ขยายขึน้ตามเช่นกัน ดงันัน้ เพ่ือเป็นการ

ป้องกันผิวทางหรือระบบสาธารณูปโภคจากการถูกชอนไชจากรากไม้ การปลูกต้องใช้อุปกรณ์

ป้องกนัราก(Root Protector) เพราะสามารถควบคมุระบบรากใต้ดินในระยะความลกึท่ีไม่ให้ราก

โผลข่ึน้พืน้ผิวทางเท้าหรือในระดบัท่ีมีการวางท่อระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ ได้   

(ดํารงค์ศกัดิ ์สงัข์ทอง, 2549) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 20  ตวัอยา่งอปุกรณ์ป้องกนัรากชนิดแผน่ (Root protector) 

  (ท่ีมา : http://www.landscapearchitecture.com/landarchspecs) 

 

  2.2.2.3 แผ่นปิดหลุมปลูกต้นไม้ (Tree Grates) 

 ต้นไม้ท่ีปลกูบนทางเท้า   นอกจากจะช่วยให้เกิดความร่มร่ืนบนทางเท้าและถนนแล้ว ความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของโคนต้น ยงัสามารถเพิ่มพืน้ท่ีทางเท้า และดสูวยงาม การใช้แผ่นปิดหลมุ

ปลกูต้นไม้ (Tree Grates) ปิดตัง้แต่เร่ิมปลกูต้นไม้ เป็นการควบคมุของการแผ่ของรากในระดบับน

อีกด้วย  ด้วยรูปแบบของแผ่นปิดหลุมต้นไม้มีทัง้ท่ีเป็นแผ่นคอนกรีต แผ่นเหล็ก ซึ่งสามารถถอด

ประกอบเพ่ือการบํารุงรักษาต้นไม้ได้ และแบบก่อสร้างกับท่ี ซึ่งการเลือกใช้งานของการปิดหลุม

ปลกูต้นไม้ ขึน้อยูก่บัการออกแบบทางเท้าให้สอดคล้องกนัหมด  (ดํารงค์ศกัดิ ์สงัข์ทอง, 2549) 
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ภาพท่ี 21  ตวัอยา่งแผน่ปิดหลมุปลกูต้นไม้ (Tree Grates) 

  (ท่ีมา : http://www.landscapeonline.com/research/article/6900) 

 

  2.2.2.4 การฝังท่อสาธารณูปโภคผ่านระบบราก 

 การฝังท่อสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า โทรศพัท์ ท่อประปาและถนน ตลอดจนท่อ

ระบายนํา้ เป็นสาเหตุสร้างความเสียหายแก่ต้นไม้บริเวณงานก่อสร้างมากท่ีสุด  วิศวกรและ

สถาปนิกส่วนใหญ่ มกัลืมเร่ืองนีจ้นการประมลูผ่านพ้นไปและได้ลงมือก่อสร้างไปแล้ว  ดงัได้กล่าว

ในหวัข้อก่อน วิธีท่ีดีท่ีสดุคือการหลีกเล่ียงไมเ่ดนิท่อสาธารณปูโภคผา่นใกล้ต้นไม้ท่ีอนรัุกษ์ไว้ เพราะ

นอกจากจะทําความเสียหายแก่ต้นไม้แล้ว โอกาสอุดตัน (ถ้าเป็นท่อระบายนํา้) โดยรากไม้ก็มี

โอกาสสูงด้วยผู้ ออกแบบควรตรวจสอบแนวท่อกับต้นไม้เดิมท่ีอนุรักษ์ไว้ก่อนการเขียนแบบขัน้

สดุท้าย เพ่ือป้องกันความเสียหาย และหากต้องเดินท่อระบายนํา้ต้องยาแนวรอยต่อไม่ให้รากไม้

ทะลเุข้าไปได้ รากไม้จะงอกเข้าหาความชืน้ โดยเฉพาะในฤดแูล้ง  (เดชา บญุคํา้, 2543) 

 การวางระบบสาธารณปูโภคใต้ดินนัน้ ควรหลีกเล่ียงการกระทบต่อต้นไม้เดิมท่ีปลกูอยู่(เด

ชา บญุคํา้, 2543) ได้แนะนําการขดุร่องฝังท่อสาธารณะผ่านระบบรากโดยให้ความลกึของอโุมงค์

ไม่จําเป็นต้องลึกมากกว่า 1.20 เมตร เพราะรากส่วนใหญ่ไม่ลกึไปกว่าระดบันี ้โดยเฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานคร แต่ถ้าเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่และรากอยู่ลกึ และรากมีเส้นผ่านศนูย์กลางใหญ่กว่า 
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10 เซนตเิมตร จะต้องเว้นและขดุลอดต่ําลงไปอีก โดยอ้างถึงตารางข้อกําหนดระยะของการขดุร่องง

และเจาะอโุมงค์ลอดต้นไม้เพ่ือเดนิระบบสาธารณปูโภค  (ดํารงค์ศกัดิ ์สงัข์ทอง, 2549) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 22  ตวัอยา่งการขดุร่องฝังท่อสาธารณะผา่นระบบรากต้นไม้ 

  (ท่ีมา : http://www.scenicflorida.org) 

 

 2.2.3 ปัญหาจากพืชพรรณบนทางเท้า 

  2.2.3.1 ปัญหาของราก (เดชา บุญคํา้, 2543) 

 1)  รากไม้มกัอดุตนัท่อระบายนํา้ ทําให้ท่อแตกโดยการเบียดเข้าตามรอยต่อหรือรอยแตก

เลก็ๆ ของท่อก่อนแล้วขยายใหญ่โตขึน้ 

 2)  ต้นไม้โตเร็วท่ีมีแรงดนัของรากมาก เช่น หลิว มะละกอ จะก่อปัญหาเร่ืองรากมากกว่า

ต้นไม้โตช้า 

 3)  ท่อระบายนํา้ท่ีอยูตื่น้จะเกิดปัญหามากกวา่ท่อท่ีฝังลกึ 

 4)  รากจะดนัทางเท้า ขอบทาง ถนนและอาคาร ถ้าปลกูใกล้เกินไป 

 5)  ต้นไม้จะเร่ิมดนัทางเท้าเม่ืออายรุะหวา่ง 7-20 ปี หรือเฉล่ียเม่ืออายปุระมาณ 15 ปี 

 6)  รากตืน้หรือรากลอยในสนามหญ้าจะทําให้ตดัหญ้ายาก 

 7)  รากฝอยจะเข้ามาแยง่อาหารของต้นไม้ในแปลงปลกู 
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  2.2.3.2 สาเหตุของการตายหรือการเส่ือมโทรมของต้นไม้ (เดชา บุญคํา้, 

2543) 

 สาเหตุหลักตามธรรมชาติในการตายของต้นไม้ก็คือ สภาวะท่ีไม่เอือ้อํานวยต่อการ

ดํารงชีวิตของต้นไม้นัน่เอง ได้แก่อนัตรายตา่งๆได้แก่ ลมพาย ุไฟป่า โรค แมลงตา่งๆ และอ่ืนๆ 

 

 2.2.4 การดแูลรักษาพืชพรรณบนทางเท้า 

  2.2.4.1 การป้องกันและดแูลต้นไม้ถนน 

 ต้นไม้และพืชพรรณท่ีปลกูอยูบ่นทางเท้านัน้ยอ่มมีการเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลา  ซึง่สง่ผล

กระทบต่อสภาพแวดล้อมท่ีอยู่บนทางเท้านัน้ๆ เช่น เกิดรากชอนไชบนพืน้ผิวทางเท้า การร่วงหล่น

ของใบตามฤดูกาล  การผุของลําต้น จึงทําให้ต้องมีการบํารุงรักษาตดัแต่งเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา

ดงัเช่นกลา่วมาแตก็่ยงัถือเป็นปัญหาทัว่ไปท่ีพบซึง่ปัญหาท่ีควรพิจารณาและศกึษาเพ่ือป้องกนัและ

หาทางแก้ไขคือ ต้นไม้และพืชพรรรบนทางเท้าท่ีมีผลกระทบต่อท่อระบายนํา้รวมถึงระบบ

สาธารณูปโภคท่ีฝังอยู่ใต้ดิน ดงันัน้การควบคมุการเจริญเติบโตของต้นไม้และพืชพรรณ  หรือการ

เล่ียงการเดินท่อหรือระบบสาธารณปูโภคใกล้กบัต้นไม้ หรือการใช้วสัดปุ้องกนัต้นไม้  ช่วยให้ต้นไม้

และระบบท่อสาธารณปูโภคสามารถอยูด้่วยกนัได้  (ดํารงค์ศกัดิ ์สงัข์ทอง, 2549) 

  2.2.4.2 ปัจจัยกาํหนดคุณภาพของต้นไม้ (เดชา บุญคํา้, 2543) 

  ต้นไม้คณุภาพสงู 

 1)  ต้องมีขนาดตุ้มดนิรากใหญ่เพียงพอและมีรากงอกงามสมบรูณ์ 

 2)  ลําต้นปราศจากแผลจากเคร่ืองจกัรกลหรือจากการตดัแตง่ท่ีไมถ่กูต้อง 

 3)  มีรูปทรงแข็งแรง สวยงาม ก่ิงยดึแน่นแข็งแรงกบัลําต้น 

ต้นไม้คณุภาพเลว 

1)  ตุ้มดนิรากถกูทําลายเสียหายหรือรากขดเป็นวงตามกระถาง 

2)  ลําต้นเตม็ไปด้วยแผลจากเคร่ืองจกัรกลหรือการตกแตง่ท่ีไมถ่กูต้อง 

3)  รูปทรงหน้าเกลียด มีลําต้นแขนงขึน้เบียดกนัหรือมีก่ิงเบียดลําต้น 
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ปัญหาเก่ียวกบัราก 

   การปราศจากรากหรือมีรากไม่สมบรูณ์ต้นไม้ย่อมตายในภายหลงัหรือไม่

เจริญ ปกตต้ินไม้จะมีราก 3 ประเภทคือ 

 1)  รากเปลือย (Bare root) คือไมมี่ดนิ สว่นใหญ่จะเป็นต้นไม้ขนาดเลก็ 

 2)  รากดนิหุ้มด้วยผ้ากระสอบและเชือกมดั 

 3)  รากมีดนิอยูใ่นกระถาง 

  รากเปลือย ต้องไม่ถูกขุดเสียหายหรือขาดปลายรากจะต้องตดัด้วยมีดท่ีคมและ

สะอาด ในกรณีท่ีมีรากจํานวนน้อยถกูทบัเสียหายให้ตดัโดยไม่ต้องทาสีแผล การตดัให้ทําก่อนลง

ปลกูและรดนํา้ 

  2.2.4.3 ความไม่สวยงามของต้นไม้ใหญ่ในเมือง (เดชา บุญคํา้, 2552) 

 ความไม่สวยงามของต้นไม้ใหญ่ในเมืองตามสถานท่ีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณบน

ทางเท้าริมถนนสายต่างๆ นัน้เกิดจากการตดัแต่งดแูลรักษาท่ีผิดวิธี ขาดความรู้ในเร่ืองของสรีระ

และการดํารงค์ชีวิตของต้นไม้ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงนัน้ไม่มีการใช้หลักวิชาความรู้ท่ี

ถกูต้อง รวมถึงการใช้บุคลากรเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีความรู้เฉพาะทางมาดําเนินการ เม่ือมีการตดัแต่งท่ี

ผิดวิธี ช่วงเวลาท่ีตดัแตง่ไมเ่หมาะสม  ต้นไม้จงึมีความออ่นแอลงไปเร่ือยๆ มีรูปร่างท่ีไม่สมประกอบ

จนเกิดความอัปลกัษณ์ไม่สวยงาม ไม่สามารถส่งอาหารไปสร้างระบบรากได้เพียงพอ รากจึงมี

ปริมาณไม่สมดลุกบัขนาดของลําต้น และพุ่มใบมีน้อยลงเร่ือยๆ การแผ่ขยายเพ่ือยืดลําต้นจึงหยดุ

การเจริญเตบิโต ไมแ่ข็งแรง และสามารถโคน่ล้มได้ง่าย 

  2.2.4.4 หลักในการปฏิบัตใินการจัดการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง (เด

ชา บุญคํา้, 2552) 

 1)  การเลือกชนิด  :  เลือกให้ถกูต้องโดยใช้หลกัประโยวน์ใช้สอยเป็นตวันํา (Functional 

Approach) 

 2)  การเตรียมกล้า  :  ต้องมีการเพาะเลีย้งแบบ “ตดัฝึก” (Training Cut) เพ่ือให้ได้ต้นไม้ท่ี

มีรูปลกัษณ์ท่ีเหมาะสมกบังาน 

 3)  การปลกูและตําแหน่งปลกู  :  ให้มีการกําหนดตําแหน่งตามประโยชน์ใช้สอยและตาม

ขนาดของต้นไม้ท่ีโตเตม็ท่ี 
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 4)  การตดัแต่ง  :  เพ่ือป้องกนัอนัตรายในอนาคต เพ่ือความแข็งแรง และเพ่ือรูปทรงท่ี

สวยงาม โปร่งลม 

 5)  การบริหารจดัการ  :  ใช้บคุลากรท่ีมีความรู้ความชํานาญ และใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 

 6)  การจดัการดแูลและการป้องกนัอนัตราย  :  ตรวจสอบสขุภาพและความแข็งแรงของ

ต้นไม้เป็นประจํา ตดัแต่งก่ิงและพุ่มใบท่ีเกะกะ กระทบต่อระบบสาธารณปูโภค ตดัต้นไม้ท่ีป่วย ผุ

กลวง ทิง้ก่อนท่ีจะโคน่ล้ม 

  2.2.4.5 ตัวอย่างแนวทางการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ในเมือง (เดชา บุญคํา้, 

2543) 

 การตดัแต่งต้นไม้ท่ีผิดวิธีผิดเวลานัน้เป็นต้นเหตใุห้ต้นไม้ใหญ่เส่ือมโทรมเม่ือมีอายมุากขึน้ 

ต้นไม้จะมีการสร้างระบบป้องกันการโจมตีของโรคและแมลงโดยการสร้าง “โซนป้องกัน” 

(Protection Zone) โดยเฉพาะท่ีคอก่ิงท่ีตอ่จากลําต้น เม่ือต้นไม้เกิดบาดแผล โรคและเชือ้ราจะเข้า

มาโจมตีทันที ในเมืองร้อนเม่ือถูกกระตุ้นจากเชือ้ ต้นไม้จะปล่อยสารเคมีมาต้านทานเชือ้ไว้ ถ้า

ต้นไม้มีความแข็งแรงมนัจะสร้างเนือ้เปลือกมาปิดแผลได้เร็ว การผก็ุจะหยดุลง แตถ้่าต้นไม้มีความ

อ่อนแอหรือถกูตดัเอาเนือ้ไม้ส่วนท่ีเป็นเขตปกป้องออกไปโดยการตดัก่ิงชิดลําต้นเกินไป การผุจะ

ลามลกึกลายเป็นโพรงตอ่ไปเร่ือยๆ ต้นไม้ท่ีแข็งแรงบางต้นท่ีถกูตดัเขตปกป้องทิง้ อาจสู้กบัเชือ้ผจุน

เกิดเป็น ”แผลฟ”ุ ท่ีขรุขระคล้ายหดูแข็งได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23  ตวัอยา่งการตดัแตง่ก่ิงทัง้ท่ีถกูวิธีและผิดวิธี 

ภาพท่ี 24  ตวัอยา่งต้นไม้ท่ีถกูการบัน่ยอด 
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 การตดัแตง่ก่ิงต้นไม้ใหญ่ท่ีผิดวิธีในประเทศไทย มีดงันี ้

  การบั่นยอด  การตดัยอดหรือการตดัลําต้นให้เตีย้ ถือเป็นความเสียหายท่ีสดุใน

งานตดัแต่ง ตอท่ีเหลือจะมีก่ิงกระโดงงอกขึน้มาใหม่นบัสิบก่ิง ก่ิงเหล่านีจ้ะได้รับแดดเต็มท่ี จึงแตก

ใบเติบโตเบียดกนัแน่น เพิ่มความทึบ และนํา้หนกัมากขึน้ตามเวลา ในขณะท่ีหวัตอเป็นโพรงลกึขึน้

เร่ือยๆ เม่ือมีลมพาย ุต้นไม้จะสามารถโคน่ล้ม หรือก่ิงใหญ่หกัตกลงมาได้ 

  ตดักิ่งเหลือตอทิง้ไว้มากเกินไป  ตอก่ิงท่ีเหลือไว้ยาว มีผลเสียดงันี ้ 

 1)  เป็นท่ีหมกัหมมของเชือ้เห็ดรา เป็นท่ีสะสมของแมลงศตัรูพืช เป็นจดุเร่ิมต้นของโพรงใน

เวลาตอ่มา 

 2)  จะมีก่ิงกระโดงงอกจากตุ่มตาใกล้รอยตดั ก่ิงใบใหม่มกัไม่ได้รับแสง จึงเป็นก่ิงท่ีแย่ง

อาหารแตไ่มผ่ลติอาหาร แห้งตายไปเอง กลายเป็นท่ีสะสมของเชือ้โรคและแมลง เกิดเป็นโพรงผ ุถ้า

หากได้แดดก็จะแตกใบใหมแ่น่นทบึ สร้างปัญหามากกวา่เดมิ 

  ตัดกิ่งชิดลําต้นเกินไป  ต้นไม้มีโซนป้องกันไว้ป้องกนัเชือ้ผุ แผลจากการตดัชิด

ลําต้นมากไปนัน้เป็นการทําลายโซนปกป้องท่ีคอก่ิง ถ้าต้นไม้ไม่แข็งแรงก็จะเกิดโพรงผ ุแต่ถ้าหาก

แข็งแรงก็จะเกิดแผลหดูเรือ้รังได้ 

  การตัดแต่งเกินความจําเป็น  ต้นไม้ท่ีอายุยงัไม่เยอะ มีมวลเป็น (มวลพลวตั) 

มากกวา่มวลเนือ้ตายหรือเนือ้ไม้ (มวลสถิต) มากกว่า 50% จึงอาจตดัแตง่ก่ิงก้านและพุ่มใบออกได้

มาก แตเ่ม่ือแก่ มวลเนือ้ไม้จะเพิ่มมากขึน้ จนเหลือมวลเนือ้เป็นเพียง 5-10% การตดัแตง่เอาสว่นท่ี

มรชีวิตออกเพียงไมม่ากก็จะสามารถทําให้ต้นไม้ตายได้ง่าย 

 กลไกในการป้องกันตวัเองตามธรรมชาตขิองต้นไม้ใหญ่ 

  จากการวิจัยของ ดร.อเล็กซ์ ชิโก (กรมป่าไม้สหรัฐฯ) พบว่าต้นไม้จะมีกลไกทาง

ธรรมชาติปกป้องและต่อต้านการผุอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ี “คอก่ิง” โดยจะมีสารประกอบ

ประเภท ”ฟีนอล” (Phenol based substance) มาสะสมอยู่ท่ีคอก่ิงเม่ือถกูเห็ดราโจมตี ดงันัน้การ

ตดิก่ิงไม้ชิดลําต้นเกินไปจนทําให้โซนปกป้องนีถ้กูทําลายไป เชือ้ผจุะลามเข้าสูลํ่าต้นได้อยา่งรวดเร็ว 

ถ้าต้นไม้อายยุงัน้อย เนือ้เปลือกจะงอกมาปิดล้อมได้ทนั ต้นไม้ท่ีโตแล้วและต้นไม้ท่ีแก่ จะมีโอกาส

ปิดแผลตวัเองได้น้อยลง การตดัแต่งก่ิงท่ีถูกวิธีจึงเป็นหวัใจของการดแูลต้นไม้ใหญ่ และเป็นการ

ป้องกนัอนัตรายในภายภาคหน้า 
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ภาพท่ี 25 - 27  รูปแนวโซนปกป้องเชือ้ผบุริเวณคอก่ิง 

 

 จากรูปท่ี 25  ทนัทีท่ีก่ิงตายและเร่ิมผ ุเชือ้ผจุะถกูตอ่ต้านโดยโซนป้องกนัของก่ิง (A) แตถ้่า

เชือ้รุนแรงมากขึน้ ไม้แก่น (B) ของก่ิงจะติดเชือ้เม่ือก่ิงตายถกูปลอ่ยทิง้ไว้นานและเชือ้ผรุุนแรง เนือ้

ไม้ลําต้น (C) จะติดเช่ือด้วย ถึงตอนนีโ้ซนขวางกัน้ (D) จะแยกไม้ติดเชือ้ผอุอกจากเนือ้ไม้ใหม่ท่ีจะ

เกิดขึน้ใหม่ ยงัไม่เป็นท่ีเข้าใจแน่ชดัว่าปฏิกิริยาตอ่ต้านระหว่าง C และผนงั D เกิดขึน้ได้อย่างไร แต่

ถ้ามีการกระจายการผใุนลําต้น การผลุามทางดิ่งจะง่ายกว่ารัศมีทางนอนหลายเท่า E คือจดุท่ีแกน

ลําต้นมาหยดุใกล้แกนก่ิงแตไ่มต่ดิกนั 

 จากรูปท่ี 27  จดุตดัท่ีถกูต้องจะต้องเร่ิมตดัท่ีจดุท่ี 1 ก่อนเสมอ เพ่ือกนัเปลือกฉีก จดุตดัท่ี

จะไมทํ่าลายโซนป้องกนัคือ A-B, ห้ามเลยเข้าสว่นคอก่ิง C สว่น D คือสนัยน่ท่ีขบง่ามก่ิง 

 การตดัแต่งต้นไม้ใหญ่ที่ถูกวิธี 

  การตดัแตง่ก่ิงของต้นไม้ใหญ่ท่ีถกูวิธีมีหลกัง่ายๆ ดงันี ้

 1)  ต้องไมทํ่าลายโซนปกป้องเชือ้ผขุองต้นไม้ท่ีคอก่ิง 

 2)  ไมต่ดัให้เหลือตอก่ิงไว้เป็นท่ีอยูอ่าศยัและเป็นแหลง่เพาะเชือ้โรคและแมลง 

 3)  ไมใ่ห้เปลือกฉีกขาดเวลาท่ีก่ิงหกัลงมา (บากท้องก่ิงก่อน) 

 4)  แตง่แผลให้เรียบไมใ่ห้เป็นท่ีจบัฝุ่ นและความชืน้แก่เชือ้ผ ุ

 5)  ไมต้่องทาสีหรือทาปนูใดๆ ทบัรอยแผลทัง้สิน้ 
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 ต้นไม้ใหญ่ท่ีได้รับการตดัแต่งอย่างถูกวิธี สามารถเจริญเติบโตไปได้ด้วยดีอีหลายปีจึงจะ

ต้องการตดัแต่งรอบใหม่ ซึ่งการตดัแต่รอบต่อๆ ไป จะเป็นการตดัแต่งในเชิงป้องกันและง่ายกว่า 

นอกจากนีต้้นไม้ใหญ่ท่ีตดัแต่งอย่างถกูต้องจะมีอตัราการโค่นล้มจากลมพายท่ีุน้อยกว่า เน่ืองจาก

แข็งแรงและโปร่งลมมากกวา่ต้นไม้ท่ีไมไ่ด้รับการตดัแตง่ และยงัให้ความสวยงามได้มากกวา่อีกด้วย 

 กิ่งที่สมควรตดัแต่งออก 

  ก่อนการตดัแตง่ควรท่ีจะต้องพิจารณาถึงวยัของต้นไม้ วา่อยูใ่นวยัชราหรืออยูใ่นวยั

เยาว์ เพราะถ้าเป็นต้นไม้เก่าแก่ทรุดโทรม ห้ามแตะต้องในส่วนท่ียงัมีชีวิต ให้เลือกตดัเฉพาะก่ิงท่ีผุ

หรือตายแล้วเท่านัน้ ถ้ามีพุม่ใบท่ีงอกจากตุม่ตาจําศีลตามลําต้นและได้รับแสงสวา่งให้ปลอ่ยเป็นใบ

พ่ีเลีย้งไว้อย่างนัน้ก่อน (ตดัแต่งเชิงอนรัุกษ์) สว่นต้นไม้วยัเยาว์ อาจมีอิสระในการเลือกตดัก่ิงท่ีเป็น

ท่ีผิดลกัษณะได้มากกวา่ โดยทัว่ไปการเลือกตดัแตง่ก่ิงต้นไม้ใหญ่มีดงันี ้

 1)  ก่ิงผ ุก่ิงคดงอ หรือท่ีเสียหายจากพาย ุ

 2)  ก่ิงท่ีแยกเป็นมมุแคบ / ก่ิงกระโดงท่ีแทงออกจากลําต้น 

 3)  ก่ิงกระโดง (ก่ิงท่ีงอกบนก่ิงลกึจนไมไ่ด้รับแดด) 

 4)  ก่ิงช้อนก่ิง (งอกออกจากลําต้นใกล้กนัมาก) 

 5)  ก่ิงท่ีระศีรษะหรือหลงัคารถหรือท่ีย่ืนเข้าสูอ่าคารหรือโครงสร้าง 

 6)  ก่ิงท่ีเสียดสีกนั 

 7)  ก่ิงท่ีระสายไฟฟ้า (ต้องตดัก่ิงนําอยา่งถกูวิธี) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 28  รูปแสดงคอก่ิงในแตล่ะลกัษณะ  

(ภาพจากหนงัสือต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้างและพฒันาเมือง; เดชา บญุคํา้, 2543) 
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ภาพท่ี 29  รูปแสดงวิธีการบัน่ยอด  

(ภาพจากหนงัสือต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้างและพฒันาเมือง; เดชา บญุคํา้, 2543) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 30  รูปแสดงวิธี “การตดัฝึก”  

(ภาพจากหนงัสือต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้างและพฒันาเมือง; เดชา บญุคํา้, 2543) 
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 ในการจะตดัแตง่ต้นไม้ใหญ่นัน้มกัมีความยากลําบากและเส่ียงตอ่การเกิดอนัตรายตอ่ผู้คน

ท่ีเดนิสญัจรอยูใ่นบริเวณนัน้รวมถึงกระทบตอ่การจราจร ข้อท่ีควรตระหนกัในการตดัแตง่ต้นไม้ใหญ่

มีดงันี ้

 1)  คิดก่อนลงมือ ควรพิจารณาว่าตดัแต่งด้วยวตัถรุะสงค์ใด มีความจําเป็นในการตดัแต่ง

หรือไม่ ต้นไม้มีอายุมากน้อยเพียงใด มีปัญหาเดิมแล้วบ้างหรือไม่ หากจําเป็นท่ีจะต้องตดัต้อง

พิจารณาโครงก่ิงให้ละเอียดวา่จดุใดแน่ท่ีเป็นจดุตดั 

 2)  ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมควรเป็นช่วงท่ีต้นไม้พกัตวัแล้ว ซึ่งมีข้อดีท่ี

สามารถมองเห้นโครงก่ิงได้ดี แตค่วรตดัเฉพาะก่ิงแห้ง ก่ิงผหุรือก่ิงกระโดงสดด้านในท่ีไมถ่กูแสงแดด  

 3)  ปลอ่ยก่ิงใบในสว่นท่ีไม่เก่ียวข้องไว้มากท่ีสดุ เน่ืองจากพุ่มใบเป็นตวัดดูซบัพลงังานโดย

การสงัเคราะห์แสง ดงันัน้ไม่ว่าจะให้ปุ๋ ยอย่างดีมากเพียงใดหากไม่มีใบก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์ ควร

ตดัเฉพาะสว่นลา่งหรือสว่นท่ีไมไ่ด้รับแสงแดดหรือรับแสงแดดน้อย 

 4)  ใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและวธีิการท่ีถกูต้อง เคร่ืองมือท่ีดีจะลดความบอบชํา้    จากการ

ตดัแตง่ก่ิงได้เป้นอยา่งดี โดยจะต้องมีความคมและความสะอาดเพ่ือป้องกนัต้นไม้ตดิไวรัสบางชนิด 

 5)  ทําศลัยกรรมตามความจําเป็น เช่นพบก่ิงง่ามมมุแคบท่ีมีเปลือกฝังในและเร่ิมมีรอยแยก 

ควรเสริมด้วยการใสน๊่อตเหลก็ รวมทัง้ทําความสะอาดโพรงด้วยวิธีท่ีถกูต้อง 

 6)  แต่งแผลให้เรียบและสะอาดไม่ต้องทาสีท่ีแผล การทาสีท่ีแผลนัน้เม่ือเวลาผ่านไปสีจะ

แตกและปริ กลายเป็นแหลง่สะสมเชือ้โรคได้ 
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 รูปแสดงตวัอย่างการตดัแต่งต้นไม้ใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 31  ก่อนถกูตดัแตง่  

 (ซ้าย) เป็นโครงต้นไม้ใหญ่ท่ีสขุภาพดีปานกลางมีพุ่มใบหนาแน่นมีก่ิงกระโดงและก่ิงเล็ก

แห้งผมุากอยู่ภายในทรงพุ่ม (ขวา) ทรงพุ่มตามธรรมชาติท่ีอาจแลเห็นในช่วงฤดฝูน ก่ิงล่างเตีย้ระ

ศรีษะและมืดด้านลา่ง พุม่ใบหนาอาจต้านลมพายไุด้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 32  การตดัแตง่สางโปร่ง 

  (ซ้าย) โครงต้นหลงัการตดัแตง่สางโปร่ง ตดัก่ิงแห้งออก ทําความสะอาดทัว่ไปยกระดบัก่ิง

ลา่ง วตัถปุระสงค์เพ่ือสขุภาพ ความโปร่งลมและความสง่างามด้วยรูปทรงธรรมชาต ิ(ขวา) ลกัษณะ

ทรงพุม่ท่ีอาจเห็นขณะมีใบ 
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ภาพท่ี 33  การยกระดบัใต้ทรงพุม่  

 (ซ้าย) โครงต้นเม่ือตดัแต่งแล้วเพ่ือเป็นการยกทรงพุ่มสงูเพ่ือเปิดมมุมองหรือวิวต่ําหรือใช้

พืน้ท่ีใต้ต้นทํากิจกรรม (ขวา) ทรงพุม่ตดัแตง่แล้วขณะมีใบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 34  การตดัแตง่ลดขนาดกว้าง  

 (ซ้าย) โครงต้นหลงัการตดัแตง่เพ่ือลดขนาดกว้างของทรงพุม่ลงเน่ืองจากเลือกต้นไม้โดยไม่

ทราบหรือไมไ่ด้ตระหนกัถึงขนาดโตเตม็ท่ี (ขวา) ทรงพุม่ท่ีอาจแลเห็นหลงัการตดัแตง่ขณะมีใบ 
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ภาพท่ี 35  การตดัแตง่ก่ิงเพ่ือยกระดบัก่ิงลา่ง 

 (ซ้าย) โครงต้นหลงัการตดัแต่งยกทรงพุ่มสงูเพ่ือเปิดมมุมองวิวจากอาคารหรือเพ่ือใช้พืน้ท่ี

ด้านล่างท่ีต้องการความสงูหรือเพ่ือลดแรงลมหรือเพ่ือให้พ้นหลงัคารถโดยสาร (ขวา) ลกัษณะทรง

พุม่มีใบท่ีอาจแลเห็นในฤดตูอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 36  การตดัแตง่เพ่ือยกทรงพุม่สงูมาก 

 (ซ้าย) แสดงโครงต้นหลงัการตดัแตง่ยกทรงพุม่ให้สงูมากเป็นพิเศษเพ่ือเปิดให้แสงแดดสอ่ง

ถึงใต้ต้นมากเพ่ือปลกูไม้ดอกไม้ประดบัหรือใช้พืน้ท่ีด้านล่างมากๆหรือเพ่ือส่งเสริมให้ต้นไม้เจริญ

ทางสงูยิ่งขึน้ (ขวา) ลกัษณะทรงพุม่มีใบในปีแรกหลงัจากตดัแตง่ท่ีแลเห็น 
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ภาพท่ี 37  การตดัแตง่เพ่ือปิดเนือ้ท่ีสร้างอาคารหรือสาธารณปูโภค  

 (ซ้าย) โครงต้นหลงัการตดัแต่งเอาทรงพุ่มอกก่ึงหนึ่ง (ขวา) ลกัษณะของทรงพุ่มท่ีมีใบอาจ

แลเห็นในฤดถูดัไป ควรปลอ่ยให้ต้นไม้เจริญเติบโตทางด้านท่ีถกูตดัแต่งไปอีก 1-2 ปีแล้วจึงตดัแต่ง

ควบคมุ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 38  การตดัแตง่เพ่ือเปิดเนือ้ท่ีและลดความสงู 

 (ซ้าย) แสดงโครงต้นหลงัการตดัแต่งลดขนาดความสงูและตดัทรงพุ่มออกด้านหนึ่ง เพ่ือ

สร้างสิ่งปลกูสร้าง เดินสายไฟหรือหลบสว่นของอาคารใหม่ (ขวา) แสดงลกัษณะทรงพุ่มมีใบท่ีอาจ

เห็นในฤดตูอ่ไป 
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ภาพท่ี 39  การตดัแตง่เอายอดออก(ถ้าจําเป็นอยา่งยิ่ง) 

 (ซ้าย) แสดงลกัษณะโครงต้นหลงัการตดัแตง่ท่ีถกูวิธี (ขวา )ลกัษณะทรงพุ่มมีใบท่ีอาจเห็น

ได้ในฤดถูดัไป ควรปล่อยก่ิงเล็กด้านบนไว้ก่อนระยะหนึ่งแล้วค่อยตดัแต่งนําการเจริญหรือตดัแต่ง

ควบคมุความสงู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 40  การตดัแตง่เอายอดออกเกือบหมด(หากจําเป็นอยา่งยิ่ง) 

 (ซ้าย) โครงต้นท่ีเกิดจาการตดัยอดออกท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้ จําเป็อยา่งยิ่งท่ีจะต้องรักษาพุม่ใบ

ท่ีเหลือไว้ให้มากท่ีสดุและบอบชํา้น้อยท่ีสดุ ก่ิงใบตอนกลางหากมีติดอยู่ต้องรัษาให้เป็นใบเลีย้งไว้

ก่อนเสมอ (ขวา) ลกัษณะพุ่มใบท่ีอาจเป็นในฤดถูดัไปซึง่แม้จะน่าเกลียดชัว่คราวก็ยงัดีกว่าการเสีย

สขุภาพอยา่งถาวร 



45 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 41  การบัน่ยอด  

 (ซ้าย) โครงต้นจากการบัน่ยอด-กดุก่ิง (Mutilation or Topping and Tipping) ซึง่อาจมี

การปฏิบตัิในสาขาพืชสวนสําหรับต้นไม้ผล แต่ในสาขารุกขกรรมกบัต้นไม้ภมูิทศัน์ในเมืองแล้ว ถือ

เป็น “อาชญากรรมตอ่ธรรมชาติ” (ขวา) พุ่มใบบนก่ิงกระโงท่ีแตกจากตาจําศีลได้มาจากพลงังานท่ี

ต้นไม้สะสมไว้ป้องกนัและตอ่สู้กบัโรคและแมลง ต้นไม้จงึตายง่าย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 42  การตดัแตง่แบบกดุด้วน 

 (ซ้าย) ตอด้วนจากการบั่บแบบกุดด้วน (Mutilation) การตัดลักษณะนีถื้อเป็น “อนันติ

กรรม” ทางรุกขกรรมเลยทีเดียว เหตผุลหลกัก็คือต้นไม้ท่ีโตเต็มท่ีแล้วแม้จะดแูข็งแรงสขุภาพดีแตก็่

จะมีอตัราสว่น มวลชีวิต: มวลไร้ชีวิต (Dynamic Mass : Static Mass)ใกล้ 1:1 ซึง่จะเร่ิมมีปัญหา

ถ้าถูกตดัส่วนท่ีเป็นตวัสร้างและสะสมพลงังานศกัย์(พุ่มใบ) ออกการกุดด้วนจึงเป็นการทําลาย

พลงังานท่ีต้นไม้สะสมไว้สู้กบัโรค แมลงและเชือ้ราท่ีต้นไม้เคยมีโดยฉบัพลนัต้นไม้จึงเสียสมดลุชีวิต 

(ขวา) ลกัษณะการแตกใบจากก่ิงกระโดงในปีแรกซึง่ผู้ชอบและชมว่าสวยเหมือนตะโกดดั แท้ท่ีจริง

แล้วมีผลเสีย 
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2.3 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับทางเท้า 

 

พระราชบัญญัต ิการจัดสรรที่ดนิ 

 ข้อกําหนดเก่ียวกบัการจดัสรรท่ีดนิ พ.ศ. 2535 

หมวด 4 ระบบและมาตรฐานของถนนและทางเท้า 
ด้านหน้าของท่ีดินแตล่ะแปรง ต้องมีความกว้างของหน้าท่ีดินท่ีติดถนนสําหรับใช้เป็นทางเข้าออกสู่
อาคารไมต่ํ่ากวา่ 4.00 เมตร  
 ขนาดความกว้างของถนน (ผิวจราจรและทางเท้า) เป็นดงันี ้ 
ถนนเข้าออกสูท่ี่ดนิแปลงยอ่ย ไมเ่กิน 100 แปลง หรือไม่เกิน 20 ไร่ ต้องมีความกว้างของเขตทางไม่
ต่ํากวา่ 8 เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจร 6.00 เมตร และจดัทําทางเท้ายกระดบั ด้านท่ีปักเสา
ไฟฟ้า ให้มีความกว้างไมต่ํ่ากวา่ 1.15 เมตร  

 ถนนเข้าออกสูท่ี่ดินแปลงย่อย ไม่เกิน 300 แปลง หรือไม่เกิน 50 ไร่ ต้องมีความกว้างของ
เขตทางไม่ต่ํากว่า 12.00 เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจร 9.00 เมตร และทางเท้าข้างละ 1.50 
เมตร  

 ถนนเข้าออกสู่ท่ีดินแปลงย่อยตัง้แต่ 300 แปลง ขึน้ไป หรือมากกว่า 50 ไร่ ขึน้ไป ต้องมี
ความกว้างของเขต ทางไม่ต่ํากว่า 16.00 เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจร 12.00 เมตร และ 
ทางเท้าข้างละ 2.00 เมตร  

 ถนนเข้าออกสู่ท่ีดินแปลงย่อยประเภทท่ีประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาด ต้องมีความ
กว้างของเขตทาง ไม่ต่ํากว่า 16.00 เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจร 12.00 เมตร และทางเท้า
ข้างละ 2.00 เมตร และมีรัศมีการเลีย้วโค้งท่ีทางเลีย้วหรือทางแยกไมต่ํ่ากวา่ 12.00 เมตร  
พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 

2535 

 มาตรา 4 ในพระราชบญัญตันีิ ้

"ถนน" หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้ามตามกฎหมายว่าด้วย

การจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือ ถนนสว่นบคุคลซึง่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็น

ทางสญัจรได้ 

หมวด 1 การรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะและสถานสาธารณะ 
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มาตรา 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคาร ท่ีอยู่ติดกบัทางเท้า มีหน้าท่ีดแูล

รักษาความสะอาดทางเท้าท่ีอยูต่ดิกบัอาคาร หรือบริเวณของอาคาร 

มาตรา 8 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดนิผู้ใด  

 (1) วางกระถางต้นไม้บนทางเท้าหรือปลกูต้นไม้ท่ีบริเวณภายนอก อาคารท่ีตนเป็นเจ้าของ

หรือผู้ครอบครอง และปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้ เห่ียวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปลอ่ยปละ

ละเลยให้มีสิง่ปฏิกลูหรือมลูฝอย ในกระถางต้นไม้หรือท่ีบริเวณภายนอกของอาคาร  

 (2) ปลอ่ยปละละเลยให้ต้นไม้หรือธญัพืชท่ีตนปลกูไว้หรือท่ีขึน้เองใน ท่ีดินของตนให้เห่ียว

แห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปลอ่ยปละละเลยให้มีการ ทิง้สิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยในบริเวณท่ีดินของ

ตน  

 มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ ใดขดู กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรือทําให้ ปรากฏด้วยประการใด ๆ 

ซึง่ข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ ท่ีกําแพงท่ีตดิกบั ถนน บนถนน ท่ีต้นไม้ หรือสว่นหนึ่งสว่นใดของ

อาคารท่ีอยู่ติดกบัถนนหรืออยู่ใน ท่ีสาธารณะ เว้นแต่เป็นการกระทําของราชการส่วนท้องถ่ิน 

ราชการสว่นอ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานท่ีมีอํานาจกระทําได้ 

 มาตรา 17 ห้ามมิให้ผู้ใด  

  (1) กระทําด้วยประการใด ๆ ให้ทางเท้าชํารุดเสียหาย  

  (2) จอดหรือขบัข่ีรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ หรือล้อเล่ือน บนทางเท้า เว้นแตเ่ป็นการ

จอดหรือขบัข่ีเพ่ือเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของ เจ้าพนกังานจราจรผอ่นผนัให้จอดหรือขบัข่ีได้  

หมวด 2 การดแูลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ในถนนและสถานท่ีสาธารณะ 

 มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ใดทิง้สิง่ปฏิกลู มลูฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดนิ เลน ทราย หรือ

สิ่งอ่ืนใดในบริเวณท่ีได้ปลกูหญ้าหรือต้นไม้ซึง่ราชการ ส่วนท้องถ่ินราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจ

เป็นเจ้าของ   

  มาตรา 27 ห้ามมิให้ผู้ ใดโค่นต้นไม้ ตดั เด็ด หรือกระทําด้วยประการ ใด ๆ ให้เกิดความ

เสียหายหรือน่าจะเป็นอนัตรายแก่ต้นไม้ หรือใบ ดอก ผล หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้ท่ีปลกูไว้

หรือขึน้เองตามธรรมชาติในท่ีสาธารณะ หรือสถานสาธารณะ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงัคบัแก่

การกระทําของผู้ ได้รับมอบหมายจาก พนกังานเจ้าหน้าท่ี หรือผู้ ได้รับอนุญาตเป็นหนงัสือให้โค่น

หรือตดัต้นไม้จาก เจ้าพนกังานท้องถ่ิน  
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 มาตรา 28 ห้ามมิให้ผู้ ใดปลอ่ยหรือจงูสตัว์เข้าไปในบริเวณท่ี ราชการสว่นท้องถ่ิน ราชการ

สว่นอ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจได้ปลกูหรืออนญุาต ให้ผู้ อ่ืนปลกูหญ้าหรือต้นไม้ไว้ และได้ปิดประกาศหรือ

ปักป้ายห้ามไว้   

หมวด 4 การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 มาตรา 36 ห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่าย นัง่ หรือขึน้ไปบนรัว้ กําแพง ต้นไม้ หรือสิง่คํา้ยนัต้นไม้ในท่ี

สาธารณะ 

พระราชบัญญัตจิราจรทางบก พ.ศ. 2522 

 มาตรา 4 ในพระราชบญัญตันีิ ้

  (11) “ทางเท้า” หมายความวา่ พืน้ท่ีท่ีทําไว้สําหรับคนเดนิซึง่อยูข้่างใดข้างหนึง่ของ

ทาง หรือทัง้สองข้างของทาง หรือสว่นท่ีอยูชิ่ดขอบทางซึง่ใช้เป็นท่ีสําหรับคนเดนิ 

 มาตรา 43 ห้ามมิให้ผู้ขบัข่ีขบัรถ 

  (7) บนทางเท้าโดยไมมี่เหตอุนัสมควร เว้นแตร่ถลากเข็นสําหรับทารก คนป่วยหรือ

คนพิการ 

พรบ. จราจรทางบก ลักษณะ 13 คนเดนิเท้า 

 มาตรา 103 ทางใดท่ีมีทางเท้าหรือไหลท่างอยู่ข้างทางเดินรถให้คนเดินเท้าเดินบนทางเท้า

หรือไหลท่าง ถ้าทางนัน้ไมมี่ทางเท้าอยูข้่างทางเดนิรถให้เดนิริมทางด้านขวาของตน 

 มาตรา 109 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ บนทางเท้าหรือทางใด ๆซึง่จดัไว้สําหรับ

คนเดนิเท้าในลกัษณะ ท่ีเป็นการกีดขวางผู้ อ่ืนโดยไมมี่เหตอุนัสมควร 

พระราชบัญญัตทิางหลวง พ.ศ. 2535 

มาตรา 4 ในพระราชบญัญตันีิ ้

“ทางเท้า” หมายความวา่ สว่นหนึง่ของทางหลวงท่ีทําหรือจดัไว้สําหรับคนเดนิ 
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2.4 ทฤษฎีและหลักการทาํงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

 2.4.1 แนวความคิดและหลักเกณฑ์ในการปลูกต้นไม้บนทางเท้าสาธารณะ 

สาํนักงานสวนสาธารณะ สาํนักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 

  2.4.1.1 แนวความคิดและหลักเกณฑ์ในการออกแบบการปลูกต้นไม้บน

ทางเท้า (กลุ่มออกแบบสวน ต้นไม้) 

 กรุงเทพมหานครมีแนวความคิดปลกูต้นไม้ชนิดเดียวกนับนถนนสายเดียวกนั โดยพนัธุ์ไม้ 

ท่ีเหมาะสําหรับปลกูบริเวณริมทางเท้าเพ่ือให้ร่มเงา ควรมีลกัษณะ พุ่มใบหนาทึบพอสมควร ลําต้น

และก่ิงก้านเหนียว ไม่ฉีกหกัง่าย ระบบรากแข็งแรง มีปัญหาเร่ืองศตัรูพืชน้อย การเจริญเติบโตปาน

กลาง มีอายยืุนนานหลายปี และหากสามารถให้ดอกท่ีมีสีสนัสวยงามก็จะยิ่งดี 

  กระบวนการออกแบบการปลกูต้นไม้บนทางเท้าในสถานท่ีตา่งๆ 

  การออกแบบการปลูกต้นไม้บนทางเท้าในถนนสายต่างๆ ดําเนินการโดย

สํานกังานเขตท้องท่ีท่ีต้องการให้ต้นไม้ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีและลดความกระด้างของถนน ซึง่การ

เลือกใช้ต้นไม้มีปัจจยัหลายอยา่ง ได้แก่ ต้นไม้ท่ีเหมาะกบัภาพลกัษณ์ถนน สภาพอากาศ แมลง โรค 

การดแูลรักษา ความกว้างของรากต้นไม้ เม่ือต้นไม้โต ขนาดของการแผ่ก่ิงก้าน และการสร้างแผ่น

ปิดหลมุปลกูต้นไม้ (Tree grates) ฯลฯ 

  2.4.1.2 แนวความคิดและหลักเกณฑ์ในการเลือกพันธ์ุต้นไม้ (กลุ่มวิชาการ

สวน ต้นไม้) 

 1) พันธ์ุไม้ที่ควรปลูกตามถนน 

  1.1  ไม้ยืนต้น ได้แก่ มะขาม อินทนิล ตะแบก พกิลุ เสลา กระทิง สารภี ขีเ้หลก็ 

ไทร รําเพย อโศกนํา้ ปีบ เล่ียน ขอ่ย สะเดาช้าง ราชพฤกษ์ นนทรี ชงโค สตัตบรรณ มะฮอกกานี 

เป็นต้น 

  1.2  ไม้พุม่ ได้แก่ กาหลง หางนกยงูไทย โยทะกา ทรงบาดาล ทรงกลด ทองอไุร 

ย่ีเขง่ โมก แก้ว ไทรไต้หวนั หว้า คริสตนิา ย่ีโถ ขีเ้หลก็ชวา เป็นต้น 

  1.3  ไม้ดอกไม้ประดบั ได้แก่ เข็มเศรษฐี เข็มมาเลเซีย เข็มญ่ีปุ่ น  เข็มเชียงใหม ่

เข็มบางกอก เข็มบางกรวย เข็มปัตตาเวีย ชบา ชบาหนู พู่ระหง คริสต์มาส เฟ่ืองฟ้า ขาไก่ลาย 

แสยก ขาไก่เขียว ฤๅษีผสม เล็บครุฑ  หปูลาช่อน ลิน้กระบือ ลิน้มงักร พลบัพลงึหน ูพลบัพลงึทอง 
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ไทรยอดทอง พวงทองต้น ฉตัรทอง ประทดัจีน พทุธรักษา องักาบ หกูระตา่ย ธรรมรักษา หวายเขียว 

ซองออฟอินเดีย บานบรีุแคระ เป็นต้น 

  1.4  ไม้คลมุดิน ได้แก่ ผกัโขมแดง เฟินใบมะขาม เฟินก้างปลา เฟินบอสตนั 

ก้ามปหูลดุ ผกากรองเลือ้ย หวัใจม่วง ผกัเป็ดแดง ผกัเป็ดเขียว ดาดตะกัว่ ว่านกาบหอยแครงแคระ 

คณุนายต่ืนสาย มหากาฬ แพรเซ่ียงไฮ้บษุบาฮาวาย กระดมุทองเลือ้ย เป็นต้น 

  1.5  ไม้เลือ้ย ได้แก่ การเวก บานบุรีเลือ้ย เล็บมือนาง ชมนาด พวงคราม สาย

นํา้ผึง้ เป็นต้น 

  1.6  หญ้า แนะนําหญ้ามาเลเซียเพราะสามารถควบคมุวชัพืชได้ดี  

 2) พันธ์ุไม้ที่ไม่ควรปลูกตามถนน ทางเท้า 

  2.1  พนัธุ์ไม้โตเร็วและมีพุม่ใบใหญ่ เชน่ จามจรีุ ชมพพูนัธ์ุทิพย์ ไมค่วรปลกูใกล้

บ้านหรือริมถนน บนทางเท้าท่ีมีสายไฟฟ้าพาดผา่น เพราะจะต้องตดัแตง่ก่ิงบอ่ยๆ ทําให้เสียเวลา

และคา่ใช้จ่าย 

  2.2  พนัธุ์ไม้ท่ีมีลําต้นและก่ิงเปราะ ฉีกขาด ล้มงา่ย เช่น จามจรีุ ทองกวาว 

ทองหลาง  นนทรีซึง่มีเรือนยอดแผก่ว้างเม่ือถกูลมพายพุดัแรงๆ ก่ิงอาจฉีกหกั จงึไมค่วรนํามาปลกู

ใกล้สิง่ก่อสร้าง 

  2.3  พนัธุ์ไม้ท่ีมีระบบรากรุนแรง เช่น ไทร หางนกยงูฝร่ัง ยางอินเดีย เพราะรากมี

ขนาดใหญ่ แข็งแรง อาจดนัและแทรกชอนทําให้สิง่ก่อสร้าง ถนนและทางเท้า แตกร้าวหรือพงัทลาย

ได้  

2.4  พันธุ์ ไม้ท่ีมีลักษณะทางกายภาพเป็นอันตรายต่อประชาชน เช่น 

แปรงล้างขวด เตา่ร้าง อินทผลมั 
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ตาราง 2  ตวัอยา่งชนิดพนัธุ์ไม้ท่ีปลกูในกรุงเทพมหานคร (1-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 3  ตวัอยา่งชนิดพนัธุ์ไม้ท่ีปลกูในกรุงเทพมหานคร (5-8) 
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ตาราง 4  ตวัอยา่งชนิดพนัธุ์ไม้ท่ีปลกูในกรุงเทพมหานคร (9-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 5  ตวัอยา่งชนิดพนัธุ์ไม้ท่ีปลกูในกรุงเทพมหานคร(13-16) 
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ตาราง 6  ตวัอยา่งชนิดพนัธุ์ไม้ท่ีปลกูในกรุงเทพมหานคร(17-20) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 7  ตวัอยา่งชนิดพนัธุ์ไม้ท่ีปลกูในกรุงเทพมหานคร(21-23) 
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  2.4.1.3 แนวความคิดและหลักเกณฑ์ในการเลือกพรรณต้นไม้ (กลุ่ม

วิชาการสวน ต้นไม้) 

 วิธีการปลูกต้นไม้บนทางเท้า 

  การเลือกพนัธไุม้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี ต้องดขูนาดทางเท้า ระดบัสายไฟฟ้า 

และในถนนสายเดียวกนัควรปลกูต้นไม้ชนิดเดียวกนั  

   การพิจารณาการปลกูดแูล บํารุงรักษาต้นไม้เกาะกลางถนน ทางเท้า ให้ถือปฏิบตั ิ

ดงันี ้

1) ใช้พนัธุ์ไม้ไมเ่กิน 3 ชนิด 

  2) หากปลกูต้นไม้ 3 ระดบั ให้ตดัแตง่เดือนละ 1-2 ครัง้ แล้วแตช่นิดของพนัธุ์ไม้ 

 ระดบัท่ีหนึง่ สงู 30 เซนตเิมตร ตดัแตง่ทกุ 15 วนั 

 ระดบัท่ีสอง สงู 50 เซนตเิมตร ตดัแตง่เดือนละ 1-2 ครัง้ แล้วแตช่นิดของพนัธ์ุไม้การตดัแตง่

ไม้พุม่ใช้เชือกไนลอ่นขงึแนวระดบัตดัให้พุม่เรียบเสมอกนั 

 ระดับท่ีสาม เป็นไม้ยืนต้น ตัดแต่งให้ชายเรือนพุ่มอยู่ในระดับเดียวกัน สูงจากพืน้ดิน

ประมาณ 2.5-3 เมตร 

  4) หากมีพืน้หญ้า พืน้ท่ีหญ้าต้องไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร ให้สามารถตดัหญ้า

ด้วยเคร่ืองตดัหญ้าได้ กนัขอบชานหญ้าให้ชิดคนัหิน (ไมเ่ซาะหญ้าเป็นแนวร่องกว้าง) 

   โดยทัว่ไปการปลกูต้นไม้ริมทางเท้าจะปลกูเม่ือสํานกัการโยธา ได้เว้นช่องริมทาง

เท้าไว้เพ่ือการปลูกต้นไม้ในพืน้ท่ีทางเท้าใหม่ สํานักงานสวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดล้อม และ

สํานกังานเขตจึงจะคดัเลือกชนิดต้นไม้สําหรับปลกู ซึง่สว่นใหญ่เป็นไม้ล้อมมาปลกู ต้องมีไม้คํา้ยนั 

และเป็นต้นไม้ท่ีทนตอ่สภาพภมูิอากาศของกรุงเทพมหานคร 

 การดแูลบาํรุงรักษา  

  1) การให้นํา้ และปุ๋ ยมีการให้นํา้ต้นไม้ทกุวนั โดยทัว่ไปจะใช้รถบรรทกุนํา้ ซึง่จะจดั

เวลาดําเนินการรดนํา้ต้นไม้หลีกเล่ียงในช่วงระยะเวลาท่ีมีการจราจรติดขดั สําหรับพืน้ท่ีท่ีมีปัญหา

การจราจรตดิขดั มีการให้นํา้ผา่นทางท่อ เช่น ระบบสปริงเกลอร์ หรือระบบนํา้หยด 
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ตารางท่ี 8  แสดงรายละเอียดการให้ปุ๋ ยแก่ต้นไม้ 

 

 1.1  ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์จากเศษก่ิงไม้และสิง่ปฏิกลูจากสํานกัสิง่แวดล้อม 

 1.2  แนะนําให้ใช้นํา้ขยะหอม ผสมนํา้ในอตัรา 1 : 500 (นํา้ 1 คนัรถ ใช้นํา้ขยะหอม  

ประมาณ 10 ลติร) 

 1.3  ใช้กากขยะหอม ผสมดนิในอตัรา 1:1 ใช้แทนปุ๋ ยอินทรีย์ 

  2) การใช้ยาป้องกนักําจดัศตัรูพืช 

  2.1  ไม่แนะนําให้ใช้สารเคมีป้องกนัศตัรูพืช เน่ืองจากสารเคมีเป็นอนัตรายตอ่สิ่งแวดล้อม 

และสขุภาพของผู้ใช้และสาธารณชนทัว่ไป 

 2.2  ใช้ความเอาใจใสส่งัเกตต้นไม้อย่างสม่ําเสมอ หากเร่ิมมีลกัษณะผิดปกติ จากแมลง

ศตัรูพืช หรือโรคพืช 

 2.3  วิเคราะห์ลกัษณะอาการและใช้ยาปราบศตัรูพืชตามคูมื่อการปฏิบตังิานปลกูและ 

ดแูลรักษาต้นไม้ สํานกังานสวนสาธารณะ ตามความจําเป็นเทา่นัน้ 

  3) การตดัแตง่ต้นไม้ ไม้ยืนต้นจะมีเจ้าหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครท่ีเข้าไป

ดําเนินการตดั ปีละ 1 ครัง้  ไม้พุม่ตดัแตง่เดือนละ 1-2 ครัง้ 

 

 

 

 

ประเภทพืน้ท่ีสีเขียว ปุ๋ ยอินทรีย์ หมายเหต ุ

สวนสาธารณะ/สวนหยอ่ม 1.0 ตนั/ไร่/ปี แบง่ให้ปีละ 2 ครัง้ 

สวนป่า 0.5 ตนั/ไร่/ปี ให้ปีละ 1 ครัง้ ช่วงต้นฤดฝูน 

ไม้พุม่ 2.3 กิโลกรัม/ต้น/ปี แบง่ให้ปีละ 2 ครัง้ 

โดยขุดหลุมรอบบริเวณรอบทรงพุ่ม

ลกึ 3-5 เซนตเิมตร ใสปุ่๋ ยแล้วรดนํา้ 
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  2.4.1.4 แนวความคิด หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการดูแลบาํรุงรักษาต้นไม้บน

ทางเท้า 

 การกระจายอํานาจการบริหารจดัการดแูลบํารุงรักษาต้นไม้บนทางเท้า โดยให้สํานกังาน

เขตดูแลบํารุงรักษาต้นไม้บนทางเท้าให้สมบูรณ์ สวยงามตลอดเวลา จัดทําแผนงานการให้นํา้ 

พรวนดนิ ตดัแตง่ ให้ปุ๋ ย ให้ต้นไม้เขียวร่มร่ืน สวยงามตลอดเวลา 

 

 2.4.2 แผนงานของการไฟฟ้านครหลวงเร่ืองการดาํเนินงานนําสายไฟฟ้าลงใต้ดนิ 

 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สายปฏิบตัิการ กลา่วถึงการดําเนินการนําสายไฟฟ้าลงใต้ดิน 

วา่ ขณะนีก้ารไฟฟ้านครหลวง ได้ดําเนินการนําสายไฟฟ้าลงใต้ดินไปแล้วช่วงถนนพหลโยธิน ตัง้แต่

อนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิ บริเวณห้าแยกลาดพร้าวระยะทางทัง้หมด 8 กิโลเมตร กลางปี 2557   และใน

ปี 2558 ก็จะนําสายไฟฟ้าลงใต้ดิน  ท่ีถนนสขุมุวิทตัง้แต่ซอยสขุมุวิท 1 -  สขุมุวิท 81 ระยะทาง

ทัง้หมด 12.6 กิโลเมตร   และในระยะตอ่ไปก็จะดําเนินการ ถนนพระราม 3 ถนนรัชดา - อโศก ถนน

รัชดา-พระราม 9 และบริเวณจงัหวดันนทบรีุ ซึง่คาดว่าจะสามารถดําเนินการได้ประมาณปี พ.ศ.

2561  อย่างไรก็ตาม การดําเนินการจะเร่ิมจากย่านธุรกิจก่อน   เพ่ือให้เกิดความมัน่คงในเร่ืองของ

การจ่ายไฟฟ้า สถานท่ีสําคญัท่ีเป็นแหลง่ท่องเท่ียว เน่ืองจากการนําสายไฟฟ้าลงดินจะทําให้ระบบ

การจ่ายไฟมีเสถียรภาพมากขึน้ ไฟฟ้าดบัน้อยลง และยงัทําให้เกิดภมูิทศัน์ท่ีสวยงาม 

 

2.5 สรุปทฤษฎีทัง้หมดที่เก่ียวข้อง 

 

 2.5.1 สรุปทฤษฎีเก่ียวกับทางเท้าในการใช้งานในย่านต่างๆ 

  2.5.1.1 สรุปทฤษฎีทางเท้าโดยรวม 

 1)  ต้องมีพืน้ท่ีรองรับปริมาณการเดนิเท้าอยา่งเพียงพอ สร้างความตอ่เน่ืองในการเดนิเท้า 

 2)  ความสวยงามของทางเท้าจะมาจากความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทางเท้าเป็นสิง่แรก 

 3)  มีความกลมกลืนกบับริบทโดยรวม การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีอาคารข้างเคียง 

 4)  มีทางสญัจรท่ีไมแ่ออดัสบัสนวุน่วาย 
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 5)  มีการออกแบบสง่เสริมการสญัจรของคนพิการ (มีความกว้างช่องทางสญัจรอยา่งน้อย 

0.90 เมตร, ไมมี่อปุสรรคกีดขวางทางสญัจร, มีการทําทางลาดบริเวณจดุสิน้สดุทางเท้าและบริเวณ

ทางข้าม) 

 6)  อาจเพิ่มชีวิตชีวาให้ทางเท้า ด้วยการเพิม่ป้ายโฆษณา ป้ายห้อยขยาดเลก็ ประดบั

แนวทางเดนิ แตไ่มค่วรใช้ในบริเวณท่ีมีอปุกรณ์ประกอบทางเท้าหรือป้ายร้านค้าท่ีมากอยูแ่ล้ว 

 7)  จดัระเบียบอปุกรณ์ประกอบทางเท้าให้อยูใ่นตําแหน่งท่ีเหมาะสม เรียบร้อย 

 8)  จดัระเบียบควมคมุการค้าขาย การทํากิจกรรมตา่งๆ บนทางเท้า ให้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ี

เหมาะสม 

  2.5.1.2 เกณฑ์มาตรฐานความกว้างช่องทางเดนิเท้า 

1)  ทางเท้าในย่านธุรกิจ 

 1.1)  เกณฑ์มาตรฐานความต้องการด้านพืน้ท่ีของมนษุย์ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 43  ภาพแสดงลกัษณะการใช้ทางเท้าของมนษุย์ในยา่นธุรกิจ 

  (ท่ีมา : คูมื่อพฒันาภมูิทศัน์เมืองท่องเท่ียว) 

 

 จากภาพจะเห็นว่าหากต้องการให้พืน้ท่ีทางเดินเท้าสามารถเดินสวนกนัได้นัน้ ต้องมีขนาด

ความกว้างทางเดนิไมต่ํ่ากวา่ 1.20 - 2.20 เมตร โดยประมาณ 

 1.2)  วิธีการประมาณความกว้างทางเท้า 

ความกว้างทางเท้า  =  ( ปริมาณคนท่ีใช้งาน  x  ระยะห่างด้านหน้า )  /  อตัราความเร็วของการเดนิ 

 - ปริมาณคนท่ีใช้งานวดัจาก ปริมาณผู้คนท่ีผา่นจดุนัน้ๆ ในระยะเวลา 1 ชัว่โมง 

 - ระยะเว้นห่างของมนษุย์ท่ีพงึพอใจในทางเดนิสาธารณะคือ 1.80 เมตร 

 - อตัราความเร็วของการเดนิของมนษุย์จะเดนิท่ีความเร็วเฉลี่ย 72 เมตร / นาที 



58 

 

2)  ทางเท้าในย่านพาณิชยกรรม 

 2.1)  เกณฑ์มาตรฐานความต้องการด้านพืน้ท่ีของมนษุย์ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 44  ภาพแสดงลกัษณะการใช้ทางเท้าของมนษุย์ในยา่นพาณิชยกรรม 

  (ท่ีมา : คูมื่อพฒันาภมูิทศัน์เมืองท่องเท่ียว) 

 

 จากภาพจะเห็นว่าหากต้องการให้พืน้ท่ีทางเดินเท้าสามารถเดินสวนกนัได้นัน้ ต้องมีขนาด

ความกว้างทางเดนิไมต่ํ่ากวา่ 1.20 - 2.20 เมตร โดยประมาณ 

 2.2)  วิธีการประมาณความกว้างทางเท้า 

ความกว้างทางเท้า  =  ( ปริมาณคนท่ีใช้งาน  x  ระยะห่างด้านหน้า )  /  อตัราความเร็วของการเดนิ 

 - ปริมาณคนท่ีใช้งานวดัจาก ปริมาณผู้คนท่ีผา่นจดุนัน้ๆ ในระยะเวลา 1 ชัว่โมง 

 - ระยะเว้นห่างของมนษุย์ท่ีพงึพอใจในทางเดนิสาธารณะคือ 1.80 เมตร 

 - อตัราความเร็วของการเดนิของมนษุย์จะเดนิท่ีความเร็วเฉลี่ย 72 เมตร / นาที 

3)  ทางเท้าในย่านที่พักอาศัย 

 2.1)  เกณฑ์มาตรฐานความต้องการด้านพืน้ท่ีของมนษุย์ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 45  ภาพแสดงลกัษณะการใช้ทางเท้าของมนษุย์ในยา่นท่ีพกัอาศยั 

  (ท่ีมา : คูมื่อพฒันาภมูิทศัน์เมืองท่องเท่ียว) 
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 จากภาพจะเห็นว่าหากต้องการให้พืน้ท่ีทางเดินเท้าสามารถเดินสวนกนัได้นัน้ ต้องมีขนาด

ความกว้างทางเดนิไมต่ํ่ากวา่ 1.20 – 1.80 เมตร โดยประมาณ 

 2.2)  วิธีการประมาณความกว้างทางเท้า 

ความกว้างทางเท้า  =  ( ปริมาณคนท่ีใช้งาน  x  ระยะห่างด้านหน้า )  /  อตัราความเร็วของการเดนิ 

 - ปริมาณคนท่ีใช้งานวดัจาก ปริมาณผู้คนท่ีผา่นจดุนัน้ๆ ในระยะเวลา 1 ชัว่โมง 

 - ระยะเว้นห่างของมนษุย์ท่ีพงึพอใจในทางเดนิสาธารณะคือ 1.80 เมตร 

 - อตัราความเร็วของการเดนิของมนษุย์จะเดนิท่ีความเร็วเฉลี่ย 72 เมตร / นาที 

 

 2.5.2 สรุปทฤษฎีเก่ียวกับต้นไม้บนทางเท้า 

  2.5.2.1 คุณลักษณะของพนัธ์ุพืชที่เหมาะสมในการปลูกบนทางเท้า 

 1)  ลําต้นแข็งแรง ก่ิงก้านเหนียว แตกหกัยาก 

 2)  ทรงพุม่มีความเหมาะสม ไมแ่ผก่ว้างจนเกินไป สามารถให้ร่มเงาได้ดี 

 3)  ระบบรากเหมาะสม ไมมี่พพูอน รากไมช่อนไชรุนแรง 

 4)  ทนตอ่โรค แมลง และสภาพแวดล้อม 

 5)  มีอตัราการเจริญเตบิโตช้าถงึปานกลาง 

 6)  เป็นต้นไม้ท่ีไมผ่ลดัใบ หรือผลดัใบน้อย 

 7)  ตดัแตง่ รักษา ควบคมุได้ง่าย 

 8)  เป็นพนัธุ์พืชท้องถ่ิน 

  จากคณุลกัษณะข้างต้น ต้นไม้ท่ีเข้าเกณฑ์มีดงัตอ่ไปนี ้ ต้นประดูอ่งัสนา ต้นประดู-่

แดง ต้นตะแบก ต้นเสลา ต้นสะเดา ต้นแปรงล้างขวด ต้นนนทรี ต้นสารภี ต้นปีบ ต้นมะฮอกกานี 

ต้นชงโค ต้นพกิลุ ต้นอินทนิล เป็นต้น 

  2.5.2.2 การปลูกและตาํแหน่งที่เหมาะสม 

 1)  ไมค่วรปลกูพืชเพียงพนัธุ์เดียวกนัเกินร้อยละ 10 ของต้นไม้ทัง้หมดในยา่นนัน้ๆ 

 2)  ต้นไม้ต้องไมบ่ดบงัไฟสอ่งสวา่งถนน คํานงึถงึทศันวิสยัของผู้สญัจร ความปลอดภยั 

 3)  ต้องคํานงึถึงระบบสาธารณปูโภคทัง้บนดนิและใต้ดนิ 

 4)  คํานงึถงึความกว้างของทางเท้า พืน้ท่ีเดนิเท้า และการใช้พืน้ท่ีบนทางเท้า 
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 5)  ปลกูในตําแหน่งท่ีรดนํา้ได้ง่าย มีระยะห่างระหวา่งต้น 4-6 เมตร 

 6)  คํานงึถงึพืน้ท่ีและอาคารข้างเคียง 

 

 2.5.3 สรุปทฤษฎีเก่ียวกับการดแูลบาํรุงรักษาต้นไม้บนทางเท้า 

  2.5.3.1 แนวทางการตดัแต่งต้นไม้ในเมือง 

 1)  พิจารณาวา่ตดัแตง่ด้วยวตัถงุประสงค์ใด มีความจําเป็นต้องตดัแตง่หรือไม ่อายขุอง

ต้นไม้ ปัญหาเดมิของต้นไม้ และพิจารณาโครงก่ิงให้ละเอียดวา่ควรตดัท่ีจดุใด 

 2)  เลือกชว่งเวลาในการตดัแตง่ท่ีเหมาะสม เป็นช่วงท่ีต้นไม้พกัฟืน้ตวัแล้ว ควรตดัเฉพาะ

ก่ิงแห้ง ก่ิงผ ุหรือก่ิงสดด้านในท่ีไมโ่ดนแดด 

 3)  เก็บก่ิงและใบท่ีไมเ่ก่ียวข้องไว้ให้มากท่ีสดุ ควรตดัเฉพาะสว่นลา่ง หรือสว่นท่ีไมโ่ดน

แดด หรือได้รับแสงแดดน้อย 

 4)  ใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม และวิธีการท่ีถกูต้อง จะลดความบอบชํา้ของต้นไม้ เคร่ืองมือ

จะต้องมีความคมและสะอาดเพ่ือป้องกนัต้นไม้ตดิโรค 

 5)  ทําศลัยกรรมรักษาต้นไม้ตามความจําเป็น ด้วยวธีิท่ีถกูต้อง 

 6)  แตง่แผลให้เรียบและสะอาด ไมต้่องทาสีท่ีแผล 

  2.5.3.2 รูปแบบตดัแต่งต้นไม้บนทางเท้า 

 1)  การตดัแตง่สางโปร่ง (ภาพท่ี 32 หน้า 40) 

 2)  การยกระดบัใต้ทรงพุม่ (ภาพท่ี 33 หน้า 41) 

 3)  การตดัแตง่ลดขนาดความกว้าง (ภาพท่ี 34 หน้า 41) 

 4)  การตดัแตง่ก่ิงเพ่ือยกระดบัก่ิงลา่ง (ภาพท่ี 35 หน้า 42) 

 5)  การตดัแตง่เอายอดออก (ภาพท่ี 39 หน้า 44) 

 6)  การตดัแตง่เอายอดออกเกือบทัง้หมด (ภาพท่ี 40 หน้า 44) 
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 2.5.4 สรุปข้อจาํกัดข้อบังคับจากกฎหมายและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  2.5.4.1 ข้อจาํกัดและข้อบังคับจากกฎหมาย 

 1)  เจ้าของอาคารท่ีตดิอยูก่บัทางเท้า มีหน้าท่ีดแูลรักษาความสะอาดทางเท้าท่ีตดิอยูก่บั

อาคาร 

 2)  ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการให้ทางเท้า และต้นไม้ เกิดความชํารุดเสียหาย  ยกเว้น

เจ้าหน้าท่ีท่ีเห่ียวข้อง 

 3)  ห้ามมิให้ผู้ใดทิง้ขยะมลูฝอย หรือกองกรวด หิน ดนิ เลน ทราย หรือสิง่อ่ืน ลงบนพืน้

หญ้าหรือต้นไม้ 

 4)  ห้ามมิให้ผู้ใดโคน่ต้นไม้ ตดั เดด็ หรือกระทําการใดๆ ให้เกิดความเสียหายหรือเป็น

อนัตรายแก่ต้นไม้ หรือใบ ดอก ผล หรือสว่นใดสว่นหนึง่ของต้นไม้ท่ีปลกูไว้หรือขึน้เองตามธรรมชาติ

ในท่ีสาธารณะ ยกเว้นเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

  2.5.4.2 ข้อจาํกัดและข้อบังคับจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 1)  ใช้พนัธุ์ไม้ยืนต้นเพียงชนิดเดียวทัง้ถนน 

 2)  หากปลกูต้นไม้หลายระดบั ใช้พนัธุ์ไม้ไมเ่กิน 3 ชนิด 

 3)  ไมค่วรปลกู พนัธุ์ไม้โตเร็วและมีพุม่ใบใหญ่ พนัธุ์ไม้ท่ีมีลําตนัและก่ิงเปราะ ฉีกขาด ล้ม

ง่าย พนัธุ์ไม้ท่ีมีระบบรากรุนแรง พนัธุ์ไม้ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพเป็นอนัตราย 

 4)  ไม้ยืนต้นตดัแตง่ปีละ 1 ครัง้ ช่วงต้นฤดฝูน โดยตดัแตง่ให้ชายเรือนพุม่อยูใ่นระดบั

เดียวกนั คือ สงูจากพืน้ดนิ 2.5 – 3 เมตร 

 5)  ไม้พุม่ตดัแตง่เดือนละ 1 – 2 ครัง้ ให้มีความสงู 30 – 50 เซนตเิมตร 

 6)  รดนํา้ต้นไม้วนัละ 1 ครัง้ หลีกเล่ียงช่วงเวลาท่ีการจราจรหนาแนน่ 

 7)  ปลกูต้นไม้บนทางเท้าในหลมุปลกูตามท่ีสํานกัโยธาเขตกําหนดพืน้ท่ีไว้ให้ 

 8)  มอบหมายให้สํานกังานเขตดแูลรักษาต้นไม้ให้สมบรูณ์ สวยงามตลอดเวลา 

 9)  ฝ่ายปลกู ของสํานกัสวนสาธารณะ จะเป็นผู้ตดัแตง่ต้นไมใ่ห้สร้างความเสียหายกบั

สายไฟฟ้า ตามท่ีได้รับแจ้งจากการไฟฟ้า 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 

2.1 ทฤษฎีและหลักการในการออกแบบภมูิทศัน์ทางเท้า 

 

 2.1.1 ความรู้ทั่วไป ทฤษฎี และหลักการออกแบบภมูิทศัน์ถนน 

  2.1.1.1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับภมูิทศัน์ถนน (Streetscape) 

 ภูมิทัศน์ถนน (Streetscape)  (ดํารงค์ศักดิ์ สงัข์ทอง, 2549 : 10-12)  หมายถึง 

สภาพแวดล้อมท่ีคนเราสามารถมองเห็นได้ในบริเวณถนน ซึง่จะครอบคลมุถึงพืน้ท่ีวา่งสาธารณะริม

ถนนทัง้บริเวณด้านหน้าและระหวา่งพืน้ท่ีของอาคารท่ีอยูบ่ริเวณถนนรวมถึง พืน้ผิวถนนท่ีแสดงวสัดุ

ในการปพืูน้ผิวถนนหรือทางเดิน สาธารณูปโภคต่างๆเช่นเสาไฟฟ้าหรือท่อนํา้ท่ีแสดงให้เห็นบนผิว

ถนน ต้นไม้ อปุกรณ์ประกอบถนนตา่งๆ (Street Furniture) รวมไปจนถึงสิ่งของหรือวตัถท่ีุสามารถ

มองเห็นได้ในแนวถนน (นิลบุล คลอ่งเวสสะ, 2549 อ้างอิงใน ดํารงค์ศกัดิ์ สงัข์ทอง, 2549) ซึง่ภมูิ

ทศัน์ถนนท่ีดีนัน้จะต้องได้รับการออกแบบ และจดัการให้เป็นระบบระเบียบซึง่สิ่งเหล่านีจ้ะนําไปสู่

การเพิ่มมคู่าของท่ีดิน เพิ่มพืน้ท่ีสาธารณะในการเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง เป็นท่ีท่ีคน

เมืองสามาณถมาใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมต่างๆได้ ซึ่งคู่มือการพฒันาพืน้ท่ีสีเขียวริม

ถนนสายหลกั (การพฒันาพืน้ท่ีสีเขียวริมถนนสายหลกั,2550:11) ได้กล่าวถึงคุณสมบตัิของภูมิ

ทศัน์ถนนท่ีดี ได้แก่ 

- มีความหลากหลายตามลกัษณะใช้สอยและการใช้ประโยชน์ท่ีดนิสองข้าง 

- เอือ้ประโยชน์ตอ่ผู้สญัจรในทกุประเภท ทัง้ทางถนนและทางเท้า โดยมีสภาพแวดล้อมท่ี

สบายและปลอดภยั 

- มีภาพลกัษณ์ท่ีน่าจดจํา โดยสอดคล้องกบักิจกรรมและเอกลกัษณ์ของพืน้ท่ี 

- มีลกัษณะเรียบง่ายไมซ่บัซ้อนรุงรัง และสามารถดงึดดูสายตาเป็นระยะ 

- วสัดแุละการก่อสร้างองค์ประกอบภมูิทศัน์ถนนท่ีมีคณุภาพ ทนทานได้มาตรฐานและ

สามารถดแูละรักษาได้ง่าย 
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บทที่ 3 
 

กระบวนการวิจัยและการดาํเนินการ 
 
3.1 ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ ท่ีได้ทําการศกึษามาแล้วนัน้ มีประเด็นเนือ้หาท่ี
เก่ียวข้องตอ่การดําเนินการวิจยันี ้โดยสามารถแบง่หมวดหมูข่องเนือ้หาได้ดงันี ้
 
 3.1.1 เพ่ือเป็นการทําความเข้าใจในประเดน็สําคญัได้แก่ 
  -  หลกัการออกแบบภมูิทศัน์ถนน 
  -  มาตรฐานการออกแบบทางเท้า 
  -  หลกัการออกแบบอปุกรณ์ประกอบทางเท้า 
  -  การออกแบบสาธารณปูโภคประกอบถนน 
  -  หลกัการเลือกพืชพรรณบนทางเท้า 
  -  มาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างพืชพรรณบนทางเท้า 
  -  ปัญหาจากพืชพรรณบนทางเท้า 
  -  หลกัการดแูลรักษาพืชพรรณบนทางเท้า 
 3.1.2 ศกึษางานวิจยั และบทความท่ีเกียวข้อง เป็นการรวบรวมข้อมลูจากการศกึษาวิจยัท่ี
เก่ียวข้องและได้รับการยอมรับว่าเป็นการศึกษาท่ีสามารถเช่ือถือได้ เพ่ือนํามาเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ อ้างอิง และเป็นแนวทางในการศึกษาโดยข้อมูลท่ีได้ทําการค้นคว้าเป็นการศึกษา
งานวิจยัในหวัข้อท่ีคล้ายคลงึกนัโดยเน้นในเร่ืองแนวทางการออกแบบปรับปรุงภมูิทศัน์ของถนนและ
ทางเท้าในเขตชมุชนเมืองหรือยา่นเศรฐกิจ รวมถึงพฤตกิรรมของผู้ ท่ีใช้ทางเท้าในปัจจบุนั 
 3.1.3 ศึกษาข้อกฎหมาย กฏกระทรวง พระราชบญัญัติต่างๆ ท่ีเกียวข้องกบัพืน้ท่ีศึกษา 
โดยมีจุดประสงค์ในการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจถึงข้อจํากัดและทิศทางการพัฒนาปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลงกายภาพในพืน้ท่ีศึกษา เช่น รูปแบบของอาคารท่ีอนุญาติได้ตามแนวทางเท้า  การ
กําหนดขนาดทางเดินเท้า ระยะห่างของอาคารท่ีติดกบัทางเท้า นอกจากนีย้งัรวมไปถึงแผนพฒันา
ตา่งๆ ของกรุงเทพมหานคร ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาพืน้ท่ีทางเท้า 
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3.2 การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับพืน้ที่ทางเท้า 
 กองสวนสาธารณะ สํานกัสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานเดียวท่ีรับผิดชอบ
พืน้ท่ีทางเท้าในกรุงเทพมหานครโดยตรง ซึง่การปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้องกบัพืชพรรณบนทางเท้านัน้ได้
มีหลกัในการปฏิบตังิานในประเดน็ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
  1)  แนวความคดิและหลกัเกณฑ์ในการปลกูต้นไม้บนทางเท้าสาธารณะ 
  2)  แนวความคดิและหลกัเกณฑ์ในการเลือกพรรณไม้ต้นไม้ 
  3)  แนวความคดิและหลกัเกณฑ์ในการปลกูต้นไม้ 
  4)  แนวความคดิและหลกัการณ์ในการดแูลบํารุงรักษาต้นไม้ท่ีปลกูแล้ว 
 โดยข้อมลูข้างต้นเป็นข้อมลูท่ีจําเป็นในการนํามาอ้างอิงและเป็นแนวความคิดในการเลือก
พรรณไม้ในการนํามาปลกูบนทางเท้าได้รวมถึงแนวทางในการจดัการหลงัการปลกูด้วย 
 
3.3 สรุปข้อมูลที่เก่ียวข้องและข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 จากข้อมูลทุติยภูมิท่ีได้ทําการศึกษามา ได้นํามาสรุในประเด็นสําคญัท่ีเก่ียวข้องต่อการ
ดําเนินการวิจยัในขัน้ตอ่ไป ดงันี ้
 
 3.3.1 สรุปทฤษฎีเก่ียวกับทางเท้าในการใช้งานในย่านต่างๆ 
  1)  สรุปทฤษฎีทางเท้าโดยรวม 
  2)  เกณฑ์มาตรฐานความกว้างช่องทางเดนิเท้า 
 
 3.3.2 สรุปทฤษฎีเก่ียวกับต้นไม้บนทางเท้า 
  1)  คณุลกัษณะของพนัธุ์พืชท่ีเหมาะสมในการปลกูบนทางเท้า 
  2)  การปลกูและตําแหน่งท่ีเหมาะสม 
 
 3.3.3 สรุปทฤษฎีเก่ียวกับการดแูลบาํรุงรักษาต้นไม้บนทางเท้า 
  1)  แนวทางการตดัแตง่ต้นไม้ในเมือง 
  2)  รูปแบบตดัแตง่ต้นไม้บนทางเท้า 
 
 3.3.4 สรุปข้อจาํกัดข้อบังคับจากกฎหมายและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  1)  ข้อจํากดัและข้อบงัคบัจากกฎหมาย 
  2)  ข้อจํากดัและข้อบงัคบัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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3.4 การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานของพืน้ที่ศึกษา 
 พืน้ท่ีศกึษา คือ พืน้ท่ีศกึษา ก ถนนสีลม, พืน้ท่ีศกึษา ข ถนนพระราม1 และพืน้ท่ีศกึษา ค 
ถนนสขุมุวิท ซึง่เป็นตวัแทนของพืน้ท่ี ย่านธุรกิจ, ย่านพาณิชยกรรม และย่านท่ีพกัอาศยั ต่างก็เป็น
พืน้ท่ีท่ีมีการใช้งานทางเท้าเป็นประจําและหลากหลาย ประจวบกบัข้อจํากดัของขนาดพืน้ท่ีทางเท้า 
ทําให้การออกแบบพืชพรรณให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมการใช้พืน้ท่ีและสภาพแวดล้อม จึงมีความ
จําเป็นอยา่งยิ่ง โดยลกัษณะทัว่ไปของพืน้ท่ีศกึษาทัง้ 3 มีดงันี ้
 
 3.4.1 พืน้ที่ศึกษา ก : ถนนสีลม (เป็นถนนท่ีมีความสําคญัในด้านเศรษกิจ) 
  ถนนสีลมเป็นถนนท่ีมีความสําคญัในด้านของเศรษกิจ เน่ืองจากเป็นถนนท่ีเป็น
ท่ีตัง้ของสํานกังานและธุรกิจการเงินการธนาคารตา่งๆ เป็นจํานวนมาก  ถนนสีลมนัน้เป็นถนนสาย
แรกท่ีมีการนําสายไฟฟ้าและสายโทรศพัท์ฝังลงใต้ดิน มีการปลกูต้นไม้ใหญ่เรียงรายไปตลอดแนว
สองฝ่ังถนนทําให้เกิดความร่มร่ืนเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอยา่งมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 46  ถนนสีลม (ภาพจากโปแกรม Google Earth) 
 
 ข้อมูลทั่วไปของถนนสีลม 
  1. ประวตัิถนนสีลม ถนนสีลมนัน้ถกูสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ในสมยัท่ียงัสญัจร
ทางนํา้ผ่านแม่นํา้ลําคลอง เป็นหลกั โดยสร้างพร้อมๆ กบัถนนเจริญกรุง ถนนบํารุงเมือง ถนนเฟ่ือง
นคร  ตอนแรกนัน้มีช่ือว่า ”ถนนขวาง” เพราะเป็นคนัดินท่ีเกิดจากการขดุคลองท่ีเช่ือมกบัคลองบาง
รัก  และในเวลาตอ่มาได้มีชาวตา่งชาตินํากงัหนัวิดนํา้จากคลองเพ่ือเข้าทุ่งนาในย่านนี ้โดยท่ีกงัหนั
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วิดนํา้นีช้าวบ้านเรียกว่า “เคร่ืองสีลม”  จากความสวยงาม เด่น จึงกลายเป็นช่ือเรียกของถนนสีลม
สืบมา 
  2. กายภาพของถนน เป็นถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 6 ช่องทางจราจร มีช่องจอดรถ
และบาทวิถีทัง้สองข้าง ความยาวประมาณ 2.78 กิโลเมตร มีแนวรถไฟฟ้าขนานไปกบัถนนจากแยก
ศาลาแดงไปจนถึงแยกนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 47  ภาพบรรยากาศถนนสีลม 
 
  3. ความเ ช่ือมโยง   เ ร่ิมตั ง้ แต่ถนนเจ ริญกรุง  (แยกบาง รัก )  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดกับถนนมเหสักข์-ถนนสุรศักดิ์ (แยกสุรศักดิ์) ถนนประมวญ (แยก
ประมวญ) ถนนเดโช (แยกเดโช) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (แยกสีลม-นราธิวาส) และถนน
คอนแวนต์ (แยกคอนแวนต์) และไปสิน้สดุท่ีถนนพระรามท่ี 4 (แยกศาลาแดง) 
  4. การคมนาคมและการสญัจร ภายในพืน้ท่ีเขตบางรักมีระบบสญัจรหลากหลาย
ประเภททัง้โครงข่ายการสญัจรทางบกท่ีรองรับการสญัจรส่วนบุคคลด้วยยานพาหนะและการเดิน
เท้า การขนสง่มวลชนสาธารณะและการขนสง่กึ่งสาธารณะ เช่นรถจกัรยารยนต์รับจ้าง รถตู้มวลชน 
รวมถึงโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT โดยพืน้ท่ีท่ีมีรูปแบบการ
สญัจรท่ีหลากหลายและหนาแน่นท่ีสดุอยู่ในบริเวณพืน้ท่ีถนนสีลม เน่ืองจากมีปริมาณรถมาก แตมี่
ช่องทางเดินรถเพียง 6 ช่องทาง จึงเกิดการจราจรติดขดั ประกอบกบัการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท
พานิชยกรรมท่ีคอ่นข้างหนาแน่นจงึก่อให้เกิดปัญหาดงักลา่ว 
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ภาพท่ี 48  สภาพทางกายภาพของถนนสีลม 
 
 3.4.2 พืน้ที่ศึกษา ข : ถนนพระรามที่ 1  (เป็นถนนท่ีมีความสําคญัในด้านการค้าขาย
และการท่องเท่ียว) 
  ถนนพระราม 1 เป็นถนนสายหลกัทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว และแหลง่รวม
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งเห็นได้ชัดคือเป็นถนนท่ีรววมห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ไว้มากมาย อาทิเช่น 
สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สายามดิสคพัเวอร่ี ห้างมาบุญครองเซ็นเตอร์ ดิจิตอลเกตเวย์ 
ศนูย์การค้าสยาม การจราจรมีความหนาแน่น และเป็นถนนท่ีมีการใช้ทางเท้าในการเดินเช่ือมตอ่ไป
ยงัจดุสําคญัๆตา่งๆได้ จงึนบัเป็นถนนธุรกิจสายสําคญัสายหนึง่ของกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 49  ภาพถ่ายทางอากาศถนนพระราม 1  (ภาพจากโปรแกรม Google Earth) 
 
 ข้อมูลทั่วไปของถนนพระรามที่ 1 
  1. ประวัติถนน ถนนพระรามท่ี 1 เดิมช่ือ "ถนนปทุมวัน" สร้างในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 รัชสมัย
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปล่ียนช่ือถนนปทุมวัน 
ตัง้แต่สะพานยศเส (สะพานกษัตริย์ศกึ) ถึงถนนราชดําริ เป็น "ถนนพระรามท่ี 1" เพราะถนนสายนี ้
เก่ียวข้องกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะมีบรรดาศักดิ์เป็นสมเด็จ
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึในสมยัธนบรีุใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดําเนินกลบัจากราชการท่ีเขมร
เข้ามาปราบจลาจลในกรุงธนบรีุ ปลายรัชสมยัสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช โดยผา่นเส้นทางถนน
พระรามท่ี 1 ผ่านจดุท่ีเป็นสะพานยศเสซึง่ตอ่มาเปลี่ยนช่ือเป็นสะพานกษัตริย์ศกึ และได้ทรงพกัทํา
พิ ธีสระสนานท่ีวัดสะแกซึ่งโปรดเกล้าฯ  ให้เปล่ียนนามเป็นวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 
(http://th.wikipedia.org/wiki/ถนนพระรามท่ี_1) 
  2. กายภาพถนน ถนนพระรามท่ี 1 มีความยาว 2826 เมตร จากสะพานกษัตริย์
ศกึ-ถนนราชดําริเขตถนน 24.5-29 เมตรผิวจราจร 15.5-21.5 เมตร แบบแอสฟัลต์ ทางเท้าด้านซ้าย 
กว้าง 3.5-6 เมตร ด้านขวากว้าง 5 เมตรเกาะกลางถนน เป็นเส้นทางยกระดบัของรถไฟฟ้า ตัง้แต่
จดุสิน้สดุรถไฟฟ้าสายสีลมบริเวณหน้าสนามศภุชลาศยั ถึงส่ีแยกราชประสงค์ โดยถนนพระรามท่ี 1 
เป็นท่ีตัง้ของสถานีสนามกีฬาแห่งชาต ิและสถานีสยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 50  ภาพบรรยากาศถนนพระราม 1 
 
  3. ความเช่ือมโยง  เร่ิมต้นจากส่ีแยกกษัตริย์ศกึ ซึง่ตอ่เน่ืองมาจากถนนบํารุงเมือง 
บริเวณ สะพานกษัตริย์ศกึ ในพืน้ท่ีเขตป้อมปราบศตัรูพ่าย (ข้ามคลองผดงุกรุงเกษม และทางรถไฟ
สายเหนือ) ไปทางทิศตะวนัออก ตดักบัถนนรองเมือง (ทางแยกกลางสะพานกษัตริย์ศึก) ถนนจารุ
เมือง และทางพิเศษศรีรัช (ส่ีแยกพงษ์พระราม) ข้ามคลองสวนหลวงและตดักบัถนนบรรทดัทอง (ส่ี
แยกเจริญผล) ถนนพญาไท (ส่ีแยกปทมุวนั) ข้ามคลองอรชร (สะพานเฉลิมเผ่า 52) และตดักบัถนน
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องัรีดนูงัต์ (สามแยกเฉลิมเผ่า) ไปสิน้สดุท่ีแยกตดัถนนราชดําริ (ส่ีแยกราชประสงค์ ต่อเน่ืองไปยงั
ถนนเพลนิจิต) อยูใ่นพืน้ท่ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
  4. การคมนาคมและการสญัจร การคมนาคมและการสญัจร ภายในพืน้ท่ีเขตปทมุ
วนัก็เป็นระบบการจราจรท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัเขตบางรักท่ีมีระบบสญัจรหลากหลายประเภท
ทัง้โครงข่ายการสญัจรทางบกท่ีรองรับการสญัจรส่วนบคุคลด้วยยานพาหนะและการเดินเท้า การ
ขนสง่มวลชนสาธารณะและการขนสง่กึ่งสาธารณะ เช่นรถจกัรยารยนต์รับจ้าง รถตู้มวลชน รวมถึง
โครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT โดยพืน้ท่ีถนนพระรามท่ี1 ก็มี
การจราจรท่ีหนาแน่นและเป็นจดุหนึง่ในกรุงเทพมหานครท่ีมีปัญหาการจราจรมายาวนาน  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 51  กายภาพทัว่ไปของถนนพระราม 1 
 
 3.4.3 พืน้ที่ศึกษา ค : ถนนสุขุมวิท  (เป็นถนนท่ีมีความสําคญัในด้านท่ีพกัอาศยั) 
  ถนนสุขุมวิทช่วงต้น ๆ สายท่ีผ่านกรุงเทพมหานคร ถือเป็นเขตธุรกิจสําคญัแห่ง
หนึ่งของกรุงเทพมหานคร ตามซอยต่าง ๆ ตลอดแนวถนนสุขุมวิทในช่วงนีย้งัเป็นท่ีอยู่อาศยัเป็น
จํานวนมาก นอกจากนีย้งัเป็นแหลง่บนัเทิงใหญ่ของเมืองอีกด้วย และท่ีสําคญัถนนสขุมุวิทยงัมีแนว
ระบบขนส่งมวลชนตามแผนแม่บท ซึ่งก็คือรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิทด้วย โดยวิ่งเหนือถนน
สุขุมวิทตัง้แต่สถานีเพลินจิตถึงสถานีแบร่ิงหรือสุดเขตกรุงเทพมหานคร และในปัจจุบนัได้มีการ
สร้างส่วนต่อขยายระยะท่ี 2 ระหว่างแบร่ิง - สมทุรปราการ โดยส่วนต่อขยายดงักล่าวจะยกระดบั
ถนนสขุมุวิทตลอดเส้นทาง คาดวา่จะเปิดให้บริการได้ในปี 2559 
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ภาพท่ี 52  ภาพถ่ายทางอากาศของถนนสขุมุวิท  (ภาพจากโปรแกรม Google Earth) 

 ข้อมูลทั่วไปของถนนสุขุมวิท 
  1. ประวตัิถนน ถนนสายนีแ้ต่ก่อนมีช่ือว่า "ถนนกรุงเทพฯ-สมทุรปราการ" เพราะ
ปลายถนนนีไ้ปถึงตวัเมืองสมทุรปราการ เปิดใช้งานเม่ือ 8 กนัยายน พ.ศ. 2479 ต่อมาถนนสายนี ้
ได้รับการเปล่ียนช่ือเป็น "ถนนสขุมุวิท" ตามราชทินนามของพระพิศาลสขุมุวิท (ประสพ สขุมุ) บตุร
เจ้าพระยายมราช (ปัน้ สขุมุ) และท่านผู้หญิงตลบั พระพิศาลสขุมุวิทเคยดํารงตําแหน่งอธิบดีกรม
ทางหลวงคนท่ี 5 และเป็นคนไทยคนแรกท่ีสําเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบัน
เทคโนโลยีแมสซาชเูซตส์ สหรัฐอเมริกา พระพิศาลสขุมุวิทได้ทุ่มเทในการก่อสร้างทางหลวงสําคญั
ของประเทศเป็นอย่างยิ่ง คณะรัฐบาลสมยัจอมพล ป. พิบูลสงครามจึงได้มีมติให้ตัง้ช่ือทางหลวง
สายกรุงเทพฯ-ตราด ว่า ถนนสขุุมวิท เพ่ือเป็นเกียรติแก่พระพิศาลสขุุมวิท เม่ือวนัท่ี 10 ธันวาคม 
พ.ศ. 2493 (http://th.wikipedia.org/wiki/ถนนสขุมุวิท) 
  2. กายภาพของถนน เป็นถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 6 ช่องทางจราจร มีช่องจอดรถ
และบาทวิถีทัง้สองข้าง ความยาวประมาณ 488 กิโลเมตร มีแนวรถไฟฟ้าขนานไปกับถนนจาก
สขุมุวิท ซอย 1 ไปจนถึงสขุมุวิท ซอย 105 (สดุเขตกรุงเทพมหานคร) 
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ภาพท่ี 53  ภาพบรรยากาศถนนสขุมุวิท 
 
  3. ความเช่ือมโยง  ถนนสขุมุวิทเป็นถนนซึง่มีระยะทางส่วนใหญ่เป็นทางหลวง
แผน่ดนิหมายเลข 3 สายบางนา - หาดเลก็ เป็นเส้นทางคมนาคมหลกัเส้นหนึ่งของประเทศไทย เร่ิม
นบัหลกักิโลเมตรท่ี 0 จากอนสุาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดําเนินกลาง โดยได้เร่ิมต้นเรียกช่ือถนน
สุขุมวิทตัง้แต่กรุงเทพมหานครบริเวณเพลินจิตหลังจากข้ามทางรถไฟสายปากนํา้ ตัดผ่านเขต
คลองเตย เขตพระโขนง และเขตบางนา ก่อนเข้าเขตจงัหวดัสมทุรปราการ ผ่านเข้าสูจ่งัหวดัในภาค
ตะวนัออก ได้แก่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบรีุ ระยอง จนัทบรีุ และไปสิน้สดุท่ีจงัหวดัตราด ปัจจบุนัทาง
หลวงแผน่ดนิหมายเลข 318 (ช่วงตวัเมืองตราดถึงดา่นพรมแดนบ้านหาดเลก็ อําเภอคลองใหญ่) ได้
ถกูกําหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ทําให้ถนนสขุมุวิทมีระยะทางเพิ่มขึน้
อีก 89 กิโลเมตร 
  4. การคมนาคม ถนนสุขุมวิทเป็นถนนท่ีมีการจราจรคับคังในเขตตัวเมือง
กรุงเทพมหานครและการสญัจร มีระบบสญัจรหลากหลายประเภททัง้โครงข่ายการสญัจรทางบกท่ี
รองรับการสญัจรสว่นบคุคลด้วยยานพาหนะและการเดินเท้า การขนสง่มวลชนสาธารณะและการ
ขนสง่กึ่งสาธารณะ เช่น รถจกัรยารยนต์รับจ้าง รถตู้มวลชน รวมถึงโครงข่ายรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 
BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ถนนสขุมุวิทเป็นถนนท่ีเช่ืมตอ่ไปยงัภาคตา่งๆของประเทศไทย เป็น
ถนนเส้นหลกัท่ีช่วยสง่เสริมเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอยา่งดี 
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ภาพท่ี 54  กายภาพทัว่ไปของถนนสขุมุวิท 
 
3.5 การลงพืน้ที่สํารวจลักษณะทางกายภาพ การใช้งานภาพรวมของแนวถนนที่เป็น
กรณีศึกษา 
 การลงพืน้ท่ีสํารวจลกัษณะทางกายภาพเบือ้งต้น และภาพรวมของกิจกรรมการใช้งานของ
ถนนสีลม ถนนพระรามท่ี 1 และถนนสขุมุวิท 
 
 3.5.1 การลงพืน้ที่สาํรวจลักษณะทางกายภาพ 
  การลงพืน้ท่ีสํารวจพืน้ท่ีในแต่ละถนนนัน้ จะเลือกสํารวจลกัษณะทางกายภาพใน
แต่ละช่วงตามเกณฑ์ในการเลือกถนน โดยแบ่งเป็นช่วงๆ ตามย่านต่างๆ บนถนนเส้นนัน้ๆ เก็บ
ข้อมลูในรูปแบบของภาพถ่าย ในช่วงพืน้ท่ีตา่งๆ 
 
 3.5.2 การลงพืน้ที่สาํรวจการใช้งานภาพรวม 
  การลงพืน้ท่ีสํารวจภาพรวมของกิจกรรมการใช้งานบนถนนต่างๆ ปฏิบตัิโดยการ
ลงพืน้ท่ีเดินสํารวจ เก็บบรรยากาศของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในแต่ละถนน โดยการถ่ายภาพ จดบนัทึก 
ถึงการใช้งานของคนประเภทตา่งๆ ในแตล่ะช่วงของถนน จนสามารถสรุปกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ซํา้ๆ ใน
แตล่ะถนนได้วา่ นัน่เป็นภาพรวมเป็นอตัตลกัษณ์เป็นธรรมชาตขิองถนนนัน้ๆ 
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3.6 การเลือกช่วงถนนเพื่อนํามาเป็นตวัแทนในการศึกษาวิเคราะห์ 
 
 3.6.1 การกาํหนดเกณฑ์ในการเลือกช่วงของถนน 
  ในถนนแต่ละเส้นนัน้มีความยาวแล้วมีความหลากหลายของพืน้เป็นอย่างมาก 
ฉนัน้แล้วจะต้องมีการเลือกพืน้ท่ีท่ีจะนํามาเป็นตัวแทนของแต่ละถนนเพ่ือเป็นกรณีศึกษา โดย
เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกช่วงท่ีจะเป็นตวัแทนของแตล่ะถนนดงันี ้
  1. เป็นช่วงท่ีสามารถเป็นตวัแทนของทัง้ถนนได้ 
  2. เป็นช่วงท่ีขนานกบัแนวรถไฟฟ้า BTS  
  3. เป็นช่วงท่ีมีลกัษณะทางกายภาพ และการใช้งานท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะถนน 
  4. เป็นช่วงท่ีมีผู้คนใช้งาน 
  5. เป็นช่วงท่ีสามารถปลกูต้นไม้บนทางเท้าได้ 
 
 3.6.2 สรุปขอบเขตพืน้ที่ของช่วงถนนที่จะนํามาศึกษาวิเคราะห์ 
  จากหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกช่วงของถนน สามารถเลือกช่วงของถนนท่ีจะ
นํามาวิเคราะห์ได้ดงันี ้
 
  3.6.2.1 พืน้ที่ศึกษา ก : ถนนสีลม  
 ช่วงของถนนที่เลือกศึกษา : ช่วงบริเวณสถานี BTS ศาลาแดง ถงึ แยกนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 55  แสดงช่วงของถนนสีลมท่ีเลือกในการศกึษา (ภาพจากโปรแกรม Google Earth) 
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 1. ตําแหน่งท่ีตัง้ของช่วงถนนท่ีศกึษา : พืน้ท่ีบริเวณนีมี้ตรอกซอกซอยท่ีสามารถเดินทะลุ
ถนนข้างเคียงได้รอบด้าน ทัง้ถนนสาทร ถนนนราธิวาสฯ ถนนสรุวงค์ เป็นต้น  และเป็นจดุเช่ือมต่อ
กบัสถานี BTS ศาลาแดง 
 2. การเข้าถึงช่วงถนนพืน้ท่ีศกึษา : พืน้ท่ีศึกษานีส้ามารถเข้าถึงได้ทัง้รถประจําทาง รถ
รับจ้าง รถไฟฟ้า BTS และการเดนิเท้าจากพืน้ท่ีใกล้เคียง 
 3. สภาพแวดล้อมตลอดแนวช่วงถนนพืน้ท่ีศกึษา : ช่วงพืน้ท่ีระหว่าง BTS ศาลาแดงถึง
แยกนราธิวาสฯ มีพืน้ท่ีสําคญัเป็นจํานวนมากดงัต่อไปนี ้ อาคาร CP Tower, อาคารวอลสตรีท, 
ธนาคารกรุงเทพสํานกังานใหญ่, ซอยละลายทรัพย์, ซอยคอนแวนต์, รพ.กรุงเทพคริสเตียน , ร.ร.
เซนโยเซฟคอนแวนต์ พฒัน์พงษ์  เป็นต้น   
  มีรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ดงันี ้ เป็นอาคารสํานกังาน ร้านค้า ห้างสรรพสนิค้า
ขนาดเลก็ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานบนัเทิง ร้านอาหาร เป็นต้น 
 4. กิจกรรมการใช้งานบนทางเท้า : พืน้ท่ีทางเท้าในช่วงบริเวณนีมี้การใช้งานเน้นหนกัไป
ด้วยการเดนิเท้าไปสูอ่าคารสํานกังานในช่วงเช้าและเย็น มีร้านค้าริมทางเดินคอยบริการผู้คนท่ีผ่าน
ไปมา และบริการนกัท่องเท่ียว  และยงัเป็นถนนท่ีจดักิจกรรมงานสงกรานต์ท่ีใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึง่ 
 
  3.6.2.2 พืน้ที่ศึกษา ข : ถนนพระรามที่ 1  
 ช่วงของถนนที่เลือกศึกษา : แยกราชประสงค์ ถงึ แยกอังรีดนัูงค์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 56  แสดงช่วงของถนนพระรามท่ี 1ท่ีเลือกในการศกึษา (ภาพจากโปรแกรม Google Earth) 
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 1. ตําแหน่งท่ีตัง้ของช่วงถนนท่ีศกึษา : สามารถเช่ือมตอ่ไปยงัถนนท่ีสําคญัตา่งๆ เร่ิมต้น
จากถนนพญาไท (ส่ีแยกปทมุวนั) ข้ามคลองอรชร (สะพานเฉลิมเผ่า 52) และตดักบัถนนองัรีดนูงัต์ 
(สามแยกเฉลิมเผ่า) ไปสิน้สดุท่ีแยกตดัถนนราชดําริ (ส่ีแยกราชประสงค์ ต่อเน่ืองไปยงัถนนเพลิน
จิต) และยงัสามารถเช่ือต่อกบัระบบขนส่งสาธารณะคือ รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้า ใต้ดิน MRT  
ได้อยา่งสะดวก 
 2. การเข้าถึงช่วงถนนพืน้ท่ีศกึษา : พืน้ท่ีศึกษานีส้ามารถเข้าถึงได้ทัง้รถประจําทาง รถ
รับจ้าง รถไฟฟ้า BTS และการเดนิเท้าจากพืน้ท่ีใกล้เคียง 
 3. สภาพแวดล้อมตลอดแนวช่วงถนนพืน้ท่ีศึกษา : สยามพารากอน  วดัปทุมวนาราม  
สํานกังานตํารวจแห่งชาติ  โรงพยาบาลตํารวจ  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์  เกษรพลาซา่  อมัริ
นทร์พลาซา่  ศาลพระพรหม 
  มีรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ดังนี  ้ หน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้า วัด 
โรงแรม อาคารสํานกังาน 
 4. กิจกรรมการใช้งานบนทางเท้า : ลกัษณะการใช้งานของทางเท้า ใช้สญัจรเพ่ือเช่ือมตอ่
ระหว่างสถานท่ีสําคญัตา่งๆบนถนนพระราม 1 บางช่วงของถนนก็ใช้เป็นท่ีขายสินค้า เป็นท่ีจอดรถ
รับ-สง่ สาธารณะ 
 
  3.6.2.3 พืน้ที่ศึกษา ค : ถนนสุขุมวิท  
 ช่วงของถนนที่เลือกศึกษา : แยกเอกมัย ถงึ สุขุมวิท ซอย 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 57  แสดงช่วงของถนนสขุมุวิทท่ีเลือกในการศกึษา (ภาพจากโปรแกรม Google Earth) 
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 1. ตําแหน่งท่ีตัง้ของช่วงถนนท่ีศกึษา : พืน้ท่ีบริเวณนีมี้จดุเช่ือมตอ่หลกัๆ อยู่ท่ีสถานีขนสง่
เอกมยั เพ่ือเช่ือมตอ่ผู้คนและนกัท่องเท่ียวไปยงัภาคตะวนัออกของประเทศ  และยงัมีสถานีรถไฟฟ้า 
BTS เอกมยั ท่ีเช่ือมต่อไปยงัโครงข่ายกรุงเทพฯ ชัน้ในอีกด้วย ซอยเอกมยัสามารถเช่ือมต่อไปยงั
ถนนเพชรบรีุ ซอยสขุมุวิท 40 เช่ือมตอ่ไปยงัถนนพระรามท่ี 4 
 2. การเข้าถึงช่วงถนนพืน้ท่ีศกึษา : พืน้ท่ีศึกษานีส้ามารถเข้าถึงได้ทัง้รถประจําทาง รถ
รับจ้าง รถไฟฟ้า BTS และการเดนิเท้าจากพืน้ท่ีใกล้เคียง 
 3. สภาพแวดล้อมตลอดแนวช่วงถนนพืน้ท่ีศึกษา : แวดล้อมไปด้วยสถานท่ีสําคญั
ดงัต่อไปนี ้ ศูนย์วิทยาศาตร์ ท้องฟ้าจําลอง  ร.ร.ปทุมคงคา  สระว่ายนํา้บ้านกล้วย  สํานักงาน 
UNESCO  ฟเูลอร์ตนัคอนโดมิเนียม  เมเจอร์สขุมุวิท  สหกรณ์เอกมยั  ร้านศกึษาภณัฑ์พานิช  และ
สถานีขนสง่เอกมยั  
  มีรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ดังนี  ้ เป็นโรงเรียน  ห้างสรรพสินค้า  โรงหนัง  
สถานีขนสง่  หน่วยงานระหว่างประเทศ  สถานท่ีออกกําลงักาย  พิพิธภณัฑ์และศนูย์การเรียนรู้  ท่ี
อยูอ่าศยั  เป็นต้น 
 4. กิจกรรมการใช้งานบนทางเท้า : มีการใช้งานในด้านของการเดินเท้าเป็นสว่นใหญ่เป็น
ผู้คนท่ีอาศยัในยา่นเอกมยั  นกัเรียน  นกัท่องเท่ียว 
 
3.7 การลงพืน้ที่สํารวจช่วงของถนนที่ใช้ในการศึกษา วิเคราะห์โดยดาํเนินงานเก็บข้อมูล
ทางกายภาพอย่างละเอียด 
 
  การสรุปประเดน็ในการสาํรวจ 
 - สรุปประเด็นในการสํารวจจากหลกัเกณฑ์การเลือกถนนและช่วงและเกณฑ์ในการเลือก
พืชพรรณ 
 
  การสร้างแบบสาํรวจ 
 - สร้างแบบสํารวจเป็นตารางข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีสามารถใช้ได้กบัทกุพืน้ท่ี โดยแตก
รายละเอียดจากข้อสรุปข้อมลูในด้านต่างๆ จากบทท่ี 2 สามารถทําออกมาเป็นแบบสํารวจเก็บ
ข้อมลูได้ดงันี ้
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ภาพท่ี 58 - 59  รูปแสดงแบบสํารวจเก็บข้อมลู (ดใูนภาคผนวก) 
 
  การเก็บข้อมูลของช่วงถนน 
 - ใช้แบบสํารวจเก็บข้อมลูเป็นเคร่ืองมือในการเก็บบนัทกึข้อมลู 
 - เก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพของถนนและทางเท้าว่ามีความกว้างก่ีเมตร มีพืน้ท่ี
สําหรับเดินก่ีเมตร พืน้ท่ีสําหรับปลูกต้นไม้ก่ีเมตร พืน้ท่ีสําหรับระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์
ประกอบทางเท้าก่ีเมตร มีระดบัเท่าใด วสัดท่ีุใช้ ลกัษณะการใช้งานบนพืน้ท่ีทางเท้า 
 - เก็บข้อมูลลักษณะและกายภาพของพืชพรรณ ว่ามีการปลูกในแนวใด ห่างจากถนน
เท่าใด ห่างกนัเท่าใด มีขนาดหลมุปลกูเท่าใด ปลกูต้นไม้ก่ีลกัษณะ ใช้ต้นไม้พนัธุ์ใดบ้าง ขนาดและ
ความสมบรูณ์ของต้นไม้  
 - เก็บข้อมลูพืน้ท่ีข้างเคียงของทางเท้า วา่มีกายภาพแบบใด และมีใช้งานในลกัษณะใดบ้าง 
 - เก็บข้อมลูสาธารณปูโภคบนทางเท้าว่ามีระบบใดบ้าง เสาไฟ สายไฟ สายโทรศพัท์อยู่ใน
แนวใด ห่างจากขอบทางเท้าเท่าใด สงูเท่าใด มีระยะห่างกนัเท่าใด 
 - เก็บข้อมลูอปุกรณ์ประกอบทางเท้าต่างๆ (Street Furnitures) ว่ามีอะไรบ้าง อยู่ตรง
ตําแหน่งใดบ้าง มีขนาดใหญ่แคไ่หน ห่างจากขอบทางเท้าเท่าใด ห่างกนัเท่าใด 
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  รูปแบบการแสดงข้อมูลของช่วงถนนที่เก็บมาได้ 
 - การแสดงกายภาพของช่วงถนนด้วยภาพถ่าย 
 - การแสดงกายภาพของช่วงถนนด้วยรูปตดั รูปผงั และรูปสามมิต ิ
 
3.8 การวิเคราะห์ผลจากการสํารวจในประเด็นปัญหา ข้อจํากัด และศักยภาพ ในการ
ออกแบบพืชพรรณบนทางเท้า 
 
 การสร้างเกณฑ์การประเมิณและวิเคราะห์ จากลําดบัความสําคญัดงันี ้
  - การใช้งาน ใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ี ธรรมชาตขิองพืน้ท่ี 
  - ขนาดของพืน้ท่ีทางเท้า 
  - สภาพทางกายภาพ 
 
 การวิเคราะห์ผลจากการสํารวจโดยใช้เกณฑ์การประเมิณและวิเคราะห์ 
  - วิเคราะห์กายภาพของต้นไม้อยา่งละเอียด 
  - วิเคราะห์พนัธุ์พืชอยา่งละเอียด 
 
 สามารถสร้างเป็นแผนผงัการวิเคราะห์ได้ดงันี ้
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ภาพท่ี 60  แผนภาพแสดงกระบวนการวิเคราะห์ข้อมลู 
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 การใช้พืน้ที่ 
  ย่านและประเภทของพืน้ท่ีศกึษา (ZONE, TYPE)  เช่น ทางเท้าในย่านธุรกิจ ทาง
เท้าในยา่นพาณิชยกรรม ทางเท้าในยา่นท่ีพกัอาศยั เป็นต้น 
  ธรรมชาติและแก่นของพืน้ท่ีศกึษา (NATURE, CORE)  เช่น ธรรมชาติของถนนสี
ลมเป็นถนนยา่นธุรกิจ และทางเท้าท่ีเช่ือมตอ่ในการคมนาคมในย่านธุรกิจ จะเป็นพืน้ท่ีท่ีรองรับการ
สญัจรการเดนิทางได้อยา่งสะดวก ไมมี่อปุสรรค เป็นต้น 
  กิจกรรมและการใช้พืน้ท่ี (ACTIVITY, USED)  กิจกรรมการการใช้งานของพืน้ท่ี
ศกึษาจะมาจากธรรมชาติของพืน้ท่ีนัน้ๆ เป็นตวักําหนดกิจกกรมท่ีจะเกิดขึน้บนพืน้ท่ีนัน้ๆ เช่น การ
เดินเพ่ือการสญัจร การเดินเพ่ือการพกัผ่อน การซือ้ของขายของ การเปล่ียนถ่ายการคมนาคม การ
หยดุรอ เป็นต้น 
  ผู้ใช้พืน้ท่ีและปริมาณความหนาแน่นในการใช้พืน้ท่ี (USER, VOLUME)  รูปแบบ
การใช้พืน้ท่ีจะเป็นตวักําหนดถึงความเหมาะสมของทางเท้าในพืน้ท่ีต่างๆ ให้มีความสอดคล้อง 
สะดวก เหมาะสมกบัการใช้งาน ตรงกบัความต้องการในการใช้งานพืน้ท่ีทางเท้านัน้ๆ 
 
 กายภาพของพืน้ที่ 
  บริบทของพืน้ท่ีศกึษา (CONTEXT)  สภาพแวดล้อมข้างเคียง ขอบเขตท่ีเช่ือมตอ่
กบัพืน้ท่ีศกึษา ผลกระทบข้อจํากดัท่ีเกิดจากบริบทและสภาพแวดล้อม เช่น อาคารข้างเคียง ท่ีดิน
ข้างเคียง สถานีรถไฟฟ้า ทางเข้าออกอาคาร รัว้ของท่ีดนิเอกชน เป็นต้น 
  กายภาพของพืน้ท่ีศกึษา (PHYSICAL)  เช่น ความกว้างทางเท้า ช่องทางเดนิ หลมุ
ปลกู อปุกรณ์ประกอบทางเท้า ระบบสาธารณปูโภค เป็นต้น 
 กายภาพของพืน้ท่ีทางเท้าท่ีเหมาะสมนัน้ จะถูกกําหนดจากรูปแบบการใช้พืน้ท่ีทางเท้า
และบริบทสภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีนัน้ๆ โดย จะต้องออกแบบทางเท้าให้มีรูปแบบทางกายภาพท่ี
เอือ้ตอ่การใช้งานในแตล่ะพืน้ท่ี 
 
 พืชพรรณ 
   ประเภทของพืชพรรณ (TYPES OF PLANT)  เช่น รูปแบบการใช้พืชพรรณท่ี
เหมาะสม การใช้ไม้ยืนต้น ไม้พุม่ ไม้เลือ้ย ปลกูในกระบะ หรือแขวนห้อย เป็นต้น 
  ตําแหน่งของพืชพรรณ (TREE POSITION)  ตําแหน่งท่ีเหมาะสมในการปลกุต้นไม้ 
เช่น ตําแหน่งและขนาดหลมุปลกู ตําแหน่งและขนาดกระถาง เป็นต้น 
  พืชพรรณ (SPECIES) ได้แก่ พนัธุ์ของต้นไม้ท่ีเหมาะสมในการปลกูบนพืน้ท่ีนัน้ๆ 
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  ความสมบรูณ์ของพืชพรรณ (PLANT HEALTH)  ได้แก่ความสมบรูณ์ของต้นไม้ท่ี
ปลกูบนทางเท้าวา่มีความสมบรูณ์มากน้อยเพียงใด ตดัแตง่บํารุงได้ษาได้เหมาะสมหรือไม ่เป็นต้น 
 ชนิด ตําแหน่ง และพนัธุ์พืชท่ีเหมาะสมกบัทางเท้าในพืน้ท่ีตา่งๆ จะถกูกําหนดโดยรูปแบบ
การใช้พืน้ท่ีทางเท้า และกายภาพของพืน้ท่ีเท้า ซึง่จะต้องเลือกใช้พืชพรรณให้สอดคล้องของความ
ต้องการข้างต้น 
 กระบวนการวิเคราะห์จะทําโดยการวิเคราะห์ถึงทางเท้าท่ีเหมาะสมในพืน้ท่ีศกึษานัน้ๆ จาก
แผนผงัการวิเคราะห์ (แผนภมูิท่ี 1) จนได้เป็นชดุข้อมลูของทางเท้าท่ีมีความเหมาะสมกบัพืน้ท่ีนัน้ๆ 
แล้วนํามาเปรียบเทียบกบัชดุข้อมลูท่ีได้จากการลงพืน้ท่ีสํารวจในพืน้ท่ีศกึษานัน้ๆ แล้ววิเคราะห์ว่า
ชุดข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจพืน้ท่ี นัน้มีความสอดคล้อง หรือขดัแย้งกับชุดข้อมลูของทางเท้าท่ีมี
ความเหมาะสมอยา่งใด ก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียอยา่งไร 
 
3.9 การสรุปผลการวิจัย การจัดทาํแนวทางการปรับปรุงทางเท้า 
 
 เม่ือได้วิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์แล้วนัน้กําหนดแนวทางในการออกแบบ 
วตัถปุระสงค์ของการออกแบบ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับในการออกแบบทางท่ีมีคณุลกัษณะเหมาะสม
ตอ่พืน้ท่ีนัน้ๆ โดยปรับปรุงจากกายภาพเดิม ขนาดทางเท้าเดิม องค์ประกอบตา่งๆ บนทางเท้า และ
นโยบายในการพฒันาท่ีมีอยูแ่ล้วเป็นหลกั โดยเน้นให้สนบัสนนุกบัธรรมชาติของการใช้งานของทาง
เท้าในบริเวณนัน้ๆ 
 1. ตําแหน่งในการปลกูต้นไม้ เพ่ือกําหนดจดุท่ีเหมาะสมในการปลกูต้นไม้บนทางเท้าท่ีไม่
เป็นอปุสรรคในการใช้ทางเดนิเท้า 
 2. พนัธุ์พืช เพ่ือเลือกพนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสมในแต่ละพืน้ท่ีโดยพิจารณาลกัษณะทางกายภาพ
จากสถานท่ีทางเท้านัน้ๆ  
 3. องค์ประกอบอ่ืนๆ ของทางเท้าได้แก่ อปุกรณ์ประกอบถนน (Street Furniture)   
ซึ่งการเลือกอุปกรณ์ประกอบถนนต่างๆ ท่ีเหมาะสมต่อการใช้งานโดยพิจารณาทัง้วิธีใช้ ขนาด 
ความสงูและวสัดตุา่งๆ ท่ีนํามาประกอบเป็นอปุกรณ์ประกอบถนนตา่งๆ 
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3.10 จัดทาํข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศกึษาข้อมลูทัง้หมด เก็บข้อมลู วิเคราะห์ และสรุปผลการศกึษาแล้วนัน้ ขัน้ตอน
สดุท้ายคือการจดัทําข้อเสนอแนะซึง่จะนําเสนอปัญหาท่ีมีปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคมุได้ กล่าวคือ
การทําวิจยัครัง้นีไ้ด้เสนอแนวทางในการปลกูต้นไม้บนทางเท้าของถนนสายหลกันัน้  
ได้ทําการศกึษาหาแนวทางในการออกแบบทางเท้า การเลือกพรรณไม้ท่ีจะนํามาปลกู หรือการ
พฒันาพืน้ท่ีทางเท้าไปในแนวทางด้านการให้ประโยชน์แกชมุชน แตมี่ปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคทําให้การ
ดําเนินการตามแนวทางท่ีวางไว้นัน้ชะงกัหรือมีปัญหา เช่นแผนพฒันาหรือนโยบายของภาครัฐใน
บางเร่ืองท่ียงัไม่ชดัเจนหรอใช้ระยะเวลานานในการกําหนดแผนงาน เช่น การวางแผนการนําระบบ
สาธารณูปโภคลงใต้ดินในถนนสายหลกัซึ่งก็เป็นนโยบายในระยะยาวท่ีไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าจะ
สําเร็จเสร็จสิน้ลงเม่ือใด ซึง่การวิจยัครัง้นีจ้ะทําการกําหนดรูปแบบเป็นเพียงข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหาเบือ้งต้นเพ่ือให้เห็นคณุคา่ของประโยชน์การปลกูต้นไม้บนทางเท้า เพ่ือให้สามารถรับรู้
ถึงประโยชน์ท่ีแท้จริงและใช้งานได้อยา่งถกูต้อง และข้อมลูตา่งๆท่ีได้ศกึษานีก็้เป็นพืน้ท่ีตวัอยา่งท่ีได้
มีการวางแผนการพฒันาไปในทางท่ีดีขึน้ เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ไป 
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บทที่ 4 
 

ผลการสาํรวจพืน้ที่ศึกษา 
 
 การศกึษาข้อมลูพืน้ฐานและสภาพทัว่ไปของพืน้ท่ีท่ีทําการศกึษาในด้านตา่งๆ นัน้ เพ่ือเก็บ
ข้อมลูท่ีสําคญั เพ่ือนํามาประกอบกบัข้อมลูทางวิชาการท่ีได้ทําการศกึษาจากการวิจยั หรือหนงัสือ
อ่ืนๆ  การศึกษาพืน้ฐานของปัจจัยต่างๆท่ีเ ก่ียวข้องกับพืน้ท่ี ท่ีศึกษา  เช่น  บริบทของพืน้ท่ี  
สภาพแวดล้อม การจราจร ความหนาแน่นของประชากร ลกัษณะเฉพาะตวัของย่านนัน้ๆ เศรษฐกิจ 
และโครงสร้างพืน้ฐานของระบบสาธารณปูโภค เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ความเช่ือมโยงในแต่
ละหวัข้อท่ีกลา่วมาข้างต้น   
 
4.1 ผลสาํรวจพืน้ที่ศึกษา ก-1 : ทางเท้าหน้าอาคารสีบุญเร่ือง ๑  (CP-ALL 7-Eleven) 
  สํารวจพืน้ท่ีศกึษา ก-1  ณ วนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 
 
 4.1.1 ผลการสาํรวจทางด้านกายภาพของพืน้ที่ศึกษา ก-1 
  พืน้ท่ีศึกษา ก-1 อยู่บริเวณหน้าอาคารสีบุญเรือง ๑  (CP-ALL 7-Eleven) อยู่
ระหวา่งทางลงบนัไดเล่ือนสถานี BTS ศาลาแดง กบั ซอยคอนแวนต์ เป็นทางเท้าท่ีอยูใ่นยา่นธรุกิจ 
 
 
 
  

 
 
   
 

ภาพท่ี 61  แสดงจุดท่ีเลือกในการศกึษาบริเวณหน้าอาคารสีบุญเรือง ๑  (CP-ALL 7-Eleven)  
      (ภาพจากโปรแกรม Google Earth) 
 
  พืน้ท่ีศกึษา ก-1 มีขนาดความยาวของพืน้ท่ีประมาณ 50 เมตร  มีขอบเขตพืน้ท่ีติด
กับอาคารสีบุญเรือง ๑  ซึ่งมีลกัษณะเป็นอาคารพาณิชท่ีมีกันสาดย่ืนออกมาบริเวณทางเท้าเป็น
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ระยะ 1.6 เมตร  มีความกว้างทางเท้า 3.40 เมตร  เป็นพืน้ท่ีทางเดินเท้ากว้าง 2.20 เมตร  มีแนว
สาธารณปูโภคและแนวปลกูต้นไม้กว้าง 1.20 เมตร มีพืน้ผิวทางเท้าเป็นกระเบือ้งคอนกรีตเรียบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 62  รูปตดัพืน้ท่ีศกึษา ก-1 
 
-  มีป้ายจราจรในระดบัสงู จํานวน 2 ต้น  ห่างจากขอบถนน 1 เมตร  เสาสงูประมาณ 7 เมตร 
-  มีป้ายจราจรในระดบัสายตา จํานวน 2 ต้น ห่างจากขอบถนน 0.80 เมตร  มีขนาดแผ่นป้าย 
0.40x1.20 เมตร 
-  มีเสาไฟสอ่งทางเดินเท้า จํานวน 2 ต้น มีระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 20 เมตร  ห่างจากขอบ
ถนน 0.60 เมตร  เสามีความสงูประมาณ 3 เมตร 
-  มีตู้ไปรษณีย์ จํานวน 1 ตู้  ห่างจากขอบถนน 0.20 เมตร 
-  มีตู้ควบคมุจราจรและงานระบบ จํานวน 2 ตู้  ห่างจากขอบถนน 0.40 เมตร 
-  มีป้ายโฆษณา จํานวน 2 ป้าย  ห่างจากขอบถนน 0.70 เมตร  มีขนาดแผ่นป้ายประมาณ 
1.00x1.50 เมตร 
-  มีการนําเอาสายไฟฟ้าและสายโทรศพัท์ลงใต้ดนิเรียบร้อยแล้ว 
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ภาพท่ี 63  รูปทศันียภาพแสดงอปุกรณ์ประกอบทางเท้าและบรรยากาศโดยรวม 
 
 4.1.2 ผลการสาํรวจทางด้านพืชพรรณของพืน้ที่ศึกษา ก-1 
  มีการปลกูต้นไม้ชิดริมถนนคือต้นประดูอ่งัสนา จํานวน 4 ต้น  มีขนาดลําต้นไม่เกิน 
0.30 เมตร  มีขนาดพุ่มใบกว้าง 3-5 เมตร  ซึง่ถดัจากแนวถนนเข้ามา 0.70 เมตร  มีความห่าง
ระหว่างต้นประมาณ 6-8 เมตร  มีขนาดหลมุปลกู 0.90x0.90 เมตร  ไม่มีแผ่นปิดปากหลมุ แตมี่คนั
ขอบปนูล้อมรอบหลมุปลกู  โดยท่ีคนัขอบปนูยกสงูขึน้มา 0.20 เมตร  คนัปนูอยู่ห่างจากขอบถนน 
0.30 เมตร 
  ต้นประดู่องัสนาในพืน้ท่ีศกึษา ก-1 นี ้มีความสมบรูณ์ของลําต้นและก่ิงก้านปาน
กลาง  มีความสมบรูณ์ของพุ่มใบปานกลาง  มีโครงสร้างก่ิงก้านท่ีคอ่นข้างบาง ไม่หนาแน่น เพราะ
ถกูตดัแตง่ไปพอสมควร ทรงพุม่และใบคอ่นข้างกระจดักระจายไม่หนาแน่นมากนกั ให้ร่มเงาได้บ้าง
เลก็น้อย 
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ภาพท่ี 64 - 65  รูปภาพต้นไม้ในพืน้ท่ีศกึษา ก-1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 66  รูปตดัแสดงระยะขององค์ประกอบทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ก-1  
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ภาพท่ี 67  รูปผงัของพืน้ท่ีศกึษา ก-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 68  รูปตดั A แสดงทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ก-1 
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ภาพท่ี 69  รูปตดั B แสดงทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ก-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 70  รูปตดั C แสดงทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ก-1 
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 4.1.3 ผลการสาํรวจทางด้านการใช้พืน้ที่ของพืน้ที่ศึกษา ก-1 
  ผลการสํารวจพืน้ท่ีศกึษา ก-1 ในแง่ของการใช้พืน้ท่ี และการทํากิจกรรมบนพืน้ท่ี
ศกึษา  ของผู้ใช้งานทางเท้า  ได้ผลดงัตารางตอ่ไปนี ้
 

ช่วงเวลา 
ความหนาแน่นใน

การใช้งาน 
ผู้ใช้งาน กจิกรรมการใช้งาน 

เช้า 
6.00 - 9.00 

มากท่ีสดุ 
นกัเรียน, ผู้ปกครอง, พนกังานออฟฟิส, 
พอ่ค้า แมค้่า , ผู้ ท่ีเปล่ียนการเดินทาง 

การสญัจรทางเท้า, 
การค้าขาย 

สาย 
9.00 - 11.00 

คอ่นข้างมาก 
พนกังานออฟฟิส, พอ่ค้า แมค้่า, ผู้ ท่ี

เปล่ียนการเดินทาง 
การสญัจรทางเท้า, 

การค้าขาย 

เที่ยง 
11.00 - 13.00 

ปานกลาง พนกังานออฟฟิส, พอ่ค้า แมค้่า 
การสญัจรทางเท้า, 

การค้าขาย 

บ่าย 
13.00 - 16.00 

ปานกลาง 
นกัเรียน, ผู้ปกครอง, นกัทอ่งเท่ียว, 

พอ่ค้า แมค้่า 
การสญัจรทางเท้า, 

การค้าขาย 

เยน็ 
16.00 - 19.00 

มากท่ีสดุ 
พนกังานออฟฟิส, นกัทอ่งเท่ียว, พอ่ค้า 

แมค้่า, ผู้ ท่ีเปล่ียนการเดินทาง 
การสญัจรทางเท้า, 

การค้าขาย 

คํ่า 
19.00 - 22.00 

คอ่นข้างมาก นกัทอ่งเท่ียว, พ่อค้า แมค้่า 
การสญัจรทางเท้า, 

การค้าขาย 

ตารางท่ี 9  ตารางแสดงการใช้พืน้ท่ีของพืน้ท่ีศกึษา ก-1 
 
  ในพืน้ท่ีศึกษา ก-1 นีมี้การค้าขายตลอดวนั โดยมีแผงลอยขายของตัง้เป็นระยะ 
ขนาดของแผงลอยประมาณ 1.2 x 1.8 เมตร ตัง้อยูบ่ริเวณริมทางเท้าชิดขอบถนน  และมีรถเข็นขาย
ของเข็นเข้ามาขายของเป็นช่วงๆ จอดอยูบ่ริเวณริมทางเท้าชิดขอบถนน 
 
 4.1.4 ผลการสาํรวจทางด้านแสงและเงาในพืน้ที่ของพืน้ที่ศึกษา ก-1 
  ผลการสํารวจพืน้ท่ีศกึษา ก-1 ในแง่การรับแสงแดดและผลการะทบจากแสง ได้ผล
ดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพท่ี 71  รูปผงัแสดงทิศทางการรับแดดของทางเท้าพืน้ท่ีศกึษา ก-1 
 
6.00 – 11.00 พืน้ท่ีทางเท้าจะถกูอาคารสีบญุเรือง๑ บงัแดดจนเกิดเป็นเงาตลอดช่วงเช้า 
11.00 – 13.00 ทางเท้าบริเวณนีจ้ะได้รับแดดในแนวตัง้ฉาก จะได้ร่มเงาจากพุ่มไม้และชายคา
  ได้ไมม่ากนกั ทําให้คนท่ีใช้พืน้ท่ีต้องกางร่มในการสญัจรและค้าขาย 
13.00 - 16.00 ได้รับแดดช่วงบ่ายท่ีเฉียงเข้ามาอย่างเต็มท่ี ก่อให้เกิดความร้อมเป็นอย่างมาก
  จะได้รับเงาจากตอมอ่ BTS บ้างเลก็น้อย 
16.00 – 16.30 จะเกิดเป็นเงาจากแนวรางรถไฟฟ้า BTS พาดผา่นทัง้ทางเท้า 
16.30 – 17.00 ได้แดดท่ีพุง่ต่ําเข้ามาในแนวเฉียง แยงตาผู้ ท่ีสญัจรพอสมควร 
17.00 – 18.00 แสงแดดจะถกูอาคารอีกฝ่ังถนนบงัจนเกิดเป็นเงาตลอดช่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 72  ภาพแสดงการใช้งานทางเท้าบริเวณพืน้ท่ีศกึษา ก-1 (ภาพจาก Google Street View) 
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ภาพท่ี 73  ภาพแสดงการใช้งานทางเท้าบริเวณพืน้ท่ีศกึษา ก-1 (ภาพจาก Google Street View) 
 
4.2 ผลสาํรวจพืน้ที่ศึกษา ก-2 : ทางเท้าหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตยีน 
  สํารวจพืน้ท่ีศกึษา ก-2  ณ วนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 
 
 4.2.1 ผลการสาํรวจทางด้านกายภาพของพืน้ที่ศึกษา ก-2 
  พืน้ท่ีศกึษา ก-2 อยู่บริเวณหน้าอาคารของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เป็นทาง
เท้าท่ีอยูใ่นยา่นธรุกิจและการค้าขาย 
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ภาพท่ี 74  แสดงจดุท่ีเลือกในการศกึษาบริเวณหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน        
  (ภาพจากโปรแกรม Google Earth) 
 
  พืน้ท่ีศกึษา ก-2 มีขนาดความยาวของพืน้ท่ีประมาณ 45 เมตร  มีขอบเขตพืน้ท่ีติด
กบัอาคารของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  ซึง่มีลกัษณะเป็นอาคาร 4 ชัน้ บริเวณท่ีตดิกบัทางเท้า
มีการปลกูต้นไม้บนแนวรัว้ตลอดแนว  มีความกว้างทางเท้า 4.00 เมตร  เป็นพืน้ท่ีทางเดินเท้ากว้าง 
1.20 เมตร  มีแนวสาธารณปูโภคและแนวปลกูต้นไม้ใหญ่กว้าง 1.20 เมตร มีแนวหลมุปลกูไม้เลือ้ย 
1.60 เมตร โดยมีพืน้ท่ีระหว่างหลมุปลกูกบัเขตท่ีดิน 0.70 เมตร  มีพืน้ผิวทางเท้าเป็นกระเบือ้ง
คอนกรีตเรียบ 
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ภาพท่ี 75  รูปตดัพืน้ท่ีศกึษา ก-2 
 
-  มีป้ายจราจรในระดบัสงู จํานวน 1 ต้น  ห่างจากขอบถนน 0.40 เมตร  เสาสงูประมาณ 7 เมตร 
-  มีเสาไฟสอ่งทางเดินเท้า จํานวน 2 ต้น มีระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 22 เมตร  ห่างจากขอบ
ถนน 0.60 เมตร  เสามีความสงูประมาณ 3 เมตร 
-  มีตู้งานระบบ จํานวน 1 ตู้  ขนาด 1.00x2.00x1.40 เมตรห่างจากขอบถนน 1.00 เมตร 
-  มีป้ายโฆษณา จํานวน 2 ป้าย  ห่างจากขอบถนน 0.60 เมตร  มีขนาดแผ่นป้ายประมาณ 
1.20x1.50 เมตร 
-  มีทางเดนิข้ามถนน 1 แห่ง ไมมี่การลดระดบัคนัขอบทางเท้า 
-  มีการนําเอาสายไฟฟ้าและสายโทรศพัท์ลงใต้ดนิเรียบร้อยแล้ว 
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ภาพท่ี 76  รูปทศันียภาพแสดงอปุกรณ์ประกอบทางเท้าและบรรยากาศโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 77  รูปทศันียภาพแสดงอปุกรณ์ประกอบทางเท้าและบรรยากาศโดยรวม 
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 4.2.2 ผลการสาํรวจทางด้านพืชพรรณของพืน้ที่ศึกษา ก-2 
  มีการปลูกต้นไม้ชิดริมถนนคือต้นประดู่องัสนา จํานวน 9 ต้น  มีขนาดลําต้น
ประมาณ 0.15-0.30 เมตร  มีขนาดพุม่ใบกว้าง 3-4 เมตร  ซึง่ถดัจากแนวถนนเข้ามา 0.70 เมตร  มี
ความห่างระหว่างต้นประมาณ 6-8 เมตร  มีขนาดหลมุปลกู 0.90x0.90 เมตร  ไม่มีแผ่นปิดปาก
หลมุ แต่มีคนัขอบปนูล้อมรอบหลมุปลกู  โดยท่ีคนัขอบปนูยกสงูขึน้มา 0.15 เมตร  คนัอยู่ปนูห่าง
จากขอบถนน 0.30 เมตร 
  ต้นประดู่องัสนาในพืน้ท่ีศึกษา ก-1 นี ้มีความสมบูรณ์ของลําต้นและก่ิงก้าน
คอ่นข้างต่ํา  มีความสมบรูณ์ของพุ่มใบต่ํา  มีโครงสร้างและก่ิงก้านท่ีค่อนข้างต่ํา ถกูตดัแตง่ก่ิงก้าน
และใบออกจนเกือบจะกดุด้วน ให้ร่มเงาและความร่มร่ืนได้น้อยมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 78 - 79  รูปภาพต้นไม้ในพืน้ท่ีศกึษา ก-2  
 
 มีการปลูกไม้เลือ้ยชิดริมอาคารข้างเคียงคือต้นการเวก จํานวน 7 ซุ้ม  มีขนาดลําต้น
ประมาณ 0.05-0.10 เมตร  มีขนาดพุ่มใบกว้าง 1.5-2 เมตร  ซึง่ถดัจากแนวอาคารเข้ามา 0.70 
เมตร  มีความห่างระหวา่งต้นประมาณ 6-8 เมตร  มีขนาดหลมุปลกู 0.80x0.80 เมตร  ไม่มีแผ่นปิด
ปากหลุม แต่มีบล็อคปูนชนิดพรุนเรียงอยู่เต็มหลุมปลูก  หลุมปลูกอยู่ห่างจากขอบอาคาร 0.70 
เมตร  โครงไม้เลือ้ยเป็นโครงเหลก็ขนาด 1.20x1.20 เมตร  สงู 2.40 เมตร 
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ภาพท่ี 80 - 81  รูปภาพไม้เลือ้ยในพืน้ท่ีศกึษา ก-2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 82  รูปตดัแสดงระยะการปลกูต้นไม้บนทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ก-2  
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ภาพท่ี 83  รูปผงัของพืน้ท่ีศกึษา ก-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 84  รูปตดั D แสดงทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ก-2 
 
 
 



97 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 85  รูปตดั E แสดงทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ก-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 86  รูปตดั F แสดงทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ก-2 
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 4.2.3 ผลการสาํรวจทางด้านการใช้พืน้ที่ของพืน้ที่ศึกษา ก-2 
  ผลการสํารวจพืน้ท่ีศกึษา ก-2 ในแง่ของการใช้พืน้ท่ี และการทํากิจกรรมบนพืน้ท่ี
ศกึษา  ของผู้ใช้งานทางเท้า  ได้ผลดงัตารางตอ่ไปนี ้
 

ตารางท่ี 10  ตารางแสดงการใช้พืน้ท่ีของพืน้ท่ีศกึษา ก-2 
 
  ในพืน้ท่ีศึกษา ก-2 นีมี้การค้าขายช่วงบ่าย-เย็น โดยมีแผงลอยขายของตัง้เป็น
ระยะ ขนาดของแผงลอยประมาณ 1.2 x 1.8 เมตร ตัง้อยูบ่ริเวณริมทางเท้าชิดขอบถนนและบนทาง
เท้าชิดขอบเขตอาคาร เหลือทางเดินตรงกลางประมาณ 1.20 เมตร และมีรถเข็นขายของเข็นเข้ามา
ขายของเป็นช่วงๆ จอดอยูบ่ริเวณริมทางเท้าชิดขอบถนน 
 
 
 
 
 
 

ช่วงเวลา 
ความหนาแน่นใน

การใช้งาน 
ผู้ใช้งาน กจิกรรมการใช้งาน 

เช้า 
6.00 - 9.00 

คอ่นข้างมาก 
พนกังานออฟฟิส, แพทย์ พยาบาล 

ผู้ ป่วย, ผู้ใช้แรงงาน 
การสญัจรทางเท้า, การ

ข้ามถนน 

สาย 
9.00 - 11.00 

น้อยถงึปานกลาง พนกังานออฟฟิส, ผู้ ป่วย, ผู้ใช้แรงงาน 
การสญัจรทางเท้า, การ

ข้ามถนน 

เที่ยง 
11.00 - 13.00 

ปานกลาง 
พนกังานออฟฟิส, แพทย์ พยาบาล 
ผู้ ป่วย, ผู้ใช้แรงงาน, พอ่ค้า แมค้่า 

การสญัจรทางเท้า, การ
ข้ามถนน, การค้าขาย 

บ่าย 
13.00 - 16.00 

ปานกลาง 
ผู้ ป่วย, ผู้ใช้แรงงาน, นกัทอ่งเท่ียว, 

พอ่ค้า แมค้่า 
การสญัจรทางเท้า, การ
ข้ามถนน, การค้าขาย 

เยน็ 
16.00 - 19.00 

มาก 
พนกังานออฟฟิส, แพทย์ พยาบาล 
ผู้ ป่วย, ผู้ใช้แรงงาน, พอ่ค้า แมค้่า, 

นกัทอ่งเท่ียว 

การสญัจรทางเท้า, การ
ข้ามถนน, การค้าขาย 

คํ่า 
19.00 - 22.00 

ปานกลางถงึ
คอ่นข้างมาก 

นกัทอ่งเท่ียว, พ่อค้า แมค้่า 
การสญัจรทางเท้า, 

การค้าขาย 
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 4.2.4 ผลการสาํรวจทางด้านแสงและเงาในพืน้ที่ของพืน้ที่ศึกษา ก-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 87  รูปผงัแสดงทิศทางการรับแดดของทางเท้าพืน้ท่ีศกึษา ก-2 
 
6.00 – 9.00 พืน้ท่ีทางเท้าจะรับแดดในตอนเช้าท่ีเฉียงเข้ามาในระดบัต่ําทะลผุ่านทรงพุ่มของ
  ต้นประดูท่ี่ถกูยกสงุขึน้ 
9.30 – 10.00 จะเกิดเป็นเงาจากแนวรางรถไฟฟ้า BTS พาดผา่นทัง้ทางเท้า 
10.00 – 14.00 ทางเท้าบริเวณนีจ้ะได้รับแดดในแนวตัง้ฉาก จะได้ร่มเงาจากต้นประดูไ่ด้ไมม่ากนกั 
  เพราะพุม่ใบถกูตดัจนกดุด้วน ทําให้คนท่ีใช้พืน้ท่ีต้องกางร่มเพ่ือกนัแดดกนัร้อน 
14.00 - 16.00 ได้รับแดดช่วงบา่ยเพียงบางสว่นทางด้านซ้ายมือท่ีเฉียงเข้ามาเท่านัน้ พืน้ท่ี- 
  ทางเท้าท่ีเหลือจะถูกอาคารของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนบงัแดด เกิดเป็น
  เงาตลอดช่วงท่ีเหลือ 
16.00 – 18.00 แสงแดดจะถูกอาคารทางซ้ายมือของพืน้ท่ีและอาคารของโรงพยาบาลกรุงเทพ-
  คริสเตียนบงัจนเกิดเป็นเงาตลอดช่วง 
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ภาพท่ี 88  ภาพแสดงการบรรยากาศใช้งานทางเท้าบริเวณพืน้ท่ีศกึษา ก-2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 89 - 90  ภาพแสดงการบรรยากาศใช้งานทางเท้าบริเวณพืน้ท่ีศกึษา ก-2 



101 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 91  รูปผงัทางเท้าบริเวณพืน้ท่ีศกึษา ก-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 92  รูปอปุกรณ์งานระบบทางเท้าบริเวณพืน้ท่ีศกึษา ก-2 
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4.3 ผลสาํรวจพืน้ที่ศึกษา ข-1 : ทางเท้าหน้าสาํนักงานตาํรวจแห่งชาต,ิ วัดปทุมวนาราม 
  สํารวจพืน้ท่ีศกึษา ข-1  ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 
 4.3.1 ผลการสาํรวจทางด้านกายภาพของพืน้ที่ศึกษา ข-1 
  พืน้ท่ีศกึษา ข-1 จดุนีมี้สองฝ่ังตรงข้ามกนั จดุแรกอยู่บริเวณหน้าสํานกังานตํารวจ
แห่งชาต ิจดุท่ีสองอยูบ่ริเวณป้ายรถเมล์หน้าวดัปทมุวนาราม เป็นทางเท้าท่ีอยู่ในย่านพาณิชยกรรม
และการท่องเท่ียว  มีทางเดนิ Skywalk เช่ือมตอ่สถานท่ีใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
  

 
   

 
 
ภาพท่ี 93  แสดงจุดท่ีเลือกในการศึกษาบริเวณหน้าสํานกังานตํารวจแห่งชาติ, วดัปทุมวนาราม  
      (ภาพจากโปรแกรม Google Earth) 
 
  พืน้ท่ีศกึษา ข-1 มีขนาดความยาวของพืน้ท่ีประมาณ 40 เมตร  จดุแรกทางเท้า
หน้าสํานกังานตํารวจแห่งชาติมีขอบเขตพืน้ท่ีติดกับร่ัวของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ  ซึ่งมีความ
กว้างทางเท้า 4.00 เมตร  เป็นพืน้ท่ีทางเดินเท้ากว้าง 1.90 เมตร  มีแนวสาธารณปูโภคและแนว
ปลกูต้นไม้กว้าง 1.30 เมตร และเป็นแนวปลกูต้นไม้พุ่มชิดรัว้สํานกังานตํารวจแห่งชาติกว้าง 0.80 
เมตร  มีพืน้ผิวทางเท้าเป็นบลอ็คคอนกรีตเรียบ 
  จุดท่ีสองทางเท้าบริเวณป้ายรถเมล์หน้าวดัปทุมวนาราม มีขอบเขตติดกบัรัว้ของ
วดัปทมุวนาราม ซึง่มีความกว้างทางเท้า 4.00 เมตร  เป็นพืน้ท่ีทางเดินเท้ากว้าง 2.00 เมตร  มีแนว
สาธารณูปโภคและแนวปลกูต้นไม้กว้าง 1.20 เมตร และเป็นแนวปลกูต้นไม้พุ่มชิดรัว้สํานกังาน
ตํารวจแห่งชาตกิว้าง 0.80 เมตร  มีพืน้ผิวทางเท้าเป็นบลอ็คคอนกรีตเรียบ 
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  ทางเดิน Skywalk เป็นทางเดินยกระดบัลอยฟ้า โดยทางเดินยกระดบั Skywalk 
เช่ือมตอ่ระบบรถไฟฟ้าและห้างสรรพสินค้าใกล้เคียง มีสถานท่ีท่ีเช่ือมตอ่กบัทางเดิน Skywalk ดงันี ้ 
สถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม  ห้างสรรพสินค้า Siam Paragon  ห้างสรรพสินค้า Central World  
ห้างสรรพสนิค้าอมัรินทร์พลาซา่  ห้างสรรพสนิค้าเกสรพลาซา่  และอาคารมณียาเซน็เตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 94  รูปตดัพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (ทางเท้าหน้าสํานกังานตํารวจแห่งชาต)ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 95  รูปตดัพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (ทางเท้าหน้าวดัปทมุวนาราม) 
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 ทางเท้าหน้าสํานกังานตํารวจแห่งชาต ิ
 
-  มีป้ายจราจรในระดบัสงู จํานวน 1 ต้น  ห่างจากขอบถนน 0.90 เมตร  เสาสงูประมาณ 6 เมตร 
-  มีป้ายจราจรในระดบัสายตา จํานวน 1 ต้น ห่างจากขอบถนน 0.50 เมตร  มีขนาดแผ่นป้าย 
1.20x1.20 เมตร 
-  มีเสาไฟส่องถนน จํานวน 2 ต้น มีระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 25 เมตร  ห่างจากขอบถนน 
0.80 เมตร  เสามีความสงูประมาณ 8 เมตร 
-  มีเสาไฟสอ่งทางเดินเท้า จํานวน 6 ต้น มีระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 4-8 เมตร  ห่างจากขอบ
ถนน 0.40 เมตร  เสามีความสงูประมาณ 3 เมตร 
-  มีป้ายโฆษณา จํานวน 1 ป้าย  ห่างจากขอบถนน 1.50 เมตร  มีขนาดแผ่นป้ายประมาณ 
1.00x1.50 เมตร 
-  มีป้ายจอด TAXI จํานวน 1 ป้าย  คดัทางเท้าเว้าเป็นท่ีจอดรถกว้าง 1.80 เมตร เหลือพืน้ท่ีทางเดิน
เท้ากว้าง 1.40 เมตร 
-  มีถงัขยะสาธารณะ จํานวน 1 ถงั  ห่างจากขอบถนน 0.30 เมตร 
-  มีการนําเอาสายไฟฟ้าและสายโทรศพัท์ลงใต้ดนิเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 96  รูปตดัทางเดนิเท้าพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (ทางเท้าหน้าสํานกังานตํารวจแห่งชาต)ิ 
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ภาพท่ี 97  รูปผังแสดงระยะต้นไม้และอุปกรณ์ประกอบทางเท้า (ทางเท้าหน้าสํานักงานตํารวจ
แห่งชาต)ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 98  รูปผังแสดงระยะต้นไม้และอุปกรณ์ประกอบทางเท้า (ทางเท้าหน้าสํานักงานตํารวจ
แห่งชาต)ิ 
 
 ทางเท้าหน้าวดัปทมุวนาราม 
 
-  มีป้ายจราจรในระดบัสายตา จํานวน 1 ต้น ห่างจากขอบถนน 0.60 เมตร  มีขนาดแผ่นป้าย 
0.40x0.60 เมตร 
-  มีเสาไฟส่องถนน จํานวน 2 ต้น มีระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 25 เมตร  ห่างจากขอบถนน 
0.80 เมตร  เสามีความสงูประมาณ 8 เมตร 
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-  มีเสาไฟสอ่งทางเดินเท้า จํานวน 2 ต้น มีระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 20 เมตร  ห่างจากขอบ
ถนน 0.60 เมตร  เสามีความสงูประมาณ 3 เมตร 
-  มีตู้ โทรศพัท์ จํานวน 2 ตู้  ขนาด 1.00x1.00x2.00 เมตร  ตัง้ชิดริมรัว้วดัปทมุวนาราม 
-  มีตู้งานระบบ จํานวน 2 ตู้  ขนาด 0.50x1.20x1.60 เมตรห่างจากขอบถนน 2.30 เมตร 
-  มีป้ายโฆษณา จํานวน 1 ป้าย  ห่างจากขอบถนน 1.20 เมตร  มีขนาดแผ่นป้ายประมาณ 
1.00x1.50 เมตร 
-  มีป้ายรถเมล์จํานวน 3 ป้าย  ห่างจากขอบถนน 2.80 เมตร 
-  มีรัว้ถนนยาวประมาณ 6 เมตร  ถดัจากป้ายรถเมล์ ห่างจากขอบถนน 0.15 เมตร 
-  มีการนําเอาสายไฟฟ้าและสายโทรศพัท์ลงใต้ดนิเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 99  รูปตดัทางเดนิเท้าพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (ทางเท้าหน้าวดัปทมุวนาราม) 
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ภาพท่ี 100  รูปผงัแสดงระยะอปุกรณ์ประกอบทางเท้า (ทางเท้าหน้าวดัปทมุวนาราม) 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 101  รูปผงัแสดงระยะต้นไม้และอปุกรณ์ประกอบทางเท้า (ทางเท้าหน้าวดัปทมุวนาราม) 
 
 4.3.2 ผลการสาํรวจทางด้านพืชพรรณของพืน้ที่ศึกษา ข-1 
  จุดแรกหน้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีการปลูกต้นไม้ชิดริมถนนคือต้นประดู่
องัสนา จํานวน 6 ต้น  มีขนาดลําต้นประมาณ 0.15-0.25 เมตร  มีขนาดพุ่มใบกว้าง 2.50-4.00 
เมตร  ซึง่ถดัจากแนวถนนเข้ามา 0.75 เมตร  มีความห่างระหว่างต้นประมาณ 3.50-5.00 เมตร  มี
ขนาดหลมุปลกู 0.80x0.80 เมตร  ไม่มีแผ่นปิดปากหลมุ ไม่มีคนัขอบปนูล้อมรอบหลมุปลกู หลมุ
ปลกูอยูห่่างจากขอบถนน 0.30 -0.60 เมตร 
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  ต้นประดู่องัสนาในพืน้ท่ีศกึษา ก-1 นี ้มีความสมบรูณ์ของลําต้นและก่ิงก้านปาน
กลาง-มาก  มีความสมบรูณ์ของพุม่ใบพอสมควร  มีโครงสร้างและก่ิงก้านท่ีคอ่นข้างสมบรูณ์ ไมเ่คย
ถกูตดัก่ิงก้านมาก่อน เพราะต้นไม้ยงัมีขนาดไมใ่หญ่นกั ให้ร่มเงาและความร่มร่ืนได้เลก็น้อย 
  มีการปลกูไม้พุม่ริมรัว้สํานกังานตําตวจแห่งชาต ิคือต้นแก้ว  มีความสงู 1.20 เมตร 
มีความกว้างหลมุปลกู 0.80 เมตร  มีการยกคนัขอบหลมุปลกูขึน้มา 0.10 เมตร 
  และมีการปลกูไม้พุ่มระยะท่ีสองในกระบะปนู คือต้นเข็ม มีความสงู 0.30 เมตร  มี
ความกว้างกระบะปลกู 0.50 เมตร มีการยกขอบกระบะขึน้มา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 102  รูปภาพไม้ยืนต้นและไม้พุม่ในพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (ทางเท้าหน้าสํานกังานตํารวจแห่งชาต)ิ 
 
  จุดท่ีสองหน้าวัดปทุมวนาราม มีการปลูกต้นไม้ชิดริมถนนคือต้นประดู่อังสนา 
จํานวน 3 ต้น  มีขนาดลําต้นประมาณ 0.15-0.25 เมตร  มีขนาดพุ่มใบกว้าง 2.50-4.00 เมตร  ซึง่
ถดัจากแนวถนนเข้ามา 0.70 เมตร  มีความห่างระหว่างต้นประมาณ 5.00 เมตร  มีขนาดหลมุปลกู 
0.80x0.80 เมตร  ไม่มีแผ่นปิดปากหลมุ ไม่มีคนัขอบปนูล้อมรอบหลมุปลกู แตมี่บล็อคซีเมนต์ชนิด
พรุนครอบหลมุปลกูอยู ่หลมุปลกูอยูห่่างจากขอบถนน 0.30 เมตร 
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  ต้นประดู่องัสนาในพืน้ท่ีศกึษา ก-1 นี ้มีความสมบรูณ์ของลําต้นและก่ิงก้านน้อย
ถึงปานกลาง  มีความสมบูรณ์ของพุ่มใบน้อยถึงปานกลาง  มีโครงสร้างและก่ิงก้านท่ีสมบูรณ์ไม่
มากนัก เคยถูกตดัก่ิงก้านมาก่อน ทัง้ท่ีต้นไม้ยังมีขนาดไม่ใหญ่นัก ให้ร่มเงาและความร่มร่ืนได้
เลก็น้อย 
  มีการปลกูไม้พุ่มริมรัว้วดัปทมุวนาราม คือต้นเข็ม  มีความสงู 0.30 เมตร มีความ
กว้างหลมุปลกู 0.80 เมตร  มีการยกคนัขอบหลมุปลกูขึน้มา 0.10 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 103 - 104  รูปภาพไม้ยืนต้นในพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (ทางเท้าหน้าวดัปทมุวนาราม) 
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ภาพท่ี 105  รูปผงัของพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (ทางเท้าหน้าสํานกังานตํารวจแห่งชาต)ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 106  รูปตดั G แสดงทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (ทางเท้าหน้าสํานกังานตํารวจแห่งชาต)ิ 
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ภาพท่ี 107  รูปตดั H แสดงทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (ทางเท้าหน้าสํานกังานตํารวจแห่งชาต)ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 108  รูปตดั I แสดงทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (ทางเท้าหน้าสํานกังานตํารวจแห่งชาต)ิ 
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ภาพท่ี 109  รูปผงัของพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (ทางเท้าหน้าวดัปทมุวนาราม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 110  รูปตดั J แสดงทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (ทางเท้าหน้าวดัปทมุวนาราม) 
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ภาพท่ี 111  รูปตดั K แสดงทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (ทางเท้าหน้าวดัปทมุวนาราม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 112  รูปตดั L แสดงทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (ทางเท้าหน้าวดัปทมุวนาราม) 
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 4.3.3 ผลการสาํรวจทางด้านการใช้พืน้ที่ของพืน้ที่ศึกษา ข-1 
  4.3.3.1 ผลการสํารวจทางด้านการใช้พืน้ท่ีของพืน้ท่ีศึกษา ข-1 (หน้าสํานกังาน
ตํารวจแห่งชาต)ิ 
  ผลการสํารวจพืน้ท่ีศกึษา ข-1 ในแง่ของการใช้พืน้ท่ี และการทํากิจกรรมบนพืน้ท่ี
ศกึษา  ของผู้ใช้งานทางเท้า  ได้ผลดงัตารางตอ่ไปนี ้
 

ตารางท่ี 11  ตารางแสดงการใช้พืน้ท่ีของพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (ทางเท้าหน้าสํานกังานตํารวจแห่งชาต)ิ 
 
  ในพืน้ท่ีศึกษา ข-1 (ทางเท้าหน้าสํานกังานตํารวจแห่งชาติ) ตรงจุดนีไ้ม่มีการ
ค้าขายริมทางเท้าใดๆ ทัง้สิน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงเวลา 
ความหนาแน่นใน

การใช้งาน 
ผู้ใช้งาน กจิกรรมการใช้งาน 

เช้า 
6.00 - 9.00 

ปานกลาง 
ผู้ใช้แรงงาน, เจ้าหน้าท่ีตํารวจ, นกัเรียน, 

นกัศกึษา, คนทัว่ไป 
การสญัจรทางเท้า, การ
เช่ือมตอ่คมนาคม 

สาย 
9.00 - 11.00 

น้อย นกัศกึษา, นกัท่องเท่ียว, ประชาชนทัว่ไป การสญัจรทางเท้า 

เที่ยง 
11.00 - 13.00 

ปานกลาง 
เจ้าหน้าท่ีตํารวจ, นกัทอ่งเท่ียว, 
ประชาชนทัว่ไป, นกัศกึษา 

การสญัจรทางเท้า 

บ่าย 
13.00 - 16.00 

ปานกลาง 
นกัทอ่งเท่ียว, ประชาชนทัว่ไป, นกัศกึษา

, นกัเรียน 
การสญัจรทางเท้า, การ
เช่ือมตอ่คมนาคม 

เยน็ 
16.00 - 19.00 

ปานกลาง นกัทอ่งเท่ียว, ประชาชนทัว่ไป 
การสญัจรทางเท้า, การ
เช่ือมตอ่คมนาคม 

คํ่า 
19.00 - 22.00 

น้อย ผู้ใช้แรงงาน, ประชาชนทัว่ไป การสญัจรทางเท้า 
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ภาพท่ี 113  ภาพแสดงการบรรยากาศใช้งานทางเท้าบริเวณพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (หน้าสํานกังานตํารวจ
แห่งชาต)ิ 
 
  4.3.3.2 ผลการสํารวจทางด้านการใช้พืน้ท่ีของพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (หน้าวดัปทมุวนา
ราม) 
  ผลการสํารวจพืน้ท่ีศกึษา ข-1 ในแง่ของการใช้พืน้ท่ี และการทํากิจกรรมบนพืน้ท่ี
ศกึษา  ของผู้ใช้งานทางเท้า  ได้ผลดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
 

ช่วงเวลา 
ความหนาแน่นใน

การใช้งาน 
ผู้ใช้งาน กจิกรรมการใช้งาน 

เช้า 
6.00 - 9.00 

ปานกลาง 
ผู้ใช้แรงงาน, พระสงฆ์, ผู้มาปฏิบติัธรรม

, นกัเรียน, นกัศกึษา 
การสญัจรทางเท้า, การ
เช่ือมตอ่คมนาคม 

สาย 
9.00 - 11.00 

น้อยถงึปานกลาง นกัทอ่งเท่ียว, ประชาชนทัว่ไป 
การสญัจรทางเท้า, การ
เช่ือมตอ่คมนาคม 

เที่ยง 
11.00 - 13.00 

ปานกลาง 
พนกังานออฟฟิส, นกัทอ่งเท่ียว, 
ประชาชนทัว่ไป, นกัศกึษา, แม่ค้า 

การสญัจรทางเท้า, การ
เช่ือมตอ่คมนาคม, การค้า

ขาย 
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ตารางท่ี 12  ตารางแสดงการใช้พืน้ท่ีของพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (ทางเท้าหน้าวดัปทมุวนาราม) 
 
  ในพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (ทางเท้าหน้าวดัปทมุวนาราม) นีมี้การค้าขายช่วงเท่ียง-เย็น 
โดยมีรถเข็นขายของเข็นเข้ามาขายของเป็นช่วงๆ จอดอยูบ่ริเวณริมทางเท้าชิดขอบถนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 114  รูปทศันียภาพแสดงการบรรยากาศใช้งานทางเท้าบริเวณพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (หน้าวดั-
ปทมุวนาราม) 
 
 
 
 
 

บ่าย 
13.00 - 16.00 

มาก 
นกัทอ่งเท่ียว, ประชาชนทัว่ไป, นกัศกึษา

, แมค้่า 

การสญัจรทางเท้า, การ
เช่ือมตอ่คมนาคม, การค้า

ขาย 

เยน็ 
16.00 - 19.00 

ปานกลางถงึมาก 
พนกังานออฟฟิส, นกัทอ่งเท่ียว, 

ประชาชนทัว่ไป, นกัเรียน, นกัศกึษา, 
แมค้่า 

การสญัจรทางเท้า, การ
เช่ือมตอ่คมนาคม, การค้า

ขาย 

คํ่า 
19.00 - 22.00 

น้อยถงึปานกลาง ผู้ใช้แรงงาน, ประชาชนทัว่ไป 
การสญัจรทางเท้า, การ
เช่ือมตอ่คมนาคม 
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ภาพท่ี 115 - 116  ภาพแสดงการบรรยากาศใช้งานทางเท้าบริเวณพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (หน้าวดัปทมุ
วนาราม) 
 
4.3.4 ผลการสาํรวจทางด้านแสงและเงาในพืน้ที่ของพืน้ที่ศึกษา ข-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 117  รูปผงัแสดงทิศทางการรับแดดของทางเท้าพืน้ท่ีศึกษา ข-1 (หน้าสํานกังานตํารวจ
แห่งชาต)ิ 
6.00 – 9.00 พืน้ท่ีทางเท้าจะได้รับแดดในช่วงเช้าเฉียงเข้ามาในระดบัต่ําท่ีทะลตุ้นประดูเ่ข้ามา 
09.00 – 11.00 จะได้รับแดดช่วงสายท่ีสอ่งลงมาบนพืน้ท่ีทางเท้าเกิดร่มเงาจากต้นไม้เลก็น้อย 
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11.00 - 14.00 ทางเท้าบริเวณนีจ้ะได้รับแดดในแนวตัง้ฉาก จะได้ร่มเงาจากต้นประดูไ่ด้ไมม่ากนกั 
  เพราะพุม่ใบยงัไมห่นาแน่น ต้นประดูย่งัมีขนาดท่ีไมใ่หญ่ 
14.00 – 17.00 ได้รับแดดบา่ยท่ีเฉียงสวนมาตลอดเวลา เกิดความร้อนในพืน้ท่ีและแยงตาผู้ใช้งาน 
17.00 – 18.00 แสงแดดจะลดความแรงลงไป ลดความร้อนและผลกระทบท่ีเกิดขึน้บนทางเท้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 118  รูปผงัแสดงทิศทางการรับแดดของทางเท้าพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (หน้าวดัปทมุวนาราม) 
 
6.00 – 9.00 พืน้ท่ีทางเท้าจะรับแดดในตอนเช้าท่ีเฉียงเข้ามาในระดบัต่ําทะลผุ่านทรงพุ่มของ
  ต้นประดูท่ี่ถกูยกสงุขึน้ 
9.00 – 11.00 จะได้รับแดดช่วงสายท่ีสอ่งลงมาบนพืน้ท่ีทางเท้า 
11.00 – 13.00 ทางเท้าบริเวณนีจ้ะได้รับแดดในแนวตัง้ฉาก จะได้ร่มเงาจากต้นประดูไ่ด้ไมม่ากนกั 
  เพราะต้นไม้มีขนาดเล็กและโปร่ง จะมีร่มเงาแค่บริเวณใต้ชายคาป้ายรถประจํา-
  ทางเท่านัน้ 
14.00 - 17.00 ได้รับแดดบา่ยท่ีเฉียงสวนมาตลอดเวลา เกิดความร้อนในพืน้ท่ีและแยงตาผู้ใช้งาน 
17.00 – 18.00 แสงแดดจะลดความรุนแรงและถกูสะพานลอย และสถานี BTS สยาม บงัจนเป็น
  เงาพาดผา่น 
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4.4 ผลสาํรวจพืน้ที่ศึกษา ค-1 : ทางเท้าหน้าองค์การ UNESCO 
  สํารวจพืน้ท่ีศกึษา ค-1  ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 
 4.4.1 ผลการสาํรวจทางด้านกายภาพของพืน้ที่ศึกษา ค-1 
  พืน้ท่ีศกึษา ค-1 อยู่บริเวณหน้าองค์การ UNESCO เป็นทางเท้าท่ีอยู่ในย่านท่ีพกั
อาศยั 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
   
 

ภาพท่ี 119  แสดงจดุท่ีเลือกในการศกึษาบริเวณหน้าองค์การ UNESCO   
     (ภาพจากโปรแกรม Google Earth) 
 
  พืน้ท่ีศกึษา ค-1 มีขนาดความยาวของพืน้ท่ีประมาณ 45 เมตร  มีขอบเขตพืน้ท่ีติด
กบัรัว้ขององค์การ UNESCO  ซึง่มีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีสีเขียวเปิดโล่งมีรัว้กัน้บริเวณขอบเขตท่ีดิน  มี
ความกว้างทางเท้า 4.00 เมตร  เป็นพืน้ท่ีทางเดินเท้ากว้าง 1.65 เมตร  มีแนวสาธารณปูโภคและ
แนวปลกูต้นไม้กว้าง 1.05 เมตร มีพืน้ท่ีปลกูไม้พุ่มสองระดบัชิดขอบรัว้กว้าง 1.30 เมตร มีพืน้ผิว
ทางเท้าเป็นบลอ็คซีเมนต์เรียบ 
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ภาพท่ี 120  รูปตดัทางเท้าพืน้ท่ีศกึษา ค-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 121  รูปตดัถนนพืน้ท่ีศกึษา ค-1 



121 
 

-  มีเสาส่งไฟฟ้า จํานวน 2 ต้น มีระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 32.00 เมตร  ห่างจากขอบถนน 
0.50 เมตร  เสามีความสงูประมาณ 12.00 เมตร สายไฟฟ้ามีความสงู 10.00-12.00 เมตร  มีความ
หนาแน่นสายน้อย 
-  มีเสาสง่โทรศพัท์ จํานวน 3 ต้น มีระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 16.00 เมตร  ห่างจากขอบถนน 
0.50 เมตร  เสามีความสงูประมาณ 6.00 เมตร สายไฟฟ้ามีความสงู 5.00-6.00 เมตร  มีความ
หนาแน่นสายมาก และไมเ่ป็นระเบียบ 
-  มีป้ายจราจรในระดบัสงู จํานวน 1 ต้น  ห่างจากขอบถนน 0.50 เมตร  เสาสงูประมาณ 7 เมตร 
-  มีป้ายจราจรในระดบัสายตา จํานวน 2 ต้น ห่างจากขอบถนน 0.50-1.20 เมตร  มีขนาดแผ่นป้าย 
0.40x1.20 เมตร 
-  มีเสาไฟสอ่งทางเดนิเท้า จํานวน 3 ต้น มีระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 13.00-15.00 เมตร  ห่าง
จากขอบถนน 0.50 เมตร  เสามีความสงูประมาณ 3 เมตร 
-  มีตู้ควบคมุจราจรและงานระบบ จํานวน 1 ตู้  ห่างจากขอบถนน 0.30 เมตร 
-  มีป้ายโฆษณา จํานวน 1 ป้าย  ห่างจากขอบถนน 0.60 เมตร  มีขนาดแผ่นป้ายประมาณ 
1.00x1.50 เมตร 
-  มีถงัขยะสาธารณะ จํานวน 1 ถงั ห่างจากขอบถนน 0.40 เมตร 
-  มีป้ายรถเมล์ จํานวน 1 ป้าย ห่างจากขอบถนน 3.00 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 122  รูปตดัแสดงระยะอปุกรณ์ประกอบทางเท้าในพืน้ท่ีศกึษา ค-1 
 
 



122 
 

 4.4.2 ผลการสาํรวจทางด้านพืชพรรณของพืน้ที่ศึกษา ค-1 
  มีการปลกูต้นไม้ชิดริมถนนคือต้นประดูอ่งัสนา จํานวน 4 ต้น  มีขนาดลําต้นไม่เกิน 
0.30 เมตร  มีขนาดพุม่ใบกว้าง 2.00-3.50 เมตร  ซึง่อยู่ถดัจากแนวถนนเข้ามา 0.50 เมตร  มีความ
ห่างระหวา่งต้นประมาณ 5-6 เมตร  มีขนาดหลมุปลกู 0.90x0.90 เมตร  ไมมี่แผน่ปิดปากหลมุ แตมี่
คนัขอบปนูล้อมรอบหลมุปลกู  โดยท่ีคนัขอบปนูยกสงูขึน้มา 0.20 เมตร  คนัอยู่ปนูห่างจากขอบ
ถนน 0.15 เมตร 
  ต้นประดูอ่งัสนาในพืน้ท่ีศกึษา ค-1 นี ้มีความสมบรูณ์ของลําต้นและก่ิงก้านต่ํา  มี
ความสมบูรณ์ของพุ่มใบต่ํา  มีโครงสร้างก่ิงก้านท่ีค่อนข้างบาง ไม่หนาแน่น เพราะถูกตดัแต่งไป
พอสมควร ทรงพุม่และใบคอ่นข้างกระจดักระจายไมห่นาแน่นมากนกั ให้ร่มเงาได้บ้างเลก็น้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 123 - 124  รูปภาพต้นไม้ในพืน้ท่ีศกึษา ค-1  
 
  มีการปลกูไม้เลือ้ยชิดริมถนนคือต้นการเวก จํานวน 1 ซุ้ม  มีขนาดลําต้นประมาณ 
0.05-0.10 เมตร  มีขนาดพุ่มใบกว้าง 1.50 เมตร  ซึง่ถดัจากแนวถนนเข้ามา 0.50 เมตร  มีความ
ห่างระหวา่งต้นประมาณ 5.00 เมตร  มีขนาดหลมุปลกู 0.80x0.80 เมตร  ไม่มีแผ่นปิดปากหลมุ แต่
มีบลอ็คปนูชนิดพรุนเรียงอยูเ่ตม็หลมุปลกู  หลมุปลกูอยูห่่างจากขอบถนน 0.30 เมตร  โครงไม้เลือ้ย
เป็นโครงเหลก็ขนาด 1.20x8.00 เมตร  สงู 2.40 เมตร 
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ภาพท่ี 125  รูปภาพไม้เลือ้ยและไม้พุม่ในพืน้ท่ีศกึษา ค-1  
 
  มีการปลกูไม้พุม่ริมรัว้ขององค์การ UNESCO  คือต้นเข็ม  มีความสงู 1.00 เมตร มี
ความกว้างหลมุปลกู 0.50 เมตร  มีการยกคนัขอบหลมุปลกูขึน้มา 0.10 เมตร 
  และมีการปลกูไม้พุม่ระยะท่ีสองในหลมุปลกูเดียวกนั คือต้นชาฮกเกีย้น มีความสงู 
0.60 เมตร  มีความกว้างหลมุปลกู 0.40 เมตร มีการยกขอบกระบะขึน้มา 0.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 126  รูปผงัของพืน้ท่ีศกึษา ค-1 
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ภาพท่ี 127  รูปตดั M แสดงทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ค-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 128  รูปตดั N แสดงทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ค-1 
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ภาพท่ี 129  รูปตดั O แสดงทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ค-1 
 
 4.4.3 ผลการสาํรวจทางด้านการใช้พืน้ที่ของพืน้ที่ศึกษา ค-1 
  ผลการสํารวจพืน้ท่ีศกึษา ค-1 ในแง่ของการใช้พืน้ท่ี และการทํากิจกรรมบนพืน้ท่ี
ศกึษา  ของผู้ใช้งานทางเท้า  ได้ผลดงัตารางตอ่ไปนี ้
 

ช่วงเวลา 
ความหนาแน่นใน

การใช้งาน 
ผู้ใช้งาน กจิกรรมการใช้งาน 

เช้า 
6.00 - 9.00 

ปานกลาง 
นกัเรียน, ผู้ปกครอง, คนทํางานทัว่ไป, 

ชาวบ้าน 
การสญัจรทางเท้า, การ
เปล่ียนการคมนาคม 

สาย 
9.00 - 11.00 

เบาบาง ชาวบ้าน, ประชาชนทัว่ไป การสญัจรทางเท้า 

เที่ยง 
11.00 - 13.00 

เบาบางถงึปานกลาง 
คนทํางานทัว่ไป, ชาวบ้าน, ประชาชน

ทัว่ไป 
การสญัจรทางเท้า, การ
เปล่ียนการคมนาคม 

บ่าย 
13.00 - 16.00 

เบาบาง ชาวบ้าน, ประชาชนทัว่ไป, นกัท่องเท่ียว การสญัจรทางเท้า 

เยน็ 
16.00 - 19.00 

ปานกลาง 
นกัเรียน, คนทํางานทัว่ไป, ชาวบ้าน, 

ประชาชนทัว่ไป 
การสญัจรทางเท้า, การ
เปล่ียนการคมนาคม 



126 
 

คํ่า 
19.00 - 22.00 

น้อยมาก คนทํางานทัว่ไป, ชาวบ้าน การสญัจรทางเท้า 

ตารางท่ี 13  ตารางแสดงการใช้พืน้ท่ีของพืน้ท่ีศกึษา ค-1 
 
  ในพืน้ท่ีศกึษา ค-1 นีไ้มมี่การค้าขายใดๆ บนทางเท้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 130  รูปทศันียภาพแสดงการใช้พืน้ของพืน้ท่ีศกึษา ค-1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 131 - 132  รูปแสดงการใช้พืน้ของพืน้ท่ีศกึษา ค-1  
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 4.4.4 ผลการสาํรวจทางด้านแสงและเงาในพืน้ที่ของพืน้ที่ศึกษา ค-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 133  รูปผงัแสดงทิศทางการรับแดดของทางเท้าพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (หน้าวดัปทมุวนาราม) 
 
6.00 – 9.00 พืน้ท่ีทางเท้าจะได้รับแดดในช่วงเช้าท่ีไม่แรงนกั สาดทะลตุอม่อ BTS และแนว
  ต้นไม้มาได้พอสมควร 
9.00 – 9.30 จะเกิดเป็นเงาจากแนวรางรถไฟฟ้า BTS พาดผา่นทัง้ทางเท้า 
9.30 - 11.00 จะได้รับแดดช่วงสายท่ีสอ่งลงมาบนพืน้ท่ีทางเท้า 
11.00 – 13.00 ทางเท้าบริเวณนีจ้ะได้รับแดดในแนวตัง้ฉาก จะได้ร่มเงาจากต้นไม้ได้ไม่มากนกั 
  เพราะพุม่ใบยงัไมห่นาแน่น ต้นประดูย่งัมีขนาดท่ีไมใ่หญ่ 
13.00 – 15.00 ได้รับแดดช่วงบ่ายท่ีเฉียงเข้ามาอย่างเต็มท่ี ก่อให้เกิดความร้อมเป็นอย่างมาก
  จะได้รับเงาจากต้นไม้ด้านในองค์การ UNESCO ได้บ้าง 
15.00 – 17.30 แดดบ่ายท่ีเฉียงมาจะถกูต้นไม้ใหญ่และอาคารท่ีอยู่ในองค์การ UNESCO ช่วยบงั
  แดดได้มากพอสมควร 
17.30 – 18.00 แสงแดดจะถกูอาคารและต้นไม้ใหญ่ภายในองค์การ UNESCO บงัจนเกิดเป็นเงา
  ตลอดช่วง 
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4.5 ผลสาํรวจพืน้ที่ศึกษา ค-2 : ทางเท้าหน้าสหกรณ์เอกมัย 
  สํารวจพืน้ท่ีศกึษา ค-2  ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 
 4.5.1 ผลการสาํรวจทางด้านกายภาพของพืน้ที่ศึกษา ค-2 
  พืน้ท่ีศกึษา ค-2 อยู่บริเวณหน้าร้านสหกรณ์เอกมยั เป็นทางเท้าท่ีอยู่ในย่านท่ีพกั
อาศยัและการค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ภาพท่ี 134  แสดงจดุท่ีเลือกในการศกึษาบริเวณหน้าสหกรณ์เอกมยั       
  (ภาพจากโปรแกรม Google Earth) 
 
  พืน้ท่ีศกึษา ค-2 มีขนาดความยาวของพืน้ท่ีประมาณ 45 เมตร  มีขอบเขตพืน้ท่ีติด
กบัพืน้ท่ีภายนอกของสหกรณ์เอกมยั  ซึง่มีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีเปิดโล่งยกระดบับริเวณขอบเขตท่ีดิน
ของสหกรณ์เอกมนั  มีความกว้างทางเท้า 4.00 เมตร  เป็นพืน้ท่ีทางเดนิเท้ากว้าง 1.44 เมตร  มีแนว
สาธารณูปโภคและแนวปลกูต้นไม้กว้าง 1.20 เมตร มีพืน้ท่ีปลกูไม้พุ่มสองระดบัชิดขอบรัว้กว้าง 
1.26 เมตร มีพืน้ผิวทางเท้าเป็นบลอ็คซีเมนต์เรียบ 
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ภาพท่ี 135  รูปตดัถนนพืน้ท่ีศกึษา ค-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 136  รูปตดัทางเท้าพืน้ท่ีศกึษา ค-2 
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-  มีเสาส่งไฟฟ้า จํานวน 2 ต้น มีระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 32.00 เมตร  ห่างจากขอบถนน 
0.50 เมตร  เสามีความสงูประมาณ 12.00 เมตร สายไฟฟ้ามีความสงู 10.00-12.00 เมตร  มีความ
หนาแน่นสายน้อย 
-  มีเสาสง่โทรศพัท์ จํานวน 3 ต้น มีระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 16.00 เมตร  ห่างจากขอบถนน 
0.50 เมตร  เสามีความสงูประมาณ 6.00 เมตร สายไฟฟ้ามีความสงู 5.00-6.00 เมตร  มีความ
หนาแน่นสายมาก และไมเ่ป็นระเบียบ 
-  มีป้ายจราจรในระดบัสงู จํานวน 1 ต้น  ห่างจากขอบถนน 0.50 เมตร  เสาสงูประมาณ 7 เมตร 
-  มีป้ายจราจรในระดบัสายตา จํานวน 2 ต้น ห่างจากขอบถนน 0.50-3.20 เมตร  มีขนาดแผ่นป้าย 
0.80x1.20 เมตร 
-  มีตู้ โทรศพัท์ จํานวน 2 ตู้  ขนาด 1.00x1.00x2.00 เมตร  ห่างจากขอบถนน 0.20 เมตร 
-  มีป้ายโฆษณา จํานวน 2 ป้าย  ห่างจากขอบถนน 0.60 เมตร  มีขนาดแผ่นป้ายประมาณ 
1.00x1.50 เมตร 
-  มีถงัขยะสาธารณะ จํานวน 1 ถงั ห่างจากขอบถนน 0.40 เมตร 
-  มีป้ายจอด TAXI จํานวน 1 ป้าย  คดัทางเท้าเว้าเป็นท่ีจอดรถกว้าง 1.80 เมตร เหลือพืน้ท่ีทางเดิน
เท้ากว้าง 1.00 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 137  รูปทศันียภาพแสดงระยะอปุกรณ์ประกอบทางเท้าในพืน้ท่ีศกึษา ค-2 
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ภาพท่ี 138  รูปทศันียภาพแสดงอปุกรณ์ประกอบทางเท้าและบรรยากาศในพืน้ท่ีศกึษา ค-2 
 
 4.5.2 ผลการสาํรวจทางด้านพืชพรรณของพืน้ที่ศึกษา ค-2 
  มีการปลกูต้นไม้ชิดริมถนนคือต้นประดูอ่งัสนา จํานวน 4 ต้น  มีขนาดลําต้นไม่เกิน 
0.25 เมตร  มีขนาดพุม่ใบกว้าง 2.00-3.50 เมตร  ซึง่อยู่ถดัจากแนวถนนเข้ามา 0.50 เมตร  มีความ
ห่างระหว่างต้นประมาณ 3.50-10.00 เมตร  มีขนาดหลมุปลกู 0.90x0.90 เมตร  ไม่มีแผ่นปิดปาก
หลมุ ไมมี่คนัขอบปนูล้อมรอบหลมุ 
  ต้นประดูอ่งัสนาในพืน้ท่ีศกึษา ค-2 นี ้มีความสมบรูณ์ของลําต้นและก่ิงก้านต่ํา  มี
ความสมบูรณ์ของพุ่มใบต่ํา  มีโครงสร้างก่ิงก้านท่ีค่อนข้างบาง ไม่หนาแน่น เพราะถูกตดัแต่งไป
พอสมควร ทรงพุม่และใบคอ่นข้างกระจดักระจายไมห่นาแน่นมากนกั ให้ร่มเงาได้บ้างเลก็น้อย 
  มีต้นประดูอ่งัสนาขนาดใหญ่ซึง่เป็นต้นไม้เดมิในพืน้ท่ี อยูบ่ริเวณรอยเช่ือมขอบเขต
ทางเท้ากบัขอบเขตท่ีดินของสหกรณ์เอกมยั มีขนาดลําต้น 0.50-0.80 เมตร  มีขนาดพุ่มใบกว้าง 
5.00-8.00 เมตร  ซึง่อยู่ถดัจากแนวถนนเข้ามา 3.80-4.20 เมตร  มีความห่างระหว่างต้นประมาณ 
10.00 เมตร  มีขนาดหลมุปลกู 1.20x1.20 เมตร  ไม่มีแผ่นปิดปากหลมุ ไม่มีคนัขอบปนูล้อมรอบ
หลมุ 
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ภาพท่ี 139 - 141  รูปภาพต้นประดูใ่นพืน้ท่ีศกึษา ค-2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 142 - 143  รูปภาพต้นประดูท่ี่มีอยูเ่ดมิในพืน้ท่ีศกึษา ค-2  
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  มีการจดัสวนหย่อมขนาดเล็กบนทางเท้า ชิดกบัขอบเขตถนน มีการใช้ไม้พุ่ม และ
ไม้กระถาง มีคนัดนิขึน้มาปิดทางเท้าทบัไปกบัหลมุปลกูต้นไม้ใหญ่  โดยมีขอบคนัปนูสงูขึน้มา 0.20 
เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 144   รูปภาพสวนหยอ่มบนทางเท้าในพืน้ท่ีศกึษา ค-2     
  (รูปจากโปรแกรม Google Street View) 
 
  มีการปลกูไม้เลือ้ยชิดริมถนนคือต้นการเวก จํานวน 1 ซุ้ม  มีขนาดลําต้นประมาณ 
0.05-0.10 เมตร  มีขนาดพุ่มใบกว้าง 1.50 เมตร  ซึง่ถดัจากแนวถนนเข้ามา 0.50 เมตร  มีความ
ห่างระหวา่งต้นประมาณ 5.00 เมตร  มีขนาดหลมุปลกู 0.80x0.80 เมตร  ไม่มีแผ่นปิดปากหลมุ แต่
มีบลอ็คปนูชนิดพรุนเรียงอยูเ่ตม็หลมุปลกู  หลมุปลกูอยูห่่างจากขอบถนน 0.30 เมตร  โครงไม้เลือ้ย
เป็นโครงเหลก็ขนาด 1.20x5.00 เมตร  สงู 2.40 เมตร 
  มีการปลกูไม้พุ่มริมขอบเขตทางเท้า  คือต้นเข็ม  มีความสงู 0.70 เมตร มีความ
กว้างหลมุปลกู 1.16 เมตร  มีการยกคนัขอบหลมุปลกูขึน้มา 0.10 เมตร 
  และมีการปลกูไม้พุม่ระยะท่ีสองในหลมุปลกูเดียวกนั คือต้นชาฮกเกีย้น มีความสงู 
0.40 เมตร   
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ภาพท่ี 145 - 146  รูปภาพซุ้มไม้เลือ้ยในพืน้ท่ีศกึษา ค-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 147  รูปผงัของพืน้ท่ีศกึษา ค-2 
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ภาพท่ี 148  รูปตดั M แสดงทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ค-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 149  รูปตดั M แสดงทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ค-1 
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ภาพท่ี 150  รูปตดั M แสดงทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ค-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 151  รูปตดั M แสดงทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ค-1 
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 4.5.3 ผลการสาํรวจทางด้านการใช้พืน้ที่ของพืน้ที่ศึกษา ค-2 
  ผลการสํารวจพืน้ท่ีศกึษา ค-2 ในแง่ของการใช้พืน้ท่ี และการทํากิจกรรมบนพืน้ท่ี
ศกึษา  ของผู้ใช้งานทางเท้า  ได้ผลดงัตารางตอ่ไปนี ้

ช่วงเวลา 
ความหนาแน่นใน

การใช้งาน 
ผู้ใช้งาน กจิกรรมการใช้งาน 

เช้า 
6.00 - 9.00 

ปานกลาง 
นกัเรียน, ผู้ปกครอง, คนทํางานทัว่ไป, 

ชาวบ้าน 
การสญัจรทางเท้า, การ
เปล่ียนการคมนาคม 

สาย 
9.00 - 11.00 

เบาบาง ชาวบ้าน, ประชาชนทัว่ไป การสญัจรทางเท้า 

เที่ยง 
11.00 - 13.00 

ปานกลาง 
คนทํางานทัว่ไป, ชาวบ้าน, ประชาชน

ทัว่ไป 
การสญัจรทางเท้า, การ
เปล่ียนการคมนาคม 

บ่าย 
13.00 - 16.00 

ปานกลาง ชาวบ้าน, ประชาชนทัว่ไป, นกัท่องเท่ียว การสญัจรทางเท้า 

เยน็ 
16.00 - 19.00 

ปานกลางถงึ
คอ่นข้างมาก 

นกัเรียน, คนทํางานทัว่ไป, ชาวบ้าน, 
ประชาชนทัว่ไป 

การสญัจรทางเท้า, การ
เปล่ียนการคมนาคม 

คํ่า 
19.00 - 22.00 

เบาบาง คนทํางานทัว่ไป, ชาวบ้าน การสญัจรทางเท้า 

ตารางท่ี 14  ตารางแสดงการใช้พืน้ท่ีของพืน้ท่ีศกึษา ค-2 

  ในพืน้ท่ีศกึษา ค-2 นีไ้มมี่การค้าขายใดๆ บนทางเท้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 152  รูปภาพบรรยากาศโดยรวมในพืน้ท่ีศกึษา ค-2 
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ภาพท่ี 153 - 154  รูปภาพการใช้พืน้ท่ีและบรรยากาศโดยรวมในพืน้ท่ีศกึษา ค-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 155  รูปผงัการใช้พืน้ท่ีและบรรยากาศโดยรวมในพืน้ท่ีศกึษา ค-2 
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ภาพท่ี 156  รูปตดัแสดงการใช้พืน้ท่ีและบรรยากาศโดยรวมในพืน้ท่ีศกึษา ค-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 157  รูปทศันียภาพแสดงการใช้พืน้ท่ีและบรรยากาศโดยรวมในพืน้ท่ีศกึษา ค-2 
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 4.5.4 ผลการสาํรวจทางด้านแสงและเงาในพืน้ที่ของพืน้ที่ศึกษา ค-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 158  รูปผงัแสดงทิศทางการรับแดดของทางเท้าพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (หน้าวดัปทมุวนาราม) 
 
6.00 – 9.00 พืน้ท่ีทางเท้าจะเป็นเงาตลาดช่วง เพราะแสงแดดท่ีส่องมาจะถูกอาคารสหกรณ์
  เอกมยับดบงั 
9.00 – 11.00 จะได้รับแดดช่วงสายท่ีสอ่งลงมาบนพืน้ท่ีทางเท้า 
11.00 – 13.00 ทางเท้าบริเวณนีจ้ะได้รับแดดในแนวตัง้ฉาก จะได้ร่มเงาจากต้นไม้บนทางเท้าได้
  ไม่มากนกั เพราะพุ่มใบยงัไม่หนาแน่น ต้นประดู่ยงัมีขนาดท่ีไม่ใหญ่ แต่จะได้ร่ม
  เงาจากต้นไม้ขนาดใหญ่ท่ีอยูบ่ริเวณขอบเขตพืน้ท่ีลากกลางแจ้งของสหกรณ์ 
  เอกมยัได้คอ่นข้างมาก 
13.00 – 15.30 ได้รับแดดช่วงบ่ายท่ีเฉียงเข้ามาอย่างเต็มท่ี ก่อให้เกิดความร้อมเป็นอย่างมาก
  ได้รับเงาจากต้นประดูแ่ละแนวไม้เลือ้ยได้บ้างเลก็น้อย 
15.30 – 16.00 จะเกิดเป็นเงาจากแนวรางรถไฟฟ้า BTS พาดผา่นทัง้ทางเท้า 
16.00 – 17.30 ได้แดดท่ีพุง่ต่ําเข้ามาในแนวเฉียง สร้างความร้อนในพืน้ท่ีได้พอสมควร 
17.30 – 18.00 แสงแดดจะเร่ิมลดความรุนแรงและความร้อนลง ความร้อนบนทางเท้าลดลง มี
  ความผอ่นคลายมากขึน้ 
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4.6 สรุปผลการสาํรวจพืน้ที่ศึกษา 
 
 จากผลการสํารวจพืน้ท่ีศกึษาในจดุตา่งๆ สามารถนํามาสรุปเป็นแผนภมูิเปรียบเทียบ และ
ตารางเปรียบเทียบ ได้ดงัตอ่ไปนี ้
 
 4.6.1 สรุปผลการสาํรวจพืน้ที่ศึกษาทางด้านการใช้พืน้ที่ 
  4.6.1.1 ตารางสรุปด้านการใช้พืน้ที่ของแต่ละพืน้ที่ศึกษา 
 
พืน้ท่ีศกึษา ก-1 (ทางเท้าหน้าอาคารสีบญุเรือง๑ CP-ALL 7-Eleven) 

ย่านและ
ประเภท 

ของทางเท้า 

ธรรมชาตแิละแก่น
ของพืน้ที่ 

กิจกรรมและการใช้
พืน้ที่ทางเท้า 

ผู้ใช้และความ
หนาแน่นในการใช้

พืน้ที่ทางเท้า 
เป็นทางเท้าใน 
ยา่นธุรกิจและ
การเช่ือมตอ่
คมนาคม 

ธรรมชาตขิองถนนสีลม 
คือ เป็นถนนธุรกิจท่ี
สําคญัแห่งหนึง่ เป็น
ถนนท่ีรองรับการสญัจร
ทางเท้าท่ีมีผู้คน
พลกุพลา่น มีการใช้งาน
เป็นจํานวนมาก และ
รวดเร็ว 

ทางเท้าบริเวณนีเ้ป็น
บริเวณท่ีมีการเปลี่ยน
ถ่ายการคมนาคมจาก
รถไฟฟ้า BTS สูก่ารเดนิ
เท้า ทางเท้าบริเวณนี ้
จะต้องรองรับการเดนิ
เท้าท่ีพลกุพลา่นรวดเร็ว 
เพ่ือกระจายไปยงั
สถานท่ีตา่งๆ ท่ีตัง้อยู่
บนถนนเส้นนี ้

กลุม่ผู้ใช้งานในพืน้ท่ี
บริเวณนี ้ได้แก่ นกัธุรกิจ 
พนกังานคนทํางาน 
นกัเรียน ครู ผู้ปกครอง 
นกัท่องเท่ียว ฯลฯ โดยมี
ผู้ใช้งานหนาแน่นตลอด
วนั 

ตารางท่ี 15  ตารางสรุปด้านการใช้พืน้ท่ีของพืน้ท่ีศกึษา ก-1 
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พืน้ท่ีศกึษา ก-2 (ทางเท้าหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน) 
ย่านและ
ประเภท 

ของทางเท้า 

ธรรมชาตแิละแก่น
ของพืน้ที่ 

กิจกรรมและการใช้
พืน้ที่ทางเท้า 

ผู้ใช้และความ
หนาแน่นในการใช้

พืน้ที่ทางเท้า 
เป็นทางเท้าใน 
ยา่นธุรกิจ 

ธรรมชาตขิองถนนสีลม 
คือ เป็นถนนธุรกิจสาย
สําคญั เป็นถนนท่ี
รองรับการสญัจรทาง
เท้าท่ีมีผู้คนใช้งานเป็น
จํานวนมาก 

ทางเท้าบริเวณนีเ้ป็น
บริเวณท่ีมีการสญัจร
ทางเท้า การค้าขายผา่น
แผงลอยและรถเข็น ทาง
เท้าบริเวณนีจ้ะต้อง
รองรับการเดนิเท้าท่ี
พลกุพลา่น 

กลุม่ผู้ใช้งานในพืน้ท่ี
บริเวณนี ้ได้แก่ นกัธุรกิจ 
พนกังานคนทํางาน 
แพทย์ พยาบาล ผู้ ป่วย 
ผู้ใช้แรงงาน  
นกัท่องเท่ียว พอ่ค้า 
แมค้่า ฯลฯ โดยมี
ผู้ใช้งานหนาแน่นเป็น
ช่วงๆ เกือบตลอดทัง้วนั 

ตารางท่ี 16  ตารางสรุปด้านการใช้พืน้ท่ีของพืน้ท่ีศกึษา ก-2 
 
พืน้ท่ีศกึษา ข-1 (ทางเท้าหน้าสํานกังานตํารวจแห่งชาต)ิ 

ย่านและ
ประเภท 

ของทางเท้า 

ธรรมชาตแิละแก่น
ของพืน้ที่ 

กิจกรรมและการใช้
พืน้ที่ทางเท้า 

ผู้ใช้และความ
หนาแน่นในการใช้

พืน้ที่ทางเท้า 
เป็นทางเท้าใน
ยา่นพาณิชย-
กรรม 

ธรรมชาตขิองถนน
พระราม 1 คือ เป็นถนน
การค้าขายท่ีสําคญัสาย
หนึง่ ประกอบด้วย
ห้างสรรพสนิค้าหลาย
แห่ง และยา่นการ
ค้าขายสยามสแควร์  
แตพื่น้ท่ีศกึษาบริเวณนี ้
จะมีทางเดนิ Skywalk 
ทีทําหน้าท่ีเช่ือมพืน้ท่ี
การค้าและรถไฟฟ้า 

นอกเหนือจากกิจกรรม
การเดนิเท้าแล้ว ทาง
เท้าบริเวณนีมี้ทางขึน้
สะพานลอยท่ีเช่ือมกบั 
Skywalk และป้ายรถ 
TAXI พืน้ท่ีบริเวณนีจ้งึ
ทําหน้าท่ีเปล่ียนถ่าย 
รูปแบบการคมนาคม
ด้วย 

กลุม่ผู้ใช้งานในพืน้ท่ี
บริเวณนี ้ได้แก่ ผู้ใช้
แรงงาน นกัเรียน 
นกัศกึษา นกัท่องเท่ียว 
ตํารวจ และประชาชน
ทัว่ไป 
ทางเท้าบริเวณนีมี้ความ
หนาแนน่ในการใช้งาน
ปานกลาง 
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BTS เข้าด้วยกนั ทาง
เท้าในบริเวณนีจ้งึทํา
หน้าท่ีรองรับการสญัจร
ของผู้ใช้ในจดุประสงค์
อ่ืน ท่ีนอกเหนือจากการ
เช่ือมการค้าขาย 

ตารางท่ี 17  ตารางสรุปด้านการใช้พืน้ท่ีของพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (สํานกังานตํารวจแห่งชาต)ิ 
 
พืน้ท่ีศกึษา ข-1 (ทางเท้าหน้าวดัปทมุวนาราม) 

ย่านและ
ประเภทของ
ทางเท้า 

ธรรมชาตแิละแก่น
ของพืน้ที่ 

กิจกรรมและการใช้
พืน้ที่ทางเท้า 

ผู้ใช้และความ
หนาแน่นในการใช้

พืน้ที่ทางเท้า 
เป็นทางเท้าใน
ยา่นพาณิชย-
กรรมและการ
เช่ือมตอ่
คมนาคม 

ธรรมชาตขิองถนน
พระราม 1 คือ เป็นถนน
การค้าขายท่ีสําคญัสาย
หนึง่ ประกอบด้วย
ห้างสรรพสนิค้าหลาย
แห่ง และยา่นการ
ค้าขายสยามสแควร์  
แตพื่น้ท่ีศกึษาบริเวณนี ้
จะมีทางเดนิ Skywalk 
ทีทําหน้าท่ีเช่ือมพืน้ท่ี
การค้าและรถไฟฟ้า 
BTS เข้าด้วยกนั ทาง
เท้าในบริเวณนีจ้งึทํา
หน้าท่ีรองรับการสญัจร
ของผู้ใช้ในจดุประสงค์
อ่ืน ท่ีนอกเหนือจากการ
เช่ือมการค้าขาย 

นอกเหนือจากกิจกรรม
การเดนิเท้าแล้ว ทาง
เท้าบริเวณนีมี้ทางขึน้
สะพานลอยท่ีเช่ือมกบั 
Skywalk และป้ายรถ
ประจําทางขนาดใหญ่
(ตดิกนั 3 ป้าย) พืน้ท่ี
บริเวณนีจ้งึทําหน้าท่ี
เปล่ียนถ่าย รูปแบบการ
คมนาคมด้วย และมีการ
ค้าขายบนทางเท้าด้วย
รถเข็นขนาดเลก็ ขายนํา้ 
ขายผลไม้ ขายขนม เป็น
ต้น 

กลุม่ผู้ใช้งานในพืน้ท่ี
บริเวณนี ้ได้แก่ 
พระสงฆ์ ผู้ใช้แรงงาน 
พนกังาน นกัเรียน 
นกัศกึษา นกัท่องเท่ียว 
พอ่ค้าแมค้่า และ
ประชาชนทัว่ไป 
ทางเท้าบริเวณนีมี้ความ
หนาแนน่ในการใช้งาน
ปานกลางถึง
คอ่นข้างมาก 

ตารางท่ี 18  ตารางสรุปด้านการใช้พืน้ท่ีของพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (วดัปทมุวนาราม) 
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พืน้ท่ีศกึษา ค-1 (ทางเท้าหน้าองค์การ UNESCO) 
ย่านและ
ประเภท

ของทางเท้า 
ธรรมชาตแิละแก่นของพืน้ที่ 

กิจกรรมและการใช้
พืน้ที่ทางเท้า 

ผู้ใช้และความ
หนาแน่นในการใช้

พืน้ที่ทางเท้า 
เป็นทางเท้า
ในยา่นท่ีพกั
อาศยั 

ธรรมชาตขิองถนนสขุมุวทิ เป็น
ถนนท่ีมีความหลาก-หลายในการ
ใช้พืน้ท่ีทัง้ชว่งพืน้ท่ีสํานกังาน 
ห้างสรรพสนิค้า สถานท่ีสาธารณะ
ตา่งๆ แตแ่ก่นหลกัของถนน
สขุมุวิทคือ เป็นถนนท่ีเป็นท่ีพกั
อาศยัของคนเมือง จงึเป็นถนนท่ีมี
การสญัจรทางเท้าท่ีคอ่นข้างสงบ 
ไมวุ่น่วาย คนไมพ่ลกุพลา่นมาก
นกั 

สถานท่ีสําคญัใน
บริเวณใกล้เคียง
ประกอบไปด้วย 
โรงเรียน องค์การ
ยเูนสโก้ ศนูย์
การศกึษา สนามกีฬา 
คอนโดมิเนียม สถานี
ขนสง่ ทางเท้าบริเวณ
นีจ้งึเป็นทางเดนิ
สญัจรระหวา่งเอกมยั
กบัทองหลอ่ 
นอกจากการเดนิ
สญัจรแล้ว ยงัมีป้าย
รถประจําทางใน
บริเวณนีด้้วย 

กลุม่ผู้ใช้งานในพืน้ท่ี
บริเวณนี ้ได้แก่ 
นกัเรียน ครู
ผู้ปกครอง ผู้ใช้
แรงงาน ชาวบ้าน 
นกัท่องเท่ียว และ
ประชาชนทัว่ไป 
โดยมีผู้ใช้งาน
หนาแนน่ปานกลาง
ในบางช่วงเวลา 

ตารางท่ี 19  ตารางสรุปด้านการใช้พืน้ท่ีของพืน้ท่ีศกึษา ค-1 
 
พืน้ท่ีศกึษา ค-2 (ทางเท้าหน้าสหกรณ์เอกมยั) 

ย่านและ
ประเภทของ
ทางเท้า 

ธรรมชาตแิละแก่น
ของพืน้ที่ 

กิจกรรมและการใช้
พืน้ที่ทางเท้า 

ผู้ใช้และความ
หนาแน่นในการใช้

พืน้ที่ทางเท้า 
เป็นทางเท้าใน
ยา่นท่ีพกัอาศยั
และการ
เช่ือมตอ่
คมนาคม 

ธรรมชาตขิองถนน
สขุมุวิท เป็นถนนท่ีมี
ความหลาก-หลายใน
การใช้พืน้ท่ีทัง้ช่วงพืน้ท่ี
สํานกังาน 

สถานท่ีสําคญัในบริเวณ
ใกล้เคียงประกอบไป
ด้วย โรงเรียน ซอยเอก
มยั ศนูย์การศกึษา 
คอนโดมิเนียม สถานี

กลุม่ผู้ใช้งานในพืน้ท่ี
บริเวณนี ้ได้แก่ นกัเรียน 
ครูผู้ปกครอง คนทํางาน 
ผู้ใช้แรงงาน ชาวบ้าน 
นกัท่องเท่ียว และ
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ห้างสรรพสนิค้า สถานท่ี
สาธารณะตา่งๆ แตแ่ก่น
หลกัของถนนสขุมุวิทคือ 
เป็นถนนท่ีเป็นท่ีพกั
อาศยัของคนเมือง จงึ
เป็นถนนท่ีมีการสญัจร
ทางเท้าท่ีคอ่นข้างสงบ 
ไมวุ่น่วาย คนไม่
พลกุพลา่นมากนกั 

ขนสง่ สถานี BTS ทาง
เท้าบริเวณนีจ้งึเป็น
ทางเดนิสญัจรเช่ือมตอ่
พืน้ท่ีใกล้เคียงกบัซอย
เอกมยัและสถานี
รถไฟฟ้าเอกมยั 

ประชาชนทัว่ไป 
โดยมีผู้ใช้งานหนาแนน่
ปานกลางถึง
คอ่นข้างมากในบาง
ช่วงเวลา 

ตารางท่ี 20  ตารางสรุปด้านการใช้พืน้ท่ีของพืน้ท่ีศกึษา ค-1 
 
  4.6.1.2 สรุปผู้ใช้งานและความหนาแน่นในการใช้พืน้ที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 159  รูปแผนภมูิแท่งแสดงความหนาแน่นของผู้ใช้พืน้ท่ี บนพืน้ท่ีศกึษาตา่งๆ  
  (1 คะแนน = หนาแน่นน้อยท่ีสดุ, 10 คะแนน = หนาแน่นมากท่ีสดุ) 
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พืน้ที่ศกึษา 
/ ช่วงเวลา 

ก-1 
ศาลาแดง-

ซอย
คอนแวนต์ 

ก-2 
รพ.กรุงเทพ 
คริสเตียน 

ข-1 
สาํนักงาน
ตาํรวจ
แห่งชาต ิ

ข-1 
วัดปทุมวนา-

ราม 

ค-1 
UNESCO 

ค-2 
สหกรณ์เอก-

มัย 

เช้า 
(6.00 - 9.00) 

นกัเรียน, 
ผู้ปกครอง, 
พนกังานออฟ
ฟิส, พ่อค้า 
แม่ค้า , ผู้ ท่ี
เปลี่ยนการ
เดินทาง 

พนกังานออฟ
ฟิส, แพทย์ 
พยาบาล ผู้ ป่วย, 
ผู้ใช้แรงงาน 

ผู้ใช้แรงงาน, 
เจ้าหน้าท่ีตํารวจ
, นกัเรียน, 
นกัศกึษา, คน
ทัว่ไป 

ผู้ใช้แรงงาน, 
พระสงฆ์, ผู้มา
ปฏิบติัธรรม, 
นกัเรียน, 
นกัศกึษา 

นกัเรียน, 
ผู้ปกครอง, 
คนทํางานทัว่ไป, 
ชาวบ้าน 

นกัเรียน, 
ผู้ปกครอง, 
คนทํางานทัว่ไป, 
ชาวบ้าน 

สาย 
(9.00 - 11.00) 

พนกังานออฟ
ฟิส, พ่อค้า 
แม่ค้า, ผู้ ท่ี
เปลี่ยนการ
เดินทาง 

พนกังานออฟ
ฟิส, ผู้ ป่วย, ผู้ใช้
แรงงาน 

นกัศกึษา, 
นกัท่องเท่ียว, 
ประชาชนทัว่ไป 

นกัท่องเท่ียว, 
ประชาชนทัว่ไป 

ชาวบ้าน, 
ประชาชนทัว่ไป 

ชาวบ้าน, 
ประชาชนทัว่ไป 

เที่ยง 
(11.00 - 13.00) 

พนกังานออฟ
ฟิส, พ่อค้า 
แม่ค้า 

พนกังานออฟ
ฟิส, แพทย์ 
พยาบาล ผู้ ป่วย, 
ผู้ใช้แรงงาน, 
พ่อค้า แม่ค้า 

เจ้าหน้าท่ีตํารวจ
, นกัท่องเท่ียว, 
ประชาชนทัว่ไป, 
นกัศกึษา 

พนกังานออฟ
ฟิส, 
นกัท่องเท่ียว, 
ประชาชนทัว่ไป, 
นกัศกึษา, 
แม่ค้า 

คนทํางานทัว่ไป, 
ชาวบ้าน, 
ประชาชนทัว่ไป 

คนทํางานทัว่ไป, 
ชาวบ้าน, 
ประชาชนทัว่ไป 

บ่าย 
(13.00 - 16.00) 

นกัเรียน, 
ผู้ปกครอง, 
นกัท่องเท่ียว, 
พ่อค้า แม่ค้า 

ผู้ ป่วย, ผู้ใช้
แรงงาน, 
นกัท่องเท่ียว, 
พ่อค้า แม่ค้า 

นกัท่องเท่ียว, 
ประชาชนทัว่ไป, 
นกัศกึษา, 
นกัเรียน 

นกัท่องเท่ียว, 
ประชาชนทัว่ไป, 
นกัศกึษา, 
แม่ค้า 

ชาวบ้าน, 
ประชาชนทัว่ไป, 
นกัท่องเท่ียว 

ชาวบ้าน, 
ประชาชนทัว่ไป, 
นกัท่องเท่ียว 

เยน็ 
(16.00 - 19.00) 

พนกังานออฟ
ฟิส, 
นกัท่องเท่ียว, 
พ่อค้า แม่ค้า, ผู้
ท่ีเปลี่ยนการ
เดินทาง 

พนกังานออฟ
ฟิส, แพทย์ 
พยาบาล ผู้ ป่วย, 
ผู้ใช้แรงงาน, 
พ่อค้า แม่ค้า, 
นกัท่องเท่ียว 

นกัท่องเท่ียว, 
ประชาชนทัว่ไป 

พนกังานออฟ
ฟิส, 
นกัท่องเท่ียว, 
ประชาชนทัว่ไป, 
นกัเรียน, 
นกัศกึษา, 
แม่ค้า 

นกัเรียน, 
คนทํางานทัว่ไป, 
ชาวบ้าน, 
ประชาชนทัว่ไป 

นกัเรียน, 
คนทํางานทัว่ไป, 
ชาวบ้าน, 
ประชาชนทัว่ไป 

คํ่า 
(19.00 - 22.00) 

นกัท่องเท่ียว, 
พ่อค้า แม่ค้า 

นกัท่องเท่ียว, 
พ่อค้า แม่ค้า 

ผู้ใช้แรงงาน, 
ประชาชนทัว่ไป 

ผู้ใช้แรงงาน, 
ประชาชนทัว่ไป 

คนทํางานทัว่ไป, 
ชาวบ้าน 

คนทํางานทัว่ไป, 
ชาวบ้าน 

ตารางท่ี 21  ตารางแสดงผู้ใช้พืน้ท่ีในช่วงเวลาตา่งๆ บนทกุพืน้ท่ีศกึษา 
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 จากแผนภมูิแสดงความหนาแน่นของผู้ใช้พืน้ท่ีสามารถอธิบายความสมัพนัธ์ของการใช้งาน
ในแตล่ะพืน้ท่ีออกมาเป็นข้อๆ ได้ดงันี ้
 -  แผนภมูิแท่งแสดงให้เห็นว่าทางเท้าในย่านธุรกิจและเช่ือมต่อการคมนาคมขนส่ง (ก-1) 
นัน้มีผู้ ใช้งานหนาแน่นท่ีสดุ เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีรวบรวมสํานกังาน บริษัทห้างร้าน โรงเรียน ไว้เป็น
จํานวนมาก และยงัเป็นจุดท่ีเช่ือมต่อกบัสถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง กบัย่านธุรกิจแห่งนีด้้วย 
สว่นทางเท้าในยา่นท่ีพกัอาศยั (ค-1 UNESCO) เป็นทางเท้าท่ีมีการใช้งานน้อยท่ีสดุเน่ืองจากบริบท
โดยรอบนัน้ไม่มีสถานท่ีท่ีมีผู้คนใช้งานหนาแน่นมากนัก มีเพียงท่ีทําการขององค์การ UNESCO 
และท่ีพกัอาศยัไมก่ี่แห่งเท่านัน้ 
 -  พืน้ท่ีท่ีมีปริมาณการใช้งานหนาแน่น เรียงลําดบัจากมากท่ีสดุไปน้อยท่ีสดุได้ดงันี ้

 1. ทางเท้าในยา่นธุรกิจและการเช่ือมตอ่คมนาคม (ก-1 CP-ALL 7-11) (45 p.) 
 2. ทางเท้าในยา่นธุรกิจ (ก-2 รพ.กรุงเทพคริสเตียน) (35 p.) 
 3. ทางเท้าในยา่นพาณิชยกรรมและการเช่ือมตอ่คมนาคม (ข-1 วดัปทมุฯ) (30 p.) 
 4. ทางเท้าในยา่นท่ีพกัอาศยัและการเช่ือมตอ่คมนาคม (ค-2 สหกรณ์ฯ) (25 p.) 
 5. ทางเท้าในยา่นพาณิชยกรรม (ข-1 สํานกังานตํารวจแห่งชาต)ิ (19 p.) 
 6. ทางเท้าในยา่นท่ีพกัอาศยั (ค-1 UNESCO) (16 p.) 

 -  ช่วงท่ีมีปริมาณการใช้พืน้ท่ีหนาแน่นนัน้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทกุพืน้ท่ีศกึษา คือ ช่วง
เช้า (6.00 – 9.00) และช่วงเย็น (16.00 – 19.00) เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีผู้ ใช้งานนัน้เดินทางออกจาก
ท่ีพกัเพ่ือไปทํางานในสถานท่ีต่างๆ และช่วงเย็น ซึ่งเป็นช่วงเวลาเลิกงานนัน้แยกกนัไปทํากิจกรรม
ในสถานท่ีตา่งๆ และกลบับ้าน 
 -  สว่นในช่วงเวลาท่ีมีการใช้งานหนาแน่นรองลงมา คือ ช่วงเท่ียง (11.00 – 13.00) ซึง่เป็น
ช่วงพกัเท่ียงท่ีผู้คนออกมาใช้พืน้ท่ีเพ่ือสญัจรไปยงัสถานท่ีรับประทานอาหารกลางวนั และทําธุระ
สว่นตวัในช่วงเวลาพกัเท่ียง 
 -  ช่วงสาย (9.00 – 11.00) เป็นช่วงท่ีมีผู้ ใช้งานเบาบางลง เพราะผ่านช่วงเวลาเร่งรีบ เวลา
เข้าทํางงาน เวลาเข้าโรงเรียนไปแล้ว ยกเว้นทางเท้าในย่านธุรกิจและการเช่ือมต่อคมนาคม (ก- 1 
CP-ALL) ท่ียงัมีการใช้งานพืน้ท่ีค่อนข้างมาก เพราะโดยรอบของพืน้ท่ี ก-1 นี ้นอกจากจะเป็น
สํานักงานของบริษัทต่างๆ แล้ว ยังมีห้างสรรพสินค้า ร้านค้า โรงแรม แหล่งท่องเท่ียว และ
ร้านอาหารอยูเ่ป็นจํานวนมาก 
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 -  ในช่วงเวลาบา่ย (13.00 – 16.00) นัน้ จะเห็นได้ว่าทางเท้าในย่านพาณิชยกรรมและการ
เช่ือมต่อคมนาคม นัน้มีผู้ ใช้งานมากท่ีสุด เน่ืองจากอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าและพืน้ท่ีเช่ือมต่อ
คมนาคมท่ีมีการใช้งานตลอดวนั และมีความหนาแน่นมากขึน้ในช่วงบา่ย 
 -  ในช่วงเวลาค่ํานัน้ (19.00 – 22.00) ทกุพืน้ท่ีจะมีความหนาแน่นลดลงจนเข้าขัน้เบาบาง 
เพราะผู้ ใช้งานส่วนใหญ่ได้กลบัเข้าท่ีพกัอาศยัจนเกือบหมดแล้ว ยกเว้นทางเท้า ก-1, ก-2 ท่ีมี
สถานท่ีท่องเท่ียวและแหลง่ค้าขายท่ีเปิดรับนกัท่องเท่ียวในตอนกลางคืน 
 -  จากข้อมลูข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทางเท้าท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อการคมนาคมสาธารณะอยู่ใน
บริเวณ จะมีผู้ ท่ีมาใช้งานมากขึน้ในเวลาเร่งดว่น (เช้า-เย็น) เน่ืองจากผู้ใช้งานจะต้องผ่านมาใช้งาน
เพ่ือเปล่ียนถ่ายการคมนาคมตอนออกไปทํางานและกลบัเข้าท่ีพกั 
 
 ความสมัพนัธ์ของแสงแดดท่ีส่งผลต่อการใช้พืน้ท่ี การใช้พืน้ท่ีทํากิจกรรมต่างๆ นัน้มี
ความสมัพนัธ์กบัแสงแดดท่ีสอ่งพืน้ท่ีทางเท้าดงันี ้
 -  พืน้ท่ีทางเท้า ก-2 (รพ.กรุงเทพคริสเตียน) ในช่วงสายถึงช่วงบา่ยนัน้ไม่มีการตัง้แผงขาย
ของบนพืน้ท่ีทางเท้า เพราะได้รับผลกระทบจากแสงแดดท่ีสอ่งทางเท้าในบริเวณนี ้พอถึงช่วงท่ีทาง
เท้าได้รับร่มเงาจากอาคารของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน พอ่ค้าแม่ค้าก็จะมาตัง้แผงขายของใน
พืน้ท่ีนีท้นัที 
 -  พืน้ท่ีทางเท้า ก-1 (CP-ALL) ปกติแล้วจะมีการใช้งานท่ีหนาแน่นตลอดวนั แตมี่ช่วงเวลา
หนึ่งท่ีมีการใช้งานเบาบางลงอย่างเห็นได้ชดัคือช่วงเวลาบ่าย เพราะเป็นช่วงท่ีแสงแดดตอนบ่าย
สอ่งทางเท้าบริเวณนีอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 -  จากการสํารวจทําให้เห็นได้ว่าความร้อนจากแสงแดดสง่ผลกระทบตอ่การใช้งานบนทาง
เท้า ทําให้ผู้ ใช้งานบางส่วนนัน้หลีกเล่ียงท่ีจะใช้งานในช่วงเวลาท่ีได้รับแดด ทําให้กิจกรรมบนทาง
เท้าในช่วงเวลาดงักลา่วนัน้เบาบางลงได้ 
 
 การรองรับกิจกรรมการใช้งานในช่วงท่ีมีผู้ ใช้งานหนาแน่นท่ีสุดในแต่ละพืน้ท่ีนัน้มีความ
สะดวกในการใช้งานแตกตา่งกนัไปดงันี ้
 -  พืน้ท่ี ก-1 (CP-ALL) ท่ีมีช่องทางเดนิกว้างท่ีสดุ แตใ่นช่วงท่ีมีการใช้งานพืน้ท่ีนัน้แออดัไป
ด้วยผู้คนท่ีมาใช้พืน้ท่ีนี ้ทําให้การสญัจรบนทางเท้านัน้ติดขดั ไม่ล่ืนไหล เกิดอุปสรรในการสญัจร 
และพืน้ท่ีทางเท้านีย้งัต้องรองรับกิจกรรมท่ีหลายหลาย เช่น การหยุดยืนรอ การค้าขาย จึงทําให้
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พืน้ท่ีทางเท้า ก-1 นี ้ไม่สามารถรองรับกับกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงท่ีมีการใช้งานสงูสดุได้อย่าง
เพียงพอ 
 -  พืน้ท่ี ก-2 (รพ.กรุงเทพคริสเตียน) ในช่วงเวลาเย็นนัน้ มีการตัง้แผงลอยค้าขายตลอดสอง
ข้างทางของช่องทางเดิน ทําให้ช่องทางเดินท่ีกว้างเพียง 1.20 เมตร นัน้ไม่สามารถสญัจรได้อย่าง
สะดวก เกิดการติดขดั แสดงให้เห็นว่าพืน้ท่ีช่องทางเดินท่ีกว้างเพียง 1.20 เมตรนัน้ ไม่สามารถ
ตอบสนองกบักิจกรรมสองกิจกรรม (การค้าขายและการสญัจร) ได้ในช่วงท่ีมีผู้คนใช้งานเป็นจํานวน
มาก 
 -  ในพืน้ท่ีศึกษาอ่ืนๆ ในช่วงเวลาท่ีมีผู้คนใช้งานสูงสดุนัน้เกิดความชลอตวัในการสญัจร
บ้าง แตไ่มถ่ึงกบัเกิดอปุสรรคตดิขดัหรือเกิดเป็นปัญหาในการใช้งานทางเท้าแตอ่ย่างใด เพราะพืน้ท่ี
ศกึษาอ่ืนๆ นัน้ ปริมาณการใช้งานบนทางเท้านัน้มีความเบาบางกวา่พืน้ท่ี ก-1 และ ก-2  
 
 4.6.2 สรุปผลการสาํรวจพืน้ที่ศึกษาทางด้านกายภาพ 
  4.6.2.1 แผนภมูิสรุปความกว้างของทางเท้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 160  รูปแผนภมูิแท่งแสดงความกว้างด้านกายภาพของพืน้ท่ีศกึษาตา่งๆ 
 
 จากแผนภมูิแสดงความกว้างของทางเท้าจะเห็นได้ว่าพืน้ท่ีทางเท้า ก-1 (CP-ALL) นัน้มี
ความกว้างน้อยท่ีสดุ (3.40 ม.) แตก่ลบัมีความกว้างของช่องทางเดินเท้ากว้างมากท่ีสดุ (2.20 ม.) 
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เม่ือเทียบกับทุกพืน้ท่ี แสดงให้เห็นว่าความกว้างของช่องทางเดินเท้านัน้สามารถแปลผกผนักับ
ขนาดความกว้างโดยรวมได้ เพ่ือให้สามารถรองรับการใช้งานของผู้ ใช้ท่ีมีปริมาณและความ
หนาแน่นมากได้ 
  4.6.2.2 สรุปลักษณะทางกายภาพของทางเท้าจากการลงพืน้ที่สาํรวจ 
 รูปแบบทางเท้าจากผลสํารวจพืน้ท่ีศกึษาทัง้หมดสามารถจําแนกเป็นรูปแบบตา่งๆ ได้ดงันี ้
 
1. ทางเท้าท่ีอยูต่ดิกบัอาคารพาณิช โดยท่ีมีชายคาย่ืนลํา้ออกมาในบริเวณทางเท้า 
 ทางเท้าลกัษณะนีจ้ะพบเห็นได้ทัว่ไปตามสองข้างทาง สว่นใหญ่จะเป็นทางเท้าท่ีอยู่ติดกบั
อาคารพาณิชหรือตึกแถวท่ีสร้างเม่ือนานมาแล้ว จึงสามารถมีชายคาย่ืนออกมารุกลํา้บริเวณทาง
เท้าได้ ส่งผลให้พืน้ท่ีใช้สอยใต้ชายคาสามารถใช้เดินเท้าได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถนําไปใช้
ปลกูต้นไม้ หรือใช้ทํากิจกรรมอ่ืนๆได้ ดงันัน้แนวของหลมุปลกูต้นไม้ แนวระบบสาธารณปูโภค และ
แนวอปุกรณ์ประกอบถนน จงึจําเป็นจะต้องวางเป็นแนวชิดขอบถนนได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านัน้ 
 หากทางเท้ามีความกว้างไม่มากนกัดงัเช่น ทางเท้าในพืน้ท่ีศกึษา ก-1 (CP-ALL) จะสง่ผล
ให้ระยะห่างจากชายคากบัขอบถนนเหลือพืน้ท่ีท่ีจํากดั จึงไม่สามารถปลกูต้นไม้ท่ีมีทรงพุ่มแผ่กว้าง
หรือต้นไม้ท่ีมีขนาดใหญ่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 161  รูปตดัแสดงรูปแบบทางกายภาพทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ก-1 
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2. ทางเท้าท่ีอยูต่ดิกบัอาคารเอกชน โดยท่ีไมมี่สว่นใดของอาคารย่ืนลํา้เข้ามาในทางเท้า 
 ทางเท้าลกัษณะนีไ้ด้แก่ ทางเท้าในพืน้ท่ีศกึษา ก-2 (ทางเท้าหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพคริส
เตียน) ทางเท้าในลกัษณะนีส้ามารถใช้พืน้ท่ีทํากิจกรรมได้หลากหลาย ตามแต่ท่ีจะออกแบบให้
สอดคล้องกบักิจกรรมการใช้งาน และสภาพแวดล้อม 
 ทางเท้าในพืน้ท่ีศึกษา ก-2 นี ้มีการจัดวางโดยให้ช่องทางเดินอยู่ตรงกลาง มีระบบ
สาธารณปูโภค อปุกรณ์ประกอบทางเท้า และแนวหลมุปลกูต้นไม้อยู่ในแนวท่ีท่ีชิดขอบถนน และมี
พืน้ท่ีอเนกประสงค์มีแนวหลมุปลกูไม้เลือ้ยและโครงตัง้อยู่ห่างจากขอบอาคารเล็กน้อย โดยพืน้ท่ี
บริเวณนีจ้ะได้รับแดดในเวลาเช้าถึงเท่ียง และในช่วงบา่ยอาคารของโรงพยาบาลจะช่วยบงัแดดให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 162  รูปตดัแสดงรูปแบบทางกายภาพทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ก-2 
 
3. ทางเท้าท่ีอยูต่ดิกบัพืน้ท่ีสีเขียวของท่ีดนิเอกชน กัน้ด้วยรัว้โปร่ง 
 พืน้ท่ีทางเท้าในลกัษณะนี ้ได้แก่ พืน้ท่ีทางเท้า ข-1 (สํานกังานตํารวจแห่งชาติ) และพืน้ท่ี
ทางเท้า ค-1 (UNESCO) ทางเท้าลกัษณะนีจ้ะมีช่องทางเดินอยู่ตรงกลางของพืน้ท่ีทางเท้า มีแนว
สาธารณปูโภค แนวอปุกรณ์ประกอบทางเท้า และแนวหลมุปลกูต้นไม้ อยบูริเวณชิดขอบถนน และ
มีแนวปลกูไม้พุ่มอยู่ชิดรัว้ของท่ีดินเอกชน สภาพพืน้ท่ีของท่ีดินข้างเคียงเป็นพืน้ท่ีโล่ง มีการปลูก
หญ้าแล้วต้นไม้ใหญ่ในขอบเขตท่ีดนิ สามารถให้ร่มเงาและสนุทรียภาพแก่ทางเท้าในบริเวณนัน้ได้ 
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 ความแตกต่างของพืน้ท่ีทางเท้า ข-1 (สํานกังานตํารวจแห่งชาติ) และพืน้ท่ีทางเท้า ค-1 
(UNESCO) คือพืน้ท่ีทางเท้า ข-1 (สํานกังานตํารวจแห่งชาติ) จะมีทางเดิน Skywalk ท่ีเช่ือมต่อ
พืน้ท่ีพาณิชยกรรมและระบบคมนาคมในพืน้ท่ีนีด้้วย และ ทางเท้า ข-1 (สํานกังานตํารวจแห่งชาติ) 
นัน้มีการนําสายส่งไฟฟ้าและสายส่งโทรศัพท์ลงไปไว้ใต้ดินแล้ว แต่ในขณะท่ีทางเท้า ค-1 
(UNESCO) นัน้ยงัมีสายสง่ไฟฟ้าและสายสง่โทรศพัท์อยูใ่นพืน้ท่ีบริเวณนีด้้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 163  รูปตดัแสดงรูปแบบทางกายภาพทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (สํานกังานตํารวจฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 164  รูปตดัแสดงรูปแบบทางกายภาพทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ค-1 
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4. พืน้ท่ีทางเท้าท่ีมีป้ายรถประจําทางขนาดใหญ่ในพืน้ท่ี 
 ทางเท้าลกัษณะนี ้ได้แก่ พืน้ท่ีศกึษา ข-1 (วดัปทมุวนาราม) พืน้ท่ีทางเท้านีมี้ขอบเขตติด
กบัรัว้ของวดัปทมุวนาราม ซึง่มีลกัษณะเป็นรัว้ทึบ พืน้ท่ีทางเท้าในบริเวณนีมี้ป้ายรถประจําทางตัง้
เรียงติดกนัถึง 3 ป้าย รองรับผู้ ใช้งานได้จํานวนมาก โดยท่ีป้ายรถประจําทางมีโครงสร้างและท่ีนัง่
ห่างจากขอบถนนเข้ามา 3.00 เมตร และมีพืน้ท่ีหลงัป้ายรถประจําทางกว้าง 1.00 เมตร 
 ส่วนพืน้ท่ีท่ีถดัจากป้านรถประจําทางจะมีช่องทางเดินเท้าอยู่ตรงกลางของทางเท้า มีแนว
อุปกรณ์ประกอบทางเท้าและแนวปลกูต้นไม้อยู่ชิดขอบถนน ส่วนพืน้ท่ีของทางเท้าท่ีอยู่ติดกับรัว้
ของวดัปทมุวนารามนัน้เป็นแนวไม้พุม่ระดบัต่ําและเป็นท่ีตัง้ของตู้โทรศพัท์สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 165  รูปตดัแสดงรูปแบบทางกายภาพทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (วดัปทมุวนาราม) 
 
5. พืน้ท่ีทางเท้าท่ีตดิกบัลานกลางแจ้งของท่ีดนิข้างเคียง 
 พืน้ท่ีทางเท้าในลกัษณะนีไ้ด้แก่ พืน้ท่ีศกึษา ค-2 (ทางเท้าหน้าสหกรณ์เอกมยั) พืน้ท่ีทาง
เท้า ค-2 นีมี้พืน้ท่ีข้างเคียงเป็นลานกิจกรรมเปิดโลง่ของสหกรณ์เอกมยั โดยท่ีลานกิจกรรมเปิดโลง่นี ้
มีร้านค้าขนาดเล็กตัง้อยู่ในบริเวณท่ีชิดกบัพืน้ท่ีทางเท้าด้วย ทางเท้าในบริเวณนีจ้ึงเป็นทางเท้าท่ีมี
การทํากิจกรรมท่ีเช่ือมตอ่สมัพนัธ์กนั ทัง้การสญัจรเข้าสูพื่น้ท่ีสหกรณ์เอกมยั หรือการทํากิจกรรมบน
ลานกิจกรรมกลางแจ้งก็ตาม บนลานกิจกรรมยงัมีทางเดินท่ีขนานไปกบัทางเท้าด้วย และบนลาน
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กิจกรรมมีต้นไม้เก่าขนาดใหญ่ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีแต่เดิม สามารถให้ร่มเงาและความร่มร่ืนกับทัง้ลาน
กิจกรรมกลางแจ้ง และทางเท้าได้ 
 ทางเท้าบริเวณนี  ้มีช่องทางเดินอยู่งตรงกลางของทางเท้า มีแนวสาธารณูปโภค แนว
อปุกรณ์ประกอบทางเท้า และแนวหลมุปลกูต้นไม้อยู่ริมทางเท้าชิดกบัขอบถนน พืน้ท่ีทางเท้าด้าน
ในท่ีติดกับพืน้ท่ีลานกลางแจ้ง มีการปลูกไม้พุ่มเป็นระดบั ขนานไปกับทางเดินเท้า และเว้นเป็น
ช่องวา่งในบริเวณทางเข้าสหกรณ์เอกมยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 166  รูปตดัแสดงรูปแบบทางกายภาพทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ค-2 
 
  4.6.2.3 ตารางสรุปข้อมูลวัสดุ กายภาพ และอุปกรณ์ประกอบทางเท้า 

สาธารณูปโภค
, อุปกรณ์

ประกอบทาง
เท้า 

ก-1 
ศาลาแดง-

ซอย
คอนแวนต์ 

ก-2 
รพ.กรุงเทพ 
คริสเตียน 

ข-1 
สาํนักงาน
ตาํรวจ
แห่งชาต ิ

ข-1 
วัดปทุม- 
วนาราม 

ค-1 
UNESCO 

ค-2 
สหกรณ์ 
เอกมัย 

วัสดุผิวทาง
เท้า 

กระเบือ้ง
คอนกรีตเรียบ 

กระเบือ้ง
คอนกรีตเรียบ 

บลอ็คคอนกรีต บลอ็คคอนกรีต บลอ็คคอนกรีต บลอ็คคอนกรีต 

เสาไฟฟ้า 

- - - - 2 ต้น @ 32 ม. 
ห่างจากขอบ
ถนน 0.5 ม.  
สงู 12 ม. 

2 ต้น @ 32 ม. 
ห่างจากขอบ
ถนน 0.5 ม.  
สงู 12 ม. 
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เสาโทรศัพท์ 

- - - - 3 ต้น @ 16 ม. 
ห่างจากขอบ
ถนน 0.5 ม.  
สงู 6 ม. 

3 ต้น @ 16 ม. 
ห่างจากขอบ
ถนน 0.5 ม.  
สงู 6 ม. 

ป้ายจราจร
ระดับสูง 

2 ป้าย ห่างจาก
ขอบถนน 1 ม. 
สงู 7 ม. 

1 ป้าย ห่างจาก
ขอบถนน 0.4ม. 
สงู 7 ม. 

1 ป้าย ห่างจาก
ขอบถนน 0.9ม. 
สงู 6 ม. 

- 1 ป้าย ห่างจาก
ขอบถนน 0.5ม. 
สงู 7 ม. 

1 ป้าย ห่างจาก
ขอบถนน 0.5ม. 
สงู 7 ม. 

ป้ายจราจร
ระดับสายตา 

2 ป้าย 
(0.4x1.2) ห่าง
จากขอบถนน 
0.8 ม. 

- 1 ป้าย 
(1.2x1.2) ห่าง
จากขอบถนน 
0.5 ม. 

1 ป้าย 
(0.4x0.6) ห่าง
จากขอบถนน 
0.6 ม. 

2 ป้าย 
(0.4x1.2) ห่าง
จากขอบถนน 
0.5-1.2 ม. 

2 ป้าย 
(0.8x1.2) ห่าง
จากขอบถนน 
0.5-3.2 ม. 

เสาไฟส่อง
สว่างถนน 

- - 2 ต้น @ 25 ม. 
ห่างจากขอบ
ถนน 0.8 ม.  
สงู 8 ม. 

2 ต้น @ 25 ม. 
ห่างจากขอบ
ถนน 0.8 ม.  
สงู 8 ม. 

- - 

เสาไฟส่อง
สว่างทางเท้า 

2 ต้น @ 20 ม. 
ห่างจากขอบ
ถนน 0.6 ม.  
สงู 3 ม. 

2 ต้น @ 22 ม. 
ห่างจากขอบ
ถนน 0.6 ม.  
สงู 3 ม. 

6 ต้น @ 4-8 ม. 
ห่างจากขอบ
ถนน 0.8 ม.  
สงู 3 ม. 

2 ต้น @ 20 ม. 
ห่างจากขอบ
ถนน 0.6 ม.  
สงู 3 ม. 

3 ต้น @ 13-15 
ม. ห่างจาก
ขอบถนน 0.5 
ม. สงู 3 ม. 

- 

ตู้โทรศัพท์ 
- - - 2 ตู้ (1x1x2) 

ตัง้ชิดริมรัว้วดั
ปทมุวนาราม 

- 2 ตู้ (1x1x2) 
ห่างจากขอบ
ถนน 0.2 ม. 

ตู้ไปรษณีย์ 
1 ตู้ ห่างจาก
ขอบถนน 0.2ม. 

- - - - - 

ตู้จราจร, งาน
ระบบ 

2 ตู้ ห่างจาก
ขอบถนน 0.4ม. 

1 ตู้ (1x2x1.4) 
ห่างจากขอบ
ถนน 0.4ม. 

- 2 ตู้ 
(0.5x1.2x1.6) 
ห่างจากขอบ
ถนน 2.3 ม. 

1 ตู้ ห่างจาก
ขอบถนน 0.3ม. 

- 

ถังขยะ 
- - 1 ถงั ห่างจาก

ขอบถนน 0.3ม. 
- 1 ถงั ห่างจาก

ขอบถนน 0.4ม. 
1 ถงั ห่างจาก
ขอบถนน 0.4ม. 

ป้ายโฆษณา 

2 ป้าย (1x1.5) 
ห่างจากขอบ
ถนน 0.7 ม. 

2 ป้าย 
(1.2x1.5) ห่าง
จากขอบถนน 
0.6 ม. 

1 ป้าย (1 x1.5) 
ห่างจากขอบ
ถนน 1.5 ม. 

1 ป้าย (1 x1.5) 
ห่างจากขอบ
ถนน 1.2 ม. 

1 ป้าย (1 x1.5) 
ห่างจากขอบ
ถนน 0.6 ม. 

2 ป้าย (1x1.5) 
ห่างจากขอบ
ถนน 0.6 ม. 

ป้ายรถเมล์ 
- - - 3 ป้าย เรียง

ติดกนั ห่างจาก
ขอบถนน 2.8ม. 

1 ป้าย ห่างจาก
ขอบถนน 3 ม. 

- 

ป้าย TAXI 
- - 1 ป้าย เว้าท่ี

จอด 1.8 ม. 
- - 1 ป้าย เว้าท่ี

จอด 1.8 ม. 
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ตารางท่ี 22  ตารางแสดงสาธารณปูโภคและอปุกรณ์ประกอบทางเท้าบนพืน้ท่ีศกึษาตา่งๆ 
 
 จากข้อมลูในตารางด้านบน สามารถสรุปเป็นข้อมลูเปรียบเทียบแตล่ะพืน้ท่ีศกึษาได้ดงันี ้
 -  พืน้ท่ีทางเท้า ก-1 (CP-ALL) และพืน้ท่ีทางเท้า ก-2 (รพ.กรุ่งเทพคริสเตียน) ซึง่ทัง้สอง
พืน้ท่ีศกึษานีเ้ป็นพืน้ท่ีทางเท้าในยา่นธุรกิจถนนสีลม ทัง้สองทางเท้ามีการใช้วสัดปุพืูน้เป็นกระเบือ้ง
คอนกรีตเรียบ ต่างจากพืน้ท่ีศึกษาอ่ืนๆ ท่ีมีการปูพืน้ด้วยบล็อคคอนกรีต ซึ่งการใช้กระเบือ้ง
คอนกรีตเรียบนี  ้จะทําให้พืน้ท่ีทางเท้าเกิดความสวยงาม ราบเรียบ และมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากกว่าการใช้บล็อคคอนกรีต สามารถส่งเสิรมทศันียภาพ และการใช้งานบนพืน้ท่ีทาง
เท้าได้ดียิ่งขึน้ 
 -  พืน้ท่ีทางเท้า ค-1 (UNESCO) และ พืน้ท่ีทางเท้า ค-2 (สหกรณ์เอกมยั) ทัง้สองพืน้ท่ี
ตัง้อยู่บนถนนสขุมุวิท ซึง่ถนนสขุมุวิทในช่วงบริเวณนีย้งัไม่ได้นําเสาและสายส่งไฟฟ้า โทรศพัท์ ลง
ไปฝังไว้ใต้ดิน ซึ่งสายส่งโทรศพัท์และสายไฟฟ้านี ้มีความหนาแน่นเป็นอย่างมาก ไม่เป็นระเบียบ 
รกรุงรัง เป็นมลพิษทางสายตา และยงัเกิดเป็นอปุสรรคในการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้ เพราะแนว
สายไฟฟ้าอยู่ในแนวเดียวกนักบัแนวหลมุปลกูต้นไม้ และอาจเกิดเป็นอุปสรรคในการใช้พืน้ท่ีทาง
เท้าได้ 
 -  ป้ายจราจรระดบัสูงนัน้ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อการใช้งานทางเท้ามากนัก จะมีเพียง
ต่อม่อและโคนเสาของป้ายจราจรบางป้าย ท่ีไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกนักบัอปุกรณ์ประกอบทางเท้า
อ่ืนๆ ก่อให้เกิดความไมเ่ป็นระเบียบและเป็นอปุสรรคในการใช้งานได้ 
 -  ป้ายจราจรในระดบัสายตานัน้ ขนาดของป้ายและตําแหน่งของป้ายมีความสําคญัตอ่การ
ใช้งานเป็นอย่างมาก ผู้ ท่ีใช้รถใช้ถนนจะต้องใช้งานได้อย่างสะดวก เห็นได้ชัด ในขณะเดียวกัน
ตําแหน่งของป้ายนัน้ ต้องไม่รบกวนการใช้งานพืน้ท่ีบนทางเท้าด้วย จากตารางจะเห็นได้ว่าในบาง
พืน้ท่ีมีการตดิตัง้ป้ายจราจรอยา่งไมเ่ป็นระเบียบ ขวางทางสญัจรในช่องทางเดนิเท้า เช่นพืน้ท่ีศกึษา 
ค-1 (UNESCO) 
 -  ในพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (วดัปทมุวนาราม) และพืน้ท่ีศกึษา ค-2 (สหกรณ์เอกมยั) นัน้ได้มีการ
ติดตัง้ตู้ โทรศพัท์สาธารณะอยู่บนพืน้ท่ีทางเท้า แต่ตําแหน่งในการติดตัง้ของทัง้สองพืน้ท่ีนีต้่างกัน

เหลือทางเดิน
เท้า 1.4 ม. 

เหลือทางเดิน
เท้า 1 ม. 

อ่ืนๆ 

- - - รัว้ขอบถนน 
ยาว 6 ม. ห่าง
จากขอบถนน 
0.15 ม. 

- - 
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ออกไป โดยท่ีตู้ โทรศพัท์ในพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (วดัปทมุวนามราม) นัน้ตัง้ชิดกบัรัว้ของวดัปทมุวนาราม 
เพ่ือไม่ให้ไปกีดขวางช่องทางเดินเท้า และไม่ไปกีดขวางบดบงัการใช้งานในพืน้ท่ีป้ายรถประจําทาง 
สว่นในพืน้ท่ีศกึษา ค-2 (สหกรณ์เอกมยั) ตู้ โทรศพัท์ได้ตัง้อยู่ริมทางเท้า ชิดขอบถนน เพ่ือให้อยู่ใน
แนวเดียวกนักบัระบบสาธารณปูโภคและหลมุปลกูต้นไม้ ไมไ่ปสง่ผลกระทบตอ่ช่องทางเดนิเท้า 
 -  ในเกือบทกุพืน้ท่ีศกึษาจะมีป้ายโฆษณาติดตัง้อยู่บนทางเท้าด้วย ซึง่ป้ายโฆษณาท่ีตัง้อยู่
บนทางเท้านัน้มีขนาดใหญ่พอสมควร ป้ายโฆษณาจึงสามารถทําให้เกิดทศันียภาพท่ีไม่สวยงาม 
เป็นมลพิษทางสายตาได้ อีกทัง้ตําแหน่งในการติดตัง้ หากย่ืนส่วนใดส่วนหนึ่งของป้ายโฆษณารุก
ลํา้เข้ามาในบริเวณช่องทางเดนิเท้าแล้ว จะทําให้เกิดเป็นอปุสรรคในการใช้ทางเดนิเท้าได้ 
 -  ป้ายรถประจําทางเป็นพืน้ท่ีเช่ือมต่อการคมนาคมของชนชัน้แรงงาน พนกังาน นกัเรียน 
นกัศึกษา และเป็นพืน้ท่ีเช่ือมผู้คนท่ีมาจากสถานท่ีอ่ืน ท่ีไม่มีระบบขนส่งมวลชนระบบราง ดงันัน้
พืน้ท่ีทางเท้าจึงมีความจําเป็นจะต้องรองรับการใช้งานของป้ายรถประจําทางได้อย่างสะดวก และ
เป็นอปุสรรคต่อผู้ ใช้ทางเดินเท้าให้น้อยท่ีสดุด้วย ดงัเช่นพืน้ท่ีศึกษา ข-1 (วดัปทมุวนาราม) และ 
พืน้ท่ีศกึษา ค-2 (UNESCO) ท่ีเป็นพืน้ท่ีทางเท้าท่ีเช่ือมตอ่การคมนาคมของชนชัน้แรงงานด้วย 
 -  ในพืน้ท่ีทางเท้าท่ีมีจดุจอดรถบริการสาธารณะ (ป้ายรถ TAXI) จะมีการตดัทางเท้าให้เว้า
เข้าไปเพ่ือให้รถ TAXI นัน้สามารถเข้ามาจอดรับผู้ โดยสารได้ จึงทําให้พืน้ท่ีทางเท้าและช่องทางเดิน
เท้านัน้คบัแคบลงจนสญัจรผา่นไมส่ะดวก 
 -  รัว้กนัทางเท้าเป็นอปุกรณ์ประกอบทางเท้าเพ่ือความปลอดภยั ป้องกนัไมใ่ห้ผู้ใช้งานพลดั
ตกไปบนถนน และสามารถนํามาใช้ในการจํากดัการใช้ทางเท้าได้เช่นกนั เช่น กัน้ไม่ให้ผู้ ใช้งานเดิน
ขึน้ลงทางเท้าในจดุท่ีไมเ่หาะสม หรือกัน้ไมใ่ห้รถเข็นขายของขึน้มาขายในพืน้ท่ีท่ีไมใ่ช่จดุค้าขายได้ 
 
 4.6.3 สรุปผลการสาํรวจพืน้ที่ศึกษาทางด้านพืชพรรณ 
  4.6.3.1 ตารางสรุปด้านพืชพรรณของพืน้ที่ศึกษา ก-1 (ทางเท้าหน้าอาคารสี
บุญเรือง๑ CP-ALL 7-Eleven) 
ประเภทของพืช

พรรณ 
ตาํแหน่งของ 
พืชพรรณ 

พืชพรรณ 
ความสมบูรณ์ของ

พืชพรรณ 
ไม้ยืนต้น : มีการปลกู
ไม้ยืนต้นจํานวน 4 ต้น 
เพียงประเภทเดียว 
ถกูใช้ในการลดความ
กระด้าง และให้ร่มเงา

ไม้ยืนต้น : มีการปลกู
ต้นไม้ห่างจากขอบ
ถนน 0.70 ม. มี
ระยะหา่งระหวา่งต้น 
6-8 ม. มีขนาดหลมุ

ไม้ยืนต้น : ต้นไม้ท่ี
ปลกูคือต้นประดู่
องัสนา ซึง่เป็นต้นไม้ท่ี
นิยมปลกูบนทางเท้า 
เน่ืองจากเป็นต้นไม้ท่ี

ไม้ยืนต้น : ต้นประดู่
ในพืน้ท่ีนีมี้ขนาดลํา
ต้นประมาณ 0.30 ม. 
มีความสมบรูณ์ของ
ก่ิงและลําต้นปาน
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กบัทางเท้า แตด้่วย
พืน้ท่ีมีจํากดัทําให้ทรง
พุม่มีขนาดไมใ่หญ่ 
ไมไ่ด้สามารถให้ร่ม
เงากบัทางเท้าได้
ทัง้หมด 

ปลกู 0.90 x 0.90 ม. 
มีขอบคนัปนูยกสงู
ขึน้มา 0.20 ม. คนั
ขอบปนูอยูห่า่งจาก
ถนน 0.30 ม. อยูใ่น
แนวเดียวกบั
สาธารณปูโภคและ
อปุกรณ์ประกอบทาง
เท้า ทําให้มีการเบียด
กบัเสากล้อง CCTV 
บ้างในบางต้น  
 
ต้นไม้ในบริเวณนี ้
ได้รับแสงแดดช่วง
สาย-เย็น (60% ของ
แสงทัง้วนั) 

มีพุม่ใบหนา ชอบแดด 
โตได้ในดนิทัว่ไป มี
อตัราการเจริญเตบิโต
เร็วแตส่ามารถตดัแตง่
ก่ิงควบคมุขนาดของ
ต้นไม้ได้ง่าย มีโรค
และแมลงคือ ปลวก
และมอดกินเปลือกลํา
ต้น 

กลาง มีโครงสร้างก่ิง
ก้านท่ีคอ่นข้างบาง 
ทรงพุม่มีความ
สมบรูณ์ปานกลาง
เพราะถกูตดัแตง่ไป
พอสมควร เน่ืองจาก
ต้องควบคมุระยะทรง
พุม่ไมใ่ห้ไปชนกบั
อาคารข้างเคียง และ
การตดัแตน่ัน้ มีการ
ตดัแตง่ท่ีไมถ่กูต้อง 
เกินพอดี ทําให้ความ
สมบรูณ์ของต้นไม้นัน้
ลดลง 

ตารางท่ี 23  ตารางสรุปด้านพืชพรรณของพืน้ท่ีศกึษา ก-1 
 
  4.6.3.2 ตารางสรุปด้านพืชพรรณของพืน้ที่ศึกษา ก-2 (ทางเท้าหน้า
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตยีน) 
ประเภทของพืช

พรรณ 
ตาํแหน่งของ 
พืชพรรณ 

พืชพรรณ 
ความสมบูรณ์ของ

พืชพรรณ 
ไม้ยืนต้น : มีการปลกู
ไม้ยืนต้นจํานวน 9 ต้น 
เพ่ือใช้ในการลดความ
กระด้าง และให้ร่มเงา
กบัทางเท้า แตด้่วย
ต้นไม้ในบริเวณนีข้าด
ความสมบรูณ์ ทําให้
ไมส่ามารถให้ร่มเงา

ไม้ยืนต้น : มีการปลกู
ต้นไม้ห่างจากขอบ
ถนน 0.70 ม. มี
ระยะหา่งระหวา่งต้น 
6-8 ม. มีขนาดหลมุ
ปลกู 0.90 x 0.90 ม. 
มีขอบคนัปนูยกสงู
ขึน้มา 0.15 ม. คนั

ไม้ยืนต้น : ต้นไม้ท่ี
ปลกูคือต้นประดู่
องัสนา ซึง่เป็นต้นไม้ท่ี
นิยมปลกูบนทางเท้า 
เน่ืองจากเป็นต้นไม้ท่ีมี
พุม่ใบหนา ชอบแดด 
โตได้ในดนิทัว่ไป มี
อตัราการเจริญเตบิโต

ไม้ยืนต้น : ต้นประดูใ่น
พืน้ท่ีนีมี้ขนาดลําต้น
ประมาณ 0.30 ม. มี
ความสมบรูณ์ของก่ิง
และลําต้นต่ํามาก 
เพราะถกูตดัแตง่ก่ิง
ก้านและใบออกไปจน
เกือบจะกดุด้วน และ
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และความร่มร่ืนใน
พืน้ท่ีบริเวณนีไ้ด้ 
 
ไม้เลือ้ย : มีการปลกู
ไม้เลือ้ยเป็นซุ้มๆ 
จํานวน 7 ซุ้ม เพ่ือช่วย
เพิ่มร่มเงาให้กบัทาง
เท้าซึง่สามารถให้ร่ม
เงาเพิ่มเตมิกบัทางเท้า
ได้เป็นอยา่งดี 

ขอบปนูอยูห่า่งจาก
ถนน 0.30 ม. อยูใ่น
แนวเดียวกบัอปุกรณ์
ประกอบทางเท้า 
 
ไม้เลือ้ย : มีการปลกู
ไม้เลือ้ยห่างจากขอบ
ถนน 3.30 ม. มี
ระยะหา่งระหวา่งต้น 
6-8 ม. มีขนาดหลมุ
ปลกู 0.80 x 0.80 ม. 
ไมมี่แผน่ปิดปากหลมุ 
มีบลอ็คปนูชนิดพรุน
เรียงอยูเ่ตม็หลมุปลกู 
โครงไม้เลือ้ยเป็นโครง
เหลก็ขนาด 1.20 x 
1.20 ม. สงู 2.40 ม. 
 
ต้นไม้ในบริเวณนีไ้ด้รับ
แสงแดดช่วงเช้า-บา่ย 
(60% ของแสงทัง้วนั) 

เร็วแตส่ามารถตดัแตง่
ก่ิงควบคมุขนาดของ
ต้นไม้ได้ง่าย มีโรคและ
แมลงคือ ปลวกและ
มอดกินเปลือกลําต้น 
 
ไม้เลือ้ย : มีการปลกู
ต้นการเวก ซึง่นิยม
ปลกูเป็นซุ้มบนทาง
เท้า เน่ืองจากเป็นไม้
ไมผ่ลดัใบ โตได้ในดนิ
ทัว่ไป ชอบแดด เตบิโต
เร็ว และมีพุม่ใบหนา 
ให้ร่มเงาได้ดี มีโรค
และแมลงคือ หนอน
ปลอกกินใบ 

การตดัแตน่ัน้ มีการ
ตดัแตง่ท่ีไมถ่กูต้อง 
เกินพอดี ทําให้ความ
สมบรูณ์ของต้นไม้นัน้
ลดลง ไมส่ามารถให้
ร่มเงาได้เลย 
 
ไม้เลือ้ย : ต้นกาลเวก
นัน้มีความสมบรูณ์
มาก มีพุม่ใบท่ีหนาทบึ 
ให้ร่มเงาได้ดี แตข่าด
การตดัแตง่ทําให้มีก่ิง
ท่ีห้อยย้อยลงมา
รบกวนการใช้ทางเท้า
ได้ 

ตารางท่ี 24  ตารางสรุปด้านพืชพรรณของพืน้ท่ีศกึษา ก-2 
 
  4.6.3.3 ตารางสรุปด้านพืชพรรณของพืน้ที่ศึกษา ข-1 (ทางเท้าหน้า
สาํนักงานตาํรวจแห่งชาต)ิ 
ประเภทของพืช

พรรณ 
ตาํแหน่งของ 
พืชพรรณ 

พืชพรรณ 
ความสมบูรณ์ของ

พืชพรรณ 
ไม้ยืนต้น : มีการปลกู
ไม้ยืนต้นจํานวน 6 ต้น 
เพ่ือใช้ในการลดความ

ไม้ยืนต้น : มีการปลกู
ต้นไม้ห่างจากขอบ
ถนน 0.75 ม. มี

ไม้ยืนต้น : ต้นไม้ท่ี
ปลกูคือต้นประดู่
องัสนา ซึง่เป็นต้นไม้ท่ี

ไม้ยืนต้น : ต้นประดู่
ในพืน้ท่ีนีมี้ขนาดลํา
ต้นประมาณ 0.15 ม. 
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กระด้าง และให้ร่มเงา
กบัทางเท้า แตด้่วย
ต้นไม้ในบริเวณนีย้งัมี
ขนาดท่ีเลก็อยู ่
สามารถให้ร่มเงาและ
ความร่มร่ืนในพืน้ท่ี
บริเวณนีไ้ด้ไมม่ากนกั 
 
ไม้พุม่ : มีการปลกูไม้
พุม่เป็นแนวขนานไป
กบัทางเดนิเท้า 
เพ่ือให้ช่วยลดความ
กระด้างของทางเท้า 

ระยะหา่งระหวา่งต้น 
3.5-5 ม. มีขนาดหลมุ
ปลกู 0.80 x 0.80 ม. 
ไมมี่แผน่ปิดปากหลมุ
และขอบคนัปนูกัน้
ขอบหลมุ ขอบหลมุ
ปลกูอยูห่า่งจากขอบ
ถนน 0.30-0.60 ม. 
อยูใ่นแนวเดียวกบั
อปุกรณ์ประกอบทาง
เท้า  
 
ไม้พุม่ : มีการปลกูต้น
แก้วริมรัว้ของ
สํานกังานตํารวจ
แห่งชาต ิสงูขึน้มา 
1.20 ม. หลมุปลกู
กว้าง 0.80 ม. มีการ
ยกขอบคนัหลมุปลกู
ขึน้มา 0.10 ม. และมี
การปลกูต้นเข็มใน
กระบะปนู สงู 0.30 
ม. เป็นแนวเดียวกบั
อปุกรณ์ประกอบทาง
เท้า มีความกว้าง
กระบะปลกู 0.50 ม. 
ยกขอบกระบะขึน้มา 
0.15 ม. 
 

นิยมปลกูบนทางเท้า 
เน่ืองจากเป็นต้นไม้ท่ี
มีพุม่ใบหนา ชอบแดด 
โตได้ในดนิทัว่ไป มี
อตัราการเจริญเตบิโต
เร็วแตส่ามารถตดัแตง่
ก่ิงควบคมุขนาดของ
ต้นไม้ได้ง่าย มีโรค
และแมลงคือ ปลวก
และมอดกินเปลือกลํา
ต้น 
 
ไม้พุม่ : มีการปลกูต้น
แก้ว และต้นเข็ม ซึง่
นิยมปลกูเป็นพุม่บน
ทางเท้า เน่ืองจากเป็น 
โตได้ดีในดนิทัว่ไป 
ชอบแดด อตัราการ
ตบิโตปานกลาง ดอก
มีกลิน่หอม  สามารถ
ปลกูเป็นกลุม่และตดั
แตง่เป็นพุม่เป็นรัว้ได้
ง่าย 

มีความสมบรูณ์ของ
ก่ิงและลําต้น
คอ่นข้างมาก แต่
ต้นไม้ยงัมีขนาดเลก็
อยู ่จงึทําให้ทรงพุม่มี
ขนาดท่ีไมใ่หญ่มาก
นกั สามารถให้ร่มเงา
ได้ไมค่รอบคลมุ
ทัง้หมด 
 
ไม้พุม่ : ต้นแก้วและ
ต้นเข็มในบริเวณนีมี้
ความสมบรูณ์ดี ปลกู
เป็นแนวได้สวยงาม 
แตย่งัไมห่นาแน่น
เท่าท่ีควร 
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ต้นไม้ในบริเวณนี ้
ได้รับแสงแดดช่วง
สาย-เย็น (80% ของ
แสงทัง้วนั) 

ตารางท่ี 25  ตารางสรุปด้านพืชพรรณของพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (ทางเท้าหน้าสํานกังานตํารวจแห่งชาต)ิ 
  4.6.3.4 ตารางสรุปด้านพืชพรรณของพืน้ที่ศึกษา ข-1 (ทางเท้าหน้าวัดปทุม
วนาราม) 
ประเภทของพืช

พรรณ 
ตาํแหน่งของ 
พืชพรรณ 

พืชพรรณ 
ความสมบูรณ์ของ

พืชพรรณ 
ไม้ยืนต้น : มีการปลกู
ไม้ยืนต้นจํานวน 3 ต้น 
เพ่ือใช้ในการลดความ
กระด้าง และให้ร่มเงา
กบัทางเท้า แตด้่วย
ต้นไม้ในบริเวณนีย้งัมี
ขนาดท่ีเลก็อยู ่
สามารถให้ร่มเงาและ
ความร่มร่ืนในพืน้ท่ี
บริเวณนีไ้ด้ไมม่ากนกั 
 
ไม้พุม่ : มีการปลกูไม้
พุม่เป็นแนวขนานไป
กบัทางเดนิเท้า 
เพ่ือให้ชว่ยลดความ
กระด้างของทางเท้า 

ไม้ยืนต้น : มีการปลกู
ต้นไม้ห่างจากขอบ
ถนน 0.70 ม. มี
ระยะหา่งระหวา่งต้น 
5 ม. มีขนาดหลมุปลกู 
0.80 x 0.80 ม. ไมมี่
แผน่ปิดปากหลมุและ
ขอบคนัปนูกัน้ขอบ
หลมุ แตมี่บลอ็คปนู
ชนิดพรุนคลมุปาก
หลมุปลกูอยู ่ขอบ
หลมุปลกูอยูห่า่งจาก
ขอบถนน 0.30 ม. อยู่
ในแนวเดียวกบั
อปุกรณ์ประกอบทาง
เท้า  
 
ไม้พุม่ : มีการปลกูต้น
เข็มริมรัว้ของวดัปทมุ
วนาราม สงูขึน้มา 
0.30 ม. หลมุปลกู

ไม้ยืนต้น : ต้นไม้ท่ี
ปลกูคือต้นประดู่
องัสนา ซึง่เป็นต้นไม้ท่ี
นิยมปลกูบนทางเท้า 
เน่ืองจากเป็นต้นไม้ท่ี
มีพุม่ใบหนา ชอบแดด 
โตได้ในดนิทัว่ไป มี
อตัราการเจริญเตบิโต
เร็วแตส่ามารถตดัแตง่
ก่ิงควบคมุขนาดของ
ต้นไม้ได้ง่าย มีโรค
และแมลงคือ ปลวก
และมอดกินเปลือกลํา
ต้น 
 
ไม้พุม่ : มีการปลกูต้น
เข็ม ซึง่นิยมปลกูเป็น
พุม่บนทางเท้า 
เน่ืองจากเป็น โตได้ดี
ในดนิทัว่ไป ชอบแดด 
อตัราการตบิโตปาน

ไม้ยืนต้น : ต้นประดู่
ในพืน้ท่ีนีมี้ขนาดลํา
ต้นประมาณ 0.15 ม. 
มีความสมบรูณ์ของ
ก่ิงและลําต้นไมม่าก
นกั ต้นไม้ยงัมีขนาด
เลก็อยู ่และถกูตดัแตง่
ไปพอสมควร จงึทําให้
ทรงพุม่นัน้เบาบาง 
สามารถให้ร่มเงาได้
น้อยมาก 
 
ไม้พุม่ : ต้นเข็มใน
บริเวณนีมี้ความ
สมบรูณ์ดี ปลกูเป็น
แนวได้สวยงาม แตย่งั
ไมห่นาแนน่เทา่ท่ีควร 
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กว้าง 0.80 ม. มีการ
ยกขอบคนัหลมุปลกู
ขึน้มา 0.10 ม. 
 
ต้นไม้ในบริเวณนี ้
ได้รับแสงแดดช่วง
เช้า-บา่ยแก่ (80% 
ของแสงทัง้วนั) 

กลาง ดอกมีกลิน่หอม  
สามารถปลกูเป็นกลุม่
และตดัแตง่เป็นพุม่
เป็นรัว้ได้งา่ย 

ตารางท่ี 26  ตารางสรุปด้านพืชพรรณของพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (ทางเท้าหน้าวดัปทมุวนาราม) 
 
  4.6.3.5 ตารางสรุปด้านพืชพรรณของพืน้ที่ศึกษา ค-1 (ทางเท้าหน้าองค์การ 
UNESCO) 
ประเภทของพืช

พรรณ 
ตาํแหน่งของ 
พืชพรรณ 

พืชพรรณ 
ความสมบูรณ์ของ

พืชพรรณ 
ไม้ยืนต้น : มีการปลกู
ไม้ยืนต้นจํานวน 4 ต้น 
เพ่ือใช้ในการลดความ
กระด้าง และให้ร่มเงา
กบัทางเท้า แตด้่วย
ต้นไม้ในบริเวณนีข้าด
ความสมบรูณ์ ทําให้
ไมส่ามารถให้ร่มเงา
และความร่มร่ืนใน
พืน้ท่ีบริเวณนีไ้ด้ 
 
ไม้เลือ้ย : มีการปลกู
ไม้เลือ้ยเป็นซุ้ม 
จํานวน 1 ซุ้ม เพ่ือช่วย
เพิ่มร่มเงาให้กบัทาง
เท้าซึง่สามารถให้ร่ม

ไม้ยืนต้น : มีการปลกู
ต้นไม้ห่างจากขอบ
ถนน 0.50 ม. มี
ระยะหา่งระหวา่งต้น 
5-6 ม. มีขนาดหลมุ
ปลกู 0.90 x 0.90 ม. 
มีขอบคนัปนูยกสงู
ขึน้มา 0.20 ม. คนั
ขอบปนูอยูห่า่งจาก
ถนน 0.15 ม. อยูใ่น
แนวเดียวกบัสายสง่
ไฟฟ้าและอปุกรณ์
ประกอบทางเท้า 
 
ไม้เลือ้ย : มีการปลกู
ไม้เลือ้ยห่างจากขอบ

ไม้ยืนต้น : ต้นไม้ท่ี
ปลกูคือต้นประดู่
องัสนา ซึง่เป็นต้นไม้ท่ี
นิยมปลกูบนทางเท้า 
เน่ืองจากเป็นต้นไม้ท่ีมี
พุม่ใบหนา ชอบแดด 
โตได้ในดนิทัว่ไป มี
อตัราการเจริญเตบิโต
เร็วแตส่ามารถตดัแตง่
ก่ิงควบคมุขนาดของ
ต้นไม้ได้ง่าย มีโรคและ
แมลงคือ ปลวกและ
มอดกินเปลือกลําต้น 
ไม้เลือ้ย : มีการปลกู
ต้นการเวก ซึง่นิยม
ปลกูเป็นซุ้มบนทาง

ไม้ยืนต้น : ต้นประดูใ่น
พืน้ท่ีนีมี้ขนาดลําต้น
ประมาณ 0.30 ม. มี
ความสมบรูณ์ของก่ิง
และพุม่ใบคอ่นข้างต่ํา 
เพราะถกูตดัแตง่ก่ิง
ก้านและใบออกไปเพ่ือ
ไมใ่ห้ไปสง่ผลกระทบ
ตอ่แนวสายสง่ไฟฟ้า 
สายโทรศพัท์ และการ
ตดัแตน่ัน้ มีการตดั
แตง่ท่ีไมถ่กูต้อง เกิน
พอดี ทําให้ความ
สมบรูณ์ของต้นไม้นัน้
ลดลง ไมส่ามารถให้
ร่มเงาได้ 
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เงาเพิ่มเตมิกบัทางเท้า
ได้เป็นอยา่งดี และซุ้ม
ไม้เลือ้ยยงัชว่ยให้ไม่
บดบงัในระดบัสายตา 
ช่วยให้มองเห็นรถ
ประจําทางได้สะดวก
มากขึน้ 
 
ไม้พุม่ : มีการปลกูไม้
พุม่เป็นแนวขนานไป
กบัทางเดนิเท้า เพ่ือให้
ช่วยลดความกระด้าง
ของทางเท้า 

ถนน 0.30 ม. มี
ระยะหา่งระหวา่งต้น 5 
ม. มีขนาดหลมุปลกู 
0.80 x 0.80 ม. ไมมี่
แผน่ปิดปากหลมุ แตมี่
บลอ็คปนูชนิดพรุน
เรียงอยูเ่ตม็หลมุปลกู 
โครงไม้เลือ้ยเป็นโครง
เหลก็ขนาด 1.20 x 
8.00 ม. สงู 2.40 ม. 
 
ไม้พุม่ : มีการปลกูต้น
เข็มริมรัว้ขององค์การ 
UNESCO สงู 1.00 ม. 
หลมุปลกูกว้าง 0.50 
ม. มีการยกขอบคนั
หลมุปลกูขึน้มา 0.10 
ม.และต้นชาฮกเกีย้น 
สงู 0.60 ม. หลมุปลกู
กว้าง 0.40 ม. มีการ
ยกขอบคนัหลมุปลกู
ขึน้มา 0.10 ม. 
 
ต้นไม้ในบริเวณนีไ้ด้รับ
แสงแดดช่วงเช้า-บา่ย
แก่ (80% ของแสงทัง้
วนั) 

เท้า เน่ืองจากเป็นไม้
ไมผ่ลดัใบ โตได้ในดนิ
ทัว่ไป ชอบแดด เตบิโต
เร็ว และมีพุม่ใบหนา 
ให้ร่มเงาได้ดี มีโรค
และแมลงคือ หนอน
ปลอกกินใบ 
 
ไม้พุม่ : มีการปลกูต้น
เข็มและต้นชาฮกเกีย้น 
ซึง่นิยมปลกูเป็นพุม่
บนทางเท้า เน่ืองจาก
เป็น โตได้ดีในดนิ
ทัว่ไป ชอบแดด อตัรา
การตบิโตปานกลาง 
สามารถปลกูเป็นกลุม่
และตดัแตง่เป็นพุม่
เป็นรัว้ได้งา่ย 

 
ไม้เลือ้ย : ต้นกาลเวก
นัน้มีความสมบรูณ์
มาก มีพุม่ใบท่ีหนาทบึ 
ให้ร่มเงาได้ดี แตโ่ครง
เหลก็ท่ีรองรับไม้เลือ้ย
นีอ้ยูใ่นสภาพท่ีไม่
สมบรูณ์มีความเอียง 
 
ไม้พุม่ : ต้นเข็มและต้น
ชาฮกเกีย้นในบริเวณนี ้
มีความสมบรูณ์ดี ปลกู
เป็นแนวได้สวยงาม 

ตารางท่ี 27  ตารางสรุปด้านพืชพรรณของพืน้ท่ีศกึษา ค-1 
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  4.6.3.6 ตารางสรุปด้านพืชพรรณของพืน้ที่ศึกษา ค-2 (ทางเท้าหน้าสหกรณ์
เอกมัย) 
ประเภทของพืช

พรรณ 
ตาํแหน่งของ 
พืชพรรณ 

พืชพรรณ 
ความสมบูรณ์ของ

พืชพรรณ 
ไม้ยืนต้น : มีการปลกู
ไม้ยืนต้นจํานวน 4 ต้น 
เพ่ือใช้ในการลดความ
กระด้าง และให้ร่มเงา
กบัทางเท้า แตด้่วย
ต้นไม้ในบริเวณนีข้าด
ความสมบรูณ์ ทําให้
ไมส่ามารถให้ร่มเงา
และความร่มร่ืนใน
พืน้ท่ีบริเวณนีไ้ด้ 
 
ไม้เลือ้ย : มีการปลกู
ไม้เลือ้ยเป็นซุ้ม 
จํานวน 1 ซุ้ม เพ่ือช่วย
เพิ่มร่มเงาให้กบัทาง
เท้าซึง่สามารถให้ร่ม
เงาเพิ่มเตมิกบัทาง
เท้าได้เป็นอยา่งดี  
 
ไม้พุม่ : มีการปลกูไม้
พุม่เป็นแนวขนานไป
กบัทางเดนิเท้า 
เพ่ือให้ชว่ยลดความ
กระด้างของทางเท้า 
มีการจดัสวนหยอ่ม
ขนาดเลก็ใต้แนวสาย

ไม้ยืนต้น : มีการปลกู
ต้นไม้ห่างจากขอบ
ถนน 0.50 ม. มี
ระยะหา่งระหวา่งต้น 
5-6 ม. มีขนาดหลมุ
ปลกู 0.90 x 0.90 ม. 
ไมมี่ขอบคนัปนูปาก
หลมุ หลมุปลกูอยูใ่น
แนวเดียวกบัสายสง่
ไฟฟ้าและอปุกรณ์
ประกอบทางเท้า 
 
ไม้เลือ้ย : มีการปลกู
ไม้เลือ้ยห่างจากขอบ
ถนน 0.30 ม. มี
ระยะหา่งระหวา่งต้น 
5 ม. มีขนาดหลมุปลกู 
0.80 x 0.80 ม. ไมมี่
แผน่ปิดปากหลมุ แต่
มีบลอ็คปนูชนิดพรุน
เรียงอยูเ่ตม็หลมุปลกู 
โครงไม้เลือ้ยเป็นโครง
เหลก็ขนาด 1.20 x 
5.00 ม. สงู 2.40 ม. 
 
ไม้พุม่ : มีการปลกูต้น

ไม้ยืนต้น : ต้นไม้ท่ี
ปลกูคือต้นประดู่
องัสนา ซึง่เป็นต้นไม้ท่ี
นิยมปลกูบนทางเท้า 
เน่ืองจากเป็นต้นไม้ท่ี
มีพุม่ใบหนา ชอบแดด 
โตได้ในดนิทัว่ไป มี
อตัราการเจริญเตบิโต
เร็วแตส่ามารถตดัแตง่
ก่ิงควบคมุขนาดของ
ต้นไม้ได้ง่าย มีโรค
และแมลงคือ ปลวก
และมอดกินเปลือกลํา
ต้น 
 
ไม้เลือ้ย : มีการปลกู
ต้นการเวก ซึง่นิยม
ปลกูเป็นซุ้มบนทาง
เท้า เน่ืองจากเป็นไม้
ไมผ่ลดัใบ โตได้ในดนิ
ทัว่ไป ชอบแดด 
เตบิโตเร็ว และมีพุม่
ใบหนา ให้ร่มเงาได้ดี 
มีโรคและแมลงคือ 
หนอนปลอกกินใบ 
 

ไม้ยืนต้น : ต้นประดู่
ในพืน้ท่ีนีมี้ขนาดลํา
ต้นประมาณ 0.30 ม. 
มีความสมบรูณ์ของ
ก่ิงและพุม่ใบคอ่นข้าง
ต่ํา เพราะถกูตดัแตง่
ก่ิงก้านและใบออกไป
เพ่ือไมใ่ห้ไปสง่ผล
กระทบตอ่แนวสายสง่
ไฟฟ้า สายโทรศพัท์ 
และการตดัแตน่ัน้ มี
การตดัแตง่ท่ีไม่
ถกูต้อง ทําให้ความ
สมบรูณ์ของต้นไม้นัน้
ลดลง ไมส่ามารถให้
ร่มเงาได้ 
 
ไม้เลือ้ย : ต้นกาลเวก
นัน้มีความสมบรูณ์
มาก มีพุม่ใบท่ีหนา
ทบึ ให้ร่มเงาได้ดี แต่
โครงเหลก็ท่ีรองรับไม้
เลือ้ยนีอ้ยูใ่นสภาพท่ี
ไมส่มบรูณ์มีความ
เอียง 
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สง่ไฟฟ้าเพ่ือลดความ
กระด้างของทางเท้า
และเพิ่มสนุทรียภาพ 

เข็มริมพืน้ท่ีเปิดโลง่
ของสหกรณ์เอกมยั 
สงู 0.70 ม. หลมุปลกู
กว้าง 1.16 ม. มีการ
ยกขอบคนัหลมุปลกู
ขึน้มา 0.10 ม.และต้น
ชาฮกเกีย้นสงู 0.4 ม. 
 
ต้นไม้ในบริเวณนี ้
ได้รับแสงแดดช่วง
สาย-เย็น (80% ของ
แสงทัง้วนั) 

ไม้พุม่ : มีการปลกูต้น
เข็มและต้นชา
ฮกเกีย้น ซึง่นิยมปลกู
เป็นพุม่บนทางเท้า 
เน่ืองจากเป็น โตได้ดี
ในดนิทัว่ไป ชอบแดด 
อตัราการตบิโตปาน
กลาง สามารถปลกู
เป็นกลุม่และตดัแตง่
เป็นพุม่เป็นรัว้ได้ง่าย 

ไม้พุม่ : ต้นเข็มและ
ต้นชาฮกเกีย้นใน
บริเวณนีมี้ความ
สมบรูณ์ดี ปลกูเป็น
แนวได้สวยงาม 

ตารางท่ี 28  ตารางสรุปด้านพืชพรรณของพืน้ท่ีศกึษา ค-2 
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บทที่ 5 

 

การวิเคราะห์และการแก้ไขปรับปรุงการปลูกต้นไม้บนทางเท้า 

 

 จากการลงพืน้ท่ีสํารวจและรวบรวมข้อมลูของต้นไม้บนทางเท้าในพืน้ท่ีศกึษาบนถนนสีลม 

ถนนพระราม1 และถนนสขุมุวิท แล้วนัน้ สามารถนํามาวิเคราะห์ความเหมาะสมของการออกแบบ

พืชพรรณบนทางเท้า รวมถึงการวิเคราะห์เหตุและปัจจัยท่ีมีผลต่อพืชพรรณบนทางเท้าตาม

วตัถปุระสงค์หลกัของการวิจยั โดยทัง้นีไ้ด้นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการออกแบบพืช

พรรณบนทางเท้าท่ีเหมาะสมตามเหตแุละข้อจํากดัต่างๆ ของพืน้ท่ีทางเท้าในแต่ละรูปแบบ แต่ละ

พืน้ท่ีศกึษา 

 

5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการปลูกต้นไม้บนทางเท้าในแต่ละพืน้ที่ศึกษา 

 

 5.1.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการปลูกต้นไม้บนทางเท้าในพืน้ที่ศึกษา ก-

1 ทางเท้าหน้าอาคารสีบุญเรือง ๑ (CP-ALL 7-Eleven) 

  พืน้ท่ีศกึษา ก-1 เป็นทางเท้าท่ีมีความต้องการในการรองรับการใช้งานพืน้ท่ีทาง

เท้าในการสญัจรท่ีมีความพลกุพลา่น และหนาแน่นตลอดทัง้วนั ประกอบกบัพืน้ท่ีทางเท้าบริเวณนี ้

มีพืน้ท่ีข้างเคียงเป็นอาคารสีบญุเรือง ๑ ท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารพาณิชท่ีได้มีการปรับปรุงเป็นอาคาร

สํานกังาน มีชายคาและโครงสร้างของอาคารย่ืนออกมาครอบคลมุในพืน้ท่ีทางเท้าบางส่วน และ

พืน้ท่ีทางเท้านีจ้ะได้รับแสงแดดในช่วงเท่ียงจนถึงช่วงเวลาเย็น ดงันัน้การปลกูต้นไมบ่ริเวณนีจ้ะต้อง

สามารถตอบสนองความต้องการด้านการใช้งานและรับกบัข้อจํากดัของพืน้ท่ีในพืน้ท่ีบริเวณนีไ้ด้ 

  ในพืน้ท่ี ก-1 นีมี้การใช้ไม้ยืนต้นเพียงประเภทเดียวในการปลกูบนทางเท้า โดยท่ีมี

ตําแหน่งการปลกูอยู่ถกัจากขอบถนนเข้ามา 0.70 เมตร ซึง่เป็นแนวเดียวกบัอปุกรณ์ประกอบทาง

เท้าต่างๆ และเป็นแนวท่ีอยู่นอกแนวชายคาของอาคาร ซึ่งจะทําให้เกิดเป็นช่องทางเดินเท้าท่ีมี

ความกว้าง มีความตอ่เน่ือง อยู่ด้านในของทางเท้า ภายใต้ชายคาของอาคารบางส่วน แต่ตําแหน่ง

ของต้นไม้ท่ีร่นระยะเข้ามานัน้มากเกินไปเลก็น้อย เพราะยงัสามารถขยบัหลมุปลกูให้ชิดขอบถนนได้
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อีก 0.20 เมตร สามารถเพิ่มความกว้างให้กบัช่องทางเดินได้ หลมุปลกูนัน้มีขนาด 0.90 x 0.90 

เมตร เป็นขนาดท่ีมีความพอดีกบัขนาดของต้นไม้ แตบ่ริเวณขอบของหลมุปลกูมีการทําคนัขอบปนู

สูงขึน้มา 0.20 เมตร รอบหลุมปลูก แทนการใช้แผ่นเหล็กปิดหลุมปลูกท่ีเรียบแบนเป็นพืน้ผิว

เดียวกบัทางเท้า ทําให้ขอบคนัปนูนีเ้ป็นอปุสรรคตอ่การสญัจร และเสียพืน้ท่ีในการสญัจรไปโดยไม่

จําเป็น หากมีการใช้แผน่เหลก็ปิดหลมุปลกูแทนขอบคนัปนูแล้ว จะทําให้สามารถนําพืน้ท่ีเหนือหลมุ

ปลกูมาใช้ทํากิจกรรมสญัจรเพิ่มเตมิได้ และยงัจะช่วยไมใ่ห้มีขยะและสิง่ปฏิกลูไปสะสมบริเวณหลมุ

ปลกูอีกด้วย ไม้ยืนต้นในบริเวณนีมี้การปลกูต้นประดูอ่งัสนาไว้ทัง้หมด 4 ต้น มีระยะห่างระหวา่งต้น 

6-8 เมตร ซึ่งเป็นระยะของการปลกูต้นประดู่ท่ีค่อนข้างห่าง มีพืน้ท่ีระหว่างต้นค่อนข้าง ทําให้

แสงแดดสามารถสอ่งลงมาบนทางเท้าได้อย่างสะดวก ไม่สามารถบงัแดดท่ีส่องมาในช่วงเท่ียงและ

บา่ยได้ ก่อให้เกิดความร้อนสะสมบนทางเท้า เป็นอปุสรรคตอ่ผู้ ใช้งานได้ ในพืน้ท่ีบริเวณนีมี้เสาของ

กล้อง CCTV อยู่หนึ่งต้นมีความสงูมาก ตัง้อยู่ชิดกบัต้นประดู่ต้นท่ี 3 หากต้นไม้มีทรงพุ่มท่ีหนา 

อาจจะสร้างปัญหาให้กบัเสาต้นนีไ้ด้ 

  ต้นประดู่องัสนาเป็นต้นไม้ท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกบนทางเท้าในหลายๆ 

พืน้ท่ี เน่ืองจากเป็นต้นไม้ท่ีมีความทนทานตอ่สภาพแสดล้อม ขยายพนัธุ์ได้ง่าย พุ่มใบหนาให้ร่มเงา

ได้ดี และสามารถตัดแต่งจัดทรงได้ง่าย แต่การเลือกปลูกต้นประดู่อังสนาในบริเวณนีน้ัน้ไม่ได้

คํานงึถึงระยะของทรงพุม่ของต้นไม้ท่ีตอ่พืน้ท่ีท่ีจํากดั ต้นประดูเ่ป็นต้นไม้ท่ีมีลกัษณะของทรงพุ่มแผ่

กว้าง ทําให้ก่ิงก้าน พุม่ของต้นไม้ไปสร้างผลกระทบและความเสียหายตอ่อาคารข้างเคียงได้ 

  จากปัญหาในด้านของพืน้ท่ีทางเท้า ท่ีมีพืน้ท่ีสําหรับทรงพุ่มจํากดั จึงทําให้ต้องมี

การตดัแตง่ก่ิงก้านและทรงพุม่ของต้นประดูอ่อกไปเป็นจํานวนมาก เพ่ือไมใ่ห้ไปสร้างผลกระทบและ

สร้างความเสียหายให้กบัอาคารข้างเคียง อีกทัง้การตดัแตง่ต้นประดู่นัน้ขาดการวางแผน มีการตดั

แตง่อยา่งไมถ่กูต้อง มีการตดัก่ิงหลกัขนาดใหญ่ออกไป ทําให้ต้นประดูน่ัน้มีพุ่มใบท่ีเบาบาง สงูและ

โปร่ง ขาดความสมบรูณ์เป็นอย่างมาก ทําให้ต้นประดู่ในพืน้ท่ีบริเวณนีไ้ม่สามารถสร้างร่มเงาและ

ความร่มร่ืนท่ีจะช่วยสง่เสริมการใช้งานทางเท้าในบริเวณนีไ้ด้ 
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ภาพท่ี 167  รูปตดัแสดงผลกระทบของการปลกูต้นไม้บนทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ก-1 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 168  รูปภาพหลมุปลกูต้นไม้บนทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ก-1 
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 จากการศกึษาและวิเคราะห์การปลกูต้นไม้บนทางเท้าในพืน้ท่ีศกึษา ก-1 นัน้สามารถสรุป

ได้ดงันี ้

  -  ในประเด็นของการเลือกประเภทของพืชพรรณนัน้มีความไม่เหมาะสม เพราะ

จากบริบทและสิ่งแวดล้อมของพืน้ท่ีนัน้ไม่เอือ้ต่อการปลูกไม้ยืนต้นท่ีมีทรงพุ่มแผ่กว้าง ในพืน้ท่ี

บริเวณนีมี้ความคบัแคบ เหมาะท่ีจะปลูกไม้ยืนต้นท่ีมีทรงพุ่มแคบและมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป 

หรือใช้ซุ้มไม้เลือ้ยท่ีมีการตดัแตง่ควบคมุพืน้ท่ีได้ตามต้องการมาใช้ให้ร่มเงาในพืน้ท่ี หรือจะใช้ต้นไม้

ทัง้สองประเภทร่วมกนั จะมีความเหมาะสมตอ่พืน้ท่ีและการใช้งานมากกวา่ 

  -  ในประเด็นตําแหน่งของการปลกูต้นไม้ แนวของการปลกูต้นไม้ท่ีอยู่ชิดกบัขอบ

ถนนนัน้เกือบท่ีจะเหมาะสมแล้ว เพียงแค่ขยบัแนวการปลกูต้นไม้ให้ชิดขอบถนนได้อีกเล็กน้อย จะ

ช่วยเพ่ิมพืน้ท่ีให้กบัช่องสญัจรได้ ด้านความถ่ีของต้นไม้นัน้ไม่เหมาะสม เพราะมีการเว้นระยะห่าง

มากเกินไป ไมส่ามารถให้ร่มเงากบัทางเท้าได้อยา่งครอบคลมุ ถ้ามีการลดระยะห่างระหว่างต้นให้มี

ความถ่ีมากขึน้ จะใช้เพิ่มร่มเงาและลดความร้อนให้กับพืน้ท่ีทางเท้าได้ หลมุปลกูของต้นไม้นัน้มี

ขนาดท่ีเหมาะสมแล้ว แต่วิธีการปิดปากหลมุปลกูนัน้ไม่เหมาะสม เพราะขอบคนัปนูท่ีกัน้ขึน้มานัน้ 

ทําให้เป็นอปุสรรคและเสียพืน้ท่ีในการสญัจรไป ถ้าเปลี่ยนเป็นการใช้แผน่เหลก็ปิดปากหลมุ จะช่วย

เพิ่มพืน้ท่ีในการสญัจร เพิ่มความเรียบร้อย และลดความสกปรกในหลมุปลกูได้ 

  -  ในประเด็นการเลือกพืชพรรณนัน้ไม่เหมาะสม เพราะจากข้อจํากัดในด้านของ

พืน้ท่ีท่ีคบัแคบไม่เพียงพอต่อทรงพุ่มของต้นประดู่ นัน้เป็นอปุสรรคในการเจริญเติบโต และก่ิงก้าน

ของต้นประดูส่ามารถสร้างความเสียหายให้กบัอาคารข้างเคียงได้ 

  -  ในประเดน็ด้านความสมบรูณ์ของพืชพรรณนัน้ขาดความเหมาะสม เพราะมีการ

ตดัแตง่ก่ิงก้านและพุม่ใบออกไปเป็นจํานวนมาก เพ่ือลดผลกระทบตอ่อาคาร อีกทัง้ยิ่งมีการตดัแตง่

ท่ีไม่ถูกต้อง ขาดการวางแผน ทําให้ต้นประดู่นัน้เสียทรงและคุณลกัษณะท่ีดีไป ไม่สามารถช่วย

สง่เสริมตอ่ทางเท้าได้ 
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 5.1.2 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการปลูกต้นไม้บนทางเท้าในพืน้ที่ศึกษา ก-

2 ทางเท้าหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตยีน 

  พืน้ท่ีศกึษา ก-2 เป็นทางเท้าท่ีมีความต้องการในการรองรับการใช้งานพืน้ท่ีทาง

เท้าในบริเวณท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีการสญัจรไปมา มีการค้าขายแผงลอย รถเข็นขายของ 

และจดุข้ามถนน (ทางม้าลาย) บริเวณข้างเคียงของทางเท้าติดกบัอาคารของโรงพยาบาลกรุงเทพ-

คริสเตียน ในพืน้ท่ีทางเท้าบริเวณนีไ้ด้รับแสงแดดในช่วงเวลาเข้าถึงช่วงเวลาเท่ียง และจะเป็นเงา

ทอดยาวเกือบทัง้ทางเท้าในช่วงเวลาบ่ายจนถึงเย็น การปลกูต้นไม้บนทางเท้าในบริเวณนีจ้ะต้อง

ตอบสนองตอ่ความต้องงานการใช้งานของพืน้ท่ี และสง่เสริมตอ่กิจกรรมการใช้งานบนทางเท้าได้ 

  การปลกูต้นไม้บนพืน้ท่ีศกึษา ก-2 ประกอบไปด้วยไม้ยืนต้นท่ีนํามาใช้งานควบคู่

กับซุ้มไม้เลือ้ย ซึ่งสามารถให้ร่มเงาได้ครอบคลุมและส่งเสริมกิจกรรมบนทางเท้า ไม้ยืนต้นนัน้

สามารถให้ร่มเงาท่ีแผ่กว้างและครอบคลมุ สามารถใช้พืน้ท่ีรอบๆ ต้นไม้ได้ ในขณะท่ีซุ้มไม้เลือ้ยนัน้

สามารถให้ร่มเงาในพืน้ท่ีท่ีร่มเงาจากไม้ยืนต้นไปไม่ถึง และสามารถใช้งานพืน้ท่ีใต้ซุ้มไม้เลือ้ยทํา

กิจกรรมได้เช่นกนั 

  ตําแหน่งในการปลูกไม้ยืนต้นนัน้มีการปลูกเป็นแนวอยู่ชิดริมถนน ห่างจากขอบ
ถนนเข้ามา 0.70 เมตร อยู่ในแนวเดียวกบัอปุกรณ์ประกอบทางเท้า ซึง่เป็นตําแหน่งท่ีช่วยให้ช่อง
ทางเดินเท้าท่ีอยู่ตรงกลางทางเท้านัน้ใช้งานได้อย่างสะดวก แต่ตําแหน่งของแนวต้นไม้นัน้ยัง
สามารถขยบัให้ชิดริมถนนได้อีก 0.20 เมตร สามารถเพิ่มเติมพืน้ท่ีให้กบัช่องทางเดินท่ีต้องรองรับ
กิจกรรมท่ีหลากหลายได้ ตําแหน่งของแนวปลกูต้นไม้นีช้่วยให้ทรงพุ่งของต้นไม้ไม่ไปรบกวนอาคาร
ข้างเคียงด้วย ความถ่ีของการปลกูไม้ยืนต้นนัน้มีระยะห่างระหว่างต้น 6-8 เมตร ซึง่เป็นระยะห่างท่ี
กําลงัดี ไมแ่น่นไมห่ลวมจนเกินไป สามารถรับมือกบัแสงแดดในช่วงเวลาเช้าถึงเท่ียงท่ีไมรุ่นแรงมาก
นกัได้ และยงัมีช่องว่างระหว่างต้นไม้พอท่ีจะให้ตัง้แผงลอยค้าขายได้อย่างสะดวก มีระยะเว้นว่าง
สําหรับการใช้ทางม้าลายท่ีพอดี หลมุปลกูนัน้มีขนาด 0.90 x 0.90 เมตร เป็นขนาดท่ีมีความพอดี
กบัขนาดของต้นไม้ แตบ่ริเวณขอบของหลมุปลกูมีการทําคนัขอบปนูสงูขึน้มา 0.15 เมตร รอบหลมุ
ปลกู แทนการใช้แผ่นเหล็กปิดหลมุปลกูท่ีเรียบแบนเป็นพืน้ผิวเดียวกบัทางเท้า ทําให้ขอบคนัปนูนี ้
เป็นอุปสรรคต่อการสญัจร และเสียพืน้ท่ีใช้สอยไปโดยไม่จําเป็น หากมีการใช้แผ่นเหล็กปิดหลุม
ปลกูแทนขอบคนัปนูแล้ว จะทําให้สามารถนําพืน้ท่ีเหนือหลมุปลกูมาใช้ทํากิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม
ได้ และยงัจะช่วยไม่ให้มีขยะและสิ่งปฏิกูลไปสะสมบริเวณหลมุปลกูด้วย ส่วนตําแหน่งของซุ้มไม้
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พุ่มนัน้มีการปลกูขนานไปกบัขอบทางเท้า ห่างจากตวัอาคารออกมา 0.70 เมตร และมีระยะห่าง
หว่างต้นอยู่ในแนวเดียวกบัไม้ยืนต้น ขนานกนัไป โครงซุ้มไม้เลือ้ยนัน้เป็นโครงเหล็กขนาด 1.20 x 
1.20 เมตร สงู 2.40 เมตร สามารถให้ไม้เลือ้ยนัน้แผ่ทรงพุ่มออกมาได้ด้านละ 1.50 - 2.00 เมตร 
ขนาดหลมุปลกู 0.80 x 0.80 เมตร ไม่มีแผ่นปิดปากหลมุ แตมี่บล็อคปนูชนิดพรุนเรียงอยู่เต็มหลมุ
ปลกู ซึง่สามารถใช้พืน้ท่ีบนหลมุปลกูได้ ซุ้มไม้เลือ้ยในตําแหน่งนีส้ามารถช่วยให้ร่มเงาเพิ่มเติมจาก
ต้นไม้ใหญ่ ช่วงสง่เสริมให้สามารถทํากิจกรรมค้าขายแผงลอยใต้ซุ้มไม้เลือ้ยได้เช่นกนั 
  การปลกูต้นประดู่องัสนานัน้ช่วยส่งเสริมการใช้งานทางเท้าในพืน้ท่ีบริเวณนีเ้ป็น
อยา่งมาก เพราะต้นประดูอ่งัสนามีทรงพุม่ท่ีแผก่ว้าง พุม่ใบหนาทบึ ให้ร่มเงาและความร่มร่ืนได้เป็น
อย่างมาก ช่วยส่งเสริมให้สามารถทํากิจกรรมบนทางเท้าในบริเวณนีไ้ด้อย่างราบร่ืน และต้นประดู่
องัสนานัน้มีความเหมาะสมท่ีจะปลกูบนทางเท้า เพราะทนทานต่อสภาพแวดล้อม มีความแข็งแรง 
โรคและแมลงน้อย และสามารถตดัแต่งบํารุงรักษาได้ง่าย ส่วนไม้เลือ้ยนัน้มีการปลูกต้นการเวก 
หรือต้นกระดงังาจีนเป็นซุ้มๆ นัน้สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการในการใช้พืน้ท่ีได้ดี สามารถให้
ร่มเงาได้มาก เพราะต้นการเวกนัน้มีพุ่มใบค่อนข้างทึบ ธรรมชาติของต้นการเวกนัน้มีความ
เหมาะสมท่ีจะปลกูบนทางเท้า เพราะเป็นต้นไม้ท่ีชอบแดด ทนตอ่สภาพแวดล้อมได้ดี 
  ในอดีตต้นประดู่อังสนาในบริเวณนีน้ัน้มีความสมบูรณ์ มีขนาดค่อนข้างใหญ่ 
สามารถแผ่ก่ิงก้านสาขาให้ร่มเงากบัทางเท้าได้ดี แต่ปัจจบุนั (วนัท่ีทําการสํารวจ) ต้นประดู่องัสนา
ในบริเวณนีน้ัน้แทบไมเ่หลือร่องรอยของความสมบรูณ์ให้เห็นเลย เห็นแคลํ่าต้นท่ีมีขนาดใหญ่ แตถ่กู
ตดัแต่งจนกดุด้วน มีเพียงใบอ่อนท่ีแตกยอดออกมาเล็กน้อย ไม่สามารถให้ร่มเงา ให้ประโยชน์ กบั
พืน้ท่ีทางเท้าได้ ส่งผลให้ทางเท้าในบริเวณนีไ้ด้รับแสงแดดและความร้อนอย่างเต็มท่ี แต่ในขณะท่ี
ซุ้มไม้เลือ้ยนัน้ ยงัคงมีความสมบรูณ์ ไมไ่ด้ถกูตดัแตอ่อกไปแตอ่ยา่งใด สามารถให้ร่มเงากบัทางเท้า
ได้เป็นอย่างดี แต่ก็มีไม้เลือ้ยบางส่วนท่ีขาดการตดัแต่งจนก่ิงก้านห้อยลงมากระทบต่อการใช้ทาง
เท้าได้ 
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ภาพท่ี 169 - 170  รูปภาพต้นไม้บนทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ก-2 ท่ีถกูตดัจนกดุด้วน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 171  รูปภาพหลมุปลกูต้นไม้บนทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ก-2 

ภาพท่ี 172  รูปภาพซุ้มไม้เลือ้ยไม้ท่ีขาดการตดัแตง่บนทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ก-2 

 
 จากการศกึษาและวิเคราะห์การปลกูต้นไม้บนทางเท้าในพืน้ท่ีศกึษา ก-2 นัน้สามารถสรุป

ได้ดงันี ้

  -  ในประเดน็ของการเลือกประเภทของพืชพรรณนัน้มีความเหมาะสมดีแล้ว เพราะ

จากบริบทและสิ่งแวดล้อมของพืน้ท่ีนัน้เอือ้ต่อการปลกูไม้ยืนต้นท่ีมีทรงพุ่มแผ่กว้าง ช่วยให้ร่มเงา



173 

 

 

 

กบัพืน้ท่ีทางเท้าได้ดี และการใช้ซุ้มไม้เลือ้ยนัน้ก็มีความเหมาะสม เพราะเป็นการเสริมในสว่นท่ีขาด

ของการใช้ไม้ยืนต้น สามารถปลกูในพืน้ท่ีท่ีไม้ยืนต้นไม่สามารถปลกูได้ (ชิดริมอาคาร) และยงัช่วย

สง่เสริมกิจกรรมบนทางเท้าอีกด้วย 

  -  ในประเดน็ตําแหน่งของการปลกูต้นไม้ยืนต้น แนวของการปลกูต้นไม้ท่ีอยู่ชิดกบั

ขอบถนนนัน้เหมาะสมแล้ว แต่สามารถขยบัแนวการปลกูต้นไม้ให้ชิดขอบถนนได้อีกเล็กน้อย จะ

ช่วยเพิ่มพืน้ท่ีให้กับช่องสัญจรได้ ด้านความถ่ีของต้นไม้นัน้ก็เหมาะสมดีแล้ว เพราะมีการเว้น

ระยะห่างท่ีพอดี ให้ร่มเงาและทํากิจกรรมใต้ต้นไม้ได้อย่างสะดวก หลมุปลกูของต้นไม้นัน้มีขนาดท่ี

เหมาะสมแล้ว แต่วิธีการปิดปากหลมุปลกูนัน้ไม่เหมาะสม เพราะขอบคนัปนูท่ีกัน้ขึน้มานัน้ ทําให้

เป็นอปุสรรคและเสียพืน้ท่ีในการสญัจรไป ถ้าเปล่ียนเป็นการใช้แผ่นเหล็กปิดปากหลมุ จะช่วยเพิ่ม

พืน้ท่ีในการสญัจร เพิ่มความเรียบร้อย และลดความสกปรกในหลมุปลกูได้ สว่นตําแหน่งของซุ้มไม้

เลือ้ยนัน้เหมาะสมดีแล้ว เพราะเป็นตําแหน่งท่ีสามารถสง่เสริมการให้ร่มเงา และการใช้งาน ในพืน้ท่ี

ท่ีไม้ยืนต้นไปไมถ่ึง 

  -  ในประเด็นการเลือกพืชพรรณนัน้เหมาะสมดีแล้ว เพราะต้นประดู่องัสนา และ

ต้นการเวก สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งาน เข้ากับบริบทและสิ่งแวดล้อม และยงั

เหมาะสมท่ีจะปลกูบนทางเท้าด้วย 

  -  ในประเดน็ด้านความสมบรูณ์ของพืชพรรณของไม้ยืนต้นนัน้ขาดความเหมาะสม 

เพราะมีการตดัทรงพุม่ออกจนกดุด้วนเหลือแตลํ่าต้น ทําให้ต้นไม้นัน้เสียความสมบรูณ์ไปตลอดกาล 

ไมส่ามารถสร้างคณุคา่และประโยชน์ให้กบัทางเท้าได้เลย สว่นซุ้มไม้เลือ้ยนัน้มีความสมบรูณ์เกือบ
ท่ีจะเหมาะสม เพราะตวัต้นการเวกนัน้มีความสมบูรณ์มากจนเกินไป ไม่ได้มีการตดัแต่งให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ทําให้ก่ิงก้านห้อยย้อยลงมาบนทางเท้าบางสว่น 
 
 5.1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการปลูกต้นไม้บนทางเท้าในพืน้ที่ศึกษา ข-

1 ทางเท้าหน้าสาํนักงานตาํรวจแห่งชาต ิ

  พืน้ท่ีศกึษา ข-1 (สํานกังานตํารวจแห่งชาติ) เป็นทางเท้าท่ีมีความต้องการในการ

รองรับการใช้งานการสัญจรเช่ือมต่อพืน้ท่ีของประชาชนชนชัน้แรงงาน นักท่องเท่ียว นักเรียน 

นกัศกึษา เป็นต้น และจะต้องรองรับการเปลี่ยนถ่ายการคมนาคม โดยมีป้ายรอรถ TAXI ในพืน้ท่ี
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บริเวณนีด้้วย  ในพืน้ท่ีทางเท้าบริเวณนีไ้ด้รับแสงแดดในช่วงเวลาเข้าถึงช่วงเวลาเช้าจนถึงบา่ยแก่ๆ 

การปลกูต้นไม้บนทางเท้าในบริเวณนีจ้ะต้องตอบสนองต่อความต้องงานการใช้งานของพืน้ท่ี และ

สง่เสริมตอ่กิจกรรมการใช้งานบนทางเท้าได้ 

  การปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีบริเวณนีมี้การปลกูต้นไม้ 2 ประเภท คือ ไม้ยืนต้น และไม้
พุ่ม นํามาใช้งานร่วมกนั สามารถช่วยเพิ่มร่มเงา เพิ่มสนุทรียภาพ และลดความกระด้างให้กบัทาง
เท้าในบริเวณนีไ้ด้ 
  โดยท่ีตัง้และตําแหน่งของไม้ยืนต้นนัน้เรียงเป็นแนวอยู่ชิดขอบถนน โดยร่นเข้ามา
จากขอบถนน 0.75 เมตร อยู่ในแนวเดียวกบัอปุกรณ์ประกอบทางเท้า ซึง่เป็นตําแหน่งท่ีช่วยให้ช่อง
ทางเดนิเท้าท่ีอยูต่รงกลางทางเท้านัน้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก และแนวไม้พุ่มนัน้ขนานไปกบั
ช่องทางเดินเท้าทัง้สองข้าง สามารถลดความกระด้างและเพิ่มสนุทรียภาพให้กบัการใช้งานบริเวณ
นีเ้ป็นอย่างดี โดยท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อช่องทางเดินสญัจรแต่อย่างใด เพราะพืน้ท่ีทางเท้าแห่งนี ้มี
ผู้ใช้งานไมม่ากนกั ขนาดช่องทางเดนิขนาด 1.90 เมตร นัน้เพียงพอตอ่การใช้งานในบริเวณนี ้ พืน้ท่ี
บริเวณนีมี้การปลกูไม้ยืนต้นคือต้นประดูอ่งัสนาเป็นจํานวน 6 ต้น โดยมีระยะห่างระหว่างต้น 3.5-5 
เมตร ซึง่ถือว่าคอ่นข้างถ่ี จะสามารถให้ร่มเงาแก่ทางเท้าได้ตลอดช่วงท่ีมีต้นไม้ยืนต้นปลกูอยู่ หลมุ
ปลกูของต้นประดใูนบริเวณนีไ้ม่มีขอบคนัปนูและแผ่นปิดหลมุปลกูครอบหลมุปลกูไว้ แต่ก็ไม่เป็น
อปุสรรคตอ่การสญัจรแตอ่ยา่งใด 
  บริเวณป้ายรอรถ TAXI มีการปลกูต้นแก้วเป็นพืน้หลงัชิดกับรัว้ของสํานกังาน
ตํารวจแห่งชาติ ทําให้เสียพืน้ท่ีในการเดินเท้าด้านหลงัป้ายรถ TAXI ไป เพราะบริเวณป้ายรอรถ 
TAXI จะมีการตดัเว้าทางเท้าเข้ามาเพ่ือให้รถ TAXI สามารถเข้ามาจอดรับผู้ โดยสารได้ หากมีการ
เว้นช่วงในการปลกูไม้พุ่มในบริเวณหลงัป้ายรถ TAXI จะสามารถช่วยเพิ่มพืน้ท่ีทางเดินเท้าให้
สามารถสญัจรผา่นจดุนีไ้ด้อยา่งสะดวก 
  การปลกูต้นประดู่องัสนานัน้ช่วยส่งเสริมการใช้งานทางเท้าในพืน้ท่ีบริเวณนีเ้ป็น
อยา่งมาก เพราะต้นประดูอ่งัสนามีทรงพุม่ท่ีแผก่ว้าง พุม่ใบหนาทบึ ให้ร่มเงาและความร่มร่ืนได้เป็น
อย่างมาก ช่วยส่งเสริมให้สามารถทํากิจกรรมบนทางเท้าในบริเวณนีไ้ด้อย่างราบร่ืน และต้นประดู่
องัสนานัน้มีความเหมาะสมท่ีจะปลกูบนทางเท้า เพราะทนทานต่อสภาพแวดล้อม มีความแข็งแรง 
โรคและแมลงน้อย และสามารถตดัแต่งบํารุงรักษาได้ง่าย สว่นไม้พุ่มมีการปลกูต้นแก้วเป็นแนวชิด
รัว้สํานกังานตํารวจแห่งชาติ ช่วงลดความกระด้างให้กับทางเดินเท้า และดอกแก้วยงัมีกลิ่นหอม 
ช่วยสง่เสริมสนุทรียภาพในการใช้งานได้ และมีการปลกูต้นเข็มเป็นพุ่มเล็กๆ ในกระบะปนูขนานไป
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กบัขอบถนน ช่วยลดความกระด้างได้เช่นกนั ทัง้ต้นแก้วและต้นเข็มเป็นไม้พุ่มท่ีชอบแดด ตดัแต่ง
บํารุงรักษาง่าย สามารถปลกูบนทางเท้าได้เป็นอยา่งดี 
  ความสมบูรณ์ของต้นประดู่องัสนาในบริเวณนีมี้ความสมบูรณ์พอประมาณ ทรง
พุม่และก่ิงก้านยงัอยูค่รบ แตดว่ยท่ีต้นประดูใ่นบริเวณนีอ้ายยุงัน้อย ลําต้นและพุ่มใบยงัมีขนาดเล็ก 
จงึไมส่ามารถให้ร่มเงากบัทางเท้าได้มากนกั ดังนัน้ต้องรอให้ต้นประดู่อังสนาได้ใช้เวลา
เจริญเติบโตอีก 3-4 ปี และบํารุงรักษาให้คงความสมบรูณ์ จึงจะช่วยสร้างร่มเงากบัทางเท้าได้มาก
ขึน้ สว่นไม้พุม่ยงัมีความหนาแน่นท่ีไมม่ากนกั จงึไมส่ามารถให้สนุทรียภาพได้เท่าท่ีควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 173  รูปภาพต้นไม้บนทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (สํานกังานตํารวจแห่งชาต)ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 174  รูปภาพหลมุปลกูต้นไม้บนทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (สํานกังานตํารวจแห่งชาต)ิ 
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ภาพท่ี 175  รูปภาพการปลกูไม้พุ่มหลงัป้ายรถ TAXI ในพืน้ท่ีศึกษา ข-1 (สํานักงานตํารวจ

แห่งชาต)ิ 

 
 จากการศกึษาและวิเคราะห์การปลกูต้นไม้บนทางเท้าในพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (สํานกังานตํารวจ

แห่งชาต)ิ นัน้สามารถสรุปได้ดงันี ้

  -  ในประเดน็ของการเลือกประเภทของพืชพรรณนัน้มีความเหมาะสมดีแล้ว เพราะ

จากบริบทและสิ่งแวดล้อมของพืน้ท่ีนัน้เอือ้ต่อการปลกูไม้ยืนต้นท่ีมีทรงพุ่มแผ่กว้าง ช่วยให้ร่มเงา

กับพืน้ท่ีทางเท้าได้ดี และการใช้ไม้พุ่มขนาดไปกับทางเท้าก็มีความเหมาะสมดี เพราะไม้พุ่มจะ

สามารถช่วยลดความกระด้างและสร้างสนุทรียภาพให้กบัทางเท้าได้ 

  -  ในประเดน็ตําแหน่งของการปลกูต้นไม้ยืนต้น แนวของการปลกูต้นไม้ท่ีอยู่ชิดกบั

ขอบถนนนัน้เหมาะสมแล้ว เพราะจะเว้นเป็นช่องทางเดินเท้าตรงกลางของทางเท้าทําให้สญัจรได้

อย่างราบร่ืน ด้านความถ่ีของต้นไม้นัน้ก็เหมาะสมดีแล้ว เพราะมีการเว้นระยะห่างท่ีค่อนข้างถ่ี จะ

สามารถให้ร่มเงาเงาได้มาก หลมุปลกูของต้นไม้นัน้มีขนาดท่ีเหมาะสมแล้ว แตถ้่าหากมีการใช้แผ่น

เหล็กปิดปากหลมุ จะช่วยเพิ่มพืน้ท่ีในการสญัจร เพิ่มความเรียบร้อย และลดความสกปรกในหลมุ

ปลกูได้ ส่วนตําแหน่งของไม้พุ่มเกือบท่ีจะเหมาะสม เพราะหากมีการเว้นช่วงการปลกูไม้พุ่มใน

บริเวณหลงัป้ายรถ TAXI ก็จะสามารถสญัจรได้สะดวกมากขึน้ 
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  -  ในประเด็นการเลือกพืชพรรณนัน้เหมาะสมดีแล้ว เพราะต้นประดู่องัสนา ต้น

แก้ว และต้นเข็ม สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งาน เข้ากบับริบทและสิ่งแวดล้อม และ

ยงัเหมาะสมท่ีจะปลกูบนทางเท้าด้วย 

  -  ในประเดน็ด้านความสมบรูณ์ของพืชพรรณนัน้เกือบท่ีจะเหมาะสม เพียงแตต้่อง

ให้เวลาต้นไม้ได้เจริญเติบโต และจะต้องบํารุงรักษาต้นไม่อย่างถกูต้อง ตดัแต่งอย่างถกูกาลเทศะ 

และไม้พุ่มจะต้องบํารุงให้เติบโตและหนาแน่นมากขึน้ เพ่ือจะได้ส่งเสริมบรรยากาศบนทางเท้าได้ดี

ยิ่งขึน้ 

 

 5.1.4 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการปลูกต้นไม้บนทางเท้าในพืน้ที่ศึกษา ข-

1 ทางเท้าหน้าวัดปทุมวนาราม 

  พืน้ท่ีศกึษา ข-1 (วดัปทมุวนาราม) เป็นทางเท้าท่ีมีความต้องการในการรองรับการ

ใช้งานการสญัจรเช่ือมตอ่พืน้ท่ีของประชาชนชนชัน้แรงงาน นกัท่องเท่ียว นกัเรียน นกัศกึษา เป็นต้น 

จะต้องรองรับการเปล่ียนถ่ายการคมนาคม โดยมีป้ายรอรถประจําทางทางขนาดใหญ่ เป็นจํานวน 3 

ป้ายตดิตอ่กนัในพืน้ท่ีบริเวณนีด้้วย  และจะต้องเป็นพืน้ท่ีรองรับการค้าขายรายย่อย ท่ีใช้รถเข็นขาย

ของในช่วงพืน้ท่ีก่อนถึงป้ายรถเมล์ด้วย ในพืน้ท่ีทางเท้าบริเวณนีไ้ด้รับแสงแดดในช่วงเวลาสายถึง

ช่วงเวลาเช้าจนถึงบ่ายแก่ๆ การปลกูต้นไม้บนทางเท้าในบริเวณนีจ้ะต้องตอบสนองต่อความต้อง

งานการใช้งานของพืน้ท่ี และสง่เสริมตอ่กิจกรรมการใช้งานบนทางเท้าได้ 

  ในบริเวณนีมี้การปลกูต้นประดูอ่งัสนาเพียง 3 ต้น ในพืน้ท่ีทางเท้าท่ีถดัจากป้ายรถ

ประจําทางทําให้ไม่ได้ช่วยสง่เสริมในช่วงพืน้ท่ีป้ายรถประจําทางเลย มีเพียงต้นไม้ใหญ่ท่ีอยู่ภายใน

พืน้ท่ีของวดัปทมุวนารามท่ีมีขนาดใหญ่แผ่ก่ิงก้านสาขาออกมาให้ร่มเงาบริเวณช่วงป้ายรถประจํา

ทางได้บ้าง มีการปลกูไม้พุ่มริมรัว้มีขนาดเล็กและเตีย้ ขาดความตอ่เน่ือง สง่ผลให้ลดความกระด้าง

ของทางเท้าไมไ่ด้เลย 

  การเลือกใช้ไม้ยืนต้นนัน้ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่าง

ครอบคลมุ สามารถให้ร่มเงา สร้างประโยชน์แคท่างเดินเท้าในบางสว่นเท่านัน้ ดงันัน้จึงควรจะต้อง

ใช้ซุ้มไม้เรือ้ย และไม่พุ่ม มาช่วยส่งเสริมการใช้งานทางเท้าในบริเวณนี ้เพราะพืน้ท่ีบริเวณนีใ้น
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หลายๆ ตําแหน่งนัน้ไม่สามารถปลกูไม้ยืนต้นได้ เช่น บริเวณก่อนและหน้าป้ายรถประจําทาง พืน้ท่ี

หลงัป้ายรถประจําทาง เป็นต้น 

  ตําแหน่งของการปลกูต้นไม้ยืนต้นท่ีมีแนวติดกบัขอบถนน โดยร่นรยะเข้ามา 0.70 

เมตร อยู่ในแนวเดียวกบัอปุกรณ์ประกอบทางเท้า ซึง่ช่วงให้เกิดความเป็นระเบียบ ไม่เป็นอปุสรรค

ต่อการสญัจร บริเวณหลมุปลกูนัน้ไม่มีการใช้ขอบคนัปนูหรือแผ่นเหล็กปิดหลมุปลกู แต่มีการนํา

บล็อคปูนไปเรียงไว้ในหลุมปลูกแทน และมีการหล่อปูนรอบโคนลําต้น ทําให้ต้นไม้มีสามารถ

เจริญเตบิโตได้อยา่งสะดวก ต้นไม้อาจจะแคระแกร็นได้ 

  การปลูกต้นประดู่อังสนานัน้ช่วยส่งเสริมการใช้งานทางเท้าในพืน้ท่ีบริเวณนีไ้ด้

เพราะต้นประดูอ่งัสนามีทรงพุ่มท่ีแผ่กว้าง พุ่มใบหนาทึบ ให้ร่มเงาและความร่มร่ืนได้ และต้นประดู่

องัสนานัน้มีความเหมาะสมท่ีจะปลกูบนทางเท้า เพราะทนทานต่อสภาพแวดล้อม มีความแข็งแรง 

โรคและแมลงน้อย และสามารถตดัแต่งบํารุงรักษาได้ง่าย แต่จะต้องมีการปลกูพืชในลกัษณะอ่ืนๆ 

เพ่ือช่วยรองรับและสง่เสริมการใช้งานประกอบการการปลกูต้นประดูด้่วย เพราะการปลกูต้นเข็มซึง่

มีพืน้ท่ีการปลกูเพียงเลก็น้อยและไมต่อ่เน่ืองนัน้ไมส่ามารถช่วยเพิ่มสนุทรียภาพให้กบัทางเท้าได้ 

  ความสมบูรณ์ของต้นประดู่ในบริเวณนีน้ัน้มีระดับต่ํา ถูกตัดก่ิงก้านออกไป

พอสมควร ทัง้ท่ีต้นประดูน่ัน้ยงัมีขนาดท่ีไม่ใหญ่ ทําให้สามารถให้ร่มเงากบัทางเท้าได้เพียงเล็กน้อย

เท่านัน้ สว่นต้นเข็มนัน้มีปริมาณท่ีน้อยเกินกวา่จะสร้างสนุทรียภาพให้กบัทางเท้าในบริเวณนีไ้ด้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 176  รูปภาพการปลกูไม้พุม่และจดุท่ีต้องการพืชพรรณ ในพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (วดัปทมุฯ) 
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ภาพท่ี 177  รูปภาพการปลกูต้นประดูใ่นพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (วดัปทมุวนาราม) 

ภาพท่ี 178  รูปภาพหลมุปลกูต้นประดูใ่นพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (วดัปทมุวนาราม) 

 

 จากการศกึษาและวิเคราะห์การปลกูต้นไม้บนทางเท้าในพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (วดัปทมุวนาราม) 

นัน้สามารถสรุปได้ดงันี ้

  -  ในประเด็นของการเลือกประเภทของพืชพรรณนัน้ยังไม่เหมาะสม เพราะไม่

สามารถรองรับและส่งเสริมการใช้งานได้อย่างครอบคลมุ ควรจะต้องเพิ่มซุ้มไม้เลือ้ยและไม้พุ่มใน

บริเวณจดุตา่งๆ เพิ่มมากขึน้ เพ่ือช่วยสง่เสริมทางเท้าบริเวณนีเ้พิ่มมากขึน้ด้วย 

  -  ในประเดน็ตําแหน่งของการปลกูต้นไม้ยืนต้น แนวของการปลกูต้นไม้ท่ีอยู่ชิดกบั

ขอบถนนนัน้เหมาะสมแล้ว เพราะจะเว้นเป็นช่องทางเดินเท้าตรงกลางของทางเท้าทําให้สญัจรได้

อยา่งราบร่ืน หลมุปลกูของต้นไม้นัน้มีขนาดท่ีเหมาะสมแล้ว แตก่ารหลอ่ปนูรอบลําต้นของต้นประดู่

นัน้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะจะทําให้ต้นไม้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างอิสระ และถ้าหากมี

การใช้แผ่นเหล็กปิดปากหลุม จะช่วยเพิ่มพืน้ท่ีในการสญัจร เพิ่มความเรียบร้อย และลดความ

สกปรกในหลมุปลกูได้ ส่วนตําแหน่งของไม้พุ่มยงัไม่เหมาะสม เพราะมีการปลกูในปริมาณน้อย 
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และไม่ต่อเน่ือง ไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับทางเท้าได้มากนัก และโดยรวมยงัขาดการปลูก

ต้นไม้ท่ีสง่เสริมการใช้งานในหลายๆ จดุในพืน้ท่ี 

  -  ในประเดน็การเลือกพืชพรรณนัน้ยงัไมเ่หมาะสม เพราะต้นประดูอ่งัสนา และต้น

เข็ม เข้ากบับริบทและสิ่งแวดล้อม และยงัเหมาะสมท่ีจะปลกูบนทางเท้า แต่ยงัไม่ครอบคลมุกบั

พืน้ท่ีจดุตา่งๆ ในบริเวณนี ้

  -  ในประเด็นด้านความสมบรูณ์ของพืชพรรณนัน้ไม่เหมาะสม เพราะต้นประดู่นัน้

มีการตัดแต่งก่ิงก้านออกไป ในขณะท่ียังมีขนาดเล็ก ทําให้ต้นประดู่นัน้ขาดความสมบูรณ์ ไม่

สามารถให้ร่มเงากบัพืน้ท่ีทางเท้าได้มากนกั ส่วนต้นเข็มนัน้มีปริมาณน้อยจนเกินไป จึงขาดความ

สมบรูณ์ 

 

 5.1.5 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการปลูกต้นไม้บนทางเท้าในพืน้ที่ศึกษา ค-

1 ทางเท้าหน้าองค์การ UNESCO 

  พืน้ท่ีศกึษา ค-1 เป็นทางเท้าท่ีมีความต้องการในการรองรับการใช้งานการสญัจร

เช่ือมต่อพืน้ท่ีของประชาชนชน ชาวบ้าน นักท่องเท่ียว นักเรียน เป็นต้น และจะต้องรองรับการ

เปล่ียนถ่ายการคมนาคม โดยมีป้ายรอรถประจําทางทางจํานวน 1 ป้ายติดตอ่กนัในพืน้ท่ีบริเวณนี ้

พืน้ท่ีในบริเวณนีมี้แนวเสาและสายสง่ไฟฟ้า สายโทรศพัท์ อยู่บนทางเท้าในพืน้ท่ีนีด้้วย ในพืน้ท่ีทาง

เท้าบริเวณนีไ้ด้รับแสงแดดในช่วงเวลาสายถึงช่วงเวลาเช้าจนถึงบา่ยแก่ๆ การปลกูต้นไม้บนทางเท้า

ในบริเวณนีจ้ะต้องตอบสนองต่อความต้องงานการใช้งานของพืน้ท่ี และส่งเสริมต่อกิจกรรมการใช้

งานบนทางเท้าได้ 

  พืน้ท่ีในบริเวณนีมี้การใช้ลกัษณะของต้นไม้ท่ีหลากหลาย ทัง้ไม้ยืนต้น ไม่พุ่ม และ

ไม้เลือ้ย การใช้ต้นไม้ในลกัษณะต่างๆ ร่วมกนันัน้ จะช่วยให้พืน้ท่ีบริเวณนีมี้สนุทรียภาพในการใช้

งานมาก สง่เสริมให้ใช้ทางเท้าได้อยา่งเพลดิเพลนิ  

  ในบริเวณนีมี้การปลกูต้นประดูอ่งัสนา 4 ต้น ห่างจากขอบถนนเข้ามา 0.50 เมตร 

เป็นแนวเดียวกบัระบบสาธารณูปโภค และอปุกรณ์ประกอบทางเท้า ซึ่งแนวปลกูต้นไม้นีจ้ะอยู่ใต้

แนวสายส่งไฟฟ้าและสายส่งโทรศพัท์พอดี ทําให้ต้องมีการตดัแต่งก่ิงก้านของต้นประดู่ออกเป็น
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จํานวนมาก จนต้นไม้นัน้ไม่อยู่ในสภาพท่ีจะสามารถร่มเงาและความร่มร่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อทาง

เท้าได้เลย ถึงแม้ความถ่ีต้นประดูใ่นพืน้ท่ีบริเวณนีจ้ะมีระยะห่างระหว่างต้น 5-6 เมตร ซึง่คอ่นข้างถ่ี

ก็ตาม การปลูกไม้พุ่มริมรัว้ขององค์การ UNESCO นัน้ช่วยลดความกระด้างของทางเท้าได้

พอสมควร สร้างความร่มร่ืนให้กับทางเท้าได้ บริเวณก่อนท่ีจะถึงป้ายรถประจําทางมีการปลกูไม้

เลือ้ยเป็นซุ้มขนาดใหญ่ อยูใ่ต้แนวสายสง่โทรศพัท์จงึไมส่งผลกระทบใดๆ ตอ่แนวสายโทรศพัท์นี ้อีก

ทัง้โครงของซุ้มไม้พุม่นัน้มีลกัษณะท่ีโปร่งทําให้ไมไ่ปบดบงัมมุมองของผู้ ท่ีใช้ป้ายรถประจําทาง และ

ยงัให้ร่มเงาและความร่มร่ืนกบัพืน้ท่ีทางเท้าได้ดี หลมุปลกูมีขนาด 0.90 x 0.90 เมตร มีคนัขอบปนู

สงูขึน้มาแต่ไม่มีการปลกูไม้ประดบัคลมุปากหลมุ ขอบคนัปนูท่ีสงูขึน้มานัน้ไม่เป็นอปุสรรคต่อการ

สัญจรแต่อย่างใด เพราะทางเท้าในบริเวณนีมี้การใช้งานท่ีค่อนข้างเบาบาง ไม่หนาแน่น ช่อง

ทางเดนิเท้าท่ีมีอยูน่ัน้ ยงัสามารถรองรับปริมาณการใช้งานได้อยา่งสะดวก 

  การปลกูต้นประดูใ่ต้แนวสายไฟฟ้านัน้จะทําให้ต้นประดูเ่จริญไม่สามารถเติบโตได้

อยา่งอิสระ เพราะมีข้อจํากดัในด้านความสงูของแนวสายไฟฟ้ามาเป็นตวักําหนด การปลกูไม้พุม่ทัง้

สองระดบันัน้มีการปลกูต้นเข็ม และชาฮกเกีย้น นัน้ช่วยสร้างบรรยากาศให้กบัทางเดินเท้าได้ดี อีก

ทัง้ต้นไม้พุ่มทัง้สองชนิดนีส้ามารถปลูกบนทางเท้าได้ง่าย ชอบแดด เจริญเติบโตดี ทนทานต่อ

สภาพแวดล้อม และตดัแตง่ควบคมุได้ง่าย ไม้เลือ้ยท่ีปลกูเป็นซุ้มก่อนป้ายรถประจําทางนัน้ คือ ต้น 

การเวก เป็นต้นไม้ท่ีมีใบทึบ ให้ร่มเงากบัทางเท้าได้ดี ทนทานต่อสภาพแวดล้อม และตดัแต่งดแูล

รักาได้ง่าย 

  ความสมบูรณ์ของต้นประดู่องัสนาในบริเวณนีน้ัน้อยู่ในระดบัต่ํา เพราะมีการบัน่

ยอดแหวกตรงกลางของลําต้น เพ่ือหลบแนวสายไฟฟ้าและสายโทรศพัท์ท่ีมีปริมาณความหนาแน่น

มาก ทําให้แทบจะไมเ่หลือทรงพุม่ท่ีจะพอให้ร่มเงากบัทางเท้าได้ ไมส่ามารถท่ีจะช่วยสง่เสริมการใช้

งานทางเท้าได้เลย สว่นไม้พุม่ทัง้สองชนิดนัน้มีความหนาแน่นสมบรูณ์ดี สามารถสง่เสริมการใช้งาน

ทางเท้าได้พอสมควร ซุ้มไม้เลือ้ยนัน้ก้อมีความหนาแน่นสมบรูณ์ สร้างร่มเงากบัทางเท้าในบริเวณ

พืน้ท่ีทางเท้าแห่งนีไ้ด้มาก 
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ภาพท่ี 179  รูปภาพหลมุปลกูและต้นประดูใ่นพืน้ท่ีศกึษา ค-1 

ภาพท่ี 180  รูปภาพแนวสายไฟฟ้าท่ีสง่ผลกระทบตอ่ต้นประดูใ่นพืน้ท่ีศกึษา ค-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 181  รูปภาพแนวไม้พุม่ทัง้สองระดบัในพืน้ท่ีศกึษา ค-1 
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 จากการศกึษาและวิเคราะห์การปลกูต้นไม้บนทางเท้าในพืน้ท่ีศกึษา ค-1 นัน้สามารถสรุป

ได้ดงันี ้

  -  ในประเด็นของการเลือกประเภทของพืชพรรณนัน้เกือบท่ีจะเหมาะสม เพราะ

การใช้ไม้เลือ้ยและไม้พุ่มมาช่วยเพิ่มร่มเงาและสนุทรียภาพช่วยส่งเสริมทางเท้าดีแล้ว แตก่ารใช้ไม้

ยืนต้นปลกูใต้แนวสายไฟฟ้านัน้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ก่อให้เกิดปัญหากบัสายไฟฟ้าและตวัต้นไม้

เองด้วย 

  -  ในประเดน็ตําแหน่งของการปลกูต้นไม้ยืนต้น แนวของการปลกูต้นไม้ท่ีอยู่ชิดกบั

ขอบถนนนัน้ใต้แนวของสายไฟฟ้านัน่ไม่เหมาะสม เพราะสายไฟฟ้าจะเกิดความเสียหาย และตวั

ต้นไม้ก็จะถกูตดัแตง่ออกไปจนไม่สามารถสง่เสริมการใช้งานทางเท้าได้เลย หลมุปลกูของต้นไม้นัน้

มีขนาดท่ีเหมาะสมแล้ว ควรจะมีการปลกูไม้ประดบับนหลุมปลูกต้นไม้ด้วย หรือถ้าหากมีการใช้

แผ่นเหล็กปิดปากหลมุ จะช่วยเพิ่มพืน้ท่ีในการสญัจร เพิ่มความเรียบร้อย และลดความสกปรกใน

หลมุปลกูได้ สว่นตําแหน่งของไม้พุ่มนัน้เหมาะสมดีแล้ว เพราะสามารถสร้างความร่มร่ืนให้กบัทาง

เท้าได้โดยไม่เป็นอปุสรรค ส่วนตําแหน่งของไม้เลือ้ยนัน้ก็มีความเหมาะสมดี เพราะเป็นการเลือก

ตําแหน่งการใช้งานได้อยา่งถกูจดุ สามารถสง่เสริมการใช้งานได้ดี 

  -  ในประเด็นการเลือกพืชพรรณนัน้ยังไม่เหมาะสม เพราะต้นประดู่อังสนา จะ

สร้างผลกระทบต่อแนวสายไฟฟ้า ส่วมต้นเข็มและต้นชาฮกเกีย้นนัน้มีความเหมาะสมดีแล้ว 

สวยงามและสบายตา ซุ้มไม้เลือ้ยนัน้มีการใช้ต้นการเวกนัน้ก็เหมาะสมดี เพราะสามารถให้ร่มเงา

โดยไมส่ร้างผลกระทบตอ่แนวสายสง่ไฟฟ้า และไมบ่กบงัมมุมองของป้ายรถประจําทางด้วย 

  -  ในประเด็นด้านความสมบรูณ์ของพืชพรรณนัน้ไม่เหมาะสม เพราะต้นประดู่นัน้

มีการตดัแตง่ก่ิงก้านออกไป เพ่ือหลบแนวสายไฟฟ้าและสายโทรศพัท์ ไม่สามารถสร้างร่มเงาให้กบั

ทางเท้าได้ สว่นไม้พุม่และไมเ่ลือ้ยนัน้มีความสมบรูณ์ดี เหมาะสมกบัพืน้ท่ีแล้ว 
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 5.1.6 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการปลูกต้นไม้บนทางเท้าในพืน้ที่ศึกษา ค-

2 ทางเท้าหน้าสหกรณ์เอกมัย 

  พืน้ท่ีศกึษา ค-2 เป็นทางเท้าท่ีมีความต้องการในการรองรับการใช้งานการสญัจร

เช่ือมตอ่พืน้ท่ีของชาวบ้าน คนทํางาน นกัท่องเท่ียว นกัเรียน เป็นต้น และจะต้องรองรับการเปล่ียน

ถ่ายการคมนาคม ไปยงัสถานีรถไฟฟ้าใกล้เคียง โดยมีป้ายรถ TAXI จํานวน 1 ป้ายติดตอ่กนัใน

พืน้ท่ีบริเวณนี ้พืน้ท่ีในบริเวณนีมี้แนวเสาและสายส่งไฟฟ้า สายโทรศพัท์ อยู่บนทางเท้าในพืน้ท่ีนี ้

ด้วย และพืน้ท่ีบริเวณนีมี้ขอบเขตติดกับลานกิจกรรมเปิดโล่งของสหกรณ์เอกมัย พืน้ท่ีทางเท้า

บริเวณนีไ้ด้รับแสงแดดในช่วงเวลาสายถึงช่วงเวลาสายจนถึงเย็น การปลูกต้นไม้บนทางเท้าใน

บริเวณนีจ้ะต้องตอบสนองตอ่ความต้องงานการใช้งานของพืน้ท่ี และสง่เสริมตอ่กิจกรรมการใช้งาน

บนทางเท้าได้ 

  พืน้ท่ีในบริเวณนีมี้การใช้ลกัษณะของต้นไม้ท่ีหลากหลาย ทัง้ไม้ยืนต้น ไม่พุ่ม และ

ไม้เลือ้ย การใช้ต้นไม้ในลกัษณะต่างๆ ร่วมกนันัน้ จะช่วยให้พืน้ท่ีบริเวณนีมี้สนุทรียภาพในการใช้

งานมาก ส่งเสริมให้ใช้ทางเท้าได้อย่างเพลิดเพลิน และยังมีการจัดสวนหย่อมย่อยๆ ใต้แนว

สายไฟฟ้า โดยนําไม้กระถางมาจดัเป็นสวนหย่อม ช่วยสร้างความเพลิดเพลินในการใช้งานทางเท้า

เพิ่มเตมิด้วย 

  ในบริเวณนีมี้การปลกูต้นประดูอ่งัสนา 4 ต้น ห่างจากขอบถนนเข้ามา 0.50 เมตร 

เป็นแนวเดียวกบัระบบสาธารณูปโภค และอปุกรณ์ประกอบทางเท้า ซึ่งแนวปลกูต้นไม้นีจ้ะอยู่ใต้

แนวสายส่งไฟฟ้าและสายส่งโทรศพัท์พอดี ทําให้ต้องมีการตดัแต่งก่ิงก้านของต้นประดู่ออกเป็น

จํานวนมาก จนต้นไม้นัน้ไม่อยู่ในสภาพท่ีจะสามารถร่มเงาและความร่มร่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อทาง

เท้าได้เลย การปลกูไม้พุ่มริมพืน้ท่ีเปิดโลง่ของสหกรณ์เอกมยั นัน้ช่วยลดความกระด้างของทางเท้า

ได้พอสมควร สร้างความร่มร่ืนให้กบัทางเท้าได้ มีการปลกูไม้เลือ้ยเป็นซุ้มขนาดใหญ่ อยูใ่ต้แนวสาย

สง่โทรศพัท์จึงไม่สงผลกระทบใดๆ ต่อแนวสายโทรศพัท์นี ้และยงัให้ร่มเงาและความร่มร่ืนกบัพืน้ท่ี

ทางเท้าได้ดี หลมุปลกูมีขนาด 0.90 x 0.90 เมตร ไม่มีคนัขอบปนูหรือแผ่นปิดหลมุปลกูใดๆ ทัง้สิน้ 

ทําให้บริเวณหลมุปลกูนัน้ไม่เป็นระเบียบ เลอะเทอะ สกปรก และไม่สวยงาม และขอบหลมุปลกูยงั

อยูใ่นสภาพไมเ่รียบร้อย เกิดเป็นอปุสรรคในการสญัจรได้ 
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  การปลกูต้นประดูใ่ต้แนวสายไฟฟ้านัน้จะทําให้ต้นประดูเ่จริญไม่สามารถเติบโตได้

อยา่งอิสระ เพราะมีข้อจํากดัในด้านความสงูของแนวสายไฟฟ้ามาเป็นตวักําหนด การปลกูไม้พุม่ทัง้

สองระดบันัน้มีการปลกูต้นเข็ม และชาฮกเกีย้น นัน้ช่วยสร้างบรรยากาศให้กบัทางเดินเท้าได้ดี อีก

ทัง้ต้นไม้พุ่มทัง้สองชนิดนีส้ามารถปลูกบนทางเท้าได้ง่าย ชอบแดด เจริญเติบโตดี ทนทานต่อ

สภาพแวดล้อม และตดัแตง่ควบคมุได้ง่าย ไม้เลือ้ยท่ีปลกูเป็นซุ้มก่อนป้ายรถประจําทางนัน้ คือ ต้น 

การเวก เป็นต้นไม้ท่ีมีใบทึบ ให้ร่มเงากบัทางเท้าได้ดี ทนทานต่อสภาพแวดล้อม และตดัแต่งดแูล

รักาได้ง่าย 

  ความสมบูรณ์ของต้นประดู่องัสนาในบริเวณนีน้ัน้อยู่ในระดบัต่ํา เพราะมีการบัน่

ยอดแหวกตรงกลางของลําต้น เพ่ือหลบแนวสายไฟฟ้าและสายโทรศพัท์ท่ีมีปริมาณความหนาแน่น

มาก ทําให้แทบจะไมเ่หลือทรงพุม่ท่ีจะพอให้ร่มเงากบัทางเท้าได้ ไมส่ามารถท่ีจะช่วยสง่เสริมการใช้

งานทางเท้าได้เลย แตพื่น้ท่ีบริเวณนีก้ลบัได้ร่มเงาและความร่มร่ืนจากต้นไม้ใหญ่ท่ีมีอยู่เดิมในพืน้ท่ี

รอยต่อกับพืน้ท่ีเปิดโล่งของสหกรณ์เอกมยั ส่วนไม้พุ่มทัง้สองชนิดนัน้มีความหนาแน่นสมบูรณ์ดี 

สามารถส่งเสริมการใช้งานทางเท้าได้พอสมควร ซุ้มไม้เลือ้ยนัน้ก้อมีความหนาแน่นสมบรูณ์ สร้าง

ร่มเงากบัทางเท้าในบริเวณพืน้ท่ีทางเท้าแห่งนีไ้ด้มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 182  รูปภาพแนวสายไฟฟ้าท่ีพาดผา่นต้นประดูใ่นพืน้ท่ีศกึษา ค-2 

ภาพท่ี 183  รูปภาพหลมุปลกูต้นประดูท่ี่ชํารุดในพืน้ท่ีศกึษา ค-2 
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ภาพท่ี 184  รูปภาพต้นไม้เดมิในพืน้ท่ีศกึษา ค-2 

 

 จากการศกึษาและวิเคราะห์การปลกูต้นไม้บนทางเท้าในพืน้ท่ีศกึษา ค-2 นัน้สามารถสรุป

ได้ดงันี ้

  -  ในประเด็นของการเลือกประเภทของพืชพรรณนัน้เกือบท่ีจะเหมาะสม เพราะ

การใช้ไม้เลือ้ยและไม้พุ่มมาช่วยเพิ่มร่มเงาและสนุทรียภาพช่วยส่งเสริมทางเท้าดีแล้ว แตก่ารใช้ไม้

ยืนต้นปลกูใต้แนวสายไฟฟ้านัน้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ก่อให้เกิดปัญหากบัสายไฟฟ้าและตวัต้นไม้

เองด้วย 

  -  ในประเดน็ตําแหน่งของการปลกูต้นไม้ยืนต้น แนวของการปลกูต้นไม้ท่ีอยู่ชิดกบั

ขอบถนนนัน้ใต้แนวของสายไฟฟ้านัน่ไม่เหมาะสม เพราะสายไฟฟ้าจะเกิดความเสียหาย และตวั

ต้นไม้ก็จะถกูตดัแตง่ออกไปจนไม่สามารถสง่เสริมการใช้งานทางเท้าได้เลย หลมุปลกูของต้นไม้นัน้

มีขนาดท่ีเหมาะสมแล้ว ควรจะมีขอบคนัปนูรอบหลมุปลกูต้นไม้ด้วย หรือถ้าหากมีการใช้แผ่นเหล็ก

ปิดปากหลมุ จะชว่ยเพิ่มพืน้ท่ีในการสญัจร เพิ่มความเรียบร้อย และลดความสกปรกในหลมุปลกูได้ 

สว่นตําแหน่งของไม้พุ่มนัน้เหมาะสมดีแล้ว เพราะสามารถสร้างความร่มร่ืนให้กบัทางเท้าได้โดยไม่
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เป็นอปุสรรค สว่นตําแหน่งของไม้เลือ้ยนัน้ก็มีความเหมาะสมดี เพราะเป็นการเลือกตําแหน่งการใช้

งานได้อยา่งถกูจดุ สามารถสง่เสริมการใช้งานได้ดี 

  -  ในประเด็นการเลือกพืชพรรณนัน้ยังไม่เหมาะสม เพราะต้นประดู่อังสนา จะ

สร้างผลกระทบต่อแนวสายไฟฟ้า ส่วมต้นเข็มและต้นชาฮกเกีย้นนัน้มีความเหมาะสมดีแล้ว 

สวยงามและสบายตา ซุ้มไม้เลือ้ยนัน้มีการใช้ต้นการเวกนัน้ก็เหมาะสมดี เพราะสามารถให้ร่มเงา

โดยไมส่ร้างผลกระทบตอ่แนวสายสง่ไฟฟ้า และไมบ่กบงัมมุมองของป้ายรถประจําทางด้วย 

  -  ในประเด็นด้านความสมบรูณ์ของพืชพรรณนัน้ไม่เหมาะสม เพราะต้นประดู่นัน้

มีการตดัแตง่ก่ิงก้านออกไป เพ่ือหลบแนวสายไฟฟ้าและสายโทรศพัท์ ไม่สามารถสร้างร่มเงาให้กบั

ทางเท้าได้ สว่นไม้พุม่และไมเ่ลือ้ยนัน้มีความสมบรูณ์ดี เหมาะสมกบัพืน้ท่ีแล้ว 

 

5.2 แนวทางการปรับปรุงการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้าในแต่ละพืน้ที่ศึกษา 

 

 5.2.1 แนวทางการปรับปรุงการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้าในพืน้ที่ศึกษา ก-1 

ทางเท้าหน้าอาคารสีบุญเรือง ๑ (CP-ALL 7-Eleven) 

 แนวทางการปรับปรุงการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้าในพืน้ท่ีศกึษา ก-1 มีแนวทางดงันี ้

  1)  เลือกใช้พรรณไม้ท่ีมีทรงพุ่มแคบ เป็นทรงกระบอกหรือทรงรูปไข่ และมีการตดั

แต่งให้เข้ากับพืน้ท่ีได้ง่าย เช่น ต้นมะฮอกกานีใบใหญ่ ต้นแปรงล้างขวด ต้นคอร์เดีย ต้นแคแสด 

เป็นต้น หรือใช้เป็นซุ้มไม้เลือ้ยปลกูเป็นแนวขนานไปกบัขอบถนน ไม้เลือ้ยท่ีเหมาะสมกบัการปลกู

บนพืน้ท่ีนี ้ได้แก่ ต้นการเวก ต้นบานบรีุ ต้นชมนาค เป็นต้น เพราะมีพุ่มใบหนาทึบ บงัแดดได้ดี ตดั

แตง่ให้อยูใ่นซุ้มท่ีมีพืน้ท่ีจํากดัได้ง่าย 

  2)  ขยบัแนวหลมุปลกูให้ชิดขอบถนนมากขึน้อีก 0.20 เมตร และปลกูไม้ยืนต้นให้

มีความถ่ีมากขึน้ โดยมีระยะระหว่างต้น 4-6 เมตร และใช้แผ่นเหล็กปิดหลุมปลูกในการปิดหลุม

ปลกูให้ราบเรียบไปกบัทางเท้า เพิ่มพืน้ท่ีการใช้งานได้ 

  3)  ตดัแต่งต้นไม้อย่าถกูวิธี การตดัแต่งไม้ยืนต้นนัน้ต้องตดัแต่งก่ิงนําให้มีความ

เหมาะสมถกูวิธี มีการสางโปร่งยกทรงพุม่ชึน้ให้พ้นระยะศีรษะ และตดัแตง่ลดขนาดความกว้างทรง
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พุ่มให้เหมาะสม (ด ู2.2.4.5 ตวัอย่างการตดัแตง่ต้นไม้ใหญ่ในเมือง หน้า 34)  และไม้เลือ้ยนัน้จะมี

การตดัแตง่ปลายก่ิงให้อยูใ่นขอบเขตท่ีเหมาะสม ไมห้่อยย้อยลงมาเป็นอปุสรรคในการใช้ทางเท้า 

  4)  จดัระเบียบอปุกรณ์ประกอบทางเท้า เช่น ป้ายจราจร ป้ายโฆษณา เสาไฟ เสา

กล้อง ตู้ ไปรษณีย์ และตู้ งานระบบ โดยเขยิบให้เข้าไปอยู่ในแนวเดียวกันกับแนวต้นไม้ ให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 185  รูปตดัแสดงการปรับปรุงการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีศกึษา ก-1 ด้วยซุ้มไม้เลือ้ย 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 186  รูปด้านแสดงการปรับปรุงการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีศกึษา ก-1 ด้วยซุ้มไม้เลือ้ย 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 187  รูปด้านแสดงการปรับปรุงการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีศกึษา ก-1 ด้วยไม้ยืนต้น 
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ภาพท่ี 188  รูปตดัแสดงการปรับปรุงการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีศกึษา ก-1 ด้วยไม้ยืนต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 189  รูปทศันียภาพแสดงการปรับปรุงการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีศกึษา ก-1 ด้วยไม้ยืนต้น 
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 5.2.2 แนวทางการปรับปรุงการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้าในพืน้ที่ศึกษา ก-2 

ทางเท้าหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตยีน 

 แนวทางการปรับปรุงการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้าในพืน้ท่ีศกึษา ก-2 มีแนวทางดงันี ้

  1)  ทําความสะอาดหลมุปลกูแล้วใช้แผ่นเหล็กปิดหลมุปลกู ปิดหลมุปลกูให้

เรียบร้อย 

  2)  ตดัแตง่ต้นไม้อย่างถกูวิธี การตดัแตง่ไม้ยืนต้นนัน้ต้องตดัแตง่ก่ิงนําให้มีความ

เหมาะสมถูกวิธี มีการสางโปร่งยกทรงพุ่มชึน้ให้พ้นระยะศีรษะ (ด ู2.2.4.5 ตวัอย่างการตดัแต่ง

ต้นไม้ใหญ่ในเมือง หน้า 34)  และไม้เลือ้ยนัน้จะมีการตดัแตง่ปลายก่ิงให้อยู่ในขอบเขตท่ีเหมาะสม 

ไมห้่อยย้อยลงมาเป็นอปุสรรคในการใช้ทางเท้า 

  3)  หากต้นไม้เดมิตาย หรือไมอ่ยูใ่นสภาพท่ีดี ไมส่ามารถสร้างประโยชน์ให้กบัทาง

เท้าได้แล้ว ควรท่ีจะมีการเปล่ียนต้นไม้ใหม ่โดยต้นไม้ใหมท่ี่จะล้อมมาปลกูนัน้จําเป็นท่ีจะต้องมีการ

เลือกต้นไม้ท่ีจะนํามาปลกูให้มีลกัษณะลําต้นตรง ไม่แตกเป็นสองก่ิงตัง้แต่โคนต้น หรือมีการ ”ตดั

ฝึก” ตัง้แตต้่นไม้ยงัอายนุ้อย ให้มีลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ี ก่อนท่ีจะนํามาปลกู (ด ู2.2.4.4 หน้า 

33 และรูปท่ี 30 หน้า 38) โดยมีการล้อมมาปลกูลงในหลมุปลกูท่ีไม่ลึกมากนกั มีความกว้าง

พอสมควร (อย่างน้อย 0.90 x 0.90) โดยใช้ดินในพืน้ท่ีผสมกบัดินสําหรับปลกูต้นไม้ และมีการคํา้

ยนัด้วยวสัดท่ีุยืนหยุน่ในระยะแรก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 190  รูปทศันียภาพแสดงการปรับปรุงการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีศกึษา ก-2 
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 5.2.3 แนวทางการปรับปรุงการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้าในพืน้ที่ศึกษา ข-1 

ทางเท้าหน้าสาํนักงานตาํรวจแห่งชาต ิ

 แนวทางการปรับปรุงการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้าในพืน้ท่ีศึกษา ข-1 (สํานักงาน-

ตํารวจแห่งชาต)ิ มีแนวทางดงันี ้

  1)  ทําความสะอาดหลมุปลกูแล้วใช้แผ่นเหล็กปิดหลมุปลกู ปิดหลมุปลกูให้

เรียบร้อย 

  2)  เว้นช่วงการปลกูไม้พุม่บริเวณหลงัป้ายรถ TAXI แล้วปรับพืน้ท่ีเป็นทางเดนิเท้า 

  3)  บํารุงให้ต้นไม้เจริญเติบโต และตดัแต่งต้นไม้อย่าถกูวิธี การตดัแตง่ไม้ยืนต้น

นัน้ต้องตดัแต่งก่ิงนําให้มีความเหมาะสมถูกวิธี มีการสางโปร่งยกทรงพุ่มชึน้ให้พ้นระยะศีรษะ (ด ู

2.2.4.5 ตวัอยา่งการตดัแตง่ต้นไม้ใหญ่ในเมือง หน้า 34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 191  รูปผงัแสดงการปรับปรุงการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (สํานกังานตํารวจแห่งชาต)ิ 
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 5.2.4 แนวทางการปรับปรุงการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้าในพืน้ที่ศึกษา ข-1 

ทางเท้าหน้าวัดปทุมวนาราม 

 แนวทางการปรับปรุงการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้าในพืน้ท่ีศึกษา ข-1 (วดัปทุมวนา-

ราม) มีแนวทางดงันี ้

  1)  ใช้ซุ้มไม้เลือ้ย และไม้พุ่ม เพิ่มในพืน้ท่ี โดยนําซุ้มไม้เลือ้ยปลกูบริเวณก่อนถึง

ป้ายรถประจําทางในแนวชิดริมถนน เพ่ือให้ร่มเงา และเปิดมมุมองระดบัสายตาจากป้ายรถประจํา

ทาง ไม้เลือ้ยท่ีเหมาะสมกับการปลกูบนพืน้ท่ีนี ้ได้แก่ ต้นการเวก ต้นบานบุรี ต้นชมนาค เป็นต้น 

เพราะมีพุ่มใบหนาทึบ บงัแดดได้ดี ตดัแต่งให้อยู่ในซุ้มท่ีมีพืน้ท่ีจํากัดได้ง่าย และปลกูไม้พุ่มริมรัว้

ของวดัปทมุวนารามให้ยาวต่อเน่ือง โดยไม้พุ่มท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมแบบนีไ้ด้แก่ 

ต้นแก้ว ต้นโมก ต้นเข็ม ต้นชาฮกเกีย้น เป็นต้น 

  2)  ปรับปรุงหลมุหลกูใหม่ สกดัเอาปนูท่ีหลอ่ล้อมลําต้นในหลมุปลกูออก แล้วนํา

แผ่นเหล็กปิดปากหลุมมาใช้แทน เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ต้นไม้ได้

เจริญเตบิโตอยา่งอิสระ 

  3)  บํารุงให้ต้นไม้เจริญเติบโต และตดัแต่งต้นไม้อย่าถกูวิธี การตดัแตง่ไม้ยืนต้น

นัน้ต้องตดัแต่งก่ิงนําให้มีความเหมาะสมถูกวิธี มีการสางโปร่งยกทรงพุ่มชึน้ให้พ้นระยะศีรษะ (ด ู

2.2.4.5 ตวัอยา่งการตดัแตง่ต้นไม้ใหญ่ในเมือง หน้า 34) 

  4)  ขอความร่วมมือกับวดัปทุมวนาราม โดยการขอนําต้นไม้ใหญ่เข้าไปปลูก

บริเวณพืน้ท่ีรอยตอ่ริมรัว้ด้านใน เพ่ือใช้ประโยชน์จากร่มเงาของต้นไม้ร่วมกนัทัง้ทางเท้าและภายใน

พืน้ท่ีของวดัเอง 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 192  รูปผงัแสดงการปรับปรุงการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (วดัปทมุวนาราม) 
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ภาพท่ี 193  รูปตดัแสดงการปรับปรุงการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีศกึษา ข-1 (วดัปทมุวนาราม) 

 

 5.2.5 แนวทางการปรับปรุงการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้าในพืน้ที่ศึกษา ค-1 

ทางเท้าหน้าองค์การ UNESCO 

 แนวทางการปรับปรุงการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้าในพืน้ท่ีศกึษา ค-1 มีแนวทางดงันี ้

  1)  ใช้ซุ้มไม้เลือ้ยปลกูใต้แนวสายไฟ แทนการปลกูไม้ยืนต้น เพ่ือลดผลกระทบท่ีมี

ตอ่สายไฟฟ้าและต้นไม้ใหญ่  

  2)  ขอความร่วมมือกบัองค์การ UNESCO ในการนําไม้ยืนต้นไปปลกูชิดรัว้หรือ

ด้านในรัว้ขององค์การ UNESCO  เพ่ือให้ต้นไม้ใหญ่ได้ให้ร่มเงาและความร่มร่ืนกบัทัง้สองบริเวณ 

  3)  ใช้แผน่เหลก็ปิดปากหลมุแทนการใช้ขอบคนัปนูบริเวณปากหลมุ 

  4)  ตดัแตง่ต้นไม้อย่างถกูวิธี การตดัแตง่ไม้ยืนต้นนัน้ต้องตดัแตง่ก่ิงนําให้มีความ

เหมาะสมถกูวิธี มีการตดัก่ิงหลบสายไฟอย่างถกูต้อง (ด ู2.2.4.5 ตวัอย่างการตดัแตง่ต้นไม้ใหญ่ใน

เมือง หน้า 34)  และไม้เลือ้ยนัน้จะมีการตดัแต่งปลายก่ิงให้อยู่ในขอบเขตท่ีเหมาะสม ไม่ห้อยย้อย

ลงมาเป็นอปุสรรคในการใช้ทางเท้า 
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  5)  หากต้นไม้เดมิตาย หรือไมอ่ยูใ่นสภาพท่ีดี ไมส่ามารถสร้างประโยชน์ให้กบัทาง

เท้าได้แล้ว ควรท่ีจะมีการเปล่ียนต้นไม้ใหม ่โดยต้นไม้ใหมท่ี่จะล้อมมาปลกูนัน้จําเป็นท่ีจะต้องมีการ

เลือกต้นไม้ท่ีจะนํามาปลกูให้มีลกัษณะลําต้นตรง ไม่แตกเป็นสองก่ิงตัง้แต่โคนต้น หรือมีการ ”ตดั

ฝึก” ตัง้แตต้่นไม้ยงัอายนุ้อย ให้มีลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ี ก่อนท่ีจะนํามาปลกู (ด ู2.2.4.4 หน้า 

33 และรูปท่ี 30 หน้า 38) โดยมีการล้อมมาปลกูลงในหลมุปลกูท่ีไม่ลึกมากนกั มีความกว้าง

พอสมควร (อย่างน้อย 0.90 x 0.90) โดยใช้ดินในพืน้ท่ีผสมกบัดินสําหรับปลกูต้นไม้ และมีการคํา้

ยนัด้วยวสัดท่ีุยืนหยุน่ในระยะแรก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 194 - 195 รูปตดัแสดงการปรับปรุงการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีศกึษา ค-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 196 - 197 รูปทศันียภาพแสดงการปรับปรุงการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีศกึษา ค-1 
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 5.2.6 แนวทางการปรับปรุงการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้าในพืน้ที่ศึกษา ค-2 

ทางเท้าหน้าสหกรณ์เอกมัย 

 แนวทางการปรับปรุงการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้าในพืน้ท่ีศกึษา ค-2 มีแนวทางดงันี ้

  1)  ใช้ซุ้มไม้เลือ้ยปลกูใต้แนวสายไฟ แทนการปลกูไม้ยืนต้น เพ่ือลดผลกระทบท่ีมี

ตอ่สายไฟฟ้าและต้นไม้ใหญ่  

  2)  ขอความร่วมมือกบัสหกรณ์เอกมยั ในการนําไม้ยืนต้นไปปลกูชิดพืน้ท่ีหรือด้าน

ในพืน้ท่ีของพืน้ท่ีเปิดโล่งของสหกรณ์เอกมยั เพ่ือให้ต้นไม้ใหญ่ได้ให้ร่มเงาและความร่มร่ืนกบัทัง้

สองบริเวณ 

  3)  ใช้แผน่เหลก็ปิดปากหลมุแทนการใช้ขอบคนัปนูบริเวณปากหลมุ 

  4)  ตดัแตง่ต้นไม้อย่างถกูวิธี การตดัแตง่ไม้ยืนต้นนัน้ต้องตดัแตง่ก่ิงนําให้มีความ

เหมาะสมถกูวิธี มีการตดัก่ิงหลบสายไฟอย่างถกูต้อง (ด ู2.2.4.5 ตวัอย่างการตดัแตง่ต้นไม้ใหญ่ใน

เมือง หน้า 34)  และไม้เลือ้ยนัน้จะมีการตดัแต่งปลายก่ิงให้อยู่ในขอบเขตท่ีเหมาะสม ไม่ห้อยย้อย

ลงมาเป็นอปุสรรคในการใช้ทางเท้า 

  5)  หากต้นไม้เดมิตาย หรือไมอ่ยูใ่นสภาพท่ีดี ไมส่ามารถสร้างประโยชน์ให้กบัทาง

เท้าได้แล้ว ควรท่ีจะมีการเปล่ียนต้นไม้ใหม ่โดยต้นไม้ใหมท่ี่จะล้อมมาปลกูนัน้จําเป็นท่ีจะต้องมีการ

เลือกต้นไม้ท่ีจะนํามาปลกูให้มีลกัษณะลําต้นตรง ไม่แตกเป็นสองก่ิงตัง้แต่โคนต้น หรือมีการ ”ตดั

ฝึก” ตัง้แตต้่นไม้ยงัอายนุ้อย ให้มีลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ี ก่อนท่ีจะนํามาปลกู (ด ู2.2.4.4 หน้า 

33 และรูปท่ี 30 หน้า 38) โดยมีการล้อมมาปลกูลงในหลมุปลกูท่ีไม่ลึกมากนกั มีความกว้าง

พอสมควร (อย่างน้อย 0.90 x 0.90) โดยใช้ดินในพืน้ท่ีผสมกบัดินสําหรับปลกูต้นไม้ และมีการคํา้

ยนัด้วยวสัดท่ีุยืนหยุน่ในระยะแรก 
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ภาพท่ี 198 รูปผงัแสดงการปรับปรุงการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีศกึษา ค-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 199 รูปทศันียภาพแสดงการปรับปรุงการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีศกึษา ค-2 

 

5.3 การวิเคราะห์ปัญหาข้อจาํกัด ศักยภาพ และเสนอแนะแนวทางการออกแบบพืชพรรณ

บนทางเท้ารูปแบบต่างๆ 

 จากการวิเคราะห์ในด้านพืชพรรณในพืน้ท่ีศึกษาต่างๆ แล้วสามารถนําข้อมลูพืชพรรณท่ี

ผ่านการวิเคราะห์มาประยกุต์เข้ากบัพืน้ท่ีทางเท้าในลกัษณะต่างๆ ท่ีมีความเหมือน หรือคล้ายกบั

พืน้ท่ีศกึษาข้างต้น ได้ดงันี ้
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 5.3.1 การวิเคราะห์การปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมกับทางเท้าที่อยู่ตดิกับอาคารพาณิชที่

มีชายคาย่ืนลํา้ออกมาในบริเวณทางเท้า 

 พืน้ท่ีทางเท้าลกัษณะนีจ้ะอยู่บริเวณหน้าตึกแถว และอาคารพาณิช ท่ีอยู่ริมถนนทัว่ไปใน

กรุงเทพมหานคร โดยท่ีตกึแถวและอาคารพาณิชสว่นใหญ่นัน้จะมีการก่อสร้างเต็มพืน้ท่ี มีขอบเขต

ติดกับพืน้ท่ีทางเท้าสาธารณะพอดี และจะมาชายคาย่ืนออกมาปกคลุมพืน้ท่ีทางเท้าบางส่วน 

เน่ืองจากอาคารพาณิชส่วนใหญ่นัน้ได้สร้างมานานเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว ก่อนท่ีจะมีกฎหมาย 

พระราชบญัญัติต่างๆ มาควบคมุขอบเขตอาคารไม่ให้ย่ืนรุกลํา้พืน้ท่ีสาธารณะ อาคารพาณิชท่ีอยู่

ติดริมถนนส่วนใหญ่มกัจะใช้งานในด้านท่ีพกัอาศยัและพาณิชยกรรม การเปิดพืน้ท่ีหน้าร้านเพ่ือ

ต้อนรับลกูค้าย่อมเป็นสิ่งท่ีมีความจําเป็น พืน้ท่ีสว่นใหญ่มีการใช้งานตลอดทัง้วนัจนถึงช่วงค่ํา และ

โดยรวมจะมีการใช้งานหนาแน่นในช่วงเท่ียงไปจนถึงช่วงเย็น ทางเท้าในลกัษณะนีจ้ะมีตําแหน่ง

สาธารณปูโภคและอปุกรณ์ประกอบทางเท้าอยูชิ่ดริมถนน 

 ทางเท้าท่ีอยู่ติดกับอาคารพาณิชท่ีมีชายคาย่ืนลํา้ออกมาในบริเวณทางเท้า มีแนวทางใน

การออกแบบและตดัแตง่ดแูลรักษาพืชพรรณ ดงันี ้

 1)  ปัญหา ข้อจํากดั และศกัยภาพ 

  พืน้ท่ีทางเท้าในลกัษณะนีจ้ะมีชายคาของอาคารพาณิชย่ืนลํา้ออกมาในพืน้ท่ีทาง

เท้า ทําให้เหลือพืน้ท่ีจากขอบเขตของชายคาจนถึงขอบถนนไม่มากเท่าท่ีควร จึงทําให้เหลือพืน้ท่ี

สําหรับระบบสธารณปูโภคอปุกรณ์ประกอบทางเท้า และพืน้ท่ีปลกูต้นไม้ท่ีคอ่นข้างจํากดั หากถนน

เส้นนัน้ๆ ตัง้ขวางกบัแนวทิศทางของแสงแดด จะทําให้เกิดเป็นร่มเงาจากตวัอาคารพาณิชคร่ึงหนึ่ง

ของแสงแดดทัง้วนั และถ้าถนนเส้นนีข้นานไปกบัทิศทางของแสงแดดแล้ว ทางเท้าในบริเวณนีจ้ะ

ได้รับแดดเกือบตลอดทัง้วนั 

 2)  ลกัษณะพืชพรรณท่ีเหมาะสม 

  ด้วยพืน้ท่ีท่ีจํากดั ถกูกําหนดด้วยขอบเขตอาคารพาณิชและชายคาท่ีย่ืนออกมา ใน

พืน้ท่ีลกัษณะนีมี้ความเป็นไปได้ท่ีจะปลกูไม้ยืนต้นท่ีมีลกัษณะสงูโปร่ง ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป พุ่ม

ใบแคบเป็นรูปไข่หรือทรงกระบอก สามารถตดัแต่งให้หลบระยะชายคาได้ง่าย เช่น ต้นมะฮอกกานี

ใบใหญ่ ต้นแปรงล้างขวด ต้นคอร์เดีย ต้นแคแสด เป็นต้น แต่ถ้าหากต้องการร่มเงาหรือหลบแนว
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สายไฟฟ้า สามารถใช้ไม้เลือ้ยปลูกเป็นซุ้มๆ ได้ เช่น ต้นการเวก ต้นบานบุรี ต้นชมนาค เป็นต้น 

เพราะมีพุ่มใบหนาทึบ บังแดดได้ดี ตัดแต่งให้อยู่ในซุ้มท่ีมีพืน้ท่ีจํากัดได้ง่าย ทัง้นีเ้พ่ือสร้างให้

บรรยากาศบนทางเท้านัน้ดรู่มร่ืนมากยิ่งขึน้ สามารถใช้ไม้พุ่มร่วมในการออกแบบ โดยไม้พุ่มท่ีมี

ความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมแบบนีไ้ด้แก่ ต้นแก้ว ต้นโมก ต้นเข็ม ต้นชาฮกเกีย้น เป็นต้น 

 3)  รูปแบบและระยะการปลกูท่ีเหมาะสม 

  แนวทางเลือกท่ี 1  หากอาคารพาณิชในพืน้ท่ีบริเวณนัน้เป็นท่ีพกัอาศยั และไม่มี

ความจําเป็นท่ีจะต้องเช่ือมต่อกบัถนนด้านหน้าอาคาร พืน้ท่ีบริเวณนีส้ามารถปลกูแนวไม้พุ่มยาว

ตลอดทางเท้าได้ เพ่ือเพิ่มสนุทรียภาพให้กบัอาคารพาณิชพกัอาศยัในบริเวณนัน้ได้ ไม้ยืนต้นควรจะ

ปลกูเป็นแนวชิดขอบถนน และเว้นระยะห่างของต้นเทา่กบัความกว้างของคหูาอาคารพาณิช เพ่ือให้

มีระยะเปิดโล่งบริเวณด้านหน้าอาคารพาณิชแตล่ะคหูา เกิดเป็นพืน้ท่ีการใช้งานหน้าอาคารพาณิช 

หากต้องการร่มเงามากขึน้สามารถปลกูไม้เลือ้ยเป็นซุ้มๆ ชิดริมถนน บริเวณระยะห่างระหว่างไม้ยืน

ต้นได้ หรือถ้าในพืน้ท่ีมีข้อจํากดัจากแนวสายสง่ไฟฟ้า สามารถปลกูไม้เลือ้ยเป็นซุ้มยาวขนานไปกบั

ขอบถนนแทนการปลกูไม้ยืนต้นได้เช่นกนั 

  แนวทางเลือกท่ี 2  หากอาคารพาณิชในบริเวณนัน้เป็นพืน้ท่ีพาณิชกรรมการ

ค้าขาย ไม้ยืนต้นท่ีปลกูเพ่ือให้ร่มเงาและสร้างบรรยากาศ และยงัรองรับความต้องการการใช้งาน

ของอาคารพาณิชนัน้ควรจะปลกูชิดแนวขอบถนน และเว้นระยะห่างของต้นเท่ากบัความกว้างของ

คหูาอาคารพาณิช เพ่ือให้มีระยะเปิดโลง่บริเวณด้านหน้าอาคารพาณิชแตล่ะคหูา เกิดเป็นพืน้ท่ีการ

ใช้งานหน้าอาคารพาณิชนัน่เอง หากต้องการร่มเงามากขึน้สามารถปลกูไม้เลือ้ยเป็นซุ้มๆ ชิดริม

ถนน บริเวณระยะห่างระหวา่งไม้ยืนต้นได้ หรือถ้าในพืน้ท่ีมีข้อจํากดัจากแนวสายสง่ไฟฟ้า สามารถ

ปลกูไม้เลือ้ยเป็นซุ้มยาวขนานไปกบัขอบถนนได้เช่นกนั การเสริมบรรยากาศการใช้งานด้วยไม้พุ่ม 

สามารถปลกูชิดขอบทางเท้าเป็นแนวเดียวกนักบัไม้ยืนต้นและไม้เลือ้ยได้ สามารถปลกูเป็นพุ่มๆ ใต้

ต้นไม้ยืนต้นเพ่ือใช้พืน้ท่ีริมถนนในการทํากิจกรรมตา่งๆ ได้ 

 4)  การปลกูและการดแูลรักษา 

  การใช้ไม้ยืนต้นมาปลกูในพืน้ท่ีท่ีจํากดัแบบนี ้จําเป็นท่ีจะต้องมีการเลือกต้นไม้ท่ี

จะนํามาปลูกให้มีลกัษณะลําต้นตรง ไม่แตกเป็นสองก่ิงตัง้แต่โคนต้น หรือมีการ ”ตดัฝึก” ตัง้แต่
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ต้นไม้ยงัอายนุ้อย ให้มีลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ี ก่อนท่ีจะนํามาปลกู (ด ู2.2.4.4 หน้า 33 และ

รูปท่ี 30 หน้า 38) โดยมีการล้อมมาปลกูลงในหลมุปลกูท่ีไม่ลึกมากนกั มีความกว้างพอสมควร 

(อยา่งน้อย 0.90 x 0.90) โดยใช้ดนิในพืน้ท่ีผสมกบัดนิสําหรับปลกูต้นไม้ และมีการคํา้ยนัด้วยวสัดท่ีุ

ยืนหยุ่นในระยะแรก และมีการใช้แผ่นเหล็กปิดหลมุปลกู เพ่ือความเป็นระเบียบ เรียบไปกบัผิวทาง

เท้า และป้องการสิง่สกปรกลงไปสะสมในหลมุปลกู สว่นซุ้มไม้เลือ้ยนัน้ต้องเป็นโครงเหล็กท่ีมีความ

แข็งแรง รับนํา้หนกัของไม้เลือ้ยได้ และมีขนาดไม่ใหญ่จนไปเป็นอปุสรรคต่อการใช้ทางเท้า การตดั

แต่งไม้ยืนต้นนัน้ต้องตดัแต่งก่ิงนําให้มีความเหมาะสมถูกวิธี มีการสางโปร่งยกทรงพุ่มชึน้ให้พ้น

ระยะศีรษะ (ด ู2.2.4.5 ตวัอยา่งการตดัแตง่ต้นไม้ใหญ่ในเมือง หน้า 34) ไม้เลือ้ยนัน้จะมีการตดัแตง่

ปลายก่ิงให้อยู่ในขอบเขตท่ีเหมาะสม ไม่ห้อยย้อยลงมาเป็นอปุสรรคในการใช้ทางเท้า ส่วนไม่พุ่ม

นัน้ ตดัแตง่ทรงพุม่ให้เป็นแนวท่ีสวยงาม 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 200 - 201  รูปตดัและรูปด้านแสดงพืชพรรณของพืน้ท่ีทางเท้าท่ีอยู่ติดกบัอาคารพาณิชท่ีมี

ชายคาย่ืนลํา้ออกมาในบริเวณทางเท้า ในแนวทางเลือกท่ี 1 และไมมี่สายไฟฟ้าพาดผา่น 
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ภาพท่ี 202 - 203  รูปตดัและรูปด้านแสดงพืชพรรณของพืน้ท่ีทางเท้าท่ีอยู่ติดกบัอาคารพาณิชท่ีมี

ชายคาย่ืนลํา้ออกมาในบริเวณทางเท้า ในแนวทางเลือกท่ี 1 และมีสายไฟฟ้าพาดผา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 204 - 205  รูปตดัและรูปด้านแสดงพืชพรรณของพืน้ท่ีทางเท้าท่ีอยู่ติดกบัอาคารพาณิชท่ีมี

ชายคาย่ืนลํา้ออกมาในบริเวณทางเท้า ในแนวทางเลือกท่ี 2 และไมมี่สายไฟฟ้าพาดผา่น 
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ภาพท่ี 206 - 207  รูปตดัและรูปด้านแสดงพืชพรรณของพืน้ท่ีทางเท้าท่ีอยู่ติดกบัอาคารพาณิชท่ีมี

ชายคาย่ืนลํา้ออกมาในบริเวณทางเท้า ในแนวทางเลือกท่ี 2 และมีสายไฟฟ้าพาดผา่น 

 

 5.3.2 การวิเคราะห์การปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมกับทางเท้าที่อยู่ตดิกับอาคารเอกชน 

โดยที่ไม่มีส่วนใดของอาคารยื่นลํา้เข้ามาในทางเท้า 

 พืน้ท่ีทางเท้าลกัษณะนีจ้ะอยู่ในย่านธุรกิจการค้าเป็นส่วนใหญ่ อยู่ด้านหน้าของอาคาร

สํานักงาน หรืออาคารเอกชนอ่ืนๆ โดยท่ีอาคารเหล่านีส้่วนใหญ่จะมีการก่อสร้างเต็มพืน้ท่ี มี

ขอบเขตติดกับพืน้ท่ีทางเท้าสาธารณะพอดี แต่จะจะไม่มีชายคาย่ืนออกมาปกคลมุพืน้ท่ีทางเท้า

เหมือนกบัอาคารพาณิช พืน้ท่ีทางเท้าท่ีอยู่ด้านหน้าอาคารแบบนีจ้ะมีกิจกรรมการใช้งานพืน้ท่ีใน

หลายๆ ลกัษณะ ทัง้การสญัจรผา่นไปมา และการค้าขายด้วยรถเข็นและแผงลอย เป็นต้น พืน้ท่ีสว่น

ใหญ่มีการใช้งานตลอดทัง้วนัจนถึงช่วงค่ํา และโดยรวมจะมีการใช้งานหนาแน่นในช่วงเช้า ช่วง

เท่ียง และช่วงเย็น ทางเท้าในลกัษณะนีจ้ะมีตําแหน่งสาธารณูปโภคและอปุกรณ์ประกอบทางเท้า

อยูชิ่ดริมขอบถนน 

 ทางเท้าท่ีอยู่ติดกับอาคารเอกชนโดยท่ีไม่มีส่วนใดของอาคารย่ืนลํา้เข้ามาในทางเท้ามี

แนวทางในการออกแบบและตดัแตง่ดแูลรักษาพืชพรรณ ดงันี ้
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 1)  ปัญหา ข้อจํากดั และศกัยภาพ 

  พืน้ท่ีทางเท้าในลกัษณะนีจ้ะมีขอบเขตของอาคารเอกชนย่ืนอยู่ชิดกบัพืน้ท่ีทางเท้า

พอดี ทําให้มีพืน้ท่ีสําหรับทรงพุ่มของต้นไม้ใหญ่ได้ประมาณ 3-4 เมตร ตามแต่ความกว้างทางเท้า

โดยรวม หากถนนเส้นนัน้ๆ ตัง้ขวางกับแนวทิศทางของแสงแดด จะทําให้เกิดเป็นร่มเงาจากตวั

อาคารเอกชนคร่ึงหนึ่งของแสงแดดทัง้วนั และถ้าถนนเส้นนีข้นานไปกับทิศทางของแสงแดดแล้ว 

ทางเท้าในบริเวณนีจ้ะได้รับแดดเกือบตลอดทัง้วนั 

 2)  ลกัษณะพืชพรรณท่ีเหมาะสม 

  ด้วยพืน้ท่ีท่ีจํากัด ถูกกําหนดด้วยขอบเขตของอาคารเอกชน ในพืน้ท่ีลกัษณะนีมี้

ความเป็นไปได้ท่ีจะปลกูไม้ยืนต้นท่ีมีลกัษณะทรงพุ่มท่ีกว้างพอเหมาะกบัความกว้างของทางเท้า มี

ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป พุ่มใบสามารถตดัแตง่ให้หลบระยะอาคารได้ง่าย เช่น ต้นประดูอ่งัสนา ต้น

ตะแบก นนทรี ต้นมะฮอกกานี ต้นแปรงล้างขวด ต้นคอร์เดีย เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือสร้างให้บรรยากาศ

บนทางเท้านัน้ดรู่มร่ืนมากยิ่งขึน้ สามารถใช้ไม้พุม่ร่วมในการออกแบบโดยไม้พุ่มท่ีมีความเหมาะสม

กบัสภาพแวดล้อมแบบนีไ้ด้แก่ ต้นแก้ว ต้นโมก ต้นเข็ม ต้นชาฮกเกีย้น เป็นต้น  

  หากในบริเวณนีมี้สายไฟฟ้าพาดผ่าน สามารถใช้ไม้เลือ้ยปลกูเป็นซุ้มๆ เป็นแนว

ยาวได้ เพ่ือไม่ให้ไปกระทบตอ่สายสง่ไฟฟ้า ไม้เลือ้ยท่ีเหมาะสมในพืน้ท่ีลกัษณะนีไ้ด้แก่ ต้นการเวก 

ต้นบานบรีุ ต้นชมนาค เป็นต้น เพราะมีพุม่ใบหนาทบึ บงัแดดได้ดี ตดัแตง่ให้อยูใ่นซุ้มท่ีมีพืน้ท่ีจํากดั

ได้ง่าย ทัง้นีเ้พ่ือสร้างให้บรรยากาศบนทางเท้านัน้ดรู่มร่ืนมากยิ่งขึน้ สามารถใช้ไม้พุ่มร่วมในการ

ออกแบบโดยไม้พุ่มท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมแบบนีไ้ด้แก่ ต้นแก้ว ต้นโมก ต้นเข็ม ต้น

ชาฮกเกีย้น เป็นต้น 

 3)  รูปแบบและระยะการปลกูท่ีเหมาะสม 

  แนวทางเลือกท่ี 1  หากไม่มีการค้าขายบนทางเท้า ไม้ยืนต้นควรจะปลกูเป็นแนว

ชิดขอบถนน และเว้นระยะห่างของต้นไม้ 4-6 เมตร เพ่ือให้เกิดเป็นร่มเงาครอบคลมุทางเท้าได้อย่าง

ต่อเน่ือง พืน้ท่ีบริเวณนีส้ามารถปลูกแนวไม้พุ่มชิดขอบถนนยาวตลอดทางเท้าได้ เพ่ือเพิ่ม

สนุทรียภาพให้กบัอาคารพาณิชพกัอาศยัในบริเวณนัน้ หรือถ้าในพืน้ท่ีมีข้อจํากัดจากแนวสายส่ง

ไฟฟ้า สามารถปลกูไม้เลือ้ยเป็นซุ้มยาวขนานไปกบัขอบถนนแทนการปลกูไม้ยืนต้นได้เช่นกนั 
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  แนวทางเลือกท่ี 2  หากพืน้ท่ีทางเท้าในบริเวณนัน้เป็นพืน้ท่ีท่ีจะต้องรองรับการค้า

ขายด้วยรถเข็นขายของและร้านค้าแผลลอย ไม้ยืนต้นท่ีจะปลกูในบริเวณนี ้นอกจากจะปลกูเพ่ือให้

ปลกูเพ่ือให้ร่มเงาและสร้างบรรยากาศแล้ว และยงัต้องรองรับความต้องการการใช้งานในเชิงพาณิช

ด้วย ดงันัน้ควรจะปลกูชิดแนวขอบถนน และเว้นระยะห่างของต้นไม้ 6-8 เมตร เพ่ือให้มีพืน้ท่ีเปิด

โล่งบริเวณระหว่างต้นไม้แต่ละต้น พอท่ีจะให้เกิดเป็นพืน้ท่ีการค้าขายนั่นเอง หากต้องการเสริม

สนุทรียภาพในการใช้งาน สามารถใช้ไม้พุ่มปลูกชิดขอบทางเท้าเป็นเป็นพุ่มๆ ใต้ต้นไม้ยืนต้นได้ 

หรือถ้าในพืน้ท่ีมีข้อจํากดัจากแนวสายส่งไฟฟ้า สามารถปลกูไม้เลือ้ยเป็นซุ้มยาวขนานไปกบัขอบ

ถนนแทนการปลกูไม้ยืนต้นได้เช่นกนั 

 4)  การปลกูและการดแูลรักษา 

  การใช้ไม้ยืนต้นมาปลูกในพืน้ท่ีทางเท้า จําเป็นท่ีจะต้องมีการเลือกต้นไม้ท่ีจะ

นํามาปลกูให้มีลกัษณะลําต้นตรง ไม่แตกเป็นสองก่ิงตัง้แต่โคนต้น หรือมีการ ”ตดัฝึก” ตัง้แต่ต้นไม้

ยงัอายนุ้อย ให้มีลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ี ก่อนท่ีจะนํามาปลกู (ด ู2.2.4.4 หน้า 33 และรูปท่ี 30 

หน้า 38) โดยมีการล้อมมาปลกูลงในหลมุปลกูท่ีไม่ลกึมากนกั มีความกว้างพอสมควร (อย่างน้อย 

0.90 x 0.90) โดยใช้ดินในพืน้ท่ีผสมกบัดินสําหรับปลกูต้นไม้ และมีการคํา้ยนัด้วยวสัดท่ีุยืนหยุ่นใน

ระยะแรก และมีการใช้แผ่นเหล็กปิดหลมุปลกู เพ่ือความเป็นระเบียบ เรียบไปกบัผิวทางเท้า และ

ป้องการสิ่งสกปรกลงไปสะสมในหลมุปลกู ส่วนซุ้มไม้เลือ้ยนัน้ต้องเป็นโครงเหล็กท่ีมีความแข็งแรง 

รับนํา้หนกัของไม้เลือ้ยได้ และมีขนาดไมใ่หญ่จนไปเป็นอปุสรรคตอ่การใช้ทางเท้า การตดัแตง่ไม้ยืน

ต้นนัน้ต้องตดัแตง่ก่ิงนําให้มีความเหมาะสมถกูวิธี มีการสางโปร่งยกทรงพุม่ชึน้ให้พ้นระยะศีรษะ (ด ู

2.2.4.5 ตวัอยา่งการตดัแตง่ต้นไม้ใหญ่ในเมือง หน้า 34) ไม้เลือ้ยนัน้จะมีการตดัแตง่ปลายก่ิงให้อยู่

ในขอบเขตท่ีเหมาะสม ไม่ห้อยย้อยลงมาเป็นอปุสรรคในการใช้ทางเท้า ส่วนไม่พุ่มนัน้ ตดัแต่งทรง

พุม่ให้เป็นแนวท่ีสวยงาม 
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ภาพท่ี 208 - 209  รูปตดัและรูปด้านแสดงพืชพรรณของพืน้ท่ีทางเท้าท่ีอยู่ติดกบัอาคารเอกชน โดย

ท่ีไมมี่สว่นใดของอาคารย่ืนลํา้เข้ามาในทางเท้า ในแนวทางเลือกท่ี 1 และไมมี่สายไฟฟ้าพาดผา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 210 - 211  รูปตดัและรูปด้านแสดงพืชพรรณของพืน้ท่ีทางเท้าท่ีอยู่ติดกบัอาคารเอกชน โดย

ท่ีไมมี่สว่นใดของอาคารย่ืนลํา้เข้ามาในทางเท้า ในแนวทางเลือกท่ี 1 และมีสายไฟฟ้าพาดผา่น 
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ภาพท่ี 212 - 213  รูปตดัและรูปด้านแสดงพืชพรรณของพืน้ท่ีทางเท้าท่ีอยู่ติดกบัอาคารเอกชน โดย

ท่ีไมมี่สว่นใดของอาคารย่ืนลํา้เข้ามาในทางเท้า ในแนวทางเลือกท่ี 2 และไมมี่สายไฟฟ้าพาดผา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 214 - 215  รูปตดัและรูปด้านแสดงพืชพรรณของพืน้ท่ีทางเท้าท่ีอยู่ติดกบัอาคารเอกชน โดย

ท่ีไมมี่สว่นใดของอาคารย่ืนลํา้เข้ามาในทางเท้า ในแนวทางเลือกท่ี 2 และมีสายไฟฟ้าพาดผา่น 
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 5.3.3 การวิเคราะห์การปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมกับทางเท้าที่อยู่ติดกับพืน้ที่สีเขียว

ของเอกชน กัน้ด้วยรัว้โปร่ง 

 พืน้ท่ีทางเท้าลกัษณะนีจ้ะอยู่ติดกบัสถานท่ีราชการหรือเองค์กรเอกชนเป็นส่วนให้ เพราะ

เป็นสถานท่ีท่ีมีอาณาบริเวณกว้างขวาง มีพืน้ท่ีเปิดโล่งและพืน้ท่ีสีเขียวอยู่ในบริเวณแล้วล้อม

ขอบเขตด้วยร่ัวโปร่ง พืน้ท่ีทางเท้าท่ีอยู่ด้านหน้าอาคารแบบนีจ้ะมีกิจกรรมการใช้งานคือการเดิน

สญัจรเช่ือมตอ่ระหว่างพืน้ท่ีต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง พืน้ท่ีในลกัษณะนีม้กัจะมีการใช้งานเบาบาง 

ไมห่นาแน่นมากนกั ทางเท้าในลกัษณะนีจ้ะมีตําแหน่งสาธารณปูโภคและอปุกรณ์ประกอบทางเท้า

อยูชิ่ดริมขอบถนน 

 ทางเท้าท่ีอยู่ติดกับพืน้ท่ีสีเขียวของเอกชน กัน้ด้วยรัว้โปร่งมีแนวทางในการออกแบบและ

ตดัแตง่ดแูลรักษาพืชพรรณ ดงันี ้

 1)  ปัญหา ข้อจํากดั และศกัยภาพ 

  ทางเท้าในลักษณะนีน้ัน้จะไม่มีอุปสรรคในด้านพืน้ท่ีเลย จะมีแต่ข้อจํากัดจาก

ระบบสาธารณปูโภค เช่น สายสง่ไฟฟ้าและโทรศพัท์ เป็นต้น พืน้ท่ีทางเท้าในบริเวณนีเ้ป็นท่ีเปิดโลง่

จงึได้รับแสงแดดตลอดวนั 

 2)  ลกัษณะพืชพรรณท่ีเหมาะสม 

  พืน้ท่ีในลักษณะนีส้ามารถปลูกต้นไม้ได้ทุกรูปแบบ เพราะมีพืน้ท่ีท่ีเปิดโล่ง 

สามารถปลูกต้นไม้ท่ีมีลําต้นและพุ่มใบขนาดใหญ่ได้ เพ่ือให้ร่มเงาและความร่มร่ืนกับทางเท้า 

สามารถเพิ่มสนุทรียภาพให้กบัผู้ ใช้งานได้ ไม้ยืนต้นม่ีเหมาะสมกบัทางเท้าในลกัษณะนีไ้ด้แก่ ต้น

ประดูอ่งัสนา ต้นตะแบก ต้นนนทรี ต้นมะฮอกกานี ต้นมะขาม ต้นราชพฤกษ์ ต้นแปรงล้างขวด ต้น

คอร์เดีย เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือสร้างให้บรรยากาศบนทางเท้านัน้ดรู่มร่ืนมากยิ่งขึน้ สามารถใช้ไม้พุ่มร่วม

ในการออกแบบโดยไม้พุ่มท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแบบนีไ้ด้แก่ ต้นแก้ว ต้นโมก ต้น

เข็ม ต้นชาฮกเกีย้น เป็นต้น  

  หากในบริเวณนีมี้สายไฟฟ้าพาดผ่าน สามารถปลกูไม้ยืนต้นในบริเวณข้างเคียง

เพ่ือหลบแนวของสายสง่ไฟฟ้า แล้วใช้ไม้เลือ้ยปลกูเป็นซุ้มๆ เป็นแนวยาวเพ่ือให้ร่มเงาได้ เพ่ือไม่ให้

ไปกระทบตอ่สายสง่ไฟฟ้า ประกอบกบัสามารถใช้ไม้เลือ้ยเข้ามาร่วมออกแบบเพ่ือเพิ่มสนุทรียภาพ
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ให้กบัทางเท้าได้ ไม้เลือ้ยท่ีเหมาะสมในพืน้ท่ีลกัษณะนีไ้ด้แก่ ต้นการเวก ต้นบานบรีุ ต้นชมนาค เป็น

ต้น เพราะมีพุ่มใบหนาทึบ บงัแดดได้ดี ตดัแต่งให้อยู่ในซุ้มท่ีมีพืน้ท่ีจํากดัได้ง่าย ทัง้นีเ้พ่ือสร้างให้

บรรยากาศบนทางเท้านัน้ดูร่มร่ืนมากยิ่งขึน้ สามารถใช้ไม้พุ่มร่วมในการออกแบบโดยไม้พุ่มท่ีมี

ความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมแบบนีไ้ด้แก่ ต้นแก้ว ต้นโมก ต้นเข็ม ต้นชาฮกเกีย้น เป็นต้น 

 3)  รูปแบบและระยะการปลกูท่ีเหมาะสม 

  แนวทางเลือกท่ี 1  หากทางเท้าในบริเวณนัน้ไมมี่สายไฟฟ้าพาดผา่น ไม้ยืนต้นควร

จะปลกูเป็นแนวชิดขอบถนน และเว้นระยะห่างของต้นไม้ 4-6 เมตร เพ่ือให้เกิดเป็นร่มเงาครอบคลมุ

ทางเท้าได้อยา่งตอ่เน่ือง พืน้ท่ีบริเวณนีส้ามารถปลกูแนวไม้พุม่ชิดขอบถนนและริมรัว้ยาวตลอดทาง

เท้าได้ เพ่ือเพิ่มสนุทรียภาพให้กบัทางเท้าในบริเวณนัน้ 

  แนวทางเลือกท่ี 2  หากทางเท้าในบริเวณนัน้ไม่มีสายไฟฟ้าพาดผ่าน ควรจะขอ

ความร่วมมือจากเจ้าของท่ีดนิข้างเคียงในการใช้พืน้ท่ีริมรัว้หรือท่ีดินข้างเคียงในการปลกูต้นไม้ใหญ่

เพ่ือท่ีจะสร้างประโยชน์ให้ร่มเงาและความร่มร่ืนให้กับทัง้ท่ีดินของเอกชนและพืน้ท่ีทางเท้าได้ 

ตําแหน่งท่ีเหมาะสมในการปลไูม้ยืนต้นได้แก่ บริเวณขอบทางเท้าชิดริมรัว้ โดยมีระยะห่างระหว่าง

ต้น 4-6 เมตร เพ่ือให้เกิดเป็นร่มเงาครอบคลมุทางเท้าได้อย่างตอ่เน่ือง พืน้ท่ีบริเวณนีส้ามารถปลกู

แนวไม้พุ่มชิดขอบถนนและริมรัว้ยาวตลอดทางเท้าได้ เพ่ือเพิ่มสนุทรียภาพให้กบัทางเท้าในบริเวณ

นัน้ ในพืน้ท่ีมีข้อจํากดัจากแนวสายสง่ไฟฟ้า สามารถปลกูไม้เลือ้ยเป็นซุ้มยาวขนานไปกบัขอบถนน

เพ่ือช่วยเพิ่มร่มเงาให้กบัทางเท้าได้เช่นกนั 

 4)  การปลกูและการดแูลรักษา 

  การใช้ไม้ยืนต้นมาปลูกในพืน้ท่ีทางเท้า จําเป็นท่ีจะต้องมีการเลือกต้นไม้ท่ีจะ

นํามาปลกูให้มีลกัษณะลําต้นตรง ไม่แตกเป็นสองก่ิงตัง้แต่โคนต้น หรือมีการ ”ตดัฝึก” ตัง้แต่ต้นไม้

ยงัอายนุ้อย ให้มีลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ี ก่อนท่ีจะนํามาปลกู (ด ู2.2.4.4 หน้า 33 และรูปท่ี 30 

หน้า 38) โดยมีการล้อมมาปลกูลงในหลมุปลกูท่ีไม่ลกึมากนกั มีความกว้างพอสมควร (อย่างน้อย 

0.90 x 0.90) โดยใช้ดินในพืน้ท่ีผสมกบัดินสําหรับปลกูต้นไม้ และมีการคํา้ยนัด้วยวสัดท่ีุยืนหยุ่นใน

ระยะแรก และมีการใช้แผ่นเหล็กปิดหลมุปลกู เพ่ือความเป็นระเบียบ เรียบไปกบัผิวทางเท้า และ

ป้องการสิ่งสกปรกลงไปสะสมในหลมุปลกู ส่วนซุ้มไม้เลือ้ยนัน้ต้องเป็นโครงเหล็กท่ีมีความแข็งแรง 
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รับนํา้หนกัของไม้เลือ้ยได้ และมีขนาดไมใ่หญ่จนไปเป็นอปุสรรคตอ่การใช้ทางเท้า การตดัแตง่ไม้ยืน

ต้นนัน้ต้องตดัแตง่ก่ิงนําให้มีความเหมาะสมถกูวิธี มีการสางโปร่งยกทรงพุม่ชึน้ให้พ้นระยะศีรษะ (ด ู

2.2.4.5 ตวัอยา่งการตดัแตง่ต้นไม้ใหญ่ในเมือง หน้า 34) ไม้เลือ้ยนัน้จะมีการตดัแตง่ปลายก่ิงให้อยู่

ในขอบเขตท่ีเหมาะสม ไม่ห้อยย้อยลงมาเป็นอปุสรรคในการใช้ทางเท้า ส่วนไม่พุ่มนัน้ ตดัแต่งทรง

พุม่ให้เป็นแนวท่ีสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 216 - 217  รูปตดัแสดงการปลกูต้นไม้ชิดขอบถนน และรูปตดัแสดงการปลกูต้นไม้ในท่ีดิน

เอกชนและชิดขอบถนน ของพืน้ท่ีทางเท้าท่ีอยู่ติดกับพืน้ท่ีสีเขียวของเอกชน กัน้ด้วยรัว้โปร่ง ใน

แนวทางเลือกท่ี 1 และไมมี่สายไฟฟ้าพาดผา่น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 218 - 219  รูปตดัแสดงการปลกูต้นไม้ชิดขอบถนน และรูปตดัแสดงการปลกูต้นไม้ในท่ีดิน

เอกชน ของพืน้ท่ีทางเท้าท่ีอยู่ติดกบัพืน้ท่ีสีเขียวของเอกชน กัน้ด้วยรัว้โปร่ง ในแนวทางเลือกท่ี 2 

และมีสายไฟฟ้าพาดผา่น 
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 5.3.4 การวิเคราะห์การปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมกับทางเท้าที่มีป้ายรถประจําทาง

ขนาดใหญ่ในพืน้ที่ 

 พืน้ท่ีทางเท้าลกัษณะนีจ้ะอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีความสําคญั เหมาะท่ีจะเป็นจุดท่ีเปล่ียนถ่ายการ

คมนาคมขนสง่สาธารณะ พืน้ท่ีทางเท้าท่ีนีจ้ะประกอบไปด้วยป้ายรถประจําทางขนาดใหญ่ รองรับ

การใช้งานของผู้ ใช้งานได้เป็นจํานวนมาก ในพืน้ท่ีบริเวณนีม้กัจะไม่ค่อยมีต้นไม้มากนัก เพราะ

ต้องการอํานวยความสะดวกกบัการใช้ป้ายรถประจําทาง โดยไม่มีต้นไม้มาเป็นอปุสรรคในการใช้

งานหรือบดบงัมมุมองบริเวณป้ายรถประจําทาง 

 ทางเท้าท่ีมีป้ายรถประจําทางขนาดใหญ่ในพืน้ท่ี ดงันี ้

 1)  ปัญหา ข้อจํากดั และศกัยภาพ 

  ทางเท้าในลกัษณะนีน้ัน้จะต้องรองรับการใช้งานในบริเวณป้ายรถประจําทางท่ีมี

ผู้คนใช้งานเป็นจํานวนมาก การปลกูต้นไม้ในบริเวณนีจ้ะจึงต้องระมดัระวงัไม่ให้ก่อให้เกิดอปุสรรค

หรือบดบงัมมุมองในการใช้ทางเท้าได้ 

 2)  ลกัษณะพืชพรรณท่ีเหมาะสม 

  ในบริเวณช่วงก่อนท่ีจะถึงป้ายรถประจําทางมีความจําเป็นท่ีจะต้องเลือกใช้ต้นไม้

ในลกัษณะท่ีมีลําต้นโปร่ง ขนาดเล็ก เพ่ือท่ีจะไม่บดบงัมมุมองระดบัสายตาจากป้ายรถประจําทาง 

ดงันัน้ในจดุนีส้ามารถท่ีจะใช้ซุ้มไม้เลือ้ย ท่ีมีโครงซุ้มเป็นเสาขนาดเล็ก ไม่บดบงัมมุมองจากป้ายรถ

ประจําทาง ไม้เลือ้ยท่ีเหมาะสมในพืน้ท่ีลกัษณะนีไ้ด้แก่ ต้นการเวก ต้นบานบรีุ ต้นชมนาค เป็นต้น 

เพราะมีพุ่มใบหนาทึบ บงัแดดได้ดี ตดัแต่งให้อยู่ในซุ้มท่ีมีพืน้ท่ีจํากดัได้ง่าย ในบริเวณหลงัป้ายรถ

ประจําทางจะเหลือพืน้ท่ีไมม่ากนกั แตม่ากพอท่ีจะปลกูแนวไม้พุม่เพ่ือช่วยให้เพิ่มสนุทรียภาพให้กบั

ป้ายรถประจําทางได้บ้าง โดยไม้พุ่มท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมแบบนีไ้ด้แก่ ต้นแก้ว ต้น

โมก ต้นเข็ม ต้นชาฮกเกีย้น เป็นต้น และบริเวณถดัจากป้ายรถประจําทางนัน้เป็นช่วงทางเท้าทัว่ไป 

สามารถปลกูไม้ยืนต้นขนาดใหญให้ร่มเงากบัพืน้ท่ีทางเท้าในบริเวณใกล้เคียงป้ายรถประจําทางได้ 

ไม้ยืนต้นท่ีสามารถปลูกในจุดนีไ้ด้แก่ ต้นประดู่อังสนา ต้นตะแบก ต้นนนทรี ต้นมะฮอกกานี 

ต้นมะขาม ต้นราชพฤกษ์ ต้นแปรงล้างขวด ต้นคอร์เดีย เป็นต้น 

 



210 

 

 

 

 3)  รูปแบบและระยะการปลกูท่ีเหมาะสม 

  ในบริเวณช่วงก่อนถึงป้ายรถประจําทางจะใช้ซุ้มไม้เลือ้ยปลกูชิดริมถนนโดยให้เสา

โครงไม้เลือ้ยเป็นเสาเด่ียวขนาดไม่ใหญ่มากนกั มีความสงูจากพืน้ไม่ต่ํากว่า 2.40 เมตร มีการนํา

แนวไม้พุ่มมาร่วมใช้งานเป็นแนวติดกบัริมรัว้ หรือทางเท้าด้านใน เป็นฉากหลงัให้กบัป้ายรถประจํา

ทาง และในพืน้ท่ีถดัจากป้ายรถประจําทางสมควรท่ีจะปลกูไม้ยืนต้นในพืน้ท่ีชิดขอบถนน เว้นระยะ

ระหว่างต้น 4-6 เมตร เพ่ือท่ีจะให้ร่มเงากับทางเท้าบริเวณนัน้ได้อย่างต่อเน่ือง หรือหากพืน้ท่ี

ข้างเคียงเป็นรัว้และมีพืน้ท่ีสีเขียว สามารถท่ีจะขอความร่วมมือกบัภาคเอกชนหรือพืน้ท่ีข้างเคียง ใน

การใช้พืน้ท่ีท่ีติดกนัปลกูต้นไม้ใหญ่หลงัป้ายรถประจําทางได้ เป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกนัของทัง้

สองพืน้ท่ี 

 4)  การปลกูและการดแูลรักษา 

  การใช้ไม้ยืนต้นมาปลูกในพืน้ท่ีทางเท้า จําเป็นท่ีจะต้องมีการเลือกต้นไม้ท่ีจะ

นํามาปลกูให้มีลกัษณะลําต้นตรง ไม่แตกเป็นสองก่ิงตัง้แต่โคนต้น หรือมีการ ”ตดัฝึก” ตัง้แต่ต้นไม้

ยงัอายนุ้อย ให้มีลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ี ก่อนท่ีจะนํามาปลกู (ด ู2.2.4.4 หน้า 33 และรูปท่ี 30 

หน้า 38) โดยมีการล้อมมาปลกูลงในหลมุปลกูท่ีไม่ลกึมากนกั มีความกว้างพอสมควร (อย่างน้อย 

0.90 x 0.90) โดยใช้ดินในพืน้ท่ีผสมกบัดินสําหรับปลกูต้นไม้ และมีการคํา้ยนัด้วยวสัดท่ีุยืนหยุ่นใน

ระยะแรก และมีการใช้แผ่นเหล็กปิดหลมุปลกู เพ่ือความเป็นระเบียบ เรียบไปกบัผิวทางเท้า และ

ป้องการสิ่งสกปรกลงไปสะสมในหลมุปลกู ส่วนซุ้มไม้เลือ้ยนัน้ต้องเป็นโครงเหล็กท่ีมีความแข็งแรง 

รับนํา้หนกัของไม้เลือ้ยได้ และมีขนาดไมใ่หญ่จนไปเป็นอปุสรรคตอ่การใช้ทางเท้า การตดัแตง่ไม้ยืน

ต้นนัน้ต้องตดัแตง่ก่ิงนําให้มีความเหมาะสมถกูวิธี มีการสางโปร่งยกทรงพุม่ชึน้ให้พ้นระยะศีรษะ (ด ู

2.2.4.5 ตวัอยา่งการตดัแตง่ต้นไม้ใหญ่ในเมือง หน้า 34) ไม้เลือ้ยนัน้จะมีการตดัแตง่ปลายก่ิงให้อยู่

ในขอบเขตท่ีเหมาะสม ไม่ห้อยย้อยลงมาเป็นอปุสรรคในการใช้ทางเท้า ส่วนไม่พุ่มนัน้ ตดัแต่งทรง

พุม่ให้เป็นแนวท่ีสวยงาม 
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ภาพท่ี 220  รูปตดัแสดงการปลกูต้นไม้บนทางเท้าโดยมีป้ายรถประจําทางขนาดใหญ่ในพืน้ท่ี 

ภาพท่ี 221  รูปตดัแสดงการปลกูต้นไม้บนทางเท้าและในพืน้ท่ีข้างเคียง โดยมีป้ายรถประจําทาง

ขนาดใหญ่ในพืน้ท่ี 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 222  รูปด้านแสดงการปลกูต้นไม้บนทางเท้าโดยมีป้ายรถประจําทางขนาดใหญ่ในพืน้ท่ี 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 223  รูปด้านแสดงการปลกูต้นไม้บนทางเท้าและในพืน้ท่ีข้างเคียง โดยมีป้ายรถประจําทาง

ขนาดใหญ่ในพืน้ท่ี 
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 5.3.5 การวิเคราะห์การปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมกับทางเท้าที่ตดิกับลานกลางแจ้งของ

โครงการข้างเคียง 

 พืน้ท่ีทางเท้าลักษณะนีจ้ะอยู่ติดกับห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตีม้อลล์ หรือโครงการ

สาธารณะต่างๆ จะมีพืน้ท่ีข้างเคียงเป็ลานเปิดโลง่สําหรับทํากิจกรรมต่างๆ โดยท่ีจะมีการยกระดบั

ของพืน้ท่ีวา่งให้สงูขึน้กวา่ทางเท้าเป็นในบริเวณข้างเคียง พืน้ท่ีในลกัษณะนีจ้ะมีการใช้งานเช่ือมตอ่

การสญัจรกนัระหว่างโครงการและทางเท้า พืน้ท่ีเปิดโลง่ข้างเคียงนีม้กัจะไม่มีรัว้กนัขอบเขตทางแต่

อย่างใด ทางเท้าในลกัษณะนีจ้ะมีตําแหน่งสาธารณูปโภคและอปุกรณ์ประกอบทางเท้าอยู่ชิดริม

ขอบถนน 

 ทางเท้าท่ีตดิกบัลานกลางแจ้งของโครงการข้างเคียงมีแนวทางในการออกแบบและตดัแตง่

ดแูลรักษาพืชพรรณ ดงันี ้

 1)  ปัญหา ข้อจํากดั และศกัยภาพ 

  ทางเท้าในลกัษณะนีน้ัน้จะไม่มีอุปสรรคในด้านพืน้ท่ี แต่จะมีข้อจํากัดจากระบบ

สาธารณูปโภค เช่น สายส่งไฟฟ้าและโทรศพัท์ เป็นต้น พืน้ท่ีทางเท้าในบริเวณนีเ้ป็นท่ีเปิดโล่งจึง

ได้รับแสงแดดตลอดวนั 

 2)  ลกัษณะพืชพรรณท่ีเหมาะสม 

  พืน้ท่ีในลักษณะนีส้ามารถปลูกต้นไม้ได้ทุกรูปแบบ เพราะมีพืน้ท่ีท่ีเปิดโล่ง 

สามารถปลูกต้นไม้ท่ีมีลําต้นและพุ่มใบขนาดใหญ่ได้ เพ่ือให้ร่มเงาและความร่มร่ืนกับทางเท้า 

สามารถเพิ่มสนุทรียภาพให้กบัผู้ ใช้งานได้ ไม้ยืนต้นม่ีเหมาะสมกบัทางเท้าในลกัษณะนีไ้ด้แก่ ต้น

ประดูอ่งัสนา ต้นตะแบก ต้นนนทรี ต้นมะฮอกกานี ต้นมะขาม ต้นราชพฤกษ์ ต้นแปรงล้างขวด ต้น

คอร์เดีย เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือสร้างให้บรรยากาศบนทางเท้านัน้ดรู่มร่ืนมากยิ่งขึน้ สามารถใช้ไม้พุ่มร่วม

ในการออกแบบโดยไม้พุ่มท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแบบนีไ้ด้แก่ ต้นแก้ว ต้นโมก ต้น

เข็ม ต้นชาฮกเกีย้น เป็นต้น  

  หากในบริเวณนีมี้สายไฟฟ้าพาดผ่าน สามารถปลกูไม้ยืนต้นในบริเวณข้างเคียง

เพ่ือหลบแนวของสายสง่ไฟฟ้า แล้วใช้ไม้เลือ้ยปลกูเป็นซุ้มๆ เป็นแนวยาวเพ่ือให้ร่มเงาได้ เพ่ือไม่ให้

ไปกระทบตอ่สายสง่ไฟฟ้า ประกอบกบัสามารถใช้ไม้เลือ้ยเข้ามาร่วมออกแบบเพ่ือเพิ่มสนุทรียภาพ
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ให้กบัทางเท้าได้ ไม้เลือ้ยท่ีเหมาะสมในพืน้ท่ีลกัษณะนีไ้ด้แก่ ต้นการเวก ต้นบานบรีุ ต้นชมนาค เป็น

ต้น เพราะมีพุ่มใบหนาทึบ บงัแดดได้ดี ตดัแต่งให้อยู่ในซุ้มท่ีมีพืน้ท่ีจํากดัได้ง่าย ทัง้นีเ้พ่ือสร้างให้

บรรยากาศบนทางเท้านัน้ดูร่มร่ืนมากยิ่งขึน้ สามารถใช้ไม้พุ่มร่วมในการออกแบบโดยไม้พุ่มท่ีมี

ความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมแบบนีไ้ด้แก่ ต้นแก้ว ต้นโมก ต้นเข็ม ต้นชาฮกเกีย้น เป็นต้น 

 3)  รูปแบบและระยะการปลกูท่ีเหมาะสม 

  แนวทางเลือกท่ี 1  หากทางเท้าในบริเวณนัน้ไมมี่สายไฟฟ้าพาดผา่น ไม้ยืนต้นควร

จะปลกูเป็นแนวชิดขอบถนน และเว้นระยะห่างของต้นไม้ 4-6 เมตร เพ่ือให้เกิดเป็นร่มเงาครอบคลมุ

ทางเท้าได้อยา่งตอ่เน่ือง พืน้ท่ีบริเวณนีส้ามารถปลกูแนวไม้พุม่ชิดขอบถนนและริมรัว้ยาวตลอดทาง

เท้าได้ เพ่ือเพิ่มสนุทรียภาพให้กบัทางเท้าในบริเวณนัน้ 

  แนวทางเลือกท่ี 2  หากทางเท้าในบริเวณนัน้ไม่มีสายไฟฟ้าพาดผ่าน ควรจะขอ

ความร่วมมือจากผู้ประกอบการข้างเคียงในการใช้พืน้ท่ีริมรัว้หรือท่ีดินข้างเคียงในการปลกูต้นไม้

ใหญ่เพ่ือท่ีจะสร้างประโยชน์ให้ร่มเงาและความร่มร่ืนให้กบัทัง้ท่ีดินของเอกชนและพืน้ท่ีทางเท้าได้ 

ตําแหน่งท่ีเหมาะสมในการปลไูม้ยืนต้นได้แก่ บริเวณขอบทางเท้าชิดริมรัว้ โดยมีระยะห่างระหว่าง

ต้น 4-6 เมตร เพ่ือให้เกิดเป็นร่มเงาครอบคลมุทางเท้าได้อย่างตอ่เน่ือง พืน้ท่ีบริเวณนีส้ามารถปลกู

แนวไม้พุ่มชิดขอบถนนและริมรัว้ยาวตลอดทางเท้าได้ เพ่ือเพิ่มสนุทรียภาพให้กบัทางเท้าในบริเวณ

นัน้ ในพืน้ท่ีมีข้อจํากดัจากแนวสายสง่ไฟฟ้า สามารถปลกูไม้เลือ้ยเป็นซุ้มยาวขนานไปกบัขอบถนน

เพ่ือช่วยเพิ่มร่มเงาให้กบัทางเท้าได้เช่นกนั 

 4)  การปลกูและการดแูลรักษา 

  การใช้ไม้ยืนต้นมาปลูกในพืน้ท่ีทางเท้า จําเป็นท่ีจะต้องมีการเลือกต้นไม้ท่ีจะ

นํามาปลกูให้มีลกัษณะลําต้นตรง ไม่แตกเป็นสองก่ิงตัง้แต่โคนต้น หรือมีการ ”ตดัฝึก” ตัง้แต่ต้นไม้

ยงัอายนุ้อย ให้มีลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ี ก่อนท่ีจะนํามาปลกู (ด ู2.2.4.4 หน้า 33 และรูปท่ี 30 

หน้า 38) โดยมีการล้อมมาปลกูลงในหลมุปลกูท่ีไม่ลกึมากนกั มีความกว้างพอสมควร (อย่างน้อย 

0.90 x 0.90) โดยใช้ดินในพืน้ท่ีผสมกบัดินสําหรับปลกูต้นไม้ และมีการคํา้ยนัด้วยวสัดท่ีุยืนหยุ่นใน

ระยะแรก และมีการใช้แผ่นเหล็กปิดหลมุปลกู เพ่ือความเป็นระเบียบ เรียบไปกบัผิวทางเท้า และ

ป้องการสิ่งสกปรกลงไปสะสมในหลมุปลกู ส่วนซุ้มไม้เลือ้ยนัน้ต้องเป็นโครงเหล็กท่ีมีความแข็งแรง 
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รับนํา้หนกัของไม้เลือ้ยได้ และมีขนาดไมใ่หญ่จนไปเป็นอปุสรรคตอ่การใช้ทางเท้า การตดัแตง่ไม้ยืน

ต้นนัน้ต้องตดัแตง่ก่ิงนําให้มีความเหมาะสมถกูวิธี มีการสางโปร่งยกทรงพุม่ชึน้ให้พ้นระยะศีรษะ (ด ู

2.2.4.5 ตวัอยา่งการตดัแตง่ต้นไม้ใหญ่ในเมือง หน้า 34) ไม้เลือ้ยนัน้จะมีการตดัแตง่ปลายก่ิงให้อยู่

ในขอบเขตท่ีเหมาะสม ไม่ห้อยย้อยลงมาเป็นอปุสรรคในการใช้ทางเท้า ส่วนไม่พุ่มนัน้ ตดัแต่งทรง

พุม่ให้เป็นแนวท่ีสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 224  รูปตดัแสดงการปลกูต้นไม้บนทางเท้าท่ีตดิกบัลานกลางแจ้งของโครงการข้างเคียง โดย

ไมมี่สายไฟฟ้าพาดผา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 225  รูปด้านแสดงการปลกูต้นไม้บนทางเท้าท่ีติดกบัลานกลางแจ้งของโครงการข้างเคียง 

โดยไมมี่สายไฟฟ้าพาดผา่น 
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ภาพท่ี 226  รูปตดัแสดงการปลกูต้นไม้บนทางเท้าท่ีตดิกบัลานกลางแจ้งของโครงการข้างเคียง โดย

มีสายไฟฟ้าพาดผา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 227  รูปด้านแสดงการปลกูต้นไม้บนทางเท้าท่ีติดกบัลานกลางแจ้งของโครงการข้างเคียง 

โดยมีสายไฟฟ้าพาดผา่น 
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บทที่ 6 
 

สรุปผลการศกึษา และข้อเสนอแนะ 
 
6.1 สรุปผลจากการศึกษา 
 
 ในบทนีจ้ะเป็นการนําข้อมลูท่ีได้ทําการรวบรวม ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และปรับปรุง
แก้ไขการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้า มาสรุปเป็นข้อมูลภาพรวมให้เห็นภาพในประเด็นต่างๆ 
ดงันี ้
 
 6.1.1 สรุปปัญหาและข้อจาํกัดในการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้า 
  จากการศกึษาและวิเคราะห์การออกแบบพืชพรรณบนทางเท้าในทกุๆ พืน้ท่ีศกึษา
แล้วนัน้ สามารถสรุปปัญหาและข้อจํากดัในการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้าในหลายๆ พืน้ท่ี ได้
ดงันี ้
  -  การออกแบบคดัเลือกลกัษณะพืชพรรณท่ีไม่เหมาะสมกบัพืน้ท่ี ศกัยภาพของ
พืน้ท่ี และไม่เหมาะสมกบัการใช้งานในพืน้ท่ี ทําให้พืชพรรณท่ีได้เลือกมาใช้งานนัน้ไม่สามารถช่วย
ส่งเสริมต่อการใช้งานทางเท้าบริเวณนัน้แต่อย่างใด ซํา้แล้วยงัสามารถทําให้เกิดปัญหาจากพืช
พรรณท่ีไม่เหมาะสมตามมา เช่น พืชพรรณนัน้อุปสรรคต่อการใช้งาน และสร้างปัญหาต่อ
สาธารณปูโภค เป็นต้น 
  -  มีการออกแบบตําแหน่งของพืชพรรณท่ีไม่เหมาะสม ไม่อยู่ในตําแหน่งท่ีสร้าง
ประโยชน์ให้กบัพืน้ท่ีทางเท้าได้ เช่น ตําแหน่งของของพืชพรรณมีระยะท่ีห่างกนัเกินไป ไม่สามารถ
สร้างร่มเงาและสนุทรียภาพให้กบัทางเท้าได้อย่างตอ่เน่ืองและครอบคลมุ เป็นต้น หรือในบางพืน้ท่ี 
ตําแหน่งของพืชพรรณนัน้สามารถสร้างปัญหาให้กับการใช้งานทางเท้าได้เช่นกัน เช่น การท่ีพืช
พรรณนัน้รุกลํา้กินพืน้ท่ีทางเดินเท้ามากเกินไป ทําช่องทางเดินเท้านัน้แคบลง เป็นอปุสรรคในการ
สญัจรได้ 
  -  ในบางพืน้ท่ี มีการเลือกพรรณพืชท่ีไม่เหมาะสมต่อกายภาพของพืน้ท่ีนัน้ๆ เช่น 
การปลกูต้นไม้ท่ีมีทรงพุม่แผก่ว้าง ในพืน้ท่ีท่ีคบัแคบ มีระยะท่ีจํากดั เป็นต้น 
  -  วิธีการปลกูต้นไม้บนทางเท้านัน้ไมไ่ด้มีการจดัการอยา่งถกูต้อง ผิดวิธีการและไม่
เป็นไปตามขัน้ตอน ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ออกแบบก่อสร้างบริเวณหลมุปลกูไม่เป็น
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ระเบียบเรียบร้อย ไม่สามารถใช้งานพืน้ท่ีบริเวณปากหลมุปลกูได้ และหลมุปลกูไม่สามารถป้องกนั
ต้นไม้ท่ีอยูใ่นหลมุปลกูจากมลภาวะตา่งๆ ได้ 
  -  หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบนัน้มีการบํารุงรักษา ออกแบบตอ่ยอดเพิ่มเติม ท่ี
ไมเ่หมาะสม เจ้าหน้าท่ีและบคุลากรขาดความรู้ในการตดัแตง่ดแูลรักษาต้นไม้อยา่งถกูวิธี 
  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนัน้ ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาและข้อจํากัดจากพืน้ท่ีท่ีได้
ทําการศึกษา ซึง่ในแต่ละพืน้ท่ีจะมีปัญหาท่ีไม่ต่างกนัมากนกั โดยท่ีปัญหาท่ีเกิดขึน้ส่วนใหญ่นัน้
เกิดขึน้จากการออกแบบพืชพรรณ และการตดัแตง่บํารุงรักษาพืชพรรณนัน่เอง 
 
 6.1.2 สรุปแนวทางการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้าที่เหมาะสม 
  การออกแบบพืชพรรรณบนทางเท้านัน้ จําเป็นท่ีท่ีจะทําการศกึษาถึงธรรมชาติของ
พืน้ท่ีทางเท้าบริเวณนัน้ๆ ว่ามีความต้องการในการใช้พืน้ท่ีในรูปแบบใดบ้าง มีการใช้พืน้ท่ีทางเท้า
ในการทํากิจกรรมอะไรบ้าง และศึกษากายภาพ สภาพแวดล้อมในบริเวณนัน้ๆ ว่ามีศักยภาพ 
ข้อกําหนด และข้อจํากัด ในพืน้ท่ีอย่างไรบ้าง แล้วจึงนําเอาข้อมูลทัง้หมดท่ีได้ทําการศึกษามา
วิเคราะห์เพ่ือสามารถท่ีจะออกแบบพืชพรรณให้ส่งเสริมการใช้งานและรับกบัสภาพพืน้ท่ีในบริเวณ
นัน้ๆ ได้ การออกแบบพืชพรรณบนทางเท้าท่ีดีนัน้ จะต้องช่วยสง่เสริมในพืน้ท่ีทางเท้า ลกัษณะของ
พืชพรรณ ทัง้ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้เลือ้ย ท่ีจะนํามาปลกูในแต่ละจุดบนทางเท้า นัน้จะต้องตอบ
โจทย์การใช้งาน และข้อจํากดัของพืน้ท่ีได้ นอกจากร่มเงาและสนุทรียภาพท่ีจะช่วยส่งเสริมในการ
ใช้ทางเท้าแล้วนัน้ พืชพรรณบนทางเท้าจะต้องไม่สร้างปัญหา ไม่สร้างอปุสรรค ต่อการใช้งานทาง
เท้าบริเวณนัน้ๆ ด้วย  โดยการออกแบบพืชพรรณท่ีเหมาะสมท่ีจะปลกูบนทางเท้าต้องมีคณุสมบตัิ
ดงันี ้
  -  สง่เสริมตอ่กิจกรรมการใช้งานบนทางเท้า 
  -  ให้ร่มเงา ความร่มร่ืน และสนุทรียภาพ ได้อยา่งตอ่เน่ืองและครอบคลมุ 
  -  ต้องมีความสวยงาม ถกูต้อง และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  -  ไมเ่ป็นอปุสรรคในการใช้งงาน ไมส่ร้างปัญหาให้กบัทางเท้าในบริเวณนัน้ๆ 
  -  พืชพรรณท่ีปลูกบนทางเท้าต้องมีความยั่งยืน สามารถสร้างประโยชน์และ
สง่เสริมการใช้งานทางเท้าได้ยาวนาน 
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  ในการออกแบบภมูิทศัน์ทางเท้านัน้ มีประเด็นท่ีจะต้องนํามาพิจารณาร่วมกบัการ
ใช้พืชพรรณบนทางเท้า ดงันี ้ 
  -  ตําแหน่งของระบบสาธารณุปโภค สายส่งไฟฟ้า สายส่งโทรศพัท์ กบั ตําแหน่ง
ของไม้ยืนต้นนัน้ จะต้องอยูใ่นตําแหน่งท่ีไมส่ร้างปัญหาซึง่กนัและกนั 
  -  ตําแหน่งของอุปกรณ์ประกอบทางเท้า เช่น ตู้ โทรศพัท์ ตู้ ไปรษณีย์ เสาไฟส่อง
สว่าง ป้ายจราจร ป้ายโฆษณา ป้ายรถประจําทาง นัน้จะต้องนํามาพิจารณาในการออกแบบพืช
พรรณบนทางเท้า ให้สามารถรองรับและสนบัสนนุตอ่กิจกรรมการใช้งานบนทางเท้าได้ 
  -  ตําแหน่งของอาคาร ลกัษณะท่ีดิน และขอบเขตท่ีดินข้างเคียง จะต้องนํามา
พิจารณาเพ่ือหาข้อจํากดัและศกัยภาพของพืน้ท่ี เพ่ือการเลือกใช้พืชพรรณให้สามารถส่งเสริมทาง
เท้าได้อยา่งเหมาะสมท่ีสดุ 
  -  ขนาดความกว้างของทางเท้าและช่องทางเดนิ นัน้จะสง่ผลตอ่การออกแบบหลมุ
ปลกูต้นไม้ว่าควรจะอยู่ในแนวใด ตําแหน่งใด จึงจะไม่เป็นอปุสรรคต่อการใช้งาน และบริเวณปาก
หลมุปลกูนัน้ ควรจะมีลกัษณะอยา่งใด จงึจะใช้งานได้อยา่งสะดวกและสามารถปกป้องต้นไม้ได้ 
 
6.2 สรุปกระบวนการศึกษา 
 
 6.2.1 สรุปปัญหาและข้อจาํกัดในการศึกษา 
  จากการศกึษา สามารถสรุปัญหาและข้อจํากดัในการศกึษา ได้ดงันี ้
  6.2.1.1  ปัญหาเร่ืองการเลือกถนนท่ีเป็นตวัแทนในการศกึษา 
 จากการศึกษาท่ีผ่านมาทําให้เห็นได้ว่า ถนนท่ีเลือกเป็นตวัแทนของถนนสายหลกัท่ีนํามา
ศกึษา ได้แก่ ถนนสีลม ถนนพระราม1 และถนนสขุมุวิท นัน้ไม่สามารถท่ีจะเป็นตวัแทนของถนน
สายหลักเส้นอ่ืนๆ ได้ เพราะจากการศึกษานัน้ทําให้เห็นว่า ถนนแต่ละสายนัน้มีธรรมชาต ิ
เอกลกัษณ์ ความเฉพาะตวัท่ีแตกตา่งกนัออกไป ตามแตล่ะเขตพืน้ท่ีท่ีตัง้อยู่ ทําให้กิจกรรมท่ีเกิดขึน้
ในพืน้ท่ีแตล่ะถนนนัน้มีความแตกตา่งกนัออกไปด้วย การศกึษาถนนสายหลกัทัง้สามสายนัน้ จึงไม่
สามารถตอบคําถามให้กบัพืน้ท่ีถนนสายหลกัเส้นอ่ืนๆ ได้อยา่งครบถ้วนและครอบคลมุ 
  6.2.1.2  ปัญหาในการเลือกช่วงพืน้ท่ีศกึษา 
 ในการศึกษาพืน้ท่ีจุดต่างๆ ในครัง้นี ้มีความจําเป็นท่ีจะต้องหาพืน้ท่ีท่ีจะเป็นตวัแทนของ
ภาพรวมของถนนทัง้สายให้ได้ แตจ่ากการศกึษาท่ีผา่นมาทําให้เห็นได้วา่ ถนนสายหลกัสายหนึง่นัน้
มีการใช้งานในแตล่ะพืน้ท่ีอย่างหลากหลาย มีกิจกรรมการใช้งานท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะช่วงถนน 
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ทําให้การคัดเลือกช่วงของถนนท่ีจะเป็นตัวแทนของถนนทัง้สายได้นัน้กระทําได้ยาก เพราะไม่
สามารถเลือกช่วงพืน้ท่ีตวัแทนท่ีมาความครอบคลมุทัง้กิจกรรมและภาพรวมของพืน้ท่ีทัง้ถนนได้ 
  6.2.1.3  ข้อจํากดัเร่ืองเวลา 
 ด้วยเวลาของการศกึษาท่ีจํากดั จึงไม่สามารถลงพืน้ท่ีสํารวจถนนเส้นอ่ืนๆ ได้มากไปกว่านี ้
จึงทําให้ความรู้ท่ีได้จากการศึกษานัน้ไม่ครอบคลมุเท่าท่ีควร ไม่สามารถนําความรู้ไปใช้กับถนน
สายอ่ืนๆ ท่ีมีความแตกตา่งกนัได้ทนัที อีกทัง้การสงัเกตเก็บข้อมลูด้านพืชพรรณนัน้ ไม่สามารถเก็บ
ข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกฤดูกาล ไม่สามารถท่ีจะเจาะลึกไปในรายละเอียดทัง้หมดของทุกๆ 
องค์ประกอบได้ 
  6.2.1.4  ข้อจํากดัในการเก็บข้อมลู 
 ในการศึกษาครัง้นีมี้เพียงการเก็บข้อมูลจากการสงัเกตจดบนัทึกจากการลงพืน้ท่ีสํารวจ 
และการขอข้อมลูจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับผิดชอบโดยตรงเท่านัน้ ยงัขาดการนําเข้าข้อมลูใน
รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมีมมุมองในหลายๆ ด้าน เช่น การใช้แบบสอบถามกบัผู้ใช้งานในพืน้ท่ี การสมัภาษณ์
ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ท่ีมีความรู้เฉพาะทาง เป็นต้น ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ตอ่ๆ ไป ควรจะมีการเก็บข้อมลู
ให้รอบด้าน มีความละเอียดของชัน้ข้อมูลมากขึน้กว่านี  ้เพ่ือให้การศึกษาวิจัยนัน้สามารถตอบ
คําถามการวิจยั และเกิดเป็นเองค์ความรู้ท่ีมีความถกูต้อง แมน่ยํา มากขึน้ได้ 
 
 6.2.2 สรุปกระบวนการศึกษา 
  การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้าฉบบันี ้มีกระบวนการ
ศกึษาท่ีเป็นขัน้เป็นตอน สามารถนําไปประยกุต์ใช้ในการศกึษาพืน้ท่ีทางเท้าหรือการปลกูพืชพรรณ
อ่ืนๆ ท่ีมีองค์ประกอบของพืน้ท่ีใกล้เคียงกนัได้ อีกทัง้กระบวนการวิเคราะห์ท่ีมีการนําข้อมลูการใช้
งานในพืน้ท่ี ศกัยภาพกายภาพของพืน้ท่ี สภาวะแวดล้อม นํามาร่วมวิเคราะห์อยา่งเป็นขัน้ตอนตาม
แผนภมูิกระบวนการคิดวิเคราะห์ (ภาพท่ี 60 หน้า 78) และสามารถท่ีจะนําไปใช้เป็นกระบวนการ
วิเคราะห์ของถนนเส้นอ่ืนๆ ได้ในทกุพืน้ท่ี 
 
6.3 ข้อเสนอแนะสาํหรับการศึกษาวิจัยครัง้ต่อไป 
 
 การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้สามารถนําไปศกึษาตอ่ยอดในการศกึษาด้านตา่งๆ ได้ดงันี ้
  -  สามารถให้ผู้ ท่ีสนใจ หรือผู้ ท่ีกําลงัศกึษาทางเท้าบนถนนสายอ่ืนๆ นําข้อมลูและ
ความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการศกึษาถนนสายอ่ืนๆ ได้ 
  -  สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปจดัทําเป็นคูมื่อในการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้าได้ 
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  -  สามารถนําข้อมลูและความรู้ท่ีได้จากการศกึษาสง่ตอ่ให้หน่วยงานท่ีริบผิดชอบ
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไปเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้าในถนนสายต่างๆ 
ตอ่ไป รวมถึงการปรับปรุงพืชพรรณท่ีมีอยูบ่นทางเท้าในปัจจบุนัได้ 
  -  การนําข้อมลูไปจดัทําเป็นโครงการเสนอตอ่ภาคเอกชนท่ีมีขอบเขตของท่ีดินติด
กบัทางเท้าบนถนนสายต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปลกูต้นไม้ใหญ่ในเมือง เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ทัง้ภาคเอกชนและสว่นรวมได้ 
  -  เพ่ือการนําความรู้จากการศึกษาในครัง้นีไ้ปประกอบการจดัอบรมสมันา เพ่ือ
พฒันาบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการดแูลพืชพรรณบนทางเท้าให้มีความรู้ความเข้าใจต่อพืชพรรณ
อย่างถกูต้องตามกระบวนการ และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิงานได้อย่างถกูต้องและ
เหมาะสม 
 
 โครงการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้หวงัไว้ว่าจะสามารถสร้างประโยชน์ต่อสว่นรวม ตอ่หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้สํานกัสวนสาธารณะ สํานกัสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง และผู้
ท่ีสนใจ ท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการออกแบบและดแูลรักษาพืชพรรณบนทางเท้า สามารถนําข้อมลู
ไปประยกุต์ใช้ หรือข้อมลูประกอบในการวิจยั ศกึษาตอ่ยอดในหวัข้ออ่ืนๆ ได้ 
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