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บทที่ 1 

 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

องค์พระปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์ท่ีส ำคัญในประเทศไทย ต้ังอยู่ภำยในวัดพระปฐมเจดีย์ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพระอำรำมหลวงช้ันเอก ชนิดรำชวรมหำวิหำร ภำยในบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ
ของพระพุทธเจ้ำ ได้รับกำรจดทะเบียนจำกกรมศิลปำกรเป็นโบรำณสถำนใน ปี2520  มีสถำปัตยกรรมและ
งำนศิลปกรรมท่ีทรงคุณค่ำของชำติ พระมหำกษัตริย์ทุกพระองค์ทรงให้ควำมส ำคัญและเป็นองค์อุปถัมป์
ตลอดมำ นอกจำกนั้นวัดพระปฐมเจดีย์ ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศำสนิกชนท้ังในประเทศและระดับ
สำกล ในเรื่องกำรประกอบพิธีกรรมและกำรให้กำรศึกษำธรรมะ ท ำให้พื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ มี
บทบำทเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทุกชนิด ท้ังภำครัฐและภำคเอกชน ไม่ว่ำจะเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับกำรเมือง 
กำรปกครอง ศำสนำ กำรศึกษำ และพำณิชยกรรม ก็ล้วนถือเอำพื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์เป็น
ศูนย์กลำงท้ังส้ิน 
                 ท้ังนี้ลักษณะกำรใช้พื้นท่ีบริเวณโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ในด้ำนกำยภำพ เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมได้ผ่ำนกำรพัฒนำเปล่ียนแปลงไปอย่ำงช้ำๆตำมยุคตำมสมัย ปัจจุบันพื้นท่ีรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 
ก็ยังคง มีควำมสัมพันธ์กับวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมอย่ำงแนบแน่น  มีกลุ่มผู้ใช้งำนพื้นท่ี ในเชิงกิจวัตรทุก
วัน เพรำะพื้นท่ีท่ีเข้ำถึงได้ง่ำย อยู่ในเขตชุมชน และมีถนนเช่ือมไปยังถนนเพชรเกษม  มีพื้นท่ีเปิดโล่งท่ีเป็น
สัญลักษณ์ของเมือง มีตลำดซึ่งศูนย์กลำงกำรค้ำของเมือง มีกำรจัดประโยชน์กำรใช้ท่ีดินให้เช่ำท ำกิจกรรม
กำรค้ำ หำรำยได้จัดจ ำหน่ำยสินค้ำประจ ำปีเสมอ ปัจจุบันกำรจัดกำรภำยในวัดพระปฐมเจดีย์ อยู่ในควำม
ดูแล ส ำนักงำนจัดประโยชน์และรักษำองค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ส่วนพื้นท่ีรอบก ำแพงช้ันนอก
อยู่ในกำรดูแลของเทศบำลนครนครปฐม          
                ท้ังนี้สภำพปัญหำกำรใช้พื้นท่ีบริเวณโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ในทำงกำยภำพขำดควำม
เหมำะสมต่อผู้ใช้และลักษณะกำรใช้งำนกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์ ขำดควำมเหมำะสมกับองค์ประกอบภูมิ
ทัศน์เมือง กำรใช้พื้นท่ีสีเขียวและพื้นท่ีเพื่อกำรพักผ่อนหย่อนใจ ขำดกำรเช่ือมต่อกับพื้นท่ีข้ำงเคียง พื้นท่ี
ภูมิทัศน์ริมฝ่ังคลองเจดีย์บูชำขำดกำรดูแลรักษำจนส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์โดยรวมของเมือง 
นอกจำกนี้ระบบกำรจรำจรโดยรวมพื้นท่ีศึกษำยังส่งผลในเรื่องกำรค้ำย่ำนพำณิชยกรรม   
              โดยวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย เพื่อท ำกำรประเมินลักษณะกำยภำพของพื้นท่ีท่ีสอดคล้องกับ
กำรใช้บริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ และรวบรวมข้อมูลในด้ำนกำยภำพต่ำงๆ ประกอบกำรพิจำรณำ
วิเครำะห์ แนวทำงกำรปรับปรุงกำรใช้พื้นท่ีบริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ต่อไป  
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1.2 ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์  
             1) เพื่อศึกษำกำรใช้พื้นท่ีทำงกำยภำพโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 
             2) เพื่อเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงพื้นท่ี ทำงกำยภำพบริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ให้สอด 
คล้อง และเหมำะสมกับพฤติกรรมผู้ใช้พื้นท่ี 
 
1.3.ค ำถำมงำนวิจัย 
             ลักษณะทำงกำยภำพท่ีสอดคล้องกับกำรใช้พื้นท่ีบริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ควรเป็นอย่ำงไร 
 
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ  

 1) ขอบเขตด้ำนพื้นท่ี ศึกษำกำรใช้พื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์  ในรัศมี500เมตร  โดยศีกษำ 
กำรใช้พื้นท่ีทำงกำยภำพและประเมินควำมเหมำะสมในส่วนท่ีเป็นสำธำรณะเท่ำนั้น   ไม่รวมตัวอำคำรหรือ
ภำยในอำคำรโบรำณสถำน  โดยก ำหนดพื้นท่ีศึกษำไว้ดังนี ้(ดูแผนผังท่ี 1.1)   
                      ทิศเหนือ ติดกับ ถนนซ้ำยพระ สถำนีรถไฟนครปฐม โรงเรียนชุมชนพระงำม โรงพยำบำล
กรุงเทพคริสเตียน  
                      ทิศใต้ ติดกับถนนขวำพระ สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอเมืองนครปฐม วิทยำลัยอำชีวเทศบำล
นครปฐม เทศบำลนครนครปฐม 
                      ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนหน้ำพระ  ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดนครปฐม  โรงเรียนรำชินี
บูรณะ ชุมชนคตกฤช  เรือนจ ำกลำงนครปฐม 
                      ทิศตะวันตก  ติดกับ ถนนหลังพระ  ถนนรำชด ำเนิน ถนนรำชด ำริห์   (ดูแผนผังท่ี 1.2)    

               แผนผังท่ี 1.1  แสดงขอบเขตพื้นท่ีศึกษำระดับเขตเทศบำลนครนครปฐม 
               ท่ีมำ: ดัดแปลงจำก Nostramap (2016) 
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       แผนผัง 1.2  แสดงขอบเขตพื้นท่ีศึกษำในรัศมี500เมตร  จำกองค์พระปฐมเจดีย์  
       ท่ีมำ:  ดัดแปลงจำก Nostramap (2016) 
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1.4.2   ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ   
       1) ศึกษำข้อมูลภำคสนำม ข้อมูลด้ำนกำยภำพพื้นท่ี และกำรใช้พื้นท่ีโดยรอบองค์พระ

ปฐมเจดีย์ โดยท ำกำรศึกษำกำรส ำรวจพื้นท่ี โดยกำรสังเกตกำรณ์กำรใช้พื้นท่ีในปัจจุบัน และสัมภำษณ์ผู้ใช้ 
จำกนั้น น ำผลท่ีได้มำประกอบกำรวิเครำะห์ ลักษณะทำงกำยภำพต่อไป 

       2) ศึกษำแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ี กำรใช้พื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 
โดยศึกษำและค้นคว้ำจำกเอกสำร วำรสำร อินเตอร์เนตรวมถึง งำนวิจัยท้ังในประเทศและต่ำงประเทศโดย
แบ่งหมวดหมู่ และแยกประเด็นกำรศึกษำไว้ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรตอบปัญหำงำนวิจัย ในเรื่องกำร
ประเมินพื้นท่ีหลังกำรใช้พื้นท่ี (Post Occupancy Evaluation: POE) และองค์ประกอบภูมิทัศน์เมือง และ
องค์ประกอบทำงกำยภำพกำรใช้พื้นท่ีเปิดโล่งในเมือง   

         
1.5 ขั้นตอนกำรศึกษำ 
             1.5.1 กำรเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น 

       1)  เก็บข้อมูลและศึกษำในขั้นนี้จะรวมเอำทฤษฎี มำตรฐำน หลักกำร เอกสำร หนังสือ ท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรใช้พื้นท่ีวัดพระปฐมเจดีย์ ท่ีมีบันทึกในประวัติศำสตร์ จำกข้อมูลของนักวิชำกำรกรมศิลปำ 
กรและข้อมูลกำรใช้พื้นท่ี ได้จำกส ำนักงำนจัดประโยชน์และรักษำองค์พระปฐมเจดีย์ ส ำนักพระพุทธ 
ศำสนำแห่งชำติ และหลักกำรเบ้ืองต้นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรออกแบบ และพฤติกรรมกำรใช้พื้นท่ีสำธำรณะ 

       2) กำรต้ังข้อสังเกตและก ำหนดตัวแปร โดยเลือกปัจจัย จำกกำรศึกษำแนวคิดและทฤษฎ๊
ต่ำงๆท่ีคำดว่ำน่ำเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีศึกษำ 

1.5.2  กำรเก็บข้อมูลเชิงลึก 
       1) เก็บข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำคสนำม และ สังเกตจำกกำรพฤติกรรรมผู้ใช้พื้นท่ี  โดย

กำรสังเกต (Observation) สังเกตด้วยตำเปล่ำจดบันทึก   
       2) กำรจัดท ำผังทำงกำยภำพของพื้นท่ี แสดงต ำแหน่งกำรใช้กิจกรรม ตำมช่วงเวลำและ

บันทึกด้วยกล้องถ่ำยรูป ในช่วงเวลำต่ำงๆเพื่อใช้ประกอบกำรอธิบำยกลุ่มกิจกรรม 
1.5.3  กำรรวบรวมข้อมูล 

จัดประเภทและแยกหมวดหมู่ท่ีมีควำมสัมพันธ์กัน ระหว่ำงข้อมูลเอกสำรกับข้อมูลภำคสนำม
เพื่อน ำมำวิเครำะห์ต่อไป 

1.5.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล จำกแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องดังนี ้
       1) วิเครำะห์และสรุปข้อมูลจำกบริบทต่ำงๆ ได้แก่ บริบทด้ำนประวัติศำสตร์ กำรใช้

ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบ กำรคมนำคมกำรเข้ำถึงทัศนียภำพและกำรใช้พื้นท่ีรูปแบบต่ำงๆ โดยใช้กระบวน 
กำรวิเครำะห์ เพื่อแสดงศักยภำพพื้นท่ี 

       2) วิเครำะห์ผลจำกพฤติกรรมกำรใช้พื้นท่ีและกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจริง   โดยวิเครำะห์กำร
ใช้พื้นท่ี ต ำแหน่งกำรใช้กิจกรรมในพื้นท่ี  ตำมช่วงเวลำ และจ ำนวนครั้งท่ีใช้  

       3) วิเครำะห์ผลกำรสัมภำษณ์พฤติกรรมผู้ใช้ ทัศนคติ  ควำมพึงพอใจ ข้อเสนอแนะของ
ผู้ใช้งำนพื้นท่ีตำมช่วงเวลำต่ำงๆ  
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1.5.5 ขั้นตอนกำรสรุปข้อมูล 
       1) สรุปข้อเสนอแนะแนวทำง กำรใช้พื้นท่ีอย่ำงเหมำะสม 
       2) สรุปผลกำรศึกษำ ข้อจ ำกัดกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะในกำรศึกษำในอนำคต 
 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 
1.6.1 ท ำให้ทรำบถึงข้อมุลลักษณะทำงกำยภำพ รูปแบบและประเภทกำรใช้พื้นท่ีโดยรอบองค์

พระปฐมเจดีย์  
1.6.2 ท ำให้ทรำบถึงปัญหำอุปสรรคในกำรใช้พื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์  

            1.6.3 ข้อมูลท่ีได้จำกกำรศึกษำสำมำรถน ำไปใช้ ประกอบกำรศึกษำ เพื่อน ำเสนอแนะแนวทำงท่ี
เกี่ยวกับกำรใช้พื้นท่ีบริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ต่อไป 
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บทที่ 2 

 
ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

     
 การวิจัยเรื่อง การประเมินการใช้งานพื้นท่ีโดยรอบรอบองค์พระปฐมเจดีย์นี้ ได้ท าการศึกษา
ค้นคว้าจากทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้พื้นท่ี  ท้ังเอกสารและงานวิจัยท้ังในประเทศและนอก
ประเทศโดยแบ่งหมวดหมู่ และแยกประเด็นการทบทวนวรรณกรรมประกอบด้วย 1) แนวคิดการใช้ท่ีดิน
และ พื้นท่ีเปิดโล่งในเมือง 2) องค์ประกอบเมืองและแนวทางการพัฒนา  3) การประเมินพื้นท่ีหลังการใช้
งาน 4) ศึกษาอิทธิพลท่ีมีผลต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
 

2.1 แนวคิดการใช้ที่ดินและพื้นที่เปิดโล่งในเมือง 

              การใช้ท่ีดินและการสัญจร (Land use and circulation) เดชา บุญค้ า (2552: 54) ได้อธิบาย
ผังการใช้ท่ีดินไว้ว่า ผังการใช้ท่ีดินมีวิวัฒนการมาจากการวิเคราะห์การใช้ท่ีดิน เป็นการแสดงถึงการจัด
ประโยชน์ใช้สอยท่ัวๆไป มีการจัดการรวมกลุ่มกิจกรรมไว้ด้วยกัน ในลักษณะหน้าท่ีใช้สอยและมีการเช่ือม 
ต่อระหว่างพื้นท่ี ให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้อง และต้องมีการประเมินผลการเช่ือมต่อระหว่างพื้นท่ี  
โดยตัวเช่ือมต่อ อาจประเมินจากการเคล่ือนท่ีของคน สินค้า การคมนาคม หรือการเช่ือมโยงระหว่าง
ทิวทัศน์ นอกจากนี้การใช้ท่ีดินยังมีความหมายกับจ านวนครอบครัวต่อไร่ ผังชุมชนท่ีพักอาศัย  ต้องน า
มาตราฐานความหนาแน่นท่ีทางราชการได้ท าไว้แล้ว น ามาพิจารณากิจกรรมและตัวเช่ือมต่อ สรุปออกมา
เป็นแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ และแผนภูมิเผ่ือเลือกแบบต่างๆ น ามาประเมินชั่งน้ าหนักเพื่อหาทางเลือก
ท่ีดีท่ีสุด 

              การใช้ประโยชน์ท่ีดิน (ZONING ORDINANCE) กระทรวงมหาดไทย (2552)  กรมโยธาธิการ
และผังเมืองได้มีข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (ZONING ORDINANCE) ในการจัดท าผังเมืองเฉพาะ
นอก จากจะต้องสอดคล้องกับนโยบายการใช้ท่ีดินของผังเมืองรวมแล้ว  ยังจ าเป็นจะต้องมีการจัดแบ่ง
ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างละเอียด โดยยึดการควบคุมระดับความหนาแน่นตามท่ีก าหนดไว้ในผัง
เมืองรวม หลังจากท่ีรวบรวมข้อมูลได้แล้วจะน าไปวิเคราะห์โดยการศึกษาทางสถิติเกี่ยวกับจ านวนของท่ีดิน
ท่ีจะใช้ไปในกิจกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น ท่ีอยู่อาศัย การพาณิชยกรรม การคมนาคม สถาบันต่างๆ และ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น เพื่อท่ีจะน ามาวางแผนล่วงหน้าส าหรับการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในอนาคต ในเบ้ืองต้นอาจก าหนดจ านวนของท่ีดินแต่ละประเภทโดยสังเขปเพื่อน ามาวางผัง
ในระยะแรก  
              พื้นท่ีเปิดโล่ง (Open space) สุพักตรา สุทธสุภา (2540: 121) ได้ให้อธิบายไว้ว่าคือ พื้นท่ีซึ่งไม่
มีส่ิงก่อสร้างปกคลุม และช่วยท าให้พื้นท่ีบริเวณโดยรอบเช่น ชุมชน หมู่บ้านและเมืองมีความเบาบางลง ใน
กรณีท่ีพื้นท่ีปกคลุมด้วยพืชพรรณต้นไม้เป็นส่วนใหญ่มักเรียกว่าพื้นท่ีสีเขียว (Green Area) ท้ังนี้ พื้นท่ีเปิด
โล่งจะสร้างสุนทรียภาพให้แก่พื้นท่ีและมีผลต่อความพึงพอใจในบริเวณของผู้ใช้กิจกรรมอยู่ในพื้นท่ีและผู้ท่ี
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ได้พบเห็นบริเวณ  นอกจากนั้นพื้นท่ีเปิดโล่งยังมีประโยชน์อีกหลายประการเช่น เพื่อการนันทนาการ การ
สัญจรและเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม พื้นท่ีเปิดโล่งจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งซึ่งต้องมีการวางแผน
และการจัดการเพื่ออนุรักษ์หรือให้ได้มาซึ่งพื้นท่ีนั้น 
              ท่ีโล่ง (open space)  ศศิยา  ศิริพานิช (2558: 103) ได้อธิบายไว้ว่า คือพื้นท่ีผืนใหญ่ท่ีมี
หน้าท่ีเฉพาะอย่าง มีลักษณะเป็นมิติเป็น 3 มิติ  ซึ่งสามารถแบ่งท่ีว่างให้มีหน้าท่ีเฉพาะต่างๆกัน  เป็นตัว
สร้างการเช่ือมต่อกันท าให้มนุษย์สามารถเข้าไปในสถานท่ีนั้นได้ (accessible) อีกท้ังสร้างความเข้าใจใน
การใช้งานตามวัตถุประสงค์ของท่ีว่างแต่ละอย่างได้ ได้เป็นอย่างดี 
              ท่ีว่างและสวนสาธารณะ (vacant land) บุญนาค  ตีวกุล (2545: 34-35) ได้อธิบายไว้ว่า ท่ี
ว่างในเมืองมี 2 รูปแบบคือ 1) ท่ีเว้นว่างด้านหน้าอาคารและพื้นท่ีอาคาร  2) พื้นท่ีธรรมชาติท่ีเป็นท่ีลุ่ม  
หนองน้ า  ทุ่งหญ้า หรือพื้นท่ีเปิดโล่งสวนสาธารณะ  พื้นท่ีในส่วนนี้ของเมืองมีประมาณ 20.7% ท่ีว่างใน
เมืองช่วยให้อากาศเคล่ือนไหวและถ่ายเทได้ดี ลดความแออัดในเมือง โดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นจัตุรัสเมือง  
ท าเกิดภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ในสังคมไทย  พื้นท่ีว่างและสวนสาธารณะส่วนหนึ่งมีในวัดท่ัวไป และบริเวณ
พระราชวัง  เช่น สวนสาธารณะรอบองค์พระปฐมเจดีย์และพระราชวังสนามจันทร์  เป็นต้น 
             ย่าน (District) ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2531: 4-1) ได้ให้ค า
นิยามไว้ว่าบริเวณท่ีมีความคล้ายคลึงกันในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ความคล้ายคลึงของ
สถาปัตยกรรม หรือกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น หรืออาจเป็นย่านท่ีมีความส าคัญ เคยมีเหตุการณ์ในอดีตเกิดขึ้น  
โดยจะมีอาณาบริเวณขนาดใหญ่หรือเล็กก็ได้ไม่จ ากัด  อาจมีเพียงย่านเดียว หรืออาจย่านมีขนาดใหญ่ โดย
ท่ีแต่ละย่าน  จะมีส่วนแสดงเขตท่ีท่ีชัดเจน อาจเป็นทางกายภาพ เป็นธรรมชาติ มนุษย์สร้างขึ้น ส่วนพื้นท่ี
สีเขียวตามธรรมชาติ แนวสถาปัตยกรรม  
             ท่ีรวมกิจกรรม (Node) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2531: 4-1) ได้ให้ค านิยามไว้ว่า บริเวณท่ี
ผู้คนรวมตัวกัน ประกอบกิจกรรมในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ อาจจะเป็นเฉพาะช่วงเย็นของทุกวัน เช่น บริเวณ
ตลาดนัดทวาราวด ี หรือเป็นช่วงระยะเวลาพิเศษท่ีติดต่อกันหลายๆวัน เช่นบริเวณจัดแสดงสินค้าองค์พระ
ปฐมเจดีย์ เป็นต้น ดังนั้น ท่ีรวมกิจกรรมก็คือ ย่านท่ีมีความหนาแน่นค่อนข้างสูงและเกิดจากการรวม
กิจกรรมมากกว่าลักษณะทางกายภาพ ตามปกติบริเวณท่ีรวมกิจกรรมจะมีพื้นท่ีท่ีค่อนข้างจ ากัด  และ
ลักษณะกายภาพของบริเวณ ก็จะถูกสร้างขึ้นเป็นแบบถาวร หรือแบบท่ีรื้อถอนได้ตามสะดวกตามความถ่ี
ของการมีกิจกรรม และถูกสร้างขึ้นเพื่อสอดคล้องกับกิจกรรม 
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2.2 องค์ประกอบของเมืองและแนวการพัฒนา 
           องค์ประกอบเมืองและแนวการพัฒนา เป็นส่วนส าคัญในการประกอบการวิเคราะห์การใช้พื้นท่ีใน
เมืองมีองค์ประกอบดังนี้ (ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531: 2-1)  
               2.2.1 ธรรมชาติ หมายถึงส่ิงท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติท่ียังคงอยู่ในเมือง เช่น แม่น้ า คลอง บึง 
เป็นต้นนับเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท้ังในประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม แนวทางการพัฒนาบริเวณเหล่านี้
สามารถจัดใช้เป็นท่ีพักผ่อนเพื่อสาธารณะประโยชน์ ท าให้ชาวเมืองได้มีโอกาสช่ืนชมธรรมชาตินอกเหนือ 
จากการใช้ชีวิตในอาคารและถนนหนทางในเมืองเป็นส่วนท่ีท าให้เมืองมีบรรยากาศผ่อนคลายและลักษณะ
เฉพาะท่ีดึงดูดใจ  
               2.2.2 อาคารและส่วนประกอบอาคาร ได้แก่ บ้าน อาคาร ตึกแถว ศาสนสถาน  รวมถึงส่วน 
ประกอบ ของอาคารเช่น ป้าย กันสาด เป็นต้น โดยกฎหมายควบคุมอาคารในเขตเมือง ใช้เมื่อเป็นอาคาร
และ อยู่ในกรณีท่ีใช้บังคับกฎหมายได้ ดังนี้  
                      1) อยู่ในเขตควบคุมอาคาร  
                      2) อยู่ในเขตผังเมืองรวม  
                      3) อาคารสูง ขนาดใหญ่ อาคารพิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ  
                      4) อยู่ในเขตเพลิงไหม้ (ช่ัวคราว) 
           การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย้าย อาคารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, 2559)  
               2.2.3 ท่ีเว้นว่างต่างๆ  การใช้พื้นท่ีเปิดโล่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาเมืองหรือชุมชน และ
หลากหลาย ได้อธิบายและแบ่งพื้นท่ีเปิดโล่งและท่ีว่างสาธารณะในเมือง             
                     2.2.3.1 ลานในเมือง พื้นท่ีเปิดโล่งในเมืองนั้นได้รูปแบบจากประวัติศาสตร์ของประเทศ
แถบยุโรป จะเห็นได้ว่าลานหรือจัตุรัสในเมืองจะเป็นจุดรวมของกิจกรรมหลายๆอย่างในบริเวณชุมชนเมือง
ต้ังแต่อดีต สุพักตรา สุทธสุภา (2540: 125) ได้อธิบายว่าเปรียบเทียบว่าลานหรือพื้นท่ีเปิดโล่งในเมือง 
(Square) กับสวนสาธารณะในเมือง (Urban park) จะมีวัตถุประสงค์ตรงข้ามเพราะลานหรือพื้นท่ีเปิดโล่ง 
เป็นบริเวณซึ่งรวมผู้คนท่ีมาพบปะกันและท ากิจกรรมร่วมกัน อีกท้ังเป็นกิจกรรมท่ีมีความเข้มข้นสูง เช่น 
ค้าขาย แต่สวนสาธารณะในเมืองมักเป็นบริเวณท่ีผู้คนกระจายตัว ไม่มีกิจกรรมมากนัก ถ้ามีก็จะเป็น
กิจกรรมท่ีไม่มีความเข้มข้น (ดูภาพท่ี 2.1)   ตัวอย่างของลานหรือพื้นท่ีเปิดโล่งในเมือง เช่น ตลาดนัด
จตุจักร ลานหน้าท่ีท าการกรุงเทพมหานคร (ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531: 
5-5)  แบ่งการใช้งานลานดังนี้   
                            1) ใช้เพื่อการสัญจรหรือเป็นทางเท้า ได้แก่ ลานด้านหน้าของอาคารหรือหรือกลุ่ม
อาคารขนาดใหญ่ท่ีมีความส าคัญ  ใช้เป็นท่ีรวมผู้คนก่อนและหลังการเข้าไปในอาคาร  ซึ่งลานประเภทนี้
ควรค านึงถึงทิศทางของคนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะเส้นทางของคนเดินเท้าเข้าสู่ตัวอาคารเช่น ลานพิพิธภัณฑ์ 
ลานหน้าวัด ลานหน้าศูนย์บริการนักท่องเท่ียว นอกจากนั้นลานด้านหน้าทางเข้ายังช่วยให้ตัวอาคารมี
ความเด่นชัดขึ้น ท าให้นักท่องเท่ียวเห็นตัวอาคารได้อย่างเดนชัดขึ้น และสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล
ลานท่ีมีอาคารล้อมอยู่ทุกด้านบางครั้งเรียกว่าคอร์ต (Court) ซึ่งมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น Marcus and 
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Francis (1990: 15-18) อธิบายลานแบบพลาซ่าถนน (The street plaza) เป็นพื้นท่ีติดกับทางเดินทาง
ถนนปรับเปล่ียนตามพื้นท่ี มีหน้าท่ี ท าหน้าท่ีเป็นจุดเช่ือมการสัญจรทางเท้า หรือ เป็นทางผ่านทางเช่ือม
ระหว่างอาคาร   หรืออาจเกิดจากมุมถนนสองเส้นมาเจอกัน  มีก าแพงขอบชิดริมบาทวิถี เป็นสถานท่ีพัก
คอยรถประจ าทางอาจเป็นซุ้มมีหลังคา  และพลาซ่าหน้าท่า (The transit foyer )เป็นพื้นท่ีท่ีรองรับการ
ขนส่งและเปล่ียนถ่ายการสัญจร มักมีหาบเร่แผงลอย และการแสดงโชว์ข้างทางเล็กๆเช่นพื้นท่ี บริ เวณ
ทางเข้าสถานีใต้ดิน หรือสถานีรถประจ าทาง (ดูภาพท่ี 2.2)    
                             2) ใช้เพื่อพบปะสังสรรค์และพาณิชยกรรม เพื่อการรวมกลุ่มกันทางสังคม  ส่วน
ใหญ่ต าแหน่งของลานประเภทนี้จะอยู่ในจุดท่ีมีคนจ านวนมาก หรือเป็นจุดรวมของทางเท้าสายส าคัญ เช่น 
ลานในบริเวณร้านค้า  ร้านขายของท่ีระลึก  ลานบริเวณริมฝ่ังแม่น้ า  ลานประเภทนี้อาจมีการจัดเป็น
กิจกรรมต่างๆ เช่นลานตลาดขายสินค้าพื้นเมือง  ลานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ลานส าหรับขบวนแห่
ต่างๆเวทีการแสดงกลางแจ้งซึ่งเป็นท่ีแสดงดนตรีคอนเสริตต่างๆ  Marcus and Francis (1990: 15-18) 
อธิบายพลาซ่าพื้นท่ีสาธาณะ (The Grand Public place) เป็นพื้นท่ีสาธารณะขนาดใหญ่คล้ายจัตุรัส มี
การใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีหลากหลายมีพื้นท่ีให้ท ากิจกรรมได้มาก เป็นศูนย์กลางเมืองเห็นได้ง่าย สามารถจัด
กิจกรรมทางการเมืองได้ มักมีตารางกิจกรรมท่ีชัดเจน บางท่ีต้องมีการขออนุญาตใช้งาน (ดูภาพท่ี 2.3)    
                             3) ใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ท้ังในรูปแบบของ (Passive Recreation) ซึ่งได้แก่
การนั่งเล่น เดินเล่น หรือนั่งคุย หรือรูปแบบของการออกก าลังกาย (Action Recreation) ซึ่งได้แก่การเล่น
กีฬาบางประเภท การออกก าลังกาย เช่นลานในบริเวณย่านการค้าอาจจัดให้มีเก้าอี้พักผ่อน จัดซุ้มส าหรับ
ขายเครื่องด่ืม อาหารว่าง จัดอุปกรณเด็กเล่นไว้เป็นต้น  Marcus and Francis (1990: 15-18) อธิบายว่า
พลาซ่าสีเขียวของเมือง (The urban oasis) เป็นพลาซ่าท่ีมีพื้นท่ีสีเขียวและต้นไม้มาก  พื้นประเภทนี้มีการ
ควบคุมเสียงและหลีกหนีกิจกรรมของเมือง  เป็นพื้นท่ีรับประทานอาหารเท่ียง อ่านหนังสือ  อาจเป็น
พลาซ่าท่ีแยกออกจากถนนบางส่วน 
                            4) ใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านการมองเห็น  ลานประเภทนี้  ไม่ได้มีจุดประสงค์หลัก
เพื่อการใช้งานทางกายภาพ  แต่จัดพื้นไว้เพื่อการมองเห็น ช่วยเสริมหรือช่วยเน้นอาคาร  ทิวทัศน์หรือเน้น
ท่ีหมายตาให้เด่นชัดขึ้นและน่าสนใจขึ้น  ลานประเภทอาจมีบางส่วนเป็นสนามหญ้าหรือสระน้ า หรือมีท้ัง
พื้นท่ีท้ังสระน้ าและสนามหญ้า  เช่นลานหน้าโบราณสถาน  ลานรอบอนุสาวรีย์ เป็นต้น Marcus and 
Francis (1990: 15-18) อธิบายพลาซ่าหน้าห้างร้านบริษัท (Corporate Foyer) เป็นพื้นท่ีหน้าบริษัทหรือ
องค์กรขนาดใหญ่มีการออกแบบภูมิทัศน์ให้เสริมภาพลักษณ์ขององค์กร  แต่คนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้  มี
ระบบการดูแลความสะอาดและดูแลความปลอดภัยอย่างดี   
                            5) ใช้เพื่อประโยชน์หลายๆอย่าง มีการยืดหยุ่นในการใช้พื้นท่ีมากกว่า1อย่าง เช่น
ลานในกลุ่มอาคารศูนย์วัฒนธรรม  ซึ่งเป็นจุดนัดพบ  และเป็นจุดท่ีกระจายนักท่องเท่ียวเข้าสู่ตัวอาคาร
แล้วยังมีการแสดงอีกอย่างนึงคือ  ลานแสดงกลางแจ้ง 
                    2.2.3.2 พื้นท่ีเปิดโล่งในเมืองประเภทสวน สุพักตรา สุทธสุภา (2540: 124-126) อธิบาย
ไว้ว่า 
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                             1) สวนสาธารณะระดับภาค (Regional park) มีขนาดพื้นท่ีมากกว่า 500 ไร่ รัศมี
ให้บริการแก่ คนท้ังเมืองและพื้นท่ีใกล้เคียงในเขตอิทธิพลของเมือง สวนสาธารณะระดับภาคมีลักษณะเป็น
พื้นท่ีเปิดโล่งขนาดใหญ่ ผู้ใช้สถานท่ีจะใช้เวลาในสวนสาธารณะประเภทนี้ประมาณครึ่งวัน หรือหนึ่งวันเต็ม 
อาจมีการพักแรมค้างคืน พื้นท่ีเปิดโล่งประเภทนี้นอกจากต้องมีบริเวณกว้างใหญ่ แล้วต้องมีองค์ประกอบ
หลายอย่างท่ีสามารถรองรับกิจกรรม และผู้ใช้หลายรูปแบบ ระยะทางในการเข้าถึงพื้นท่ี ควรจะใช้เวลา
ประมาณครึ่งช่ังโมง ถึงหนึ่งช่ัวโมง จากแหล่งชุมชน สามารถเดินทางมาใช้สถานท่ีได้หลายวิธี ตัวอย่าง เช่น 
อุทยานแห่งชาติ  
                             2) สวนสาธารณะในเมือง (Urban park)  สวนสาธารณะในเมืองควรมีมักจะเป็น 
“หัวใจ” หรือองค์ประกอบอันส าคัญอย่างหนึ่งของโครงสร้าง ของเมืองขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
เนื่องจากสวนสาธารณะจะเป็นพื้นท่ีชนิดเดียว มีพื้นท่ีไม่เกิน 125-500ไร่ รัศมีให้บริการในวงรอบมากกว่า 
8กิโลเมตร ให้บริการท้ังผู้ท่ีเดินเท้าเข้าถึง และผู้ท่ีอยู่ในระยะไกลสามารถเดินเท้าหรือเข้าถึงด้วยระบบ
ขนส่งมวลชนหรือรถยนต์ สามารถใช้เป็นบริเวณหลีกหนีความสับสนวุ่นวายภายในเมือง  สามารถเข้าไป
ใช้ได้ทุกวัน ดังนั้นจึงควรมีการเข้าถึงท่ีสะดวก ในบริเวณสวนควรพื้นท่ีส าหรับกิจกรรม  เพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจท่ีเป็นแบบสงบ (Passive) และเพิ่มกิจกรรมแบบเคล่ือนไหว (Active) ด้วย เช่น พื้นท่ีส าหรับการ
เดิน การนั่งเล่น วิ่งออกก าลัง สนามเด็กเล่น เวทีกลางแจ้ง เป็นต้น (ดูภาพท่ี 2.4)     
                            3) สวนสาธารณะตามแนวยาว (Linear park) สวนสาธารณตามแนวยาวเป็นพื้นท่ี
เปิดโล่งซึ่งต่างจากพื้นท่ีเปิดโล่งชนิดอื่นเพราะ เกิดตามแนวสัญจร เช่น ทางน้ า ถนนหลวง เป็นบริเวณท่ีจัด
ไว้ส าหรับการเคล่ือนท่ีของผู้คนเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทาง ท าให้มีลักษณะพื้นท่ียาวตามทางสัญจร เช่น 
ถนนอักษะ (ดูภาพท่ี 2.5)                      
                            4) สวนสาธารณริมน้ า (Waterfront park) มีลักษณะเป็นธรรมชาติด้วยการปลูก
ต้นไม้กระจายกลุ่มท าทางเท้าคดโค้งตามแนวของแหล่งน้ า และมีภูมิทัศน์ตามแบบธรรมชาติ มีความกว้าง
ของพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3 เมตร ไม่จ ากัดความยาว ลักษณะท่ีดีควรมีระเบียบแบบแผนด้วยแนวต้นไม้เป็นแนว
ตรงขนานไปกับเส้นทางสัญจร ท้ังสองลักษณะนี้ก็เป็นการออกแบบเพื่อการเดินทางสัญจรของผู้คน บริเวณ
สองฝ่ังแม่น้ าจะมีสภาพทางกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาพื้นท่ีเปิดโล่งประเภทนี้ เนื่องด้วยภูมิประเทศ
มักสวยงามและมีแหล่งน้ า สามารถจัดทางเท้าริมน้ า ปลูกต้นไม้และพุ่มบังสายตาเพื่อแยกเมืองออกจาก
บริเวณ (ดูภาพท่ี 2.6)                      
                             5) สนามเด็กเล่นและสนามกีฬา (Playground and playfield)  สนามเด็กเล่น
และสนามกีฬา เป็นท่ีพื้นท่ีปิดโล่งท่ีจัดไว้เพื่อการกีฬา มีหลายขนาดขึ้นอยู่กับประเภทของกีฬาและผู้ใช้ 
สนามเด็กเล่นจะเป็นพื้นท่ีส าหรับเด็กเล็กจนถึงวัยรุ่น ลักษณะของท่ีต้ังท่ีดี ควรจะต้ังอยู่ใกล้โรงเรียน
ประถมหรือสวนสาธารณะในเมือง และสามารถให้เด็กเดินจากบ้านมาได้ ส าหรับสนามกีฬาจะเป็นพื้นท่ี
ส าหรับเด็กโตและผู้ใหญ่ ควรจะอยู่ใกล้โรงเรียนมัธยม อย่างไรก็ตาม สนามเด็กเล่นและสนามกีฬาสามารถ
ออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะในเมืองได้ โดยต้องแยกห่างออกจากบริเวณท่ีจัดไว้เพื่อการ
พักผ่อนแบบสงบเนื่องจากจะสร้างเสียงดังรบกวนบรรยากาศของพื้นท่ีได้  
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ภาพท่ี 2.1 Square : MELLON SQUARE.                 ภาพท่ี 2.2  Plaza : Brooklyn.  
ท่ีมา:  Marco Rinaldi (2014)                                ท่ีมา:  FAB Alliance (2015) 

ภาพท่ี 2.3 Washington Square Park.                    ภาพท่ี 2.4 Piedmont park. 
ท่ีมา: The New York City Department (2009)        ท่ีมา: Piedmont Park Conservancy (2015) 

ภาพท่ี 2.5 Manzanares Lineal Park.                      ภาพท่ี 2.6 The Cheonggye River.  
ท่ีมา: Marco Rinaldi (2014)                                 ท่ีมา: FAB Alliance (2015)  

http://aasarchitecture.com/author/marco-rinaldi
http://aasarchitecture.com/author/marco-rinaldi
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              2.2.4 เส้นทางสัญจร  บุญนาค  ตีวกุล (2545: 36-37) ได้อธิบายเส้นทางสัญจรไว่ว่า  เส้นทาง
สัญจรเป็นโครงสร้างหลักของเมือง  มีการก าหนดรูปทรงและทิศทางการขยายตัวเมือง “ถ้าเปรียบการ
เดินทางเป็นลมหายใจของเมือง  เส้นทางสัญจรก็จะเปรียบเสมือนเส้นเลือด” โดยแบ่งเป็นลักษณะเส้นทาง
และพื้นท่ีดังนี้ 
                     2.2.4.1 การเข้าถึง (Existing land use) หมายถึงการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง ได้เดินทางเข้าบริเวณท่ีเป็นท่ีหมาย บริเวณดังกล่าวนี้ควรมีลักษณะเช้ือเชิญมีความประทับใจ
และให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้ตามสมควร (ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531: 
6-1) โดยแบ่งประเภทไว้ 2 ระดับคือ  
                              1) การเข้าถึงตัวเมือง โดยยานพาหนะเช่นรถโดยสาร รถไฟ รถตู้  ท้ังนี้สถานีจะ
เป็นจุดแรกที่นักท่องเท่ียวได้พบเห็น จึงเป็นจุดส าคัญและให้ความประทับใจแรกต่อนักท่องเท่ียว  
                              2) การเข้าถึงจุดสนใจ บริเวณท่ีถือว่าเป็นจุดสนใจได้แก่ ประตูทางเข้า พื้นท่ีลาน
ใกล้จอดรถ  ลานด้านหน้าอาคาร และจุดเริ่มต้นท่ีนักท่องเท่ียวจะเตรียมตัวก่อนเข้าชมพื้นท่ี     
                    2.2.4.2 ถนน หมายถึงองค์ประกอบส าคัญของเมืองท าหน้าท่ีเป็นส่วนเช่ือมโยงต่างๆใน
ระดับต่างๆตั้งแต่ระดับเมือง ระดับภาคและระดับประเทศ  โดยถนนแบ่งออกได้ 5 ระดับน่าสนใจ ภาควิชา
ภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2531: 6-11) คือ  
                              1) ถนนสายประธาน (Highway) คือถนนท่ีเช่ือมระหว่างเมือง  เป็นถนนสายใหญ่
รถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูง มีความกว้างมากกว่าถนนประเภทอื่น 
                              2) ถนนสายหลัก (Primary Distributor) คือถนนท่ีเป็นเส้นหลักของเมือง  ตัด
ผ่านพื้นท่ีส่วนใหญ่ของตัวเมือง  ตัดผ่านพื้นท่ีส่วนใหญ่ของตัวเมือง มีรถสัญจรไปมามากกว่าเส้นอื่นมักเป็น
ถนนท่ีมีสถานท่ีส าคัญของจังหวัดต้ังอยู่ 
                              3) ถนนสายรอง (District Distributor) คือถนนท่ีแยกย่อยออกจากถนนเส้นหลัก
ของเมือง  มีการสัญจรหนาแน่นรองมาจากจากถนนเส้นหลัก  
                              4) ถนนสายย่อย (Local Distributor) ถนนท่ีแยกออกจากถนนสายรอง  มีการ
สัญจรหนาแน่นปานกลางถึงเบาบาง   
                              5) ถนนทางเข้า (Access Road) คือถนนท่ีแยกเข้าสู่สถานท่ีต่างๆ  
                     2.2.4.3 ทางเดินเท้า (Pedestrian way) กาญจน์  ทวีวุฒิกุล (2557: 21) ใหค้วามหมาย
ไว้ว่า บาทวิถีและถนนท้ังในย่านพาณิชยกรรมในย่านใจกลางเมืองและย่านท่ีพักอาศัย เป็นพื้นท่ีประชา
สังคม เช่นการเดินไปท างาน จับจ่ายใช้สอย เดินเล่น ชมสินค้า  เดชา  บุญค้ า (2552 : 63) ได้อธิบายการ
จัดรูปของทางสัญจรเดินเท้า เป็นตัวเช่ือมโยงท่ีส าคัญมากอันหนึ่งในการเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆในบริเวณ
โดยรอบเข้าไว้ด้วยกัน  โดยพฤติกรรมแล้ว  คนส่วนใหญ่จะเดินทางท่ีตรงท่ีสุด  ดังนั้น  ถ้าจะท าทางเท้าให้
มีลักษณะสวยงามและมีความน่าสนใจด้วยแล้ว ทางเท้าก็มักจะยาวขึ้นด้วย  ถ้าท าทางเดินท่ีอ้อมวกวนมาก
เกินไป  คนจะไม่เดินตามทาง  แต่จะเดินทางลัด  ซึ่งปรากฏเป็นรอยทางใหม่เกิดขึ้นเองเป็นรอยลึกยาวไป
บนสนามหญ้าหรือบริเวณปลูกต้นไม้  การศึกษาและออกแบบพื้นท่ีทางเท้าท่ีดี ควรศึกษาการเคล่ือนไหว
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ของการเดินทางอย่างถูกต้องและถี่ถ้วนก็จะแก้ปัญหาได้ ท้ังนี้ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2531: 6-15)  ได้อธิบายว่ารูปแบบทางเท้าแบ่งออกเป็น 
                            1) ทางเท้าท่ีมีลักษณะขนานไปกับแนวถนน ทางเท้าท่ีกับแนวถนนของเมือง มักมี
การสัญจรหนาแน่นถ้าเป็นเส้นหลักของเมือง 
                            2) ทางเท้าท่ีเป็นทางลัด เป็นทางเท้าท่ีรู้จักกันเฉพาะคน ลัดตามซอยต่างๆ 
                            3) ทางเท้าระหว่างอาคารพาณิชย์ (Pedestrian mall) คือบริเวณทีสามารถเดิน
ติดต่อกันโดยไม่มีการทางรถเข้าไปยุ่งเกี่ยว   
                            4) ทางเท้าช่ัวคราว การปิดถนน ในวันพิเศษเพื่อใช้เป็นทางเดินเท้า เพื่อกิจกรรม
นันทนาการซึ่งเกิดจากแนวคิดในการพัฒนาเมือง มีการก าหนดการใช้งานพื้นท่ีให้เหมาะสม กับวิถีชีวิต 
โดยการใช้พื้นท่ีถนนส าหรับจัดกิจกรรม อาจปิดการจราจรช่ัวคราว หรือถาวร เพื่อให้คนเดินเท้าสามารถใช้
พื้นท่ีถนนในการท ากิจกรรมต่างๆได้ เช่น เป็นท่ีจัดงานทางด้านวัฒนธรรม  ขายสินค้า งานพาเรด และใน
หลายประเทศได้เป็นท่ีรู้จักในฐานะแหล่งรวม ศิลปะ วรรณคดี จิตรกรรม วิถีชีวิตพื้นเมืองตลอดจนเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียว (รวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี และวีระ สัจกุล, 2555: 139) ได้อภิปรายว่าถนนคนเดินไทย
เกิดจากนโยบายจากบนลงล่าง  และเมื่อพัฒนาเรื่อยมา ได้มีการเรียกร้องจากภาคประชาชนให้มีถนนคน
เดิน  นับเป็นสัญญานท่ีดีของการสร้างพื้นท่ีสาธารณะในเมืองในปัจจุบัน  แต่การด าเนินการถนนคนเดิน
ของไทย ยังขาดในเรื่องนโยบาย  ท้ังยังมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงตามการส่งเสริม  และขาดการพัฒนาเชิง
โครงสร้างไปสู่ระบบเดินเท้า พื้นท่ีคนเดิน พื้นท่ีสาธารณะท่ีถาวรและป็นระบบ 
                     2.2.4.4 ทางจักรยานและท่ีจอดรถ ทางจักรยานส าหรับนักท่องเท่ียว มีข้อดีคือ การ
จัดบริการท าได้ง่าย ลงทุนไม่มาก ใช้พื้นท่ีไม่มาก เป็นการเดินทางท่ีไม่ก่อมลภาวะ แต่มีข้อจ ากัดส าหรับ
เด็กและคนชรา และยังขัดแย้งกับการสัญจรประเภทอื่น ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2531: 6-18) ได้แยกประเภทต่างๆของจักรยานไว้ดังนี้ 
                            1) ทางจักรยานท่ีแยกออกจากทางคนเดินเท้า โดยสมบูรณ์ ใช้กับบริเวณท่ีมีการ
สัญจรของจักรยานค่อนข้างมาก ควรหลีกเล่ียงการมีจุดตัดจุดข้ามของถนน  
                            2) ทางจักรยานท่ีแยกออกจากทางคนเดินหรือทางรถยนต์ระดับปานกลาง  การใช้
งานน้อยกว่าชนิดแรก  และการมีจุดตัดหรือจุดข้ามสามารถมีได้ 
                            3) ทางจักรยานท่ีใช้เส้นทางร่วมกับทางเดินรถหรือทางเดินเท้า อาจใช้สีหรือเครื่อง 
หมายบอกให้ทราบถึงบริเวณมี่จัดเป็นทางจักรยาน 
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                     2.2.4.5 ท่ีจอดรถ การจัดท่ีจอดรถให้มีความสะดวกไม่สับสนวุ่นวายเป็นส่วนส าคัญส่วน
หนึ่งของการจัดการภูมิทัศน์เมือง เพราะการจอดรถไม่เป็นระเบียบ ความสับสนวุ่นวายของยวดยานท่ีจอด
รถท่ีจะผ่านมาผ่านไป 
                             1) ท่ีจอดรถช่ัวคราว คือ ท่ีจอดรถส่งคนส่งของ ท่ีจอดรถประจ าทาง รถรับจ้าง ใน
แนวถนนท่ีมีความกว้างพอท่ีจะมีช่องจอดได้ สามารถจัดบริเวณท่ีแน่นอนให้รถเหล่านี้จอดได้โดยติดป้าย
บอกไว้ให้ชัดเจนและห้ามรถอื่นๆ จอดในบริเวณท่ีจัดเตรียมไว้  
                             2) ท่ีจอดรถริมถนน คือ การจอดรถในช่องจอดท่ีอยู่ในแนวถนน ส่วนใหญ่มักเป็น
การจอดแบบจอดขนานไปกับแนวถนน เนื่องจากสามารถเข้าออกได้สะดวกรวดเร็ว ใช้พื้นผิวการจราจรไม่
มาก ส่วนถนนเส้นหลักไม่ควรอนุญาต ให้มีการจอดในแนวถนน  
                             3) ท่ีจอดรถนอกแนวถนน คือท่ีจอดรถท่ีเตรียมไว้เพื่อจอดรถโดยเฉพาะมี
ทางเข้าออกชัดเจน  
                     2.2.4.6 พาหนะอื่นๆ เช่น สามล้อ รถราง ในจังหวัดต่างๆมักมีพาหนะรับจ้าง  ในลักษณะ
เฉพาะถิ่น เช่นสามล้อรถม้า รถจักรยานยนต์รับจ้างพาหนะเหล่านี้  บางประเภทเป็นลักษณะพิเศษท่ี
นักท่องเท่ียวสนใจ  
              2.2.5 ย่านและท่ีรวมกิจกรรม  
                     2.2.5.1 ย่านประวัติศาสตร์ ส่วนมากเป็นย่านท่ีมีโบราณสถานพระราชวัง วัดท่ีส าคัญใน
อดีต  เป็นย่านท่ีมีความส าคัญในประวัติศาสตร์  เป็นเป็นย่านท่ีมีคณะกรรมการควบคุม และอนุรักษ์
รูปแบบของอาคารท่ีจะสร้างขึ้นมาใหม่  
                    2.2.5.2 ย่านพาณิชยกรรม เป็นย่านท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจเมือง เป็นย่านค้าขาย
เพื่อแลกเปล่ียนสินค้า เช่น ย่านค้าขาย ย่านบางล าพู  
                    2.2.5.3 ย่านท่ีพักอาศัย จะเป็นย่านท่ีพักอาศัยของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งมีศิลปวัฒนธรรม  
และเป็นย่าน  และความเป็นอยู่ท่ีแตกต่างออกไป  รวมไปถึงสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ 
เช่น ย่านตลาดน้ าด าเนินสะดวก 
                    2.2.5.4 ย่านสถานท่ีราชการ เป็นย่านท่ีมีอาคารสถานท่ีราชการต่างๆ อาทิ ศาลากลาง
จังหวัด  ศาล สถานีต ารวจ  เหล่านี้มาอยู่บริเวณเดียวกัน   
                   ผลจากการศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพ และการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งในเมือง  เพื่อ
ก าหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลเชิงลึก โดยผลท่ีได้จากการศึกษา จะเป็นการก าหนดหัวข้อของลักษณะทาง
กายภาพท่ีส าคัญ ในการส ารวจภาคสนาม ท่ีสอดคล้องตรงกับพื้นท่ีศึกษา และสรุปข้อมูลลักษณะกายภาพ
ท่ีเหมาะสมองค์ประกอบการใช้พื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์  
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             2.2.6 สรุปลักษณะกายภาพท่ีสอดคล้องกับพื้นท่ีศึกษา 
                     2.2.6.1 การใช้อาคารและการประโยชน์ท่ีดิท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับพื้นท่ีศึกษา  
SanFancisco Planning Department (2014: 8) ได้มีการให้ความส าคัญและการก าหนดให้ ต้ องมี
องค์ประกอบของพื้นท่ีเปิดโล่งให้กับเมืองดังนี้  

                 1) การใช้ท่ีดินต้องมีการผสมผสานของพื้นท่ีใช้สอย การผสมผสานพื้นท่ีใช้สอยเป็น
องค์ประกอบหลักในการพัฒนาพื้นท่ีเปิดโล่งในเมือง ให้มีความหลากหลายและส่งเสริมการเช่ือมต่อของ
พื้นท่ีเปิดโล่ง ให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานโดยตรง และมีการวิเคราะห์และจัดท าผังการใช้ท่ีดินท่ีดี  
                            2) การใช้ท่ีดินต้องรักษาจิตวิญญาณของสถานท่ี พื้นท่ีเปิดโล่งและนันทนาการควร
ค านึงถึงการเป็นศูนย์กลางของระบบนิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม โดยค านึงถึงความหลากหลายของชีวภาพ 
ชาติพันธ์ และเป็นพื้นท่ีท่ีสร้างความเป็นต้นแบบให้กับเมืองท้ังทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยจะต้องมี
บทบาทท่ีส่งเสริมการรับรู้เครือข่ายสังคมและวัฒนธรรม                       
                            3) ความสะดวกในการเข้าถึง พื้นท่ีเปิดโล่งและนันทนาการของเมืองควรจะต้องมี
ระบบขนส่งมวลชนสะดวกสบายและมีเข้าถึงได้ง่ายจากคนท างาน นักท่องเท่ียว หรือเป็นทางเช่ือมไปสู่ท่ี
ท างาน เป็นโครงข่ายกับพื้นท่ีโดยรอบและการเข้าถึงหน่วยบริการของเมือง 
                            4) การเช่ือมต่อท่ีเหมาะสม ส่งเสริมการสัญจรเส้นทางเท้าและจักรยานรวมถึง
เส้นทางสีเขียว เพื่อเช่ือมต่อกับพื้นท่ีโดยรอบ  
                            5) ความสะอาดและความปลอดภัย (Health and Safety) ส่งเสริมให้สังคมมี
ภาพลักษณ์ท่ีดี  เป็นสังคมอยู่ดีมีสุขปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นตัวอย่างให้กับสังคมท้ัง
กายภาพ และการเช่ือมต่อกับธรรมชาติ  
                            6) การรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยา ควรค านึงถึงการรักษาส่ิงแวดล้อม
อย่างสนับสนุนการรักษาท้ังระบบนิเวศทางน้ าและทางบกเพื่อให้มีความสมดุลทางระบบนิเวศท่ีถูกต้อง                                    
                            7) การดูแลรักษาอย่างถูกต้องและยั่งยืน พื้นท่ีเปิดโล่งควรมีการวางแผนการท า
ข้อตกลงกับท่ีฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเช่น องค์กรมหาชน  เอกชน  กลุ่มธุรกิจส่วนตัว ผู้ค้าโดยท าข้อตกลงท่ีไม่
แสวงหาผลก าไรเพื่อความมีส่วนร่วมและการพัฒนาท่ียั่งยืน      
                     2.2.6.2 ลักษณะของถนนการเข้าถึงจุดสนใจ ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับพื้นท่ีศึกษา 
                            1) การค านึงถึงความสะดวกและความปลอดภัย คือการท่ีมีความสะดวกในเรื่อง
ระยะเล้ียวมีระบบป้ายบอกทางท่ีชัดเจนและวางต าแหน่งเหมาะสม ไม่สับสนในเรื่องแยกทิศทาง  
                            2) ความสวยงามในแนวถนน การวางเส้นทางเป็นแนวตรงยาวต่อเนื่องกันมาก
เกินไปท าให้ทัศนียภาพไม่สนใจ ควรมีขอบทางท่ีชัดเจนเป็นระเบียบผิวจราจรมีความราบเรียบเสมอกัน  
                            3) ความสวยงามของภาพท่ีมองเห็นได้จากถนน 
                            4) ควบคุมเส้นทางและรูปแบบของการสัญจรไม่ให้เกิดความสับสน  
                            5) จัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้ตามสมควร เช่นมีส่วนพื้นท่ีอ านวยความสะดวก 
ร้านค้า ร้านอาหาร ห้องน้ า ในกรณีเป็นจุดเข้าออกของพื้นท่ี ควรมีจุดบริการเช่นจุดพักคอย จุดนัดหมาย
จะต้องให้ความสะดวกสบายและมองเห็นได้สะดวกไม่สับสน                            
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                           6) จัดส่ือให้ข้อมูลข่าวสาร ส่วนบริการทางด้านข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเมืองกิจกรรม
เพื่อการท่องเท่ียว เพื่อให้นักท่องเท่ียว สามารถช่วยตัวเองได้  
                           7) ใช้รูปแบบให้เป็นเอกลักษณ์ของเมือง ลักษณะทางการก่อสร้างในอาคารและ
องค์ประกอบภูมิทัศน์ ควรมีการออกแบบในรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์มาปรับปรุง 
                           8) มีการดูแลรักษาให้อยู่สภาพดีอยู่เสมอ 
                     2.2.6.3 ทางเท้าและจุดข้าม 
                           1) ความต่อเนื่องของทางเท้า โครงข่ายของทางเท้าจะต้องต่อเนื่องชัดเจนสามารถ
ท าให้คนเดินไปสู่เป้าหมายได้ โดยไม่มีอุปสรรคกีดขวาง มีพื้นผิวราบเรียบ  
                           2) ความปลอดภัย มีการแบ่งแยกระบบสัญจรเพื่อความปลอดภัยเช่นถนน ทางเท้า 
ทางจักรยาน ท าให้การจราจรทุกระบบมีความคล่องตัวและปลอดภัยสูง  มีการป้องกันและจัดวิธีตรงจุด
ข้ามหรือจุดตัด ไม่ให้เกิดความสับสน  มีการติดต้ังส่ิงอ านวยความสะดวกเช่น ไฟฟ้า แสงสว่าง  
                           3) การมีความกว้างทางเท้าเพียงพอ ขนาดของทางเท้าขึ้นอยู่กับปริมาณของของผู้
สัญจรเส้นทางนั้น โดยปกติทางทางเท้าในย่านพาณิชยกรรมมีผู้สัญจรหนาแน่น ให้มีความกว้างน้อยท่ีสุด 
2-3 เมตร  
                           4) การเพิ่มทางเดินเท้าในเมือง เนื่องจากทางเท้าในเมืองมีขนาดคับแคบและมีส่ิง
อ านวยความสะดวก เช่นตู้โทรศัพท์ เสาไฟฟ้า ป้ายต่างๆ ถังขยะจึงท าให้ทางเท้ายิ่งแคบลงไปอีก การเพิ่ม
ขยายทางเท้าท าได้หลายกกรณีเช่น การยกเลิกช่องจอดรถในแนวถนนนั้นๆ แล้วขยายทางเท้าออกมา ใน
กรณีท่ีทางเท้ามีการสัญจรหนาแน่นเพียงข้างเดียวอาจลดทางเท้าด้านหนึ่งแล้วเพิ่มความกว้างของทางเท้า
ด้านท่ีมีการจราจรหน้าแน่น 
                           5) พื้นผิวของทางเดินเท้า ไม่มีการเปล่ียนระดับโดยไม่จ าเป็น อยู่ในสภาพดี ไม่ช ารุด
เสียหาย ช่องเปิดของสาธารณูปโภคต่าง ควรออกแบบให้กลมกลืนกับไปกับพื้นผิวทางเท้า  และควรวาง
ระบบต่างๆภายใต้ทางเท้าถ้าสามารถท าได้ โดยไม่ต้องมีการขุดเจาะ   
                           6) การเข้าถงึได้โดยรถบริการบางประเภท การเผ่ือความกว้างส าหรับการเข้าถึงของ
รถบริการบางประเภท ท่ีมีขนาดใหญ่ให้เข้าถึงได้ง่ายและไม่กีดขวางการจราจร   
                           7) ความสวยงามของทางเดินเท้า มีความเป็นระเบียบไม่ระเกะระกะมีส่วนประกอบ
ของทางเท้าท่ีดี อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์สะอาดมีความสวยงามในการออกแบบพื้นผิว พรรณไม้และแสงไฟ 
ในลักษณะนี้หากท า“เกินพอดี”ก็อาจท าให้เกิดความเลอะเทอะวุ่นวายได้           
                           8) การใช้ทางเท้าเพื่อกิจกรรมอื่น ท่ีมีลักษณะกว้างมากพอ อาจท าให้ส่งเสริม
กิจกรรมอื่นบนทางเท้า เช่นรถเข็นน้ า ขายหนังสือ กระท้ังสินค้าต่างๆ ป้ายโฆษณา ท าให้การเดินไปมามี
ความหมายมากขึ้น  แต่การใช้พื้นท่ีลักษณะนี้ควรมีการควบคุมรูปแบบการจัดวางให้มีระเบียบท่ีดี  มีส่ิง
รองรับพร้อมเช่นถังขยะ ท่ีล้างมือ  ป้ายโฆษณามีการดูแลรักษาสมบูรณ์ไม่ช ารุดและขวางการจราจร   
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                     2.2.6.4 พื้นท่ีจอดรถ           
                            1) จัดต าแหน่งของท่ีจอดรถ ควรมีความสัมพันธ์กับพื้นท่ีเป้าหมายมีความสะดวกไม่
ไกลในการหาทิศทาง  ถ้าอยู่ไกลต้องค านึงถึงระยะเดินจากท่ีจอดรถต้องไม่เกิน3นาที ถึงเป้าหมาย หรือ
ประมาณ 250-300 เมตร ต้องมีป้ายช้ีประกอบท่ีชัดเจน    
                            2) การจัดหาบริเวณจอดรถประเภทจอดรถนอกแนวถนน บริเวณท่ีจัดหาได้ เช่น 
บริเวณพื้นท่ีรกร้าง บริเวณพื้นท่ีหลังอาคารพาณิชย์ ในมหาวิทยาลัยพื้นท่ีเหล่านี้ควรค านึงการเข้าออก และ
จัดเป็นพื้นท่ีจอดรถในย่านตัวเมืองได้ ในปัจจุบันมีการจอดรถสาธารณะในวัด ซึ่งเป็นการไม่สมควรต่อ
สถานท่ีอันควรจะมีความสงบเรียบร้อย และเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของเมือง ควรจัดท่ีจอดรถในปริมาณ
และรูปแบบท่ีท าลายความสงบของวัดให้น้อยท่ีสุด  
                            3) การค านึงถึงมุมมองส าคัญ การจัดท่ีจอดรถ ไม่ควรจัดให้อยู่ด้านหน้าสถานท่ี
ส าคัญ เพราะเป็นการบดบังสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ความจัดพื้นท่ีโดยค านึงมุมมอง และทิวทัศน์ท่ีมีความ
สวยงามเป็นส าคัญ 
                            4) การเตรียมพื้นท่ีรองรับคนจากท่ีจอดรถสู่สถานท่ีส าคัญ  
                            5) ค านึงถึงความปลอดภัย ในเรื่องระยะการเล้ียว และระยะในการมองเห็น การ
ออกแบบท่ีจอดรถ ควรจัดทางเล้ียวให้มีความล่ืนไหล เพื่อความสะดวกสบาย บริเวณเช่ือมต่อควรมีจุดหยุด
ต่อบริเวณท่ีจอดรถ กับแนวภายนอก และไม่มีส่ิงกีดขวางทางสายตา เช่นก าแพงกันสาด 
                           6) ท่ีจอดรถกับความสวยงามทางภูมิทัศน์ ท่ีจอดรถท่ีมีขนาดกว้างขวางมักดูแห้งแล้ง  
เมื่อไม่มีท่ีจอดรถ พยามหลีกเล่ียงท่ีจอดรถไม่ให้มีขนาดสีเหล่ียมใหญ่ แต่ให้กระจายยืดยาว เพื่อให้พื้นท่ีดู
เล็กลง ท้ังนี้หมายความว่าการจัดเช่นนี้ต้องไม่ขัดกับการสัญจร และการเข้าถึงและอาจแทรกช่องปลูกต้นไม้
ลงระหว่างช่องจอดรถทุกๆ 5 คัน    
                    2.2.6.5 ท่ีจอดรถสาธารณะ 
                           1) การก าหนดจุดจอดพาหนะ ประเภทสามล้อ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง พาหนะเหล่านี้
มักจอดในท่ีท่ีเป็นย่านการค้าหรือแหล่งท่องเท่ียว ควรจัดพื้นท่ีก าหนดจุดจอดให้เป็นกิจจะลักษณะ มีการ
จัดระเบียบไม่ระเกะระกะ โดยจุดจอดไม่กีดขวางการจราจร ไม่ปะปนกับทางสัญจรท่ีมีการสัญจรมากๆ 
และมีบริการส าหรับผู้ขับขี่ตามสมควร เช่น ท่ีด่ืมน้ า ท่ีนั่ง ท่ีให้ร่มเงา   
                           2) การก าหนดช่องทางวิ่งของพาหนะ ประเภทสามล้อ รถม้า จักรยานรับจ้าง ควรมี
การก าหนดช่องทางวิ่ง และมีการก าหนดอัตรความเร็ว โดยจัดให้วิ่งชิดริมซ้ายของถนน ไม่ให้ปะปนกับ
รถยนต์ซึ่งวิง่เร็วกว่า ในกรณีท่ีการสัญจรในเมืองค่อนข้างหน้าแน่นและถนนก็คับแคบ  อาจจะจ าเป็นต้อง
จับกัดเส้นทางวิ่งของพาหนะเหล่านี้ คือเลือกให้วิ่งเฉพาะบางเส้นทางเท่านั้นหรือในบางช่วงอาจให้เลือกใช้
เส้นทางท่ีอยู่นอกแถวถนนเช่นเดียวกับทางทางเท้านอกแนวถนน   
                    2.2.6.6 ท่ีว่าง และองค์ประกอบทางธรรมชาติ     
                           1) แยกกิจกรรมและการสัญจรท่ีเหมาะสม ลานกิจกรรมควรมีการวางแผนว่าส่วนใด
ของลาน จะใช้เพื่อกิจกรรมอะไร และจัดเตรียมพื้นท่ีเพื่อกิจกรรม แต่ละส่วนให้เหมาะสม ไม่ขัดแย้งกัน 
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บริเวณท่ีสัญจรควรกว้างขวางพอท่ีจะรับปรมาณผู้ใช้และมีความชัดเจนพอ ท่ีผู้สัญจรตัดสินใจได้ว่าควรไป
ทางใด  

                         2) การเลือกใช้วัสดุ วัสดุท่ีเป็นส่วนประกอบส าคัญของลานจึงควรเอกพื้นผิวและสี 
โดยค านึงถึงความทนทาน ความสะดวกในการใช้งานความกลมกลืนและการแยก 

                    2.2.6.5 ท่ีว่าง และองค์ประกอบทางธรรมชาติ   
                            1) แยกกิจกรรมและการสัญจรท่ีเหมาะสม ลานกิจกรรมควรมีการวางแผนว่าส่วน
ใดของลานจะใช้เพื่อกิจกรรมอะไร และจัดเตรียมพื้นท่ีเพื่อกิจกรรมแต่ละส่วนให้เหมาะสมไม่ขัดแย้งกัน 
บริเวณท่ีสัญจรควรกว้างขวางพอ ท่ีจะรับปรมาณผู้ใช้และมีความชัดเจนพอ ท่ีผู้สัญจรตัดสินใจได้ว่าควรไป
ทางใด  
                            2) การเลือกใช้วัสดุ วัสดุท่ีเป็นส่วนประกอบส าคัญของลานจึงควรเอกพื้นผิวและสี 
โดยค านึงถึงความทนทาน ความสะดวกในการใช้งานความกลมกลืนและการแยกประเภทกิจกรรมให้เห็น
ทิศทางการเดิน ขอบเขตกิจกรรมและการเตือนจุดท่ีมีการเปล่ียนระดับทางลาด 
                            3) พิจารณาการเข้าถึงของรถบริการ ในกรณีพิเศษหรือกรณีฉุกเฉินท่ีรถเข็นรถพยา 
บาลหรือรถดับเพลิง สามรถเข้าถึงพื้นท่ีได้ง่ายและรวดเร็ว วัสดุต้องมีความแข็งแรงและไม่ออกแบบให้มีลด
ระดับท่ัวบริเวณจนรถไม่สามารถแล่นผ่านไปได้ ถ้าเป็นพื้นหญ้าอาจมีบางส่วนท่ีเป็น (Grass block) ซึ่งรถ
แล่นผ่านได้แต่มองเห็นเป็นลานสีเขียว   
                            4) ค านึงถึงสภาพอากาศในบริเวณ ลานเป็นพื้นท่ีดาดแข็งการออกแบบต้องช่วยลด
ความร้อนด้วยการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา ท่ีโคนไม้ยืนต้นควรเจาะพื้นท่ีพื้นท่ีโดยรอบโคนต้นให้เพียงพอต่อการ
เติบโตอย่างน้อย 1.00x1.00 เมตร   
                            5) ค านึงถึงการระบายน้ า บริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีดาดาแข็ง ท่ีมีพื้นท่ีกว้างมากจะยิ่งมี
ปัญหาเรื่องการระบายน้ ามาก เนื่องจากน้ าไม่สามารถซึมลงใต้ดินได้ การออกแบบลานจึงต้องออกแบบให้
ลานอยู่ต่ ากว่าอาคาร เพราะถ้าในหน้าฝนระบายไม่ทันก็จะไหลย้อนไปหาตัวอาคารได้  
                            6) การจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  ในลานท่ีเป็นท่ีรวมของกิจกรรมต่างๆ  
มีคนใช้สถานท่ีจ านวนมาก ควรจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกไว้ตามสมควร ต้องค านึงผู้ใช้ท่ีเป็นเด็ก คนชรา
หรือผู้มีความพิการส่ิงอ านวยความสะดวกเช่น ม้านั่ง  น้ าด่ืม บ่อน้ า  ไฟแสงสว่าง ซุ้มต่างๆและป้ายบอก
ข่าวสารป้ายบอกทาง  
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2.3 การประเมินพื้นที่หลังการใช้งาน  
               การประเมินพื้น ท่ีหลังการใช้งาน (Post Occupancy Evaluation: POE) Marcus and 
Francis (1998: 345-356) ได้อธิบายไว้ว่า เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการหาข้อมูลการใช้งาน ของพื้นท่ีว่าง
ภายนอกอาคาร โดยสังเกตการณ์ว่ามีการใช้พื้นท่ีอย่างไร อะไรท่ีบ้างเห็นจากการใช้งานจริง รวมถึง
องค์ประกอบและรายละเอียดต่างๆ ท่ีมักถูกมองข้ามในการออกแบบ โดยประเมินระบบพื้นท่ีและรูปแบบ
การใช้งานจากการสังเกตการณ์ผู้ใช้งาน พรทิพย์ เรืองธรรม(2556: 77) อธิบายว่า เป้าหมายในการท าการ
ประเมินหลังการใช้งาน ดังนี้ 1) เพื่อประเมินและน าผลลัพธ์กลับไปสู่การปรับปรุง 2) เพื่อแก้ปัญหาใน
ระหว่างการย้ายเข้าอยู่อาศัย 3) เพื่อดุลยภาพในการปรับแต่ง ตลอดระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นท่ี 4) 
เพื่อตรวจสอบประเด็นเฉพาะของสมรรถนะท่ีเกี่ยวกับพื้นท่ีใช้สอย 5) เพื่อบันทึกความส าเร็จและล้มเหลว
ของสมรรถนะพื้นท่ีใช้สอย 6) เพื่อพัฒนาเป็นแนวคิดและเกณฑ์การออกแบบ 
               2.3.1 ประเภทและระดับในการประเมิน การประเมินคือ การวิเคราะห์ระบบจากการใช้งาน
โดยการจดบันทึกการใช้ประโยชน์พื้นท่ีและวีธีการใช้งานจากผู้ใช้ตามความจริงแบ่งออกเป็น2ระดับคือ  
                       2.3.1.1 ประเมินจากส่ิงท่ีผู้ใช้ต้องการ และเป็นการหาทางเลือกในการหาพื้นท่ี ท่ีมี
ความสัมพันธ์กับผู้ใช้ โดยก าหนดกรอบของช่วงเวลา กับหัวข้อโดยท่ัวไป เหมือนข้อมูลท่ีใช้วิจารณ์ใน
นิตยสาร โดยการประเมินต้องบันทึกข้อมูล 2 halfday        
                       2.3.1.2 ประเมินจากส่ิงท่ีผู้ใช้ต้องการ และเป็นการหาทางเลือกในการหาพื้นท่ี ท่ีมี
ความสัมพันธ์กับผู้ใช้ โดย โดยการประเมินต้องบันทึกข้อมูล 4.5 halfday ต้องการเวลามากกว่าแบบแรก 
เพราะดูความส าคัญ และมุ่งเน้นประเด็นส าคัญการใช้ประโยชน์ มากกว่าวิธีทางสังคมศาสตร์   
              2.3.2 ประเภทของการสังเกตการณ์ 
                       2.3.2.1 สังเกตการณ์โดยการจดบันทึก ลงพื้นท่ีเพื่อหาข้อมูลอย่างน้อยท่ีสุด2ครั้งใช้
เวลาอย่างน้อยท่ีสุด 1 ชม.แต่ละครั้งท่ีลงพื้นท่ีต้องไม่น้อยกว่าครึ่งช่ัวโมงโดยดูตามหัวข้อดังนี้  
                             Who    สังเกตุสถานะผู้ใช้ว่าเป็นหญิง ชาย คู่สามี โสด มีแฟน คนแก่ คนหนุ่ม  
                             Where สังเกตุ ต าแหน่งพื้นท่ีไหนท่ีมีความน่าสนใจดูรายละเอียดเรื่อง แสงเงา ท่ี
นั่ง ป้าย รายละเอียดต่างๆ   
                             What สังเกตพฤติกรรมผู้ใช้ ท าอะไร ยังไงเช่น กิน พูด ถ่ายรูป งีบหลับ  
การสังเกตการณ์โดยการจดบันทึกตามส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง โดยห้ามจ าแล้วน ามาจดบันทึกเพราะจะท าให้ข้อมูล
คลาดเคล่ือน จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้และเหตุผลการใช้งานพื้นท่ี ในรูปแบบต่างๆ
ในการบันทึกเช่น ตารางเวลา พฤติกรรมการใช้พื้นท่ีแบบประจ ากิจวัตร แบบตารางวิเคราห์พื้นท่ี  
                    2.3.2.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) การสังเกตท่ี ผู้สังเกตเข้า
ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างและใช้ประสาทสัมผัสร่วมของผู้สังเกตุในการจดบันทึกดังนี้  
                              1) บันทึกส่ิงท่ีคุณมองเห็น (Sight) คุณเห็นอะไรบ้างในพื้นท่ี ส่ิงดึงดูดความสนใจ
ในสายตาคุณมีอะไรบ้าง  ขนาดพื้นท่ีแบบไหนท่ีคุณต้องการ  คุณต้องการให้มีรั้วไหม คุณสามารถ 
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เห็นพื้นท่ีได้ไกลกว่าเดิมหรือไม่  คุณเห็นคนท่ีมาใช้พื้นท่ีบ่อย  คุณเห็นคนประเภทไหนใช้พื้นท่ี คุณเห็นพวก
เขาท าอะไร อารมณ์แบบไหน  ผ่อนคลาย วุ่นวาย  น่าเบ่ือ  
                              2) บันทึกส่ิงท่ีคุณเห็นแล้วรู้สึก (At the same time) คุณเห็นแล้วรู้สึก  ดีใจ  
เสียใจ  คุณเห็นแล้วรู้สึก  พื้นท่ีผ่อนคลายไหม  คุณเห็นแล้วรู้สึก  ควรมีส่ิงอ านวยความสะดวกไหม  หรือไม่ 
อย่างไร คุณเห็นแล้วรู้สึกจากกิจกรรมท่ีพวกเขาท า 
                              3) บันทึกส่ิงท่ีเราได้ยิน (Hearing) ส่ิงท่ีคุณได้ยินมีอะไรบ้าง ส่ิงท่ีคุณได้ยินมีกี่
ชนิดส่ิงท่ีคุณได้ยินเกิดจากอะไร  ส่ิงท่ีคุณได้ยินเกิดจากในพื้นท่ีหรือนอกพื้นท่ี 
                              4) บันทึกส่ิงท่ีเราสัมผัส (Touch) คุณรู้สึกอย่างไรกับพื้นท่ี คุณเจอพื้นผิวมี
อะไรบ้าง  คุณรู้สึกอย่างไรกับอากาศ คุณท าอย่างไรเมื่ออากาศเปล่ียน  คุณอยู่ในพื้นท่ีแล้ว รู้สึกเครียด 
คุณอย่างท าอะไรให้ดีขึ้นหรือท าให้มั่นคงเหมือนกับประสบการณ์ท่ีคุณได้เจอมา 
                              5) บันทึกส่ิงท่ีคุณได้กล่ิน (Smell) คุณได้กล่ินอะในพื้นท่ี สดช่ืน เก่า ใหม ่   
              2.3.3 ข้ันตอนการสรุปรายงาน 
                              1) ผังส ารวจ (Sketch Plan  Initial Site Observation) โดยผังต้องประกอบด้วย 
เส้นขอบเขต ทางเท้า ทางเดินถนน เฟอร์นิเจอร์ต่างๆในพื้นท่ี พรรณไม้ จุดนัดพบ สนามกีฬา พื้นท่ีเปิดโล่ง  
หรือพื้นท่ีนันทนาการต่างๆ และบันทึกพื้นผิวประกอบในผัง 
                              2) สรุปข้อมูลประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงบริบทต่างๆท่ีส าคัญ 
โดยรอบพื้นท่ี ท าผังบริเวณ (Context Map) ส ารวจและบันทึกบริบทและพื้นท่ีโดยรอบท่ีเกี่ยวข้องในการ
วิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นท่ี กฎหมายมาตรการท่ีส าคัญ และการใช้งานของผู้ใช้และประเด็นต่างๆท่ีมี
ความขัดแย้งและคลุมเครือ    
                              3) ส ารวจผู้ใช้งานและสังเกตพฤติกรรมการใช้งาน  
                              4) สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการพื้นท่ีในประเด็นเกี่ยวกับการใช้งานพื้นท่ี
ของผู้ใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือผิดวัตถุประสงค์หรือ มีประเด็นท่ีถูกมองข้ามในการใช้พื้นท่ีไปหรือไม่ 
ท าผังกิจกรรมย่อย (Sub-Area) โดยผังประกอบด้วยกลุ่มก้อนกิจกรรม โดยส ารวจพื้นท่ีใช้งานกับการใช้
งานกิจกรรมหลักในพื้นท่ีเพื่อใช้เป็นแนวการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาพื้นท่ีใช้สอยพื้นท่ี  
                              5) สังเกตการณ์ผู้ใช้และจดบันทึกการใช้งานของผู้ใช้จริงเพื่อใช้ประกอบในการ
ท าผังพฤติกรรมโดยการจดบันทึกตามความจริงแบ่งออกเป็น2ช่วงคือ สังเกตการณ์โดยการจดบันทึก การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม 
                              6) จัดท าผังพฤติกรรม (Behavior Traces) เป็นผังท่ีท าให้เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นใน
สถานท่ีนั้นโดยใช้สัญลักษณ์และเส้น เป็นตัวแสดงผังนี้จะบอกรายละเอียด ท่ีละเอียดกว่าผังกิจกรรมย่อย  
                              7) สรุปและวิเคราห์บทสัมภาษณ์ (Summaries Interview)  
                              8) การท าข้อมูลสรุปรายงานการส ารวจ (Data Summary) 
                              9) การวิเคราห์ข้อมูลการส ารวจ (Use Analysis) 
                              10) การวิเคราห์ความส าคัญของปัญหา และการออกแบบปรับปรุง (Problem  
Definition and Redesign) 
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2.4 อิทธิพลที่มีผลต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
            การวิเคราะห์การใช้พื้นท่ีรอบองค์พระปฐมเจดีย์นั้น นอกจากอาศัยการวิเคราะห์และเก็บข้อมูล
ทางด้านกายภาพแล้วยังต้องวิเคราะห์และประเมินอิทธิพลท่ีน่าจะมีความส าคัญต่อการรับรู้สภาพแวดล้อม
ของผู้มาใช้งานพื้นท่ีรอบองค์พระปฐมเจดีย์ โดยวิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2549: 62-75) ได้อธิบายการ
วิเคราะห์ตัวก าหนดท้ัง 3 ข้อท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ดังนี้  
              2.4.1 สภาพแวดล้อมกายภาพท่ีบุคคลรับรู้   
                    1) จุดสนใจของข่าวสาร ข่าวสารต่างๆในสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีจ านวนมากและมี
ความแตกต่างกันท้ังในสาระและรูปแบบ ประกอบกันเป็นสภาพแวดล้อมท่ีจ าเป็นส าหรับกิจกรรมต่างๆกัน 
จุดสนใจของข่าวสาร มักมีมีความความขัดแย้งกันก ากวมในความหมาย ข่าวสารส่วนมากมักไม่ส าคัญต่อ
กิจกรรมของบุคคล โดยมากข่าวสารท่ีเป็นจุดสนใจของคนโดยมากมักซ้ ากันอยู่ การรับรู้ข่าวสารจาก
สภาพแวดล้อมจึงไม่เป็นปัญหาต่อการรับรู้ ทฤษฎีกระบวนข่าวสารได้ช้ีให้เห็นว่า  ข่าวสารท่ีบุคคลรับรู้และ
บุคคลรับรู้ข่าวสารอย่างไร ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นและขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วย  โดยลักษณะ
เด่นเฉพาะของสภาพแวดล้อม อาจเป็นส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ตามคุณสมบัติเฉพาะของสภาพแวด ล้อม เช่น 
ความเข้ม ขนาด ลักษณะการเคล่ือนไหว ความเปรียบต่าง มีส่วนดึงดูดความสนใจของผู้รับรู้ได้ โดยจุด
สนใจของข่าวสารเกิดขึ้นเสมอ ตามความใส่ใจหรือความสนใจโดยเป็นเป้าหมายของพฤติกรรม และบุคคล
รับรู้ข่าวสารแม้ไม่ได้รับรู้โดยตรง ขอบเขตการรับรู้ในสภาพแวดล้อมเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับรู้กับ
สภาพแวดล้อมมากกว่าท่ีจะถูกก าหนดโดยโดยสภาวะภายนอก   
                     2) สภาพการได้รับข่าวสารน้อยเกินไปหรือมากเกินไป สภาพแวดล้อมท่ีเราใช้ชีวิตประจ า 
วัน ได้รับข่าวสารมากมาย แต่คนจะละท้ิงข่าวสารส่วนมากและรับรู้เฉพาะส่วนท่ีเป็นจุดสนใจ  โดยปกติ
การท่ีถูกเร้ามากเกินไปเป็นส่ิงท่ีต้องการมากกว่าการท่ีถูกเร้าน้อยเกินไป หากไม่มีส่ิงเร้าอย่างเพียง พอคน
ย่อมไม่อาจอยู่อย่างปกติหรือพัฒนาได้ แต่ปัญหาของสภาพแวดล้อมกายภาพท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน มักอยู่
ในข่าวสารท่ีไม่ชัดเจนก ากวมและขัดแย้งกัน เป็นไปได้ว่าส่ิงท่ีซ้ าซากน่าเบ่ือ  มักจะซับซ้อนและสับสน ท้ังนี้
ย่อมเป็นปัญหาต่อการรับรู้ท่ีถูกต้อง อีกประเด็นหนึ่งคือข่าวสารต่างๆไม่ได้ผ่านการรับรู้ ทางประสาทสัมผัส
ทางใดทางหนึ่ง แต่มาหลายทางพร้อมกันและยังเกิดความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน ในการรับรู้ระหว่างประสาท
สัมผัสทางต่างๆได้ การท่ีข่าวสารผ่านเข้าประสาทสัมผัสทางหนึ่งทางเดียว ท่ีมีบทบาทส าคัญในการรับรู้
เป็นการสอดคล้องกับการมีจุดสนใจของการรับรู้ด้วย  
                    3) อิทธิพลของสภาวะแวดล้อม คนรับรู้ข่าวจากสภาพแวดล้อม เป็นส่ิงเร้าส่ิงท่ีเป็นผลรับ
จากกระบวนการท้ังหมดคือส่ิงท่ีเรารับรู้ โดยจะมีส่ิงเร้าท่ีเป็นจุดเด่นหรือส่ิงท่ีเราสนใจซึ่งมาจากอิทธิพล
สภาวะแวดล้อมเช่น เรารับรู้ความลึกความห่างของพื้นท่ีได้ เพราะความลดหล่ันของความหยาบละเอียด 
ตัวพื้นท่ีคือสภาวะแวดล้อมของส่ิงเร้า แต่อาจเกิดการลวงตาตามตามความใกล้ไกลและการรับรู้ความ
หยาบความละเอียดของสายตา นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลของสภาวะแวดล้อมภายนอกได้แก่ อิทธิพลสภาวะ
แวดล้อมทางสังคมหรืออิทธิพลของคนอื่น ดังนั้นอิทธิพลของสภาวะแวดล้อมทางสังคมมีบทบาทส าคัญต่อ
การรับรู้เช่นเดียวกับอิทธิพลของสภาวะแวดล้อมทางกายภาพ หรืออาจกล่าวได้ว่า บุคคลมีแนวโน้มทาง
พฤติกรรมตามบรรทักฐานของสังคม 
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                    4) ความเป็นระบบของข่าวสาร องค์ประกอบต่างๆของสภาพแวดล้อมทางกายภาพมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีระเบียบและสม่ าเสมอสามารถคาดคะเนได้ ส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นแม้จะไม่สมบูรณ์
เหมือนธรรมชาติ แต่ก็มีระบบภายในท่ีมีความสัมพันธ์กันเป็นส่วนประกอบต่างๆโดยระบบข่าวสารต่างๆท่ี
อยู่ในสภาพแวดล้อมของมนุษย์เกิดจากความจงใจในการสร้างระเบียบให้เกิดขึ้น มีสัมพันธ์และมี
ความหมายเฉพาะกับสภาพแวดล้อมนั้นๆและสอดคล้องท้ังกับธรรมชาติของมนุษย์ท่ีต้องการดความไม่
แน่นอน สับสนยุ่งเหยิง โดยพยายามจัดระเบียบให้เกิดการรับรู้  
             2.4.2 ประสบการณ์ในอดีตของบุคคลท่ีรับรู้สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การศึกษาการรับรู้ต้อง
พิจารณากระบวนการรับรู้ ผลของการรับรู้สัมพันธ์กับส่ิงท่ีคนรู้หรือรู้สึก ซึ่งเป็นประสบการณ์ในอดีตของผู้
รับรู้ ซึ่งประสบการณ์ในอดีตไม่ว่าจะนานหรือเพิ่งผ่านไป มีผลต่อกระบวนการทางพฤติกรรมและ
กระบวนการรับรู้ท้ังส้ิน  
                     1) อิทธิพลของประสบการณ์ในอดีตต่อการรับรู้ความคงท่ีและลวงตา  ประสบการณ์ใน
อดีตเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล มีอิทธิพลต่อรับรู้ทางการมองเห็นทัศนาการ คนมี
ประสบการณ์มากมายในอดีตสะสมไว้และพร้อมใช้อ้างอิง ซึ่งท าให้คนไม่ได้รับรู้ส่ิงเร้าท่ีแท้จริงจาก
สภาพแวดล้อม แต่รับรู้คุณสมบัติรวมท้ังหมดท่ีสัมพันธ์กับอดีต ซึ่งท าให้เรารับรู้รูปร่างในลักษณะคงท่ีเช่น 
เรารับรู้ว่าโต๊ะชนิดเดียวกันท่ีอยู่ไกลตากับใกล้ตามีขนาดท่ีเท่ากัน ไม่ได้มีขนาดเล็กใหญ่ตามมุมมองสายตา 
ท้ังนี้เพราะความคุ้นเคยและประสบการณ์ในการรับรู้ โดยหลักทางทัศนียภาพ (Perspective) นั้นมีอิทธิพล
อย่างมากในการรับรู้การลวงตา ซึ่งเรารับรู้กันดีอยู่ว่าหลักของทัศนียภาพนั้น  ส่ิงท่ีอยู่ไกลออกไปจะเห็น
เล็กลง  เส้นขนานกันอย่างทางรถไฟจะรวมหากันเมื่อมองไกลออกไป การเข้าใจหลักดังกล่าวจาก
ประสบการณ์การรับรู้ท าให้เราเข้าใจอิทธิพลต่อการรับรู้การลวงตาได้ดี และน าไปพัฒนาในเรื่องขนาด
มาตรฐานของส่ิงของท่ีคุ้นเคยหรือขนาดท่ีเป็นสัญญานช้ีแนะท่ีส าคัญต่อความสัมพันธ์กับระยะห่างและการ
เรียนรู้ขนาดมาตราฐาน    
                      2) ความแตกต่างของประสบการณ์ในการรับรู้ สภาพแวดล้อมกายภาพท่ีคนอาศัยใน
ชีวิตประจ าวัน มีความส าคัญต่อการเรียนรู้และเกิดประสบการณ์เฉพาะ ผู้อาศัยท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ี
ต่างกัน มีการรับรู้ท่ีไม่เหมือนกันได้   
             2.4.3 ความใส่ใจและให้คุณค่า   
                     2.4.3.1 ความใส่ใจ การรับรู้สภาพแวดล้อมในชีวิตประจ าวันขึ้นอยู่กับเป้าหมายทาง
พฤติกรรมเป้าหมายนี้ คือ การสนองความจ าเป็น ความต้องการ ความคาดหวัง ความสนใจ แรงจูงใจ 
อารมณ์ เป็นต้น       
                           1) เป้าหมายทางพฤติกรรมท าให้เกิดความใส่ใจ เป็นความสนใจในการรับรู้ข่าวสาร 
เฉพาะอย่างในการรับรู้ต้องเกิดการใส่ใจมุ่งท่ีข่าวสารบางส่วน หากต้องสนใจส่ิงต่างท่ีไม่ใช่เป้าหมาย ก็เป็น
อุปสรรคในการรับรู้ส่ิงท่ีส าคัญกว่า เพราะจะถูกรบกวนโดยส่ิงท่ีจ าเป็นต้องสนใจ แต่ไม่มีความส าคัญต่อ
เป้าหมายทางพฤติกรรม  เนื่องจากข่าวสารท่ีมาสภาวะแวดล้อมมีจ านวนมากจึงอยู่ท่ีการเลือกรับรู้เฉพาะ
ข่าวสาร  บุคคลจึงรับรู้เฉพาะส่ิงท่ีสอดคล้องกับความใส่ใจ 
                              -ความใส่ใจเกิดจากการตอบสนองพื้นฐานเช่นคนใส่ใจกันฝนก็ต่อเมื่อฝนตก  
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                              -ความใส่ใจของคนท าให้เกิดความคาดหวังเช่นนักท่องเท่ียวมักมีความคาดหวังท่ี
จะเท่ียวชมอาคารท่ีมีช่ือเสียง ท าให้เกิดความใส่ใจอยู่ท่ีอาคารท่ีมีช่ือเสียง จนไม่ให้ความใส่ใจสภาพเมือง
ท่ัวไป  
                              -ความสนใจของบุคคลย่อมเป็นตัวก าหนดการรับรู้  ไม่ว่าจะโดยนิสัยหรือสัญชา
ตญาน หรือแม้แต่ความสนใจเพียงช่ัวครู่  แรงจูงใจย่อมก่อให้เกิดความใส่ใจในการรับรู้ส่ิงเร้าเฉพาะ  เช่น
สภาพแวดล้อมท่ีมีการดูแลรักษาท่ีดี หรือยังใหม่อยู่  มักจะกระตุ้นให้ผู้ใช้ใส่ใจในการรักษาความสะอาด   
                              -ภาวะอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความใส่ใจเช่น ในขณะรักกันก็ยังดีอยู่ 
อาจไม่สนต่อค าพูดว่ากล่าวต่อกัน แต่เมื่อทะเลาะกันก็คอยระแวงจับผิดกัน ใส่ใจจับผิดกันจนเป็นเหตุ
ทะเลาะเบาะแว้งและเลิกรากันในท่ีสุด 
                           2) การให้คุณค่า ท านองเดียวกับความใส่ใจ การให้คุณค่าต่อส่ิงท่ีรับรู้มีผลท าให้เกิด
ความแตกต่างของการรับรู้  นอกจากการให้คุณค่าท่ีต่างกันแล้ว คนมักมีส่ิงท่ีให้คุณค่าต่างกัน โดยความ
แตกต่างนี้เป็นไปตาม วัฒนธรรม สังคม ระบบคุณค่าความสัมพันธ์ของคุณค่าท่ีคนยึดถือ อาจกล่าวได้ว่า
คุณค่าเป็นเกณฑ์ท่ัวไปแตกต่างจากทัศนคติ เป็นท่าทีท่ีคนมีต่อส่ิงต่างๆโดยเฉพาะหรือแล้วแต่สถานการณ์  
ทัศนคติอาจเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าท่ีคนยึดถือ คนอาจมีทัศนคติท่ีหลากหลาย แต่มีการให้คุณค่าน้อย โดย
คุณค่าท่ีคนยึดถือจึงเป็นสภาวะจิตท่ีควบคุมพฤติกรรม คุณค่าเป็นตัวก าหนดทัศนคติท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความรู้สึกความเช่ือต่างๆ และในขณะเดียวกันทัศนคติมีผลต่อการรับรู้ และการรับรู้ก็มีอิทธิพลต่อทัศนคติ 
คุณค่าจึงเป็นตัวก าหนดการรับรู้ ดังนั้นคนจะมีการรับรู้อย่างไรย่อมข้ึนกับระบบการให้คุณค่าท่ียึดถือ ท้ัง
การรับรู้ ทัศนคติและคุณค่า ต่างเป็นผลของประสบการณ์ท่ีสะสมกันมา  
                     ท้ังนี้การรับรู้สภาพแวดล้อมทางกายภาพ จึงขึ้นอยู่กับระบบคุณค่าท่ีคนยึดถือ เช่น คน
อาศัยอยู่ในท่ีแออัดในย่านท่ีมีความหนาแน่นสูงจะเห็นคุณค่าของพื้นท่ีเปิดโล่งในชุมชน แม้ว่าจะเป็น
สวนหย่อมขนาดเล็กก็ตาม ซึ่งอาจแตกต่างกับนักธุรกิจในย่านนั้นซึ่งพักอยู่ชานเมืองท่ีล้อมรอบด้วยสวน
ขนาดใหญ่  อาจไม่มีการรับรู้ว่ามีสวนหย่อมอยู่ด้านหลังอาคารท่ีตนท างานอยู่ ระบบคุณค่าท่ีบุคคลมีต่อ
สภาพแวดล้อมกายภาพ มักแสดงออกในความโน้มเอียงทางจิตต่อสภาพแวดล้อม (Environmental 
Disposition) แตกต่างกันไป 
              สรุปการทฤษฎีท่ีประกอบหัวข้อประกอบการวิจัยเรื่อง การประเมินการใช้พื้นท่ี โดยรอบองค์
พระปฐมเจดีย์ในบทท่ี2 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาและเก็บข้อมูลเป็น2ส่วนคือ ตามลักษณะองค์ประกอบทาง
กายภาพและการใช้งานพื้นท่ีเปิดโล่งในเมือง ซึ่งมีลักษณะหัวข้อประเภทใกล้เคียงกับพื้นท่ีศึกษาเและ
ค้นคว้าจากทฤษฎีตามแนวคิดการประเมินหลังการใช้งาน ซึ่งมีหัวข้อและวิธีการเก็บข้อมูลแบ่งหมวดหมุ่
และแยกประเด็นท่ีชัดเจน และใช้ทฤษฎีอิทธิพลท่ีมีผลต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  เพื่อเป็น
หัวข้อท่ีใช้ประเมินทัศนคติผู้ใช้ทางแบบสอบถาม โดยนอกจากนี้หากมีส่วนท่ีมีการเพิ่มเติมหรือขยายความ
จะเพิ่มเติมไว้ในข้อเสนอแนะของงานวิจัย   
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บทที่ 3 

 
วิธีวิจัย 

 
             วิธีวิจัยเร่ืองการประเมินการใช้งานพื้นที่โดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม มีวิธีวิจัย
จากการศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในพื้นทีศึกษาและจากการศึกษาข้อมูลพื้นที่
เบื้องต้น แล้วก าหนดวัตถุประสงค์และตัวแปรการวิจัยเพื่อสรุปและวางแผนการเก็บข้อมูลด้านกายภาพ
โดยสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้ใช้ด้านพฤติกรรม  และน าผลที่ได้มาสรุปประเด็นวิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดินและ ประวัติศาสตร์ รูปแบบการใช้งาน กลุ่มกิจกรรม ปริมาณผู้ใช้ และ
เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษาต่อไป 
 
3.1 ค ำถำมงำนวิจัย 
         ลักษณะทางกายภาพที่สอดคล้องกับการใช้พื้นที่บริเวณโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ควรเป็นอย่างไร          
    
3.2 ตัวแปรงำนวิจัย  
            3.2.1 ตัวแปรต้น ที่ก าหนดให้สอดคล้องกับประเด็นในการศึกษาพื้นที่ประกอบด้วย  
                    1) ลักษณะทางกายภาพ โดยศึกษาขอบเขต ขนาด ระยะ ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์
ที่ดินและอาคาร ถนนและการเข้าถึงจุดสนใจ  ทางเท้าและจุดข้าม พื้นที่จอดรถ จุดให้บริการ 
                    2) กลุ่มผู้ใช้ เน่ืองจากศึกษาพื้นที่ในระดับผังรวม จึงโดยไม่เลือกเพศ อายุและวัย ศึกษา 
ศึกษาผู้ใช้ตามปริมาณและพฤติกรรมการใช้งานจริง  
            3.2.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย  
                    1) พฤติกรรมการใช้พื้นที่ การศึกษาและการส ารวจพื้นที่รองรับกิจกรรม เพื่อสรุปว่าพื้นที่
รองรับกิจกรรม เป็นไปตามการใช้พื้นทีหรือไม่    
                    2) ทัศนคติผู้ใช้ในเร่ืองการให้คุณค่าและการให้ความส าคัญต่อพื้นที่ศึกษา มีความพอใจ
หรือพบเห็นปัญหาที่ควรแก้ไข การให้เหตุผลในการใช้พื้นที่ ความถี่ในการเข้าใช้ ความพึงพอใจ การเข้าถึง 
หรือเป็นจุดสนใจของเมือง และสรุปผลเพื่อประกอบเป็นข้อมูลการวิเคราะห์ต่อไป 
 
3.3 กำรสุ่มตัวอย่ำง  
           เน่ืองจากในการศึกษาต้องการทราบความสอดคล้องของผู้ใช้กับลักษณะทางกายภาพ โดยเก็บ
ข้อมูลผู้ใช้พื้นที่ศึกษา การวางแผนการสัมภาษณ์ล่วงหน้าโดยเน้นประเด็นศึกษาดังน้ี 
            3.3.1 พฤติกรรมและทัศนคติของผู้ใช้ต่อพื้นที่ โดยเลือกเก็บข้อมูลจากการสุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มี
ลักษณะการใช้พื้นที่ในช่วงเวลาที่ต่างกัน ตามวันและช่วงเวลาและประเภทกิจกรรมดังน้ี  
                   1) วันธรรมดาแบ่งกลุ่มตัวอย่างการเก็บข้อมูลในช่วงเช้า เที่ยง พักกลางวัน เย็น ค่ า  
                   2) วันหยุด แบ่งกลุ่มตัวอย่างการเก็บข้อมูลในช่วงเช้า เที่ยง พักกลางวัน เย็น ค่ า 
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3.4 วิธีวิจัย  
            3.4.1 การเก็บข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในพื้นทีศึกษา  
                    3.4.1.1 ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎีและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ ทั้งเอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศและนอกประเทศโดยแบ่งหมวดหมู่
และแยกประเด็นการทบทวนวรรณกรรมประกอบด้วย  

              1) แนวคิดและความหมายของพื้นที่เปดิโล่ง โดยศึกษาพื้นที่ในเชิงนิยามและการให้
ความหมายของพื้นที่เปิดโล่งที่สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพและการใช้พื้นที่ เพื่อน าไปสู่การจ าแนก 
และแบ่งหมวดหมู่การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์การใช้พื้นที่ศึกษา   

              2) องค์ประกอบทางกายภาพและการใช้งานพื้นที่เปิดโล่งในเมือง ศึกษาและ
ก าหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลเชิงลึก โดยผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นการก าหนดหัวข้อของลักษณะทาง
กายภาพที่ส าคัญในการส ารวจภาคสนามที่สอดคล้องและตรงกับพื้นที่ศึกษา จากน้ันสรุปข้อมูลลักษณะ
กายภาพที่เหมาะสมองค์ประกอบการใช้พื้นที่โดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์เป็นตารางแสดงลักษณะกายภาพ
ที่เหมาะสม การใช้อาคารและถนนและการเข้าถึงจุดสนใจ ทางเท้าและจุดข้าม พื้นที่จอดรถ ที่ว่าง และ
องค์ประกอบทางธรรมชาติ   
                            3) การประเมินหลังการใช้งาน (Post Occupancy Evaluation: POE) ศึกษาเพื่อ
ก าหนดรูปแบบการส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม  

              4) ศึกษาอิทธิพลที่มผีลต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อก าหนด
รูปแบบการให้คณุค่าและการรับรู้ของผูใ้ชโ้ดยตรง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในการก าหนดหัวข้อการเก็บข้อมลูโดย
การสัมภาษณ์ผู้ใช้พื้นที่โดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ โดยตรง 
                    3.4.1.2 การศึกษาข้อมูลพื้นที่โดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ เน้ือหาก่อนการวิเคราะห์การใช้
พื้นที่โดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์จะให้ความส าคัญในเร่ืองการศึกษาบทบาทหน้าที่การใช้พื้นที่โดยรอบองค์
พระปฐมเจดีย์ในบทบาทต่างๆ ที่แตกต่างกันต้ังแต่ประวัติศาสตร์การใช้พื้นที่ และประวัติความเป็นมาของ
พื้นที่โดยรอบ รวมถึงการศึกษาบทบาทของพื้นที่ในด้าน สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และบริบทต่างๆที่
ส าคัญในปัจจุบันเพื่อเข้าใจรูปแบบและน าไปเป็นองค์ประกอบการวิเคราะห์การใช้พื้นที่  โดยการค้นคว้าใช้
เอกสารและงานวิจัยโดยแบ่งหมวดหมุ่และแยกประเด็นการทบทวนวรรณกรรมดังน้ี 
                            1) การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ ขนาด ที่ต้ัง จาก หนังสือ บทความที่เกี่ยวข้อง  
                            2) ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ เพื่อทราบถึงการค้นพบ รวบรวม จัดระเบียบและ
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต เพื่อพิจารณาและวิเคราะห์ล าดับของเหตุการณ์  ศึกษารูปแบบ
ของเหตุและผลการใช้งานพื้นที่ซึ่งมีอิทธิพลต่อผังเมืองรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่ศึกษา  
                            3) ข้อมูลด้านประชากร ย่านและชุมชนในปัจจุบัน เพื่อทราบถึงรูปแบบและ
ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม โดยต้องอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงานรัฐเป็นหลัก เพราะมีการ
ส ารวจและเก็บข้อมูลในส่วนปกครองทุกปี  
                            4) ข้อมูลด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อทราบถึงข้อก าหนดผังเมือง
รวมนครปฐม และรายละเอียดของการใช้ประโยชน์อาคารที่ถูกต้อง 
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                            5) ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ท าให้ทราบถึงจ านวนบริการเพื่อ
สาธารณะซึ่งด าเนินการโดยองค์กรของรัฐหรือเอกชนโดยการควบคุมของรัฐบาล   
                            6) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ   ท าให้ทราบถึง เครือข่ายการใช้พื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรม 
และทราบถึงเครือข่ายสังคมที่ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนสินค้าตามความต้องการ  
                            7) ข้อมูลด้านการศาสนสถาน  ท าให้ทราบถึงสถานที่ทางศาสนา การแบ่งส่วนการใช้
งานพื้นที่ของวัดและการใช้พื้นที่ที่ใช้ประกอบศาสนพิธีต่างๆ จากข้อมูลของวัดพระปฐมเจดีย์  
                            8) ข้อมูลด้านการอนุรักษ์โบราณสถานและพัฒนาพื้นที่ ท าให้ทราบถึงแนวคิดและ
ข้อมูลในการรักษาหลักฐานประวัติศาสตร์ทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุ โดยรอบพื้นที่ศึกษาของกรม
ศิลปากร รวมประเด็นปัญหาความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
                            9) ข้อมูลกิจกรรมทางด้านประเพณีวัฒนธรรม ท าให้ทราบถึง วัฒนธรรมประเพณีวิถี
ชีวิต ของคนในท้องถิ่นที่ส าคัญ  
                            10) ข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยว ท าให้ทราบถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันใน
พื้นที่ในด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่โดยรอบในเขตเทศบาลนครนครปฐม   
                            11) ข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่โดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ในอนาคต 
ท าให้ทราบถึงแนวโน้มของการใช้พื้นที่ในอนาคต   

              12) บทบาทขององค์พระปฐมเจดีย์และพื้นที่โดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์   
             สรุปข้อมูลทุกด้าน รวมถึงบริบทต่างๆที่ส าคัญ โดยรอบพื้นที่จากการค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจัยโดยแบ่งหมวดหมุ่และแยกประเด็นการทบทวนวรรณกรรม เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์การใช้
พื้นที่  และการใช้งานของผู้ใช้และประเด็นต่างๆที่มีความขัดแย้งและคลุมเครือ      
            3.4.2 การเก็บข้อมูลภาคสนามการใช้พื้นที่โดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ในปัจจุบัน การเก็บข้อมูล
โดยแบ่งประเด็นเน้ือหาไว้ 3 ส่วน ดังน้ี    
                     3.4.2.1 การส ารวจข้อมูลด้านกายภาพ โดยการส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่  โดยแบ่งเน้ือหา
ข้อมูลกายภาพไว้ดังน้ี   
                            1) การส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร  

                      2) ถนนและการเข้าถึง   
                            3) ทางเท้าและจุดข้าม 
                            4) พื้นที่จอดรถ   
                            5) จุดสนใจ จุดนัดพบ 
                            6) ที่ว่าง และองค์ประกอบทางธรรมชาติ  
                    3.4.2.2 การส ารวจข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้ใช้ โดยวางแผนการลงพื้นที่ศึกษา 2 ช่วงคือ  
                            1) การเก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยจากการสรุปข้อมูลด้านกายภาพจากการรวบรวม
ข้อมูลที่หาได้จากเอกสารและงานวิจัย  สามารถก าหนดขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา การใช้พื้นที่โดยรอบรอบ
องค์พระปฐมเจดีย์  ในรัศมี500เมตร  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
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                             2) การเก็บข้อมูลเชิงลึก หลังจากเก็บข้อมูลเบื้องต้นและก าหนดพื้นที่ศึกษาแล้ว  
ขั้นตอนต่อไปก็ท าการเก็บข้อมูลเชิงลึก โดยใช้การสังเกตการณ์ เพื่อหาความสัมพันธ์โดยการวางแผนเก็บ
ข้อมูลแบ่งเป็น2วันคือ1) วันธรรมดา คือวันจันทร์ถึงศุกร์ แต่จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ใช้เบื้องต้น
พบว่า  วันจันทร์มีการใช้พื้นที่ศึกษาค่อนข้างน้อย และวันศุกร์มีลักษณะการใช้พื้นที่ศึกษา ที่คล้ายวันหยุด
เสาร์อาทิตย์  ดังน้ันในวันธรรมดา วางแผนเก็บข้อมูลในช่วงวัน อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ กลางสัปดาห์เป็น
ตัวแทนของวันธรรมดา (ดูภาคผนวก) 2) วันหยุดเลือกวันเก็บข้อมูลในวันเสาร์อาทิตย์ ที่ไม่ใช่วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ทั้งน้ีในการเก็บข้อมูลเชิงลึกน้ี ผู้วิจัยลงเก็บข้อมูลในช่วงเวลาต่างกัน โดยให้เสร็จสิ้นภายใน1วันเพื่อ
สังเกตความสัมพันธ์และความต่อเน่ืองของกิจกรรม   
                    จากน้ันการจัดท าเป็นแผนผังสรุป แสดงต าแหน่งของกลุ่มผู้ใช้งาน รถยนต์รถประจ าทาง 
และกิจกรรมตามช่วงเวลา โดยส ารวจผู้ใช้พื้นที่กับการใช้งานกิจกรรมหลักในพื้นที่  เพื่อเป็นแนวการ
วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพที่สอดคล้องกับพื้นที่ศึกษา   

                    แผนผัง 3.1 แสดงขอบเขตพื้นทีศ่กึษาในรัศมี500เมตร  จากองค์พระปฐมเจดีย์ 2  
                    ที่มา:  ดัดแปลงจาก Nostramap  (2016) 
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                    3.4.2.3 การส ารวจข้อมูลพฤติกรรมของผูใ้ช ้
                                 - การสัมภาษณ์ผู้ใช้พื้นที่ศึกษา โดยมีการวางแผนการสัมภาษณ์เน้นประเด็น
คือ พฤติกรรมของผู้ใช้ (ดูตาราง 3.1) และทัศนคติของผูใ้ชต่้อพื้นที่และบันทึกลงตาราง (ดูตาราง 3.2) ดังน้ี  
 
ตาราง 3.1  ตัวอย่างบันทึกการสัมภาษณ์ข้อมูลพฤติกรรมของผูใ้ช ้
 สถานะ ระยะเวลา 

ในการใช้พื้นที ่
ความถี ่
ในการใช้พื้นที ่

การเข้าถึงพื้นที ่ ประเภทกิจกรรม 

1      
2      

และสรุปเพื่อวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ 
 
ตาราง 3.2  ตัวอย่างบันทึกการสัมภาษณ์ข้อมูลทศันคติของผูใ้ช้ 
 สถานะ การให้คณุค่า ทศันคติ 

สิ่งที่ค านึงถึงในพื้นที่  
เหตุผลการใช้พื้นที ่ ความพึงพอใจและ

ข้อเสนอแนะ 
1     
2     

และสรุปเพื่อวิเคราะห์บทสัมภาษณ์  
 
 
3.5 วิเครำะห์ข้อมูล 
             เพื่อหาศักยภาพพื้นที่ จากข้อมูลจากด้านกายภาพ ด้านพฤติกรรมผู้ใช้ โดยการสังเกตการณ์
และการสัมภาษณ์ผู้ใช้พื้นที่ศึกษา โดยใช้ข้อมูลทางทฤษฎีที่ค้นคว้า ประกอบกับข้อมูลเชิงลึกมาพิจารณา
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด และสรุปการวิเคราะห์  เพื่อหาศักยภาพพื้นที่ในแต่ละด้าน
ประกอบด้วย  
            1) วิเคราะห์ข้อมูลคุณค่าทางประวัติศาสตร์  
            2) วิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร 
            3) วิเคราะห์การเข้าถึง จุดจอดรถ  
            4) วิเคราะห์ที่ว่างและองคป์ระกอบทางธรรมชาติ 
            5) วิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมต่างๆ 
            6) วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้  
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3.6 สรปุผลกำรศกึษำ 
            1) สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่    
            2) สรุปการประเมินการใช้งานพื้นที่โดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์   
            3) สรุปผลการวิจัย 
            4) ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพ 
            5) ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
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บทที่ 4 

 
 การศึกษาข้อมูลพื้นที่โดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์  
 
            เนื้อหาก่อนการวิเคราะห์การใช้พื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์จะให้ความส าคัญในเรื่อง
การศึกษาบทบาทหน้าท่ีการใช้พื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ในบทบาทต่างๆ ท่ีแตกต่างกันต้ังแต่
ประวัติศาสตร์การใช้พื้นท่ี และประวัติความเป็นมาของพื้นท่ีโดยรอบ รวมถึงการศึกษาบทบาทของพื้นท่ีใน
ด้าน สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และบริบทต่างๆท่ีส าคัญในปัจจุบันเพื่อเข้าใจรูปแบบและน าไปเป็น
องค์ประกอบการวิเคราะห์การใช้พื้นท่ี  โดยการค้นคว้าใช้เอกสารและงานวิจัยโดยแบ่งหมวดหมุ่และแยก
ประเด็นการทบทวนวรรณกรรมดังนี้  
                  
4.1 ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์  
            4.1.1  สมัยสุวรรณภูมิและทวาราวดี  นครปฐมเป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมาต้ังแต่สมัย
โบราณ จากการศึกษาข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์พบว่า  พื้นท่ีศึกษาอยู่ในท่ีราบลุ่ม
เจ้าพระยาตอนล่าง ภูมิประเทศของพื้นท่ีศึกษาสมัยทวาราวดีอยู่ติดริมชายฝ่ังทะเล (ดูภาพ 4.1) โดย ธีระ  
แก้วประจันทร์ (2554: 82) ได้อธิบายไว้ใน ปกิณกคดีประวัติศาสตร์ไทยเล่ม2 ว่าเมืองนครปฐมเป็นเมือง
โบราณ  ตามความเช่ือของคนไทยกล่าวว่าในพุทธศตวรรษท่ี3 พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียได้ส่งสมณ
ทูต คือ พระโสณะและพระอุตตระ มาเผยแพร่ศาสนาพุทธในดินแดนสุวรรณภูมิ และประดิษฐานพระเจดีย์
คือพระปฐมเจดีย์ท่ีเมืองนครปฐม แสดงว่าเมืองนครปฐมเป็นเมืองท่ีมีความเจริญ  มีผู้คนหนาแน่นจึง
สร้างศาสนสถานขึ้นในบริเวณดังกล่าว  นอกจากองค์พระปฐมเจดีย์แล้ว ยังมีโบราณสถานอื่นๆเช่นวัดพระ
เมรุ  วัดพระงาม วัดพระประโทน (ดูภาพ 4.2) กับท้ังยังค้นพบโบราณวัตถุเช่น พระพุทธรูปหอนสลักเป็น
รูปธรรมจักร เหรียญเงิน เครื่องประดับ จากการศึกษาโบราณวัตถเหล่านั้น ทราบว่าเป็นศิลปะ สมัยทวา
ราวดี ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 12-16      
             4.1.2 สมัยอยุธยา สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดให้ต้ังเมืองนครชัยศรีใน พ.ศ. 2091 ท่ี
ต าบลท่านาริมแม่น้ าท่าจีนรวมเนื้อท่ีของแขวงเมืองราชบุรี แขวงเมืองสุพรรณบุรีเข้าด้วยกัน ให้มีฐานะเป็น
เมืองตรีช้ันใน  ห่างจากบริเวณพระปฐมเจดีย์ระยะห่างกันประมาณ 12 กิโลเมตร อยู่ริมแม่น้ าท่าจีน การท่ี
เลือกชุมชนต าบลท่านาริมแม่น้ าท่าจีนต้ังเป็นเมืองนครชัยศรีขึ้นมาใหม่  เพราะบริเวณพระปฐมเจดีย์มีผู้คน
อาศัยอยู่น้อยและกลายเป็นพื้นท่ีรกร้าง และขาดน้ า  (ธีระ  แก้วประจันทร์, 2554: 82) 
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 ภาพท่ี 4.1 ภูมิประเทศสมัยทวาราวดี         
 ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ องค์พระปฐมเจดีย์ (2559) 
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 ภาพท่ี 4.2 จ าลองแผนท่ีเมืองโบราณเมืองนครปฐม         
 ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ องค์พระปฐมเจดีย์  (2559)  
 
 

 
ภาพท่ี 4.3 เนินทุ่งพระเมร ุ                                    ภาพท่ี 4.4 วัดพระประโทนเจดีย์ 
ท่ีมา: Google street view (2556)                          ท่ีมา: Google street view (2556)  
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            4.1.3 สมัยรัตนโกสินทร์  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี4) ธีระ  แก้ว
ประจันทร์ (2554: 84) ได้อธิบายไว้ใน ปกิณกคดีประวัติศาสตร์ไทยเล่ม2 ว่า ในช่วงรัตนโกสิทร์ตอนต้น 
เมืองนครชัยศรีมีความเจริญรุ่งเรืองเนื่องจากตั้งอยู่ริมแม่น้ าการคมนาคมสะดวก และเมืองนครชัยศรีเป็น
แหล่งปลูกอ้อยมีโรงงานน้ าตาลท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ต่อมา พ.ศ. 2396 รัชกาลท่ี4 โปรดเกล้าฯ ให้
ก่อสร้างพระเจดีย์ครอบสถูปองค์เดิมไว้ท าให้พื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์เกิดเป็นชุมชนใหญ่เกิดการต้ัง
ถิ่นฐานร้านค้าบริเวณโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์  โรงงานน้ าตาลก็ได้ขยายมาใกล้ๆองค์พระปฐมเจดีย์ด้วย 
จนเกิดเป็นชุมชนใหญ่ ต่อมาอุตสาหกรรมน้ าตาลทรายเริ่มลดความส าคัญลงเพราะน้ าตาลท่ีผลิตใน
ต่างประเทศถูกกว่า ท าให้โรงงานน้ าตาลค่อยเลิกไป ขณะท่ีการปลูกข้าวมีความส าคัญขึ้นมาแทน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
                แผนผัง 4.1  ผังองค์พระปฐมเจดีย์ 
                ท่ีมา: กรรณิกา จรรย์แสง (2552: 58) 
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เมื่อโรงงานน้ าตาลค่อยๆหมดไปเป็นเหตุให้ชุมชนเมืองนครชัยศรีบริเวณแม่น้ าท่าจีนค่อยคลายความคึกคัก
ลง  แต่ความเจริญทางการค้ากลับมาอยู่ท่ีองค์พระปฐมเจดีย์  ท้ังนี้เพราะการก่อสร้างองค์พระปฐมเจดีย์
เป็นปัจจัยส าคัญท าให้มีการต้ังถิ่นฐานร้านค้ากันบริเวณใกล้เคียง  จนเกิดเป็นชุมชนใหญ่ โปรดให้ขุดคลอง
เจดีย์บูชา ขึ้นสายหนึ่งเริ่มขุดจากต าบลท่านา ริมแม่น้ านครชัยศรีมาจนถึงวัดพระ เพื่อประโยชน์ ในการขน
วัสดุในการบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ได้รวดเร็ว   
หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2400  โปรดให้ขุดคลองมหาสวัสด์ิ จากคลองบางกอกน้อยไปวัดชัยมาลาไปจนถึงนคร
ชัยศรีท่ีบ้านงิ้วราย  คลองสองสายนี้ท าให้การคมนาคมระหว่างกรุงเทพกับนครปฐมสะดวกขึ้นและเป็นการ
บุกเบิกพื้นท่ี  ท านาในบริเวณสองฝ่ังคลองด้วย   
 

 
แผนผัง 4.2 เส้นทางการคมนาคมทางน้ าในสมัยรัชกาลท่ี4         
ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ องค์พระปฐมเจดีย์ (2559) 
 
              รัชกาลท่ี4 ยังทรงโปรดให้วางผังเมืองนครปฐมให้เป็นระเบียบเนื่องจากมีประชาชนมาอาศัยอยู่
กัน  โปรดให้ตัดถนนพื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์  ถนนด้านตะวันออกพระราชทานช่ือว่า  ถนนหน้า
พระ เพราะแต่เดิมในบริเวณนี้เป็นท่ีต้ังของพระอุโบสถ  พระวิหารหลวง  ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปาง
มารวิชัย  การเดินทางจากกรุงเทพหรือบริเวณใกล้เคียงเดินทางมาตามคลองเจดีย์บูชาก็จะมาขึ้นเรือ
บริเวณด้านตะวันออกเป็นส าคัญ  ส่วนถนนทางด้านทิศตะวันตกเรียกถนนหลังพระ  ด้านทิศเหนือเรียก
ซ้ายพระ  ด้านทิศใต้เรียกขวาพระ  ต่อมาเมื่อมีการสร้างรถไฟอยู่ทางด้านทิศเหนือ  และได้ประดิษฐาน
พระร่วงโรจนฤทธิ์ ไว้ท่ีพระวิหารทิศเหนือ ความส าคัญของพื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์จึงย้ายไปทาง
ทิศเหนือแทน (ธีระ  แก้วประจันทร์, 2550: 308-310) 
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      แผนผัง 4.3  การใช้พื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์สมัยรัชกาลท่ี4 
      ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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ภาพท่ี 4.5  คลองเจดีย์บูชา ด้านถนนหน้าพระ ช่วงปี พ.ศ.2434-2438  
ทีมา: กรรณิกา จรรย์แสง (2552: 224)              
  

      
ภาพท่ี 4.6  ถ่ายจากสถานีรถไฟ ด้านทิศเหนือ งานนมัสการพระปฐมเจดีย์ 22 พฤศจิกายน 2447 
ท่ีมา: อุษา ง้วนเพียรภาค (2550: 32) 
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           รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี5) รูปแบบพื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐม
เจดีย์ ด้านทิศตะวันออกได้จัดให้มีถนนขนานไปกับคลองเจดีย์บูชาและเป็นเขตสถานท่ีราชการ  ทิศเหนือ
เป็นเขตการค้าและท่ีอยู่อาศัย  มีทางรถไฟผ่านตัวเมืองขนานกับครองเจดีย์บูชาท่ีมีอยู่เดิม  เมื่อมีการสร้าง
รถไฟอยู่ทางด้านทิศเหนือ  และได้ประดิษฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์  ไว้ท่ีพระวิหารทิศเหนือ (ดูแผนผัง 4.4)  
ความส าคัญของพื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์จึงย้ายไปทางทิศเหนือแทน  

      
 
     แผนผัง 4.4 การใช้พื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์สมัยรัชกาลท่ี 5        
     ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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              รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี6) ประกาศต้ังเมืองนครปฐมอย่าง
เป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา และโปรดเกล้าให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์ สะพานเจริญศรัทธา (ดู
แผนผัง4.5) มีการจัดต้ังเขตสุขาภิบาลต าบลมีถนนหนทางมากขึ้นโดยเฉพาะถนนจากองค์พระปฐมเจดีย์
ติดต่อกับเขตพระราชวังท าให้มีการขยายตัวของเมืองไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ และมีความเจริญด้าน
การรักษาพยาบาลและการศึกษาเพิ่มข้ึนจากสมัยรัชกาลท่ี5 (ป่ินเพชร จ าปา, 2541) 
 

 
แผนผัง 4.5 การใช้พื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์สมัยรัชกาลท่ี6 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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ภาพท่ี 4.7  สะพานเจริญศรัทธา 
ท่ีมา: อุษา ง้วนเพียรภาค (2550: 34) 
 

 
ภาพท่ี 4.8  พระราชวังสนามจันทร ์
ท่ีมา: ส านักพระราชวัง (2539) 



40 
 

 
 

4.2 ข้อมูลด้านประชากร ย่านและชุมชน  
           ปัจจุบันโดยเฉพาะข้อมูลด้านเคหะการชุมชนและย่าน จากข้อมูลเทศบาลนครนครปฐม (2556)  
            จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์  79,148 คน  
                   ชาย          36,853 คน  
                   หญิง         42,295 คน  
            จ านวนครัวเรือน  34,858 ครัวเรือน  
            โครงสร้างอายุประชากรดังนี้ 
                    อายุ 0 – 20 ปี 28.43 % (ชาย 11,392 คน หญิง 11,109 คน) 
                    อายุ 21 – 40 ปี 30.45 % (ชาย 11,445 คน หญิง 12,652 คน) 
                    อายุ 41 – 60 ปี 27.70 % (ชาย 9,662 คน หญิง 12,257 คน) 
                    อายุ 61 ปีข้ึนไป 12.34 % (ชาย 3,885 คน หญิง 5,875 คน) 
             ทะเบียนกลาง            1.10 % (ชาย 321 คน หญิง 550 คน) 
ตาราง 4.1 แสดงจ านวนประชากร (ตามทะเบียนราษฏร์) 

 
ท่ีมา: เทศบาลนครนครปฐม. (2556) 
             ข้อมูลเทศบาลนครนครปฐม (2556) จ านวนประชากรดังกล่าวมานี้ เป็นประชากรท่ีอยู่ใน
ทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลเท่านั้น ยังมีประชากรแฝงจ านวนหนึ่งท่ีเข้ามาประกอบอาชีพ พักอาศัย 
และแรงงานต่างด้าว รวมท้ังนักเรียน นักศึกษา ซึ่งไม่สามารถยืนยันตัวเลขท่ีแน่นอนได้ว่ามีจ านวนเท่าใด 
ท าให้การวางแผนเพื่อรองรับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของประชากรเป็นไปค่อนข้างยาก  ไม่ว่าจะเป็น 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ จึงนับเป็นกลุ่มประชากรท่ีส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อการ เจริญเติบโตของเมือง 
           เทศบาลนครนครปฐม (2556) ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานย่านชุมชนท่ีพักอาศัยในเขต
เทศบาลนครนครปฐมว่า จะมีขยายตัวขึ้นไปทางทิศเหนือ บริเวณต าบลบ่อพลับและต าบลนครปฐม ทิศใต้
บริเวณต าบลสนามจันทร์ ต าบลห้วยจระเข้ จากการศึกษาพบว่าพื้นท่ีศึกษามีย่านท่ีอยู่ในเขตเทศบาลนคร
นครปฐมท้ังหมด21ชุมชนโดย แยกตามเขตการเลือกตั้ง ดังนี้  
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      แผนผัง 4.6 แสดงย่านชุมชนท่ีพักอาศัยโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ในปัจจุบัน  
      ท่ีมา: เทศบาลนครนครปฐม (2556)   
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4.3 ข้อมูลด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
            เทศบาลนครนครปฐมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มี
การจัดท า (ร่าง) ผังเมืองรวมนครปฐม ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี2 ปี2559 เพื่อแก้ไขเรื่องความต่อเนื่องในการ
บังคับใช้ให้ตรงสภาพจริงและแก้ไขความไม่ชัดเจนในการตีความ  การควบคุมกิจการอื่นให้ทันกับการ
เปล่ียนแปลง  เพิ่มเติมเงื่อนไขพื้นท่ีต้ังอยู่ริมสาธารณะแก้ไขปัญหาจราจร ก าหนด F.A.R. ความสูงร้อยละ
พื้นท่ีว่างเพื่อควบคุมความหนาแน่น  ก าหนด F.A.R.  Bonus ท่ีโล่งสาธารณะเพื่อเป็นมาตรการตอบแทน
ให้กับเจ้าของท่ีดินและผู้ประกอบการ (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2559) โดยสรุปและแบ่งประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีศึกษา ดังนี้   
              4.3.1 ด้านคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม ห้ามประกอบกิจการค้าจ าหน่ายสุรา  เบียร์  เครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ บุหรี่ สารหรือส่ิงเสพติดภายในระยะ 200 เมตร โดยรอบสถานศึกษา  ศาสนสถาน  
สถานพยาบาล สถานท่ีราชการและเขตโบราณสถาน    
              4.3.2 ด้านส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์  ให้มีท่ีว่างริมแหล่งน้ าสาธารณะ 3-6 เมตร  ปลูกต้นไม้  
และการถมดินท่ีอยู่ระดับผิวถนนหรือแปลงท่ีดินข้างคียงท่ีมีดินมาก่อนกฎกระทรวงใช้บังคับ  
              4.3.3  มาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมด้านศิลปกรรม ประกอบด้วย  
                      1) ภายในระยะ500 เมตร จากองค์พระปฐมเจดีย์  แหล่งโบราณสถาน  สถานท่ีส าคัญ
ทางด้านประวัติศาสตร์  ให้ป้ายท่ีติดผนังด้านหน้าอาคาร  พื้นท่ีไม่เกิน 2 ตารางเมตร สูงไม่เกิน 10 เมตร  
                      2) พื้นท่ีท่ีดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์  ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ครอบคลุม
ตามแนวถนนโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์  
                      3) ก าหนดช่องมองภายในระยะ 15 เมตร ถนนเทศา ถนนราชด าเนิน ถนนสถานีรถไฟ
ถึงองค์พระ  ถนนซ้ายพระ หน้าพระ หลังพระ ถนนราชด าเนิน  ห้ามสูงเกิน 12 เมตร   
                      4)  ท่ีดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการท่ีอยู่อาศัย (สีเหลืองคาดขาว) F.A.R. 1.2:1 / ร้อยละท่ี
ว่าง 40 / ความสูงไม่เกิน 10 เมตร  
                      5) ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  (สีส้ม) F.A.R. 2.4:1/ ร้อยละท่ีว่าง 40 /  
ความสูงไม่เกิน 14เมตร  
                      6) ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) F.A.R. 2.6:1 ร้อย
ละท่ีว่าง 35 / ความสูงไม่เกิน 14เมตร    
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         แผนผัง 4.7  ผังรวมเมืองนครปฐม 
         ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผังเมือง (2559) 
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            แผนผัง 4.8 ขยายพื้นท่ีศึกษาในผังเมืองรวมนครปฐม 
             ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผังเมือง (2559) 
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 ภาพท่ี 4.9  รายละเอียดข้อกฎหมายผังเมืองรวมนครปฐม1 
 ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผังเมือง (2559) 
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  ภาพท่ี 4.10   รายละเอียดข้อกฎหมายผังเมืองรวมนครปฐม2 
  ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผังเมือง (2559) 
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4.4 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
            4.4.1 ด้านการบริการประชาชน การใช้พื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ในด้านบริการประชาชน
ประกอบด้วย  
                    1) ท่ีว่าการอ าเภอเมืองจังหวัดนครปฐม อยู่ภายใต้กรมการปกครอง กระทรวง มหาดไทย 
ต้ังอยู่ท่ี ถนนเทศา อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงานภาครัฐหลักท่ีส าคัญหน่วยงาน
หนึ่งในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ภายในพื้นท่ีประกอบด้วย ท่ีว่าการอ าเภอเมืองจังหวัด
นครปฐม ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาเมืองนครปฐม เปิดจันทร์-ศุกร์ ต้ังแต่ 08:30 – 16:30 ในเวลา
ราชการ (ศูนย์บริการอ าเภอเมือง, 2559) 
                    2) การไปรษณีย์นครปฐม อยู่ภายใต้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ปณท.) เป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ต้ังอยู่ท่ี 14 ถนนเทศา ต าบลพระปฐม
เจดีย์จังหวัดนครปฐม  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานไปรษณีย์ของประเทศไทย  วันจันทร์ - ศุกร์เปิด 8:30 – 
16:30 วันเสาร์ เปิด 8:30 – 12:00  (การไปรษณีย์ไทย, 2559) 
                   3) ส านักงานอัยการนครปฐม อยู่ภายใต้ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการท่ีขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี ต้ังอยู่ท่ี ถนนหน้าพระ ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปิด จันทร์-
ศุกร์ ต้ังแต่ 08:30 – 16:30 ในเวลาราชการ (ส านักอัยการนครปฐม, 2559)   
                   4) ส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีนครปฐม  อยู่ภายใต้ส านักงานธนารักษ์ กระทรวงการคลัง มี
อ านาจหน้าท่ีภายในเขตท้องท่ีรับผิดชอบ ด าเนินการเกี่ยวกับการปกครองการ ดูแล การบ ารุงรักษา และ
การพัฒนาศักยภาพท่ีราชพัสดุ ต้ังอยู่ท่ี ถนนราชด าเนินซอย 1 ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม เปิด จันทร์-ศุกร์ ต้ังแต่ 08:30 – 16:30 ในเวลาราชการ (กรมธนารักษ์, 2559)    
                   5) ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค3 นครปฐม เป็นองค์กรอิสระ  มีหน้าท่ีด าเนินการ ท่ี
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาล ส านักงานต้ังอยู่ท่ี เลขท่ี 27/17 
ถนนหลังพระ ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 เปิด จันทร์-ศุกร์ ต้ังแต่ 08:30 – 
16:30 ในเวลาราชการ (ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2559) 
                   6) ส านักงานสถิตินครปฐม อยู่ภายใต้ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ท าหน้าท่ีบริหารจัดการสถิติและสารสนเทศของจังหวัดให้เป็นระบบเพื่อ
สนับสนุนการ และบริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน ส านักงานสถิติจังหวัด
นครปฐมต้ังอยู่ท่ี 95-97 ถนนหน้าพระ ต าบลห้วยจรเข้ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเปิด จันทร์-ศุกร์ 
ต้ังแต่ 08:30 – 16:30 ในเวลาราชการ (ส านักงานสถิตินครปฐม, 2559)  
                   7) สถานนีดับเพลิง นครปฐม อยู่ภายใต้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนคร
นครปฐม ต้ังอยู่ท่ี ถนนเทศา อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม มีหน้าท่ีเพื่อลดความเส่ียงจากสาธารณภัยและ
ลดการสูญเสียชีวิต วิถีชีวิตและสุขภาพ (ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม , 
2559). 
                    8) สถานีต ารวจ กองก ากับการต ารวจภูธร จังหวัดนครปฐม อยู่ภายใต้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ต้ังอยู่ท่ี ถนนขวาพระ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  มีบทบาทในการรักษาความปลอดภัยส าหรับ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
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องค์พระมหากษัตริย์ รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่ นคงของ
ราชอาณาจักร ให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการป้องกันควบคุม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม (ต ารวจภูธรจังหวัดนครปฐม, 2559). 
                   9) ด้านระบายน้ า แก้ไขปัญหาน้ าท่วม ในส่วนของการระบายน้ า พื้นท่ีในเขตเทศบาลฯ มี
พื้นท่ีน้ าท่วม คิดเป็นร้อยละ 8 ของพื้นท่ีท้ังหมด ระยะเวลาเฉล่ียท่ีน้ าท่วมขังนานท่ีสุด 3 ช่ัวโมง ประมาณ
ช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 
                   10) การก าจัดขยะมูลฝอย สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย ต้ังอยู่ท่ีต าบลตาก้อง อ าเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ท่ีดินส าหรับก าจัดขยะ ห่างจากเขตเทศบาลเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร ระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยท่ีใช้ เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ปริมาณขยะท่ีก าจัด
ได้ประมาณ 130-140 ตัน / วัน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอกร่วมใช้สถานท่ี
ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 17 แห่ง ปริมาณขยะ 50 ตัน / วัน ขยะท่ีเก็บขนได้ จ านวน 110-130 ตัน / วัน  
            4.4.2 ด้านการศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรม การใช้พื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ในด้าน
การศึกษา โดยการศึกษาในระบบ การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาท่ีมีโครงสร้างและการจัด
การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้   
                    1)  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เป็นการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เขต
เทศบาลนครนครปฐม มีจ านวน 7 ศูนย์ ในพื้นท่ีศึกษา มี 2 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลนครปฐม 
และโรงเรียนบ ารุงศึกษาแผนกเด็กเล็ก (เทศบาลนครนครปฐม, 2559) 
                    2)  โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตเทศบาลนครนครปฐม เป็นการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้ังแต่ระดับอนุบาล – มัธยม จ านวน 11 โรงเรียน ในพื้นท่ีศึกษา มี 6 โรงเรียน 
คือ 1) ระดับมัธยมมี โรงเรียนราชินีบูรณะ 2) ระดับอนุบาล-ประถมมี โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ โรงเรียน
ไผทวิทยา โรงเรียนวัดพระงาม โรงเรียนชุมชนพระงาม โรงเรียนบ ารุงวิทยา (เทศบาลนครนครปฐม, 2559) 
                    3) สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจ านวน 1 แห่ง คือ อาชีวเทศบาล (เทศบาลนครนครปฐม
, 2559) 
                    4) ส านักการศึกษานครปฐม  อยู่ภายใต้ก ากับเทศบาลนครนครปฐม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ก ากับดูแลด้านการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา 12 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็ก 7 
แห่ง จัดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะส้ัน จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยชีวิต และจัดการศึกษาแก่เด็กเร่ร่อนในเขตเมือง   โดยต้ังอยู่ท่ี อาคารศูนย์การเรียนรู้นอก
ระบบและตามอัธยาศัย เลขท่ี 1 ถนนเทศบาล 1 ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม เปิด จันทร์-ศุกร์ ต้ังแต่ 08:30 – 16:30 ในเวลาราชการ (เทศบาลนครนครปฐม, 2559) 
                    5) ห้องสมุดประชาชนนครปฐม  อยู่ภายใต้ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท าหน้าท่ีให้บริการหนังสือและส่ือการเรียนรู้
ท่ีมีคุณภาพ อ านวยความสะดวกในบรรยากาศท่ีดี เอื้อต่อการอ่าน การเรียนรู้ และจัดกิจกรรมอย่างมี
คุณภาพ ต้ังอยู่ท่ีเลขท่ี 3 ถนนหน้าพระ ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปิดจันทร์-ศุกร์ 
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8:30-16:30 และวันอาทิตย์ 9:00-17:00 ปิดวันเสาร์ และวันนักขัตฤกษ์ (ห้องสมุดประชาชนนครปฐม , 
2559)  
                   6) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติองค์พระปฐมเจดีย์  เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
ในความดูแลของกรมศิลปากร ต้ังอยู่ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ด้านทิศใต้เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ 2 
ช้ัน โบราณวัตถุท่ีรวบรวมได้ในระยะแรกได้ถูกน ามาเก็บรักษาไว้ท่ีระเบียงคตรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 
กระท่ัง พ.ศ. 2477 ได้ยกฐานะเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในความดูแลของกรมศิลปากร และเมื่อจ านวน
โบราณวัตถุเพิ่มมากขึ้น อาคารหลังเดิมคับแคบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 กรมศิลปากรได้รับงบประมาณให้
สร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานหลังปัจจุบันขึ้น และเคล่ือนย้ายโบราณวัตถุจากหลังเดิมมาจัดแสดงไว้ที่นี่ โดย
โบราณวัตถุส่วนใหญ่เป็นหลักฐานในวัฒนธรรมทวารวดี (พุทธศตวรรษท่ี 12-16) เปิดให้บริการทุกวัน 
ต้ังแต่เวลา 09:00 – 16:00  (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม, 2559) 
                   7) พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์  อยู่ภายใต้การดูแลส านักจัดประโยชน์วัดพระปฐมเจดีย์
โดยเป็นวิหารต้ังอยู่ท่ีช้ันลดฝ่ังตะวันออกตรงข้ามพระอุโบสถ วัดพระปฐมเจดีย์ โดยพิพิธภัณฑ์วัดพระปฐม
เจดีย์ ได้รวบรวมโบราณวัตถุท่ีเมื่อก่อนเก็บรักษาไว้ท่ีระเบียงคตรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งต่อมาเรียกว่า 
พระปฐมเจดีย์พิพิธภัณฑสถาน ส่วนหนึ่งของโบราณวัตถุถูกย้ายไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติองค์พระปฐม
เจดีย์ ด้านทิศใต้ เปิดให้บริการทุกวัน ต้ังแต่เวลา 09:00 – 16:00 (องค์การบริหารส่วนจังหวัด, 2559) 
            4.4.3 ด้านสาธารณสุขและอนามัย การใช้พื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ในด้านสาธารณสุข
และอนามัย สถานประกอบการต่างๆ ในเขตเทศบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลของรัฐ จ านวน 1 แห่ง 
โรงพยาบาลเอกชนจ านวน 3 แห่ง    ในพื้นท่ีศึกษามีโรงพยาบาลเอกชน2แห่ง คือโรงพยาบาลคริสเตียน 
โรงพยาบาลเทพากร (เทศบาลนครนครปฐม, 2556) 
            4.4.4 ด้านขนส่งมวลมวลชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลนครนครปฐม  มีขนส่งมวลชนในพื้นท่ีหลาย
ประเภท ดังนี้ รถไฟ รถตู้ รถขสมก. รถสองแถว (เทศบาลนครนครปฐม, 2556)   โดยมีจากการส ารวจพื้นท่ี
ศึกษาต าแหน่งท่ารถโดยสารประจ าทางและท่ารถตู้ ท่ีอยู่รอบท่ีอยู่โดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ท้ังหมดใช้พื้นท่ี
สองข้างทางโดยไม่มีพื้นท่ีท่ีเป็นท่ารถชัดเจน มีท้ังหมด 6 บริเวณดังนี้ 1) ท่ารถบ้านโป่ง ให้บริการจากเมือง
นครปฐม ไปสุดสายท่ี อ าเภอบ้านโป่ง ราชบุรี  2) ท่ารถสะพานเกวียน  ให้บริการจากเมืองนครปฐม ไปสุด
สายท่ี อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอบางเลน  3) ท่ารถถนนพญาพาน  ฝ่ังตลาดล่าง   และฝ่ังตลาดบน  
ให้บริการระหว่างกรุงเทพ-นครปฐม 4) ท่ารถตลาดทางรถไฟ  ให้บริการ ระหว่าง นครปฐม-ดอนตูม 5) ท่า
รถเมล์ขาว ให้บริการในเขตอ าเภอเมือง 6) ขนส่งมวลชนนครปฐม  ให้บริการข้ามจังหวัด 
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แผนผัง 4.11 แสดงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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4.5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  
             จากข้อมูลส านักงานจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (2557) ได้สรุปข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจในปี2557 ไว้ว่า เนื่องจากจังหวัดนครปฐม เป็นศูนย์กลางทางการค้าของภูมิภาคตะวันตกอีกท้ัง
เป็นชุมทางการขนส่ง การขนถ่ายสินค้ามายาวนานต้ังแต่อดีต ท้ังทางรถไฟ รถยนต์ และการขนส่งสินค้า
เกษตรทางน้ าเพื่อเข้าสู่ตลาดกรุงเทพฯ รวมท้ังมีความได้เปรียบทางด้านท าเลท่ีต้ังประกอบกับโครงสร้าง
พื้นฐานของจังหวัดท่ีมีการพัฒนาการเกษตรในทุกด้าน จึงก่อให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตรได้เป็นอย่างดี  ท าให้โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดกระจายไปสู่ภูมิภาคต่างๆ และได้อย่าง
มั่นคง จนกลายเป็นศูนย์กลางทางพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ ท้ังนี้ ในปี2556 มีผู้ประกอบธุรกิจซึ่งจด
ทะเบียนธุรกิจใหม่ รวมท้ังส้ิน จ านวน 896 ราย จ านวนทุน จดทะเบียนรวมท้ังส้ิน 2,406,642,500 บาท  
ท้ังนี้ในพื้นท่ีศึกษามีการใช้พื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์มีพื้นด้านการพาณิชยกรรม ดังนี้  
             4.5.1 ตลาดปฐมมงคล เป็นตลาดระดับภูมิภาค อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลนครนครปฐม 
เป็นศูนย์กลางค้าปลีกค้าส่งผักและผลไม้โดย ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (2556) ได้น าเสนอข่าวบท
สัมภาษณ์เรื่องยกระดับตลาด"ปฐมมงคล"สู่ฮับค้าส่งผัก-ผลไม้อาเซียน โดยนายสุชาติ เช่ือมวรศาสตร์ 
ผู้จัดการตลาดปฐมมงคล จังหวัดนครปฐมความว่า  ตลาดปฐมมงคลเป็นศูนย์กลางค้าปลีกค้าส่งผักและ
ผลไม้ป้อนให้กรุงเทพ ปริมณฑล ภาคใต้ ปัจจุบันตลาดปฐมมงคลเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง มีการซื้อขายผัก
และผลไม้กว่า 10,000 ตัน/วัน มูลค่าตลาด 5,000 ล้านบาท/ปี มีผู้เช่าแผง 1,300 ราย อัตราการเช่าเต็ม 
100% แนวโน้มความต้องการผักและผลไม้มีสูงขึ้น จากปัจจัยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรใน
พื้นท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคใต้ รวมถึงการส่งออกไปยังมาเลเซีย สิงคโปร์ผ่านด่านสะเดา อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังนครปฐมนับว่าเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการผลิต
สินค้าภาคการเกษตรและยังเป็นศูนย์กลางการค้าปลีกค้าส่งผักและผลไม้ เนื่องจากสามารถเช่ือมโยงไปได้
หลายจังหวัด โดยเฉพาะภาคใต้และภาคกลาง รวมถึงภาคตะวันตก การเปิดด่านในราชบุรี กาญจนบุรี ถือ
ว่าเป็นโอกาสทองของการส่งผักและผลไม้ออกไปยังพม่า จะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนให้สูงขึ้น   
           4.5.2 ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ตลาดบนตลาดล่าง)  เป็นตลาดระดับภูมิภาคอยู่
ภายใต้การดูแลของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค อาหารสดแห้ง 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ  จ าหน่ายท้ังปลีกและส่ง  ราคาย่อมเยาต่อรองได้  ท่ีส าคัญเป็นแหล่งรวมสินค้า
เกษตรกรโดยตรงจากผู้ผลิตประเภท  พืชผักผลไม้และเนื้อสัตว์โดยเฉพาะหมู ซึ่งเป็นตลาดส่งท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของประเทศ  มีสินค้าหัตถกรรมต่างๆจากชาวบ้าน (ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2559)  
           4.5.3 ตลาดโอเดียน เป็นตลาดระดับชุมชนเมือง อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลนครนครปฐม มี
สินค้าประเภทของกินของใช้และตลาดสดอยู่ใจกลางเมืองติดองค์พระปฐมเจดีย์และสถานศึกษา มี
บรรยากาศหนาแน่นในช่วงเช้า และช่วงบ่ายมีร้านอาหารรองรับความต้องการในช่วงกลางวัน ร้านท่ีมี
ช่ือเสียงในพื้นท่ืคือร้านข้าวแกงบุฟเฟ่ต์แม่บุญธรรม ขนมจีนป้าน้อย ก๋วยเต๋ียวหมู เฮียล้ง  และตลาด
โอเดียนยังมีบทบาทการพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมอาชีพ เทศบาลได้ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า  
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่ม โดยเปิดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันบริเวณตลาดโอเดียน เปิด
สอนวิชาชีพระยะส้ัน เช่น หลักสูตรจัดดอกไม้สด ตัดเส้ือผ้าสตรี เสริมสวย นวดแผนไทย เป็นต้น 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW0MnsveLLAhWIRI4KHdIWA2QQFggmMAI&url=https%3A%2F%2Ffr.foursquare.com%2Fv%2F4cef4b410acea35d73c7edae&usg=AFQjCNE7RLz7hayHIjoRAGa0HbXcUeeZzQ&sig2=2mxbw9RjHVBjcwoHTA8cMw
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นอกจากนี้เทศบาลอุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคมชาวนครปฐม  เพื่อใช้ในการจัดอบรมฝึกอาชีพให้
ประชาชนผู้สนใจ (เทศบาลนครนครปฐม, 2556)   
           4.5.4 ตลาดซอย 2  เป็นตลาดระดับชุมชนเมือง อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลนครนครปฐม อยู่
ติดคลองเจดีย์บูชา มีสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค อาหารเช้า เป็นตลาดเช้าสินค้า ราคาจะถูก เป็นสินค้า 
เปิดทุกวันต้ังแต่ตี5.00 - 11.00 
           4.5.5 ตลาดทางรถไฟ อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลนครนครปฐม เป็นตลาดระแวกบ้าน อยู่ติด
ทางรถไฟนอกจากสินค้าประเภทของกินของใช้และตลาดสด มีสินค้าประเภทเครื่องบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ เช่น
ดอกไม้ พวงมาลัย สังฆภัณฑ์ เนื่องจากอยู่ใกล้องค์พระปฐมเจดีย์ เปิดทุกวัน ต้ังแต่ 3.00-00.00 
           4.5.6 ตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์ เป็นตลาดท่ีมีสินค้าประเภทของกิน อยู่ภายใต้การดูแลของ
ส านักจัดประโยชน์องค์พระปฐมเจดีย์ โดยร้านอาหารเป็นประเภทแผงลอยและรถเข็น ส่วนใหญ่เป็นร้าน
เก่าแก่เปิดมาแล้วกว่า 50 ปี มีร้านค้าจ านวนมากจ าหน่ายอาหารรสชาติอร่อยราคาถูก ล้วนเป็นอาหารท่ี
ขึ้นช่ือของจังหวัดนครปฐม เช่น ไอศกรีมลอยฟ้า บัวลอยแต้จ๋ิว ช่วงเวลา 18.00 - 23.00 เป็นช่วงท่ีตลาด
คึกคักโดยท่ีนี่เปิดทุกวัน ต้ังแต่ 17.00-00.00    
            4.5.7 ตลาดพระเครื่ององค์พระปฐมเจดีย์ เป็นตลาดท่ีมีสินค้าประเภทเครื่องรางของขลัง การใช้
พื้นท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของส านักจัดประโยชน์องค์พระปฐมเจดีย์  ตลาดพระเครื่ององค์พระปฐมเจดีย์ มี
ความส าคัญในระดับภูมิภาค โดยเป็นแหล่งนัดพบของผู้ท าธุรกิจในแวดวงพระเครื่องในช่วงวันจันทร์  อีก
ท้ังได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท้ังคนเอเซียและคนยุโรปท่ีมา
ท่องเท่ียวองค์พระปฐมเจดีย์เป็นอย่างมาก   ตลาดพระเครื่ององค์พระปฐมเจดีย์ บริเวณพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ องค์พระปฐมเจดีย์ เปิดทุกวันแต่เฉพาะวันจันทร์จะคึกคักเป็นพิเศษ ต้ังแต่ตี 5.00-12.00 โดยมี
การค้าพระเครื่องมากถึงประมาณ 200-300 แผง  วันปกติจะมีแผงพระประจ าอยู่ 50-100 แผง   
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4.6  ข้อมูลด้านการศาสนาสถาน  
            ชุมชนเทศบาลนครนครปฐม ประกอบไปด้วยคนไทยท่ีมีเช้ือสายบรรพบุรุษเช้ือชาติต่างๆ กัน 
เช่น ไทย จีน มอญ ลาว แขก ฝรั่ง และอื่นๆ อยู่อาศัยกันเป็นกลุ่มก้อนมีความเช่ือและนับถือศาสนาต่างกัน
ไป ท่ีส าคัญและมีประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนครนครปฐม นับถือมากท่ีสุดคือ ศาสนาพุทธ ร้อยละ
98.49 ของจ านวนประชากรท้ังหมด รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1.49 และศาสนาอิสลาม ร้อยละ 
0.02 (เทศบาลนครนครปฐม, 2556)  โดยศาสนสถาน ในเขตเทศบาลนครนครปฐม มีศาสนสถานส าหรับ
การประกอบการศาสนกิจ พิธีกรรม และเป็นท่ีพ านักของผู้สอนศาสนา ดังนี้   
           4.6.1 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร มีการแบ่งพื้นท่ีการใช้พื้นท่ีวัดเพื่อประกอบกิจกรรม
ทางด้านศาสนาไว้ดังนี้ 
                    4.6.1.1 เขตพุทธาวาส  เป็นการใช้พื้นท่ีเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของสงฆ์และฆา
รวาสของพระอุโบสถและองค์พระปฐมเจดีย์ มีสระน้ าสองสระ และท่ีมุมก าแพงช้ันนอก ด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีก าแพงคร่อมคลองเจดีย์บูชา ภายในมีการแบ่งพื้นท่ีกิจกรรมด้านศาสนาดังนี้ 
                           1) วิหาร 4 ทิศประกอบด้วย ทิศเหนือคือวิหาร พระร่วงโรจนฤทธิ์  ทิศใต้คือวิหาร
พระวิหารพระปัญจวัคคีย์  ทิศตะวันออกคือพระวิหารพระวิหารหลวง  ทิศตะวันตกคือพระวิหารพระนอน    
                           2) ระเบียงคด คตพระระเบียงโดยรอบมีความยาว 562  เมตร ด้านนอกของคตพระ
ระเบียงเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ โดยมีการเวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ในช่วงวัน
ส าคัญต่างๆเช่น มาฆบูชา อาสาฬหบูชา  
                           3) พระอุโบสถ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรปู
ศิลาขาวแกะสลักขนาดใหญ่ ปางประทานปฐมเทศนา โดยมีประกอบกิจกรรมทางด้านศาสนาในช่วงเย็นมี
การสวดมนต์ทุกวัน และศาสนพิธีต่างๆท่ีส าคัญในฝ่ายสงฆ์อีกด้วย  
                           4) ส านักวิปัสสนากรรมฐาน เป็นส านักปฎิบัติธรรมท่ีเปิดให้ปฎิบัติธรรมและถือศีล8 
เฉพาะสุภาพสตรี  โดยการผู้เข้าปฎิบัติธรรมจะต้องจองวันและเวลาท่ีแน่นอนเนื่องจากสถานท่ีมีจ ากัด 
                            5) ส านักร่มโพธิ์  เป็นส านักปฎิบัติธรรมท่ีเปิดให้ปฎิบัติธรรมและถือศีล8 เฉพาะวัน
พระ โดยภายในมีท่ีพักเพื่อปฎิบัติธรรมภาวนา และมีการจัดอบรมธรรมะตลอดท้ังปีโดยเน้นการปฎิบัติ
ธรรมแบบกลุ่มมาเป็นคณะ    
                            6) ส านักร่มธรรม (สวนช่ืนฤทัย) ส านักเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็น
สนามสอบส่วนภูมิภาคในจังหวัดนครปฐม  เฉพาะประโยค เปรียญธรรม 1-2, 3 และ 4 เพื่อเปิดสอบ
พร้อมๆ กันท่ัวประเทศ (บาลีศึกษาสมาคม,  2559)   โดยสวนร่มธรรมเปิดเฉพาะภิกษุท่ีเรียนเปรียญธรรม  
และธรรมะศึกษาเท่านั้น           
                            7) พุทธสมาคมจังหวัดนครปฐม เป็นองค์กรของชาวพุทธท่ีรวมตัวกันเพื่อ
วัตถุประสงค์ คือ เพื่อบ ารุงและส่งเสริมกิจการในพุทธเผยแพร่หลักธรรมค าส่ังสอนในพุทธศาสนา  ส่งเสริม
สามัคคีธรรมและแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างสมาชิกและบุคคลท่ัวไป รวมถึงสงเคราะห์และบ าเพ็ญกุศล  
ด าเนินสาธารณกุศล  สาธารณภัยและสังคมสงเคราะห์  โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง (พุทธสมาคมจังหวัด
นครปฐม,  2553)   
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                   4.6.1.2 เขตสังฆาวาส  ขอบเขตของวัดพระปฐมเจดีย์ มีถนนขวาพระกั้นมีขอบเขตรั้ววัด
ชัดเจน โดยพื้นท่ีท่ีก าหนดไว้ให้เป็นท่ีอยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ เป็นท่ีต้ังของ  ศาลาการเปรียญ ฌาปน
สถาน กุฏสงฆ์ โรงเรียนประถมศึกษาวัดพระปฐมเจดีย์  
            4.6.2 วัดพระงาม ต้ังอยู่เลขท่ี 45 ถนนหน้าโรงไฟฟ้า ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ ต้ังอยู่เลขท่ี 45 ถนนหน้าโรงไฟฟ้า ต าบลพระ
ปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ท่ีดินท่ีต้ังวัดมีเนื้อท่ี 44 ไร่ 48 
ตารางวา สถานท่ีต้ังของวัดอยู่ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
            4.6.3 คริสต์ศาสนา ในพื้นท่ีศึกษามี ศาสนสถานทางคริสศาสนาดังนี้ ศาสนสถานทางคริสต์  
นิกายโรมันคาทอลิก 1 แห่ง คือ วัดคาทอลิกพระคริสต์กษัตริย์ ถนนราชด าเนิน (ต้นสน) ศาสนสถานทาง
คริสต์ นิกายโปรเตสแตนด์ 2 แห่ง คือ คริสต์จักรจีนนครปฐม ในบริเวณโรงเรียนสว่างวิทยา และบริเวณ
โรงเรียนบ ารุงวิทยา 
           4.6.4 สถานท่ีประกอบพิธีกรรมของชาวไทยเช้ือสายจีน เช่น โรงเจซอย 1 ศาลเจ้าม้าด า   
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แผนผัง 4.12 บทบาทการใช้พื้นท่ีด้านศาสนา 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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4.7 ข้อมูลด้านการอนุรักษ์โบราณสถานและพัฒนาพื้นที ่
            4.7.1 ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม (2556) น าเสนอข้อมูล
ของโบราณสถานในเขตพื้นท่ีนครปฐม จากการตรวจสอบได้มีโบราณสถานท่ีปรากฎในพื้นท่ีศึกษาท่ีได้ขึ้น
ทะเบียนตามปรากฎในประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนี้   
                     1) พระปฐมเจดีย์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๕๒ ตอนท่ี ๗๕   วันท่ี ๘ มีนาคม 
๒๔๗๘  
                     2) วัดใหญ่ (วัดพระปฐมเจดีย์)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนท่ี ๗๕ วันท่ี 
๘ มีนาคม ๒๔๗๘  
                     3) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๗๘ ตอน
ท่ี ๙๔ วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ 
                     4) วัดพระงาม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๕๒ ตอนท่ี ๗๕ วันท่ี ๘ มีนาคม 
๒๔๗๘  
           4.7.2 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีท่ีขึ้นทะเบียนโบราณสถาน   
                    1) พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ สถาน
แห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งโบราณสถานใดท่ีกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนแล้วจะมีผล 
ดังนี้  คือต้องมีการควบคุมการปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถาน ท่ีขึ้นทะเบียนแล้ว เนื่องจากการปลูก
สร้างอาคารมีผลกระทบโดยตรงต่อโบราณสถาน หากไม่มีการควบคุมปล่อยให้ปลูกสร้างกันได้อย่างเสรี
ย่อมท าให้สภาพภูมิทัศน์ของโบราณสถานเสียไป  
                    2) พระราชบัญญัติการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยมีอ านาจหน้าท่ีในการส่งเสริมและด าเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเท่ียว และเผยแพร่ประเทศ
ไทยในด้านความงามของ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่
นักท่องเท่ียว 
                    3) พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ การส่งเสริม
ให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สถานท่ีท่องเท่ียวโบราณสถานและส่ิงแวดล้อม รวมท้ัง
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
                    4) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดมาตรการในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง  การป้องกัน
อัคคีภัย ความปลอดภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม 
และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร โบราณสถานต่างๆ ก็นับว่าเป็นอาคารอย่างหนึ่งแต่มี
ลักษณะเฉพาะ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงบัญญัติให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงยกเว้น 
ผ่อนผัน หรือก าหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับ
โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ท่ีใช้เพื่อการศาสนาซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้
โดยเฉพาะ 
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            4.7.3 การขึ้นทะเบียนมรดกโลก หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ (2559) ได้น าเสนอข่าวการขึ้น
ทะเบียนมรดกโลกของจังหวัดนครปฐมว่า นครปฐม มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงถึงความเป็น
ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาท่ีเจริญรุ่งเรือง 1,200 - 1,300 ปี ท้ังสถาปัตยกรรมและโบราณวัตถุสมัย
ทวารวดี โดยเฉพาะองค์พระปฐมเจดีย์ จึงมีแนวคิดจะน าเสนอสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลก โดยพิจารณา
ความโดดเด่นด้าน สถาปัตยกรรม อารยธรรม ท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยกรมศิลปากร
ร่วมกับจังหวัดศึกษารายละเอียด โดยมีความเห็นจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม กล่าวว่า “ท่ีผ่านมาแนวคิดการน าเสนอพระปฐมเจดีย์สู่มรดกโลกจะมีข้อขัดแย้งกับประชาชน
ในพื้นท่ีโดยบางส่วนท่ีไม่เห็นด้วย ถ้าหากเข้าสู่ขั้นตอนการน าเสนอแล้ว พื้นท่ีค้าขาย การก่อสร้างอาคาร 
ตลอดจนท่ีอยู่อาศัยบางส่วนจะต้องถูกจ ากัดด้วยการบริหารจัดการใหม่ จึงขอช้ีแจงว่า การขึ้นทะเบียน
มรดกโลกนั้นไมไ่ด้หมายความว่าจะไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน เป็นเพียงการจัดระเบียบพื้นท่ีใหม่
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยเท่านั้น จึงก าชับให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องไปด าเนินการสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชน เพราะการเป็นแหล่งมรดกโลก ประชาชนจะได้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ซึ่ง
จะท าให้ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้เพิ่มมากขึ้น   ส่วนการหารือการย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐม
เจดีย์ไปจัดสร้างในพื้นท่ีเรือนจ ากลางจ.นครปฐมหลังเก่า นั้นขณะนี้ได้มอบให้กรมศิลปากรออกแบบแล้ว 
ซึ่งจะเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท่ีรวมโบราณวัตถุสมัยทวารวดีท่ียิ่งใหญ่ มีความทันสมัยท่ีสุดในประเทศ 
โดยจะใช้งบประมาณปี 2561 คาดว่า จะใช้เวลาสร้าง 4 ปี อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้มอบให้กรมศิลปากร 
ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ติดแอร์ การจัดท าป้ายให้ความรู้ ท าคิวอาร์โค้ด และประชาสัมพันธ์แก่
นักท่องเท่ียว ท้ังนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมขานรับจะประสานสถานศึกษาให้พาเด็กและเยาวชน มา
ศึกษาประวัติศาสตร์ด้วย”       
            และมีความเห็นจาก พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ กล่าวว่า “ทางวัดยินดีสนับสนุน
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เพียงแต่ให้ทางจังหวัดหารือกับทุกภาคส่วนในพื้นท่ีเพื่อไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้ง และหลังจากท่ีกรมศิลปากรท าการย้ายโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์เสร็จส้ินแล้ว ทางวัดจะขอใช้
พื้นท่ีเป็นส านักงานการศึกษาบาลีของพระสงฆ์และสามเณรต่อไป”  (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน,์ 
2559) 
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4.8 ข้อมูลกิจกรรมทางด้านประเพณีวัฒนธรรม  
            4.8.1 งานส าคัญของหน่วยงานราชการ 
                    1) งานมหาธีรราชเจ้าร าลึก จัดขึ้นในระหว่างวันท่ี 1 – 9 มกราคมของทุกปี เพื่อร าลึก
พระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลท่ี ส าหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ 
พิธีสงฆ์ถวายราชกุศล ขบวนเสือป่า และขบวนทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการพระราช
ประวัติ พระราชกรณียกิจ และงานพระราชนิพนธ์ การแสดงวัฒนธรรมของนักเรียน การแสดงวัฒนธรรม
พื้นบ้าน การแสดงดนตรีร่วมสมัย การเสวนาทางวิชาการ ตลอดจนการประกวด การสาธิตและการแข่งขัน
ประเภทต่างๆ โดยประชาชนและนักท่องเท่ียวสามารถเดินทางมาเท่ียวชมงานมหาธีรราชเจ้าร าลึกและ
มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัด
นครปฐม (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม, 2558) 

 
ภาพท่ี 4.11  การแสดงวัฒนธรรมพืน้บ้าน            ภาพท่ี 4.12  การจัดนิทรรศการพระราชประวติั 
ท่ีมา: ส านักช่าว กรมประชาสัมพันธ์ (2559)         ท่ีมา: ส านักช่าว กรมประชาสัมพันธ์ (2559)       

  
ภาพท่ี 4.13 งานมหาธีรราชเจ้าร าลึก                 ภาพท่ี 4.14 การจัดนิทรรศการพระราชประวัติ 
ท่ีมา: ส านักช่าว กรมประชาสัมพันธ์ (2559)         ท่ีมา: ส านักช่าว กรมประชาสัมพันธ์ (2559)       
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            2) งานเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และ12 สิงหามหาราชินี เป็นพิธีท่ีจัดขึ้นทุกปี
บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์  ช่วงเช้ามีการท าบุญตักบาตรมีริ้วขบวนอัญเชิญ
เครื่องราชสักการะ ช่วงหัวค่ ามีคณะข้าราชการ ถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พร้อม
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล   (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)  

 

ภาพ 4.15 ท าบุญ 12 สิงหา 1                          ภาพ 4.16 ท าบุญ 12 สิงหา 2 
ท่ีมา: ต ารวจภูธรนครปฐม (2551)                      ท่ีมา: ต ารวจภูธรนครปฐม (2551) 

ภาพ 4.17 พิธีจุดเทียนชัย  1                           ภาพ 4.18 พิธีจุดเทียนชัย 2 
ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ (2553)                    ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ (2553) 
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           4.8.2 งานส าคัญทางศาสนา เนื่องจากองค์พระปฐมเจดีย์เป็นพุทธสถาน จึงมีการให้ความส าคัญ 
ตามล าดับวันเวลาท่ีเกิดขึ้นคือ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา และออกพรรษา 
ท้ังนี้การจัดงานมีการให้ความร่วมจากท้ังราชการสถานศึกษา รวมถึงพุทธสมาคมในการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ   

               ภาพท่ี 4.19 กิจกรรมประจ าปีของพุทธสมาคม 
               ท่ีมา: พุทธสมาคมจังหวัดนครปฐม (2553: 65)   
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            ภาพท่ี 4.20 ภาพกิจกรรมต่างๆท่ีจัดโดยพุทธสมาคม 
            ท่ีมา:  พุทธสมาคมจังหวัดนครปฐม (2553: 65)   
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            4.8.3งานส าคัญทางประเพณี 
          4.8.3.1 งานประเพณีสงกรานต์ (ถนนต้นสน) กิจกรรมภายในงานประเพณีสงกรานต์

จังหวัดนครปฐม มีสรงน้ าพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯจ าลอง และสรงน้ าพระบรมสารีริกธาตุ บริเวณหน้าองค์พระ
ปฐมเจดีย์ และถวายผ้าห่มบูชาองค์พระปฐมเจดีย์ จากนั้นได้ร่วมสรงน้ าพระพรหมเวที และสรงน้ าพระสงฆ์ 
นอกจากนี้ ยังมีขบวนแห่สงกรานต์โดยเทศบาลนครนครปฐมร่วมกับหน่วยงานและชุมชนในเขตเทศบาล 
ประกอบด้วย ขบวนแห่พระร่วงฯน้อย ขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนวัฒนธรรมจากชุมชนต่างๆ หน่วยงาน
ราชการ สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต่างๆ โดยมีการเล่นสาดน้ าตลอดเส้นทางขบวนแห่อย่าง
สนุกสนานบรรยากาศภายในงานประเพณีสงกรานต์ท่ีองค์พระปฐมเจดีย์ ตลอดท้ังวันมีประชาชนและ
นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางพาครอบครัวมากราบไหว้สักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯซึ่ง
เป็นพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ของจังหวัดนครปฐม สรงน้ าพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯจ าลอง สรงน้ าพระบรม
สารีริกธาตุ ท าบุญก่อเจดีย์ทราย เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปี
ใหม่ของชาวไทย  (ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, 2558)  

ภาพท่ี 4.21 ขบวนแห่เล่นน้ าสงกรานต์ 1              ภาพท่ี 4.22 ขบวนแห่เล่นน้ าสงกรานต์ 2                 
ท่ีมา: ส านักช่าว กรมประชาสัมพันธ์ (2558)            ท่ีมา: ส านักช่าว กรมประชาสัมพันธ์ (2558)       

 
ภาพท่ี 4.23 ขบวนแห่เล่นน้ าสงกรานต์ 3               
ท่ีมา: ส านักช่าว ผู้จัดการออนไลน์ (2559)              
 

http://www.manager.co.th/
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            4.8.3.2 งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประมาณกลางเดือนสิบสองของทุกปี ประชาชนท่ัวไป 
ท้ังในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงมาเท่ียวงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ กราบพระร่วงโรจนฤทธิ์ และ
พระบรมสารีริกธาตุ ท าบุญ ปิดทอง ไหว้พระ เป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ชมการออกร้านสินค้า
และมหรสพต่างๆ (เทศบาลนครนครปฐม, 2556)   
 

                       
 
                     แผนผังท่ี 4.13 แสดงบริเวณจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ 2554 
                     ท่ีมา: ส านักจัดงานจัดประโยชน์องค์พระปฐมเจดีย์ (2554) 
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ภาพท่ี 4.24 บรรยากาศแสดงเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ 2554 
ท่ีมา: Keattisak Areechon  (2558) 
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            4.8.3.2 งานประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกป ีมีกิจกรรมขบวนแห่กระทง
และนางนพมาศ จัดประกวดกระทง โคมแขวนประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงแห่เรือ การจุดพลุดอกไม้
ไฟ และมหรสพต่างๆ มากมาย (เทศบาลนครนครปฐม, 2556) มีประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม และ
นักท่องเท่ียว นับหมื่นคน ได้พาครอบครัวและลูกหลาน มาร่วมลอยกระทงท่ีคลองเจดีย์บูชา โดยน าเส้นผม 
เล็บ และเหรียญสตางค์ ใส่ลงไปในกระทง ตามความเช่ือว่าเพื่อให้ส่ิงท่ีไม่ดีท้ังหลาย ในปีท่ีผ่านมาให้ลอย
ไปพร้อมกับกระทง พร้อมขอขมา และขอพรต่อพระแม่คงคาให้น าพาความสุขความเจริญมาสู่ชีวิต 
(ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม, 2557) 

 

ภาพท่ี 4.25  งานประเพณีลอยกระทงนครปฐม 1    ภาพท่ี 4.26 งานประเพณีลอยกระทงนครปฐม 2     
ท่ีมา: ส านักช่าว กรมประชาสัมพันธ์ (2557)           ท่ีมา: ส านักช่าว กรมประชาสัมพันธ์ (2557)    
 
                     4.8.3.3 งานเทศกาลกินเจ วันขึ้น 1 ค่ าเดือน 9 ถึง 10 ค่ าเดือน 9 ตามปฏิทินจีน คือ
ประมาณเดือนตุลาคม เป็นการบ าเพ็ญศีลภาวนาอุทิศส่วน กุศลให้กับสัตว์ต่างๆ ท่ีถูกฆ่าและเบียดเบียน
ชีวิตเป็นอาหารให้กับมนุษย์ (เทศบาลนครนครปฐม, 2556) มีการบรรยากาศเทศกาลถือศีลกินเจ ท่ี 
จังหวัดนครปฐม โดยส านักข่าวส านักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น ว่าบรรยากาศเทศกาลถือศีลกินเจ เป็นไปอย่าง
คึกคัก โดยผู้ถือศีลกินเจ ต่างมารวมกันท่ีศาลเจ้าโรงเจ ซอย 2 ถนนซ้ายพระ เทศบาลนครนครปฐม โดยมี
ประชาชนท่ีถือศีลกินเจ ร่วมจัดขบวนแห่โดยรอบตัวเมืองนครปฐม โดยในปีนี้ผู้ถือศีลกินเจ ต่างพร้อมใจกัน
ถือศีลกินเจ ละเว้นชีวิตสัตว์ตลอด 9 วัน ซึ่งถือเป็นการท าบุญครั้งใหญ่ ส าหรับบรรยากาศท่ี ตลาด
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านหน้าองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ พบว่าบรรดาร้านค้าเนื้อสดต่างๆ 
มีแต่ความเงียบเหงา ประชาชนส่วนใหญ่จะพาครอบครัวเข้าไปรับประทานอาหารเจภายในร้าน และซื้อใส่
ถุงกลับบ้าน ซึ่งราคาอาหารเจในปีนี้ จะอยู่ท่ีจานละ 20-30 บาท (ส านักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น, 2555)  
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                    4.8.3.4 ประเพณีการแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ ประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ 
เกิดขึ้นจากความเช่ือของพุทธศาสนิกชนว่าการถวายส่ิงของ เครื่องใช้แด่พระภิกษุสงฆ์จะได้บุญกุศล  
โดยเฉพาะการถวายผ้ากาสาวพัสตร์ ปัจจุบันการแห่ผ้าห่มองค์พระจะท าในวันเปิดงานนมัสการองค์พระ
ปฐมเจดีย์ก่อนท าพิธีเปิดงาน (เทศบาลนครนครปฐม, 2556) ท้ังนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ก าหนดรูปแบบ
ขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ น าขบวนด้วยเครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุด้วยเครื่องทองน้อย 
พานพุ่มเงินพุ่มทองและต้นไม้เงินต้นไม้ทอง ตามด้วยรถยนต์มีนางฟ้าอัญเชิญผ้าห่มโดยคล่ีผ้าให้ยาวออกไป
จากตัวรถให้หมดท้ังผืน โดยมีนักเรียน ประชาชนแบกผืนผ้าเหลืองส าหรับองค์พระปฐมเจดีย์ยาว70 เมตร 
ไว้บนบ่าเป็นขบวนยาวรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 1 รอบแล้วพักไว้ที่หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ จัดให้คนท่ัวไปได้
เขียนช่ืออุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้วบนผ้าเหลืองนั้น พอถึงวันพระ 15 ค่ า ทางวัดจึงน าขึ้นไปแห่เวียนเจดีย์ ช้ัน
บน 1 รอบ แล้วน าขึ้นไปห่มองค์พระปฐมเจดีย์ ส่วนคอของเจดีย์ จึงเสร็จพิธี (กระทรวงวัฒนธรรม, 2559) 

 ภาพท่ี 4.27 ประเพณีการแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ 
 ท่ีมา: กระทรวงวฒันธรรม (2559) 
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                    4.8.3.5 งานเทศกาลกฐิน นับหลังจากวันออกพรรษาเป็นเวลา 1 เดือน คือ ต้ังแต่วันแรม 
1 ค่ า เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 หรือจ าง่ายๆ ว่าต้ังแต่วันตักบาตรเทโวจนถึงวันลอยกระทง 
เป็นช่วงเวลาท่ีเรียกว่า “เทศกาลกฐิน” การทอดกฐินถือเป็นการท าบุญพิเศษท่ีท าได้เพียงปีละครั้ง และ
ต้องภายในก าหนดเวลาหนึ่งเดือนตามพุทธบัญญัติอานิสงส์ การทอดกฐินมีหลายประการ ท้ังท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา หรือการบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม เป็นการสร้างกุศลจิตแก่ผู้ท าบุญด้วยความเล่ือมใส
ศรัทธา ยังก่อให้เกิดความสามัคคี เพราะเป็นการร่วมมือกันท าคุณงามความดี (เทศบาลนครนครปฐม, 
2556)                                 
   
            4.8.3 กิจกรรมพิเศษต่างๆ 
                    4.8.3.1 ถนนคนเดิน “ถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐม” เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นโดย 
เทศบาลนครนครปฐม  หน้าโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม ความยาวประมาณ 300 เมตร ไม่ให้
ยานพาหนะเข้าในพื้นท่ี สินค้าหลากชนิดมาวางขายการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว (เทศบาลนครนครปฐม, 
2556)  

ภาพท่ี 4.28   ถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐม 1      ภาพท่ี 4.29  ถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐม  2  
ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                        ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                    
              
                   4.8.3.2 นครปฐมเอกซโป โดยก าหนดจัดขึ้น เมษายน -พฤษภาคม ทุกปี ณ บริเวณองค์
พระปฐมเจดีย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม อีกท้ังเปิดช่องทางการจัด
แสดงและจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมท้ังอุปโภคบริโภค เพื่อกระจายรายได้และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ 
และแสดงศักยภาพเมืองอุตสาหกรรมของจังหวัดนครปฐม กิจกรรมภายในงานเน้นประโยชน์ของผู้บริโภค
เป็นหลัก นอกจากสินค้าท่ีน ามาจ าหน่ายจะเป็นราคาลดพิเศษ มีประมูลสินค้า จัดทุกๆ 2 ช่ัวโมง ตลอดจน
การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาดผู้ประกอบการ มีกิจกรรมเจรจาธุรกิจเพื่อต่อยอดการ
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ผลิต และจ าหน่ายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Mini Motor Show จากค่ายรถยนต์ใน
จังหวัดนครปฐม มาบริการส่วนลดพิเศษส าหรับผู้ท่ีสนใจซื้อรถคันใหม่ พร้อมความสนุกสนาน ท้ังความ
บันเทิงอีกมากมายภายในเต็นท์ขนาดใหญ่ติดแอร์  (หนังสือพิมพ์ ASTV ออนไลด์, 2558)               
                   4.8.3.3 งานเต้นสวิงแดนซ์หน้าถนนรถไฟ หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ ภายในงานมีการแสดง
ดนตรีจากนักร้อง และวงบิ๊กแบนด์ช่ือดังระดับโลกเรียนเต้นฟรี ส าหรับมือใหม่ เต้นร ากับนักเต้นสวิงมือ
อาชีพระดับโลกอีกกว่า 140 คน จัดเป็นประจ าปีละครั้งเดือนกุมภาพันธ์ 

ภาพท่ี 4.30 งานเต้นสวิงแดนซ์หน้าถนนรถไฟ 
ท่ีมา: Minimore (2559) 
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                   4.8.3.4 งานเทศกาลอาหารและผลไม้ ประมาณปลายเดือนมกราคม–ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
ของทุกปี มีการจัดประกวดและชิมผลไม้  การแสดงผลผลิต ทางการเกษตร  การจัดนิทรรศการ
ความก้าวหน้าทางการเกษตร การแสดงสินค้าจากโรงงานต่างๆเป็นงานเพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงสินค้า 
ผลผลิตด้านการเกษตร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย อีกท้ังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัด ในสาขาอาชีพ
ต่างๆ ท้ังผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายสินค้าด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ และการ
ท่องเท่ียว ให้เกิดการพัฒนาแข่งขันในด้านการตลาด นอกจากนี้ยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐ ใน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มี
คุณภาพและมูลค่าสูงขึ้น ส าหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยของดี 5 ประการ ได้แก่ อาหารและ
ผลไม้ สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ ประเพณีวัฒนธรรม และการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด โดยแบ่งส่วนของงานออกเป็นศูนย์กิจกรรมต่างๆ รวม 9 ศูนย์ โดยเฉพาะศูนย์อาหาร 
มีอาหารคาวหวานนานาชนิดท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดมากกว่า 50 ร้านค้า (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
นครปฐม, 2558) 
 

 
     
     แผนผัง 4.14 การจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม ประจ าปี2559                       
     ท่ีมา : ส านักช่าว กรมประชาสัมพันธ์ (2559)           
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                        4.8.3.5 งานปีใหม่ เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีของวัดพระปฐมเจดีย์ ท่ีบริเวณ
ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ ช้ันบนองค์พระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในงานมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐม น าหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกท้ังเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสงบสุขแก่ชีวิตและ
ประเทศชาติ โดยในพิธีจะมีการสวดชุมนุมเทวดา โดยพระสงฆ์และสามเณรเจริญพระพุทธมนต์อ านวย
ความสุขสวัสดี ประชาชนและผู้เข้าร่วมในพิธีท้ังหมดนั่งเจริญสมาธิจิตภาวนาเป็นเวลา 1 นาที ต้ังใจ
อธิษฐานถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมท้ังแผ่เมตตาอ านวยความสุขสวัสดีแก่ประเทศชาติพร้อมด้วย
ประชาชนท่ัวไป ต่อจากนั้นพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ กล่าวอ านวยพรปี
ใหม่ และประพรมน้ าพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี  (ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์,  
2557) 
 

  
ภาพท่ี 4.31 บรรยากาศสวดมนต์งานปีใหม่ 1          ภาพท่ี 4.32 บรรยากาศสวดมนต์งานปีใหม่2 
ท่ีมา: ส านักช่าว กรมประชาสัมพันธ์ (2558)            ท่ีมา: ส านักช่าว กรมประชาสัมพันธ์ (2558)       
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  แผนผัง 4.15  สรุปบทบาทและกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม  
  ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559)   
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4.9 ข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยว 
             การท่องเท่ียวท้ังท่ีเป็นแหล่งส าคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และโบราณคดี ตลอดจนแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม (เทศบาลนครนครปฐม, 2557) ดังนี้ 
               1) วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นวัดอารามหลวงช้ันเอก มีสถานท่ีส าคัญท่ีน่าสนใจ 
เช่น องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า 
พระร่วงโรจนฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครปฐม ท่ีฐานพระเป็นท่ีบรรจุพระบรมอัฐิของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีต้นไม้ส าคัญในพุทธประวัติ เช่น ไม้ราชายตนะ ไม้นิโครธ ไม้
มุจลินท์ ไม้ชมพู ไม้อัมพวา ไม้พหูปุตนิโครธ และไม้ศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเพาะจากเมล็ด ต้นโพธิ์พุทธคยา
จิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารคต พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ องค์พระปฐมเจดีย์ 
ตลาดกลางคืน มีร้านค้าจ านวนมากจ าหน่ายอาหารราคาถูก ล้วนเป็นอาหารท่ีขึ้นช่ือของจังหวัดนครปฐม 
เช่น ไอศกรีมลอยฟ้า บัวลอยแต้จ๋ิว ช่วงเวลา 18.00 - 23.00 น. เป็นช่วงท่ีตลาดคึกคัก 
               2) พระราชวังสนามจันทร์ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของส านักพระราชวัง พระราชวังสนาม
จันทร์ประกอบด้วยพระท่ีนั่งและพระต าหนักต่างๆ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 6  
               3) วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร ต้ังอยู่ภายในวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร ซึ่งเป็นพระ
อารามหลวงช้ันสามัญชนิดวรวิหาร ริมถนนเพชรเกษม ต าบลพระประโทน เป็นเนินโบราณสถานขนาด
ใหญ่ มีอายุเก่าแก่  
               4) วัดไผ่ล้อม เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ต้ังอยู่เลขท่ี 2 ถนนเทศา ต าบล
พระปฐมเจดีย์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 4  
               5) วัดพระงาม เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ ต้ังอยู่เลขท่ี 45 ถนนหน้าโรงไฟฟ้า 
ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมมีเนื้อท่ีท้ังหมด 44 ไร่ 48 ตารางวา สถานท่ีต้ัง
ของวัดอยู่ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 500 เมตร เดิมวัดพระงาม 
เป็นวัดราษฎร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดพระงามเป็นพระ
อารามหลวง เมื่อวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2539 ภายในวัดมีซากเจดีย์ขนาดใหญ่ท่ีคาดว่าเป็นเจดีย์ท่ีสร้าง
สมัยทวารวดีในศตวรรษท่ี 11 หรือ 12 ถึงศตวรรษท่ี 16 เช่นเดียวกับองค์พระปฐมเจดีย์ พระปรางค์วัด
พระประโทณเจดีย์วรวิหารและท่ีวัดทุ่งพระเมรุ 
               6) วัดเสนหา เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ ต้ังอยู่เลขท่ี 588 ถนนรถไฟตะวันตก หมู่
ท่ี 7 ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ท่ีดินท่ีต้ังวัดมีเนื้อ
ท่ีประมาณ 36 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา ต้ังวัดเมื่อ พ.ศ. 2452 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันท่ี 11 
สิงหาคม พ.ศ. 2462 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 2 เส้น ยาว 3 เส้น ได้รับการสถาปนาข้ึนเป็นพระอารามหลวง 
เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2487 
               7) หมู่บ้านข้าวหลาม ของฝากท่ีขึ้นช่ือของจังหวัดนครปฐมอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวหลาม เป็น
ขนมพื้นเมือง ท่ีชาวหมู่บ้านพระงามนิยมท าข้าวหลาม เป็นอาชีพ จ าหน่ายเป็นสินค้าของจังหวัด ซึ่งท ากัน
มานานหลายช่ัวอายุคนแล้วจนเป็นท่ีรู้จักของผู้มาท่องเท่ียวทั่วไป  
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แผนผัง 4.16 การท่องเท่ียวตัวเมืองนครปฐม.   
ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2556)   
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4.10. ข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่โดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ในอนาคต 
           4.10.1  โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งใหม่  บนพื้นท่ีเดิมของเรือนจ ากลาง
นครปฐม  หนังสือพิมพ์คมชัดลึกออนไลน์ (2559) ได้รายงานข่าวเรื่อง “เรือนจ าแห่งแรกสู่พิพิธภัณฑ์ทวาร
วดีเช่ือมต่อประวัติศาสตร์สองยุคสมัย”   ตามมติคณะรัฐมนตรีปี 2526 ให้ย้ายเรือนจ าท่ีอยู่ในเมืองออกไป
นอกเมือง เพื่อความสะดวกในการพัฒนาพฤตินิสัยของนักโทษ และเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลรักษา
ความปลอดภัย รวมถึงเพื่อแก้ปัญหาความแออัดของเรือนจ าได้  เรือนจ ากลางนครปฐมเดิมสร้างรองรับ
นักโทษได้เพียง  1,500 คน แต่เนื่องจากเรือนจ าแห่งนี้ต้องรองรับนักโทษทุกประเภท  ในอดีตนักโทษจาก
หัวเมืองภาคกลางลงไปถึงหัวเมืองทางใต้จะถูกน าตัวมาคุมขังรวมไว้ท่ีนี่ ในปี 2511 เคยมีนักโทษสูงถึง 
3,500 คน จึงจ าเป็นต้องย้ายไปสร้างเรือนจ ากลางแห่งใหม่บนพื้นท่ี 38 ไร่นอกเมืองแทน   
           อนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ได้ให้สัมภาษณ์กับ หนังสือพิมพ์คมชัดลึกออนไลน์ (2559) ไว้
ว่า “มีโบราณวัตถุขุดค้นเจอท้ังส้ิน 1,873 รายการ จัดแสดงเพียง 251 รายการ เหลืออีก 1,622 รายการ 
ต้องเก็บไว้ในคลังซึ่งอยู่ช้ันบนของอาคารจัดแสดง  อย่างไรก็ตาม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครปฐมแห่ง
ใหม่ จะขอใช้พื้นท่ีของเรือนจ าเก่าจ านวน 6 ไร่ จากพื้นท่ีท้ังหมด 33 ไร่ และได้เขียนแบบอาคารจัดแสดง
ให้มีพื้นท่ีจัดแสดงถึง 1,300 ตารางเมตร  โดยจะใช้งบประมาณปี 2561 การก่อสร้างคาดใช้เวลาก่อสร้าง 
3-4 ปี" นอกจากนี้เทศบาลเมืองนครปฐม ยังขอพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือมาสร้างเป็นสวนสาธารณะด้วย เพื่อให้
เป็นปอดแห่งแรกของคนนครปฐม เพราะปัจจุบันในตัวเมืองยังไม่มีสวนสาธารณะอย่างเป็นทางการ   แต่
ในส่วนของการเปล่ียนแปลงจากเรือนจ าไปสู่พิพิธภัณฑ์แล้ว    ต้องถือว่าเรือนจ าเก่าแห่งนี้ เป็นหน้า
ประวัติศาสตร์เช่ือมต่อประวัติศาสตร์ 2 ยุคสมัย ถ่ายทอดเรื่องราวสมัยรัตนโกสินทร์ ย้อนไปถึงการจัด
แสดงโบราณวัตถุ เรื่องราวในอารยธรรมมื่อกว่าพันปีท่ีผ่านมา           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.manager.co.th/
http://www.manager.co.th/
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     แผนผัง 4.17 โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีศึกษาในอนาคต 
     ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559)   
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4.11 บทบาทขององค์พระปฐมเจดีย์และพื้นที่โดยรอบ  
            จากข้อมูลกระทรวงวัฒนธรรม (2559) พบว่า องค์พระปฐมเจดีย์มีบทบาทในด้านต่างๆท่ีส าคัญ
ท้ังตัวองค์เจดีย์และพื้นท่ีโดยรอบดังนี้  
            1) องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นพระมหาสถูปเจดีย์ท่ีมีส าคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยแสดง
ให้เห็นถึงการเผยแผ่และเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ในภูมิภาคนี้ 
            2) องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นสถาปัตยกรรมไทยท่ีวิวัฒนาการรูปแบบมาจากรูปลักษณ์เดิม สมัย
พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ปัจจุบันเป็นท่ีรวมผลงานศิลปกรรมไทยท่ีมีเอกลักษณ์ไทยโดดเด่น ท้ังทางด้าน
สถาปัตยกรรม และประติมากรรม วิศวกรรม และจิตรกรรม  
            3) องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นเจดีย์ทางพุทธศาสนาท่ีมีความสูงท่ีสุดในโลก สูงกว่าพระเจดีย์ชะเวดา
กองในประเทศพม่า  
            4) องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่ง
คณะสมณฑูตได้รับพระราช ทานมาจาก พระเจ้าอโศก ต้ังแต่ครั้งเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็น
ครั้งแรกในดินแดนสุวรรณภูมิ  
            5) องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นท่ีรวมของศิลปวัตถุ และหลักฐานส าคัญทางพุทธศาสนา เป็นอันมาก
เป็นต้นว่าวิหารท้ังส่ี พระพุทธ รูปปางต่าง ๆ วิหารคต จารึกพระธรรมค าสอนเป็น อักษรขอม พระพุทธรูป
ศิลาขาว จิตรกรรมฝาผนัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวัดพระปฐม เจดีย์ เป็นต้น ท่ีส าคัญยิ่งและ พระร่วงโร
จนฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ มีขนาดสูงถึง 12 ศอก 4 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปท่ีได้รับการเคารพ
นับถือยิ่งนักจากพุทธศาสนิกชนท่ัวไป  
            6) องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธท้ังประเทศ โดยพื้นท่ีโดยรอบพระปฐม
เจดีย์นั้นเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทุกชนิด ของท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นิยมจัดกิจกรรม ท่ี
เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ศาสนา การศึกษา และพาณิชยกรรม นิยมจัดกิจกรรมบริเวณโดยรอบองค์
พระปฐมเจดีย์ 
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 บทที่ 5 

 
การใชพ้ื้นที่โดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ในปัจจุบนั 

 
               จากการเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นจากการส ารวจภาคสนาม ได้ผลการใช้พื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐม
เจดีย์ในปัจจุบัน การเก็บข้อมูลโดยแบ่งประเด็นเนื้อหาไว้ 3 ส่วน ดังนี้    
 
5.1 ผลการส ารวจข้อมูลด้านกายภาพ 
            ผลส ารวจข้อมูลทางกายภาพ โดยการส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม จากนั้นข้อมูลพฤติกรรม
ผู้ใช้มาวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกี่ยวข้องและหาแนวทางในการจัดการการใช้งานพื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐม
เจดีย์  ท้ังนี้การศึกษาข้อมูลทางกายภาพเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนจริงในพื้นท่ี  โดยแบ่งเนื้อหาข้อมูลกายภาพไว้ดังนี้   
        5.1.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินและอาคาร จากการส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่าการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและอาคาร ดังนี้ (ดูแผนผัง5.1)   
                1) ท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้านและห้องแถว  
                2) ท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดและโรงแรม  
                3) อาคารพาณิชยกรรม  
                4) อาคารราชการ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
                5) สถาบันการศึกษา 
                6) สถาบันศาสนา 
                7) ท่ีว่างประเภทท่ีจอดรถ 
                8) ท่ีว่างสีเขียวเพื่อการนันทนาการ  
                9) ท่ีว่างเพื่อการพาณิชยกรรม  
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  แผนผัง 5.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินและอาคาร 
  ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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            5.1.2 ถนนและการเข้าถึง 
                    5.1.2.1 ถนน เป็นองค์ประกอบส าคัญ ท าหน้าท่ีเป็นส่วนเช่ือมโยงจุดสนใจต่างๆ ในพื้นท่ี
ศึกษาแบ่งออกได้ 4 ระดับ ดังนี้ (ดูแผนผัง5.2) 
                             1) ถนนสายหลัก  คือถนนท่ีเป็นเส้นหลักของเมืองนครปฐม เป็นถนนท่ีตัดผ่าน
องค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นสถานท่ีส าคัญของจังหวัด ประกอบด้วยถนนท่ีส าคัญคือ ถนนซ้ายพระ ขวาพระ 
หน้าพระ หลังพระ  ถนนเทศา และถนนพญากง ถนนราชวิถี 
                             2) ถนนสายรอง ถนนสายย่อยและทางเข้า คือถนนท่ีแยกย่อยออกจากถนนเส้น
หลักในพื้นท่ีศึกษา  ถนนรองท่ีส าคัญประกอบด้วย ถนนราชด าเนิน ถนนราชด าหริห์ ถนนพิพิธประสาท 
ถนนทิพากร  ถนน 25มกรา  ถนนพญาพาน ถนนรถไฟ ถนนคตกฤช   
                             3) ทิศทางการเดินรถและสัญจรโดยรอบพื้นท่ีได้มีการวางแผนโดยต ารวจภูธร
จังหวัดนครปฐมและเทศบาลนครนครปฐม โดยมีการก าหนดมาตรการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ปัญหาการจราจรไว้ดังนี้ (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์, 2556) คือใช้ถนนบริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 
(ก าแพงองค์พระชันนอก) ให้มีลักษณะเป็นวงเวียนขนาดใหญ่ เดินรถในลักษณะวนขวาตามเข็มนาฬิกา 
(วันเวย์) ต่อมามปีระเด็นปญัหา ช่วงแรกของการก าหนดมาตรการ มีการประท้วงของผู้ประกอบการค้าขาย
ในพื้นท่ีตลาดบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ว่า  ระบบดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสัญจรท่ียุ่งยาก ท าให้คนไม่เข้าตลาดไม่สามารถขายของได้ ท าให้ได้รับความเดือดร้อน  อีกท้ัง
ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในการสัญจรเพราะรถวิ่งเร็วขึ้น และไม่มีทางม้าลายในการเดินข้ามถนน ท า
ให้เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น โดยบรรดาผู้ประกอบการท่ีเดินทางมาชุมนุมในครั้งนี้ต่างเรียกร้องให้
ทางจังหวัดยกเลิกระบบการจราจรแบบเดินรถทางเดียว   

ภาพท่ี 5.1 บริเวณถนนซ้ายพระ                         ภาพท่ี 5.2  บริเวณถนนหน้าพระ  
ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                       ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                    

http://www.manager.co.th/
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ภาพท่ี 5.3 ถนนหลังพระ                                    ภาพท่ี 5.4 ถนนขวาพระ  
ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                           ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                    

ภาพท่ี 5.5 ถนนราชวิถี                                       ภาพท่ี 5.6 ถนนราชด าเนิน  
ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                           ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)    

ภาพท่ี 5.7 ถนนภายในอง๕พระปฐมเจดีย์                 ภาพท่ี 5.8 ถนนบริเวณท่ารถเมล์ขาว   
ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                           ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)        
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                    5.1.2.2 การเข้าถึงพื้นท่ีศึกษา มีดังนี้(ดูแผนผัง5.2)   
                            1) ทางรถไฟ จากสถานีรถไฟกรงุเทพฯ หรือ สถานีรถไฟบางกอกน้อย มาลงท่ีสถานี
รถไฟนครปฐม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 
                            2) ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ มาตามเส้นทางถนนเพชรเกษม หรือ ถนนปิ่นเกล้า- 
นครชัยศรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง   
                            3) ป้ายรถเมล์ จากการส ารวจ ต าแหน่งพื้นท่ีป้ายรถเมล์ท่ีอยู่โดยรอบองค์พระปฐม
เจดีย์ มีท้ังหมด 6 บริเวณ ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป้ายสะพานเกวียน ป้ายถนนพญากง ฝ่ังตลาดบน ป้าย
ถนนพญาพาน  ฝ่ังตลาดบน ป้ายถนนพญาพาน  ฝ่ังตลาดล่าง   
                            4) ต าแหน่งท่าวินมอเตอร์ไซค์ จากการส ารวจ ต าแหน่งพื้นท่ีป้ายรถเมล์ท่ีอยู่โดยรอบ
พื้นท่ีศึกษา มีท้ังหมด 16 ท่า ประจ าในทุกแยกโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ โดยแบ่งเป็น ทางฝ่ังทิศเหนือ 8 
ท่า ทางฝ่ังตะวันออก 2ท่า ทางฝ่ังทิศตะวันตก 4ท่า ทางฝ่ังทิศใต้ 2ท่า  
                            5) ต าแหน่งท่ารถโดยสารประจ าทางและท่ารถตู้ จากการส ารวจมีท่ารถท่ีใช้พื้นท่ี
สองข้างทางโดยไม่มีพื้นท่ีท่ีเป็นท่ารถชัดเจน มีท้ังหมด 4 บริเวณดังนี้ ท่ารถบ้านโป่ง ท่ารถสะพานเกวียน ท่า
รถถนนพญาพาน ฝ่ังตลาดล่าง และฝ่ังตลาดบน ท่ารถสะพานตลาดทางรถไฟ  มีท่ารถท่ีมีพื้นท่ีจอดชัดเจนมี
1จุดคือ ท่ารถเมล์ขาว 
                            6) พาหนะอื่นๆท่ีมีลักษณะเฉพาะถิ่นในพื้นท่ีศึกษา มีสามล้อและรถตุ๊กๆมี 2 
บริเวณ คือหน้าประตูทางเข้า ฝ่ังถนนซ้ายพระ และ สะพานยักษ์   
 

 
 
ภาพท่ี 5.9 สถานีรถไฟนครปฐม                           ภาพท่ี 5.10 ป้ายรถเมล์สะพานเกวียน  
ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                         ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                   
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ภาพท่ี 5.11 ท่าวินมอเตอร์ไซค์หน้าพระรว่ง        ภาพท่ี 5.12 ท่าวินมอเตอร์ไซค์ สะพานเกวียน 
ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                     ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                    

ภาพท่ี 5.13 ท่ารถเมล์ขาว                            ภาพท่ี 5.14 ท่ารถ83 บริเวณสะพานยักษ์  
ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                    ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)    

ภาพท่ี 5.15  ป้ายรถเมล์ตลาดบน                    ภาพท่ี 5.16 ท่ารถตุ๊กตุ๊กหน้าองค์พระปฐมเจดีย์  
ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                     ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                    
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แผนผัง 5.2 ถนนและการเข้าถึง 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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            5.1.3 ทางเท้าและจุดข้าม พบว่า การสัญจรทางเท้าภายใน เป็นไปด้วยยากเพราะขอบเขตของ
ทางเท้าท่ีมีอยู่มักจะโดนขวางโดยกิจกรรมช่ัวคราวท่ีทางวัดจัดไว้ตลอดท้ังปี อีกท้ังการสัญจรยังขาดการ
เช่ือมต่อ    ไม่มีทางม้าลาย ท าให้นักท่องเท่ียว และผู้ใช้งานขาดความปลอดภัยในการใช้พื้นท่ี ส่วนบริเวณ
รอบนอกก าแพงองค์พระปฐมเจดีย์   จากการส ารวจพบว่า มีการแบ่งขอบเขตของทางเท้าชัดเจน มีทางม้า
ลายในทุกแยกแต่ไม่มีไฟจราจรช่วยข้าม มีทางม้าลายโดยรอบ 16 จุด ดังนี้ (ดูแผนผัง5.2)   
                            1) บริเวณรอบตลาดบนและตลาดล่างมีการสัญจรทางเท้าท่ีชัดเจน มีทางข้ามชัดเจน 
ทางม้าลายโดยรอบ 12 จุด แต่ไม่มีไฟจราจรช่วยข้าม บริเวณโดยรอบคลองเจดีย์บูชา การสัญจรทางเท้าท่ี
ชัดเจนมีการเช่ือมต่อกัน มีทางข้ามชัดเจน ทางม้าลายโดยรอบ 10 จุด แต่ไม่มีไฟจราจรช่วยข้าม บริเวณ
โดยรอบตลาดทางรถไฟ การสัญจรทางเท้าท่ีไม่ชัดเจนขาดการเช่ือมต่อ มีทางข้ามไม่ชัดเจนด้านติดถนนทาง
รถไฟ มีทางม้าลายโดยรอบ จุด แต่ไม่มีไฟจราจรช่วยข้าม  
                            2) บริเวณคลองเจดีย์บูชาติด ส านักงานอัยการจังหวัดนครปฐม   คลองเจดีย์บูชา 
เรือนจ ากลางจังหวังนครปฐม ถึงโรงเรียนราชินีบูรณะ   การสัญจรทางเท้าเช่ือมต่อมีชอบเขตของทางเท้า
ชัดเจน มีทางม้าลายในทุกแยก แต่ไม่มีไฟจราจรช่วยข้าม มีทางม้าลาย 4 จุด 
                            3) บริเวณตลาดสดเทศบาล1  อาคารราชพัสดุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
นครปฐม จากการส ารวจพบว่า การสัญจรทางเท้าเช่ือมต่อชัดเจน มีทางม้าลายในทุกแยกแต่ไม่มีไฟจราจร
ช่วยข้าม มีทางม้าลาย 4 จุด 
                            4) บริเวณสถานีต ารวจภูธรจังหวัดนครปฐม โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐม
เจดีย์ จากการส ารวจพบว่า การสัญจรทางเท้าเช่ือมต่อชัดเจน มีทางม้าลายในทุกแยกแต่ไม่มีไฟจราจรช่วย
ข้าม มีทางม้าลาย 3 จุด     
 

ภาพท่ี 5.17 ทางเท้าถนนหลังพระ                        ภาพท่ี 5.18 ทางเท้าหน้าโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์  
ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                         ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                   
 



85 
 

 
 

ภาพท่ี 5.19  จุดข้ามถนนราชวิถี                          ภาพท่ี 5.20   ทางเท้าบริเวณตลาดบน  
ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                         ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                    

ภาพท่ี 5.21 ทางเท้าบริเวณถนนราชด าเนิน            ภาพท่ี 5.22 ทางเท้าก าแพงช้ันในพระปฐมเจดีย์  
ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                        ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)    

ภาพท่ี 5.23 ทางเท้าบริเวณงานotop                   ภาพท่ี 5.24  ทางเท้าช้ันลดองค์พระปฐมเจดีย์  
ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                        ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)         
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            5.1.4 พื้นท่ีจอดรถ 
                    5.1.4.1 ท่ีจอดรถ เนื่องจากพื้นท่ีศึกษามีบทบาทเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมและวิถีชีวิต
ของคนในพื้นท่ีจึงท าให้มีการใช้พื้นท่ีตลอด 24 ชม. จึงท าให้การจัดท่ีจอดรถให้มีความสะดวกไม่สับสน
วุ่นวายจึงเป็นไปได้ยาก เพราะการจอดรถไม่เป็นระเบียบท าให้เกิดความคับค่ังของจราจร   โดยรูปแบบ
ของท่ีจอดรถแบ่งออกเป็น (ดูแผนผัง 5.3) 
                            1) พื้นท่ีจอดรถ เป็นพื้นท่ีท่ีจัดเตรียมให้จอดรถโดยเฉพาะ และอยู่ใกล้อยู่จุดสนใจ
และใกล้ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่วนบริการทางด้านข้อมูลข่าวสารมีน้อย โดยลานจอดรถทุกแห่งเป็นพื้น
คอนกรีตและมีการระบายน้ าลงสู่คลองเจดีย์บูชา  
                                   - ลานจอดรถท่ีอยู่ในขอบเขตประตูช้ันนอกองค์พระปฐมเจดีย์ประกอบด้วย
ลานจอดรถท่ัวไปหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ ลานจอดรถฝ่ังท่าเมล์ขาว ลานจอดรถสนามตระกร้อ ลานจอดรถ
สนามล้ีกุลกี่ ลานจอดรถสนามยิงปืน ลานจอดรถด้านทิศใต้ ลานจอดรถบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
                                   - ลานจอดรถท่ีอยู่นอกขอบเขตประตูช้ันนอกองค์พระปฐมเจดีย์ ประกอบ 
ด้วยลานจอดรถตลาดโอเด้ียน ลานจอดรถวัดพระปฐมเจดีย์ ลานจอดหน้าสถานีรถไฟ  
                            2) ท่ีจอดรถช่ัวคราว ในพื้นท่ีศึกษามีท่ีจอดรถประจ าทาง รถรับจ้างค่อนข้างมากท า
ใหใ้นแนวถนนท่ีใช้สัญจรแคบลงการจราจรติดขัดโดยเฉพาะรอบๆตลาดบนและตลาดล่าง  
                            3) ท่ีจอดรถริมถนน การจอดรถในช่องจอดท่ีอยู่ในแนวถนน เป็นการจอดแบบจอด
ขนานไปกับแนวรั้วองค์พระปฐมเจดีย์ โดยเฉพาะถนนหลังพระ และถนนซ้ายพระซึ่งเป็นถนนเส้นหลัก  
                            4) พื้นท่ีห้ามจอด โดยรอบพื้นท่ีศึกษาเป็นไปตาม15ลักษณะห้ามจอดรถ ฝ่าฝืน
ปรับมีโทษปรับ 500บาท ตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 57  
                            5) ท่ีจอดรถจักรยาน โดยรอบพื้นท่ีศึกษาไม่พบการจัดพื้นท่ีเพื่อสนับสนุนการขับขี่
จักรยาน ท้ังถนนและท่ีจอดรถ แต่สามารถหาท่ีจอดได้จากท่ีจอดรถช่ัวคราว   

ภาพท่ี 5.25  ลานจอดรถสนามล้ีกุลกี่                     ภาพท่ี 5.26  ลานจอดรถตลาดโอเด้ียน 
ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                         ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                   
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ภาพท่ี 5.27 ท่ีจอดรถช่ัวคราวซ้อน2คัน ตลาดล่าง      ภาพท่ี 5.28 ท่ีจอดรถริมถนนหลังพระ  
ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                         ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                    

ภาพท่ี 5.29 ลานจอดรถหน้าสถานีรถไฟ               ภาพท่ี 5.30 ลานจอดรถทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์  
ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                        ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)    

ภาพท่ี 5.31 ลานจอดรถหน้าองค์พระปฐมเจดีย์1    ภาพท่ี 5.32  ลานจอดรถหน้าองค์พระปฐมเจดีย์2              
ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                       ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)    
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            5.1.5 จุดสนใจ โดยรอบพื้นท่ีศึกษามีจุดสนใจหลายประเภทดังนี้  (ดูแผนผัง5.3)   
                           1) สถานท่ีราชการมี ส านักงานอัยการนครปฐม ส านักงานต ารวจภูธรนครปฐม 
ส านักงานธนารักษ์นครปฐม  
                           2) สถาบันศาสนามี วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระงาม    
                           3) สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้มี ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติวัดพระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ โรงเรียนราชินี โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์  ศูนย์
พัฒนาเด็กเทศบาลนครนครปฐม  
                           4) โรงพยาบาลและอนามัยมี โรงพยาบาลเทพากร  
                           5) ขนส่งมวลชนมี ท่ารถเมล์ขาว  
                           6) ด้านพาณิชยกรรมมี ตลาดรถไฟ  ตลาดบน ตลาดล่าง ตลาดโอเด้ียน  ตลาดโต้รุ้ง 
ตลาดพระ 
 
                           7) ศุนย์บริการนักท่องเท่ียวและส่ิงอ านวยความสะดวก จากการส ารวจพบว่าศุนย์
บริการนักท่องเท่ียวโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์มีท้ังหมด 7 จุด ประกอบด้วย ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว หน้า
วิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ หน้าลานพระร่วงโรจนฤทธิ์ หน้าสะพานเจริญศรัทธา (สะพานยักษ์) สถานีรถไฟ 
บริเวณท่ีจอดรถทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์  บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติองค์พระปฐมเจดีย์  

ภาพท่ี 5.33  ส านักงานอัยการนครปฐม                ภาพท่ี  5.34 ส านักงานต ารวจภูธรนครปฐม 
ท่ีมา: Google Street View (2559)                    ท่ีมา: Google Street View (2559)                                
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ภาพท่ี 5.35พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวัดพระปฐมเจดีย์   ภาพท่ี 5.36 วัดพระงาม    
ท่ีมา: Google Street View (2559)                     ท่ีมา: Google Street View (2559)                               

ภาพท่ี 5.37  โรงพยาบาลเทพากร                        ภาพท่ี 5.38  ห้องสมุดประชาชน 
ท่ีมา: Google Street View (2559)                    ท่ีมา: Google Street View (2559)                                

ภาพท่ี 5.39 หน้าสะพานเจริญศรัทธา(สะพานยักษ์)   ภาพท่ี 5.40 ท่ีจอดรถทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์   
ท่ีมา: Google Street View (2559)                    ท่ีมา: Google Street View (2559)                                
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  แผนผัง 5.3 จุดสนใจและพื้นท่ีจอดรถ     
  ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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            5.1.6 ท่ีว่างและองค์ประกอบทางธรรมชาติ  สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครปฐมโดยท่ัวไปมี
ลักษณะเป็นท่ีราบไม่มีภูเขาและป่าไม้ ระดับความแตกต่างของความสูงของพื้นท่ีอยู่ระหว่าง 2-10เมตร
เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปลาดเอียงจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ และตะวันตกสู่
ตะวันออก มีคลองธรรมชาติและคลองท่ีขุดขึน้เพื่อการเกษตรและคมนาคม พื้นท่ีสูงจากระดับน้ าทะเล 2-4 
เมตร  (ส านักงานจังหวัดนครปฐม: 2557) ในพื้นท่ีศึกษามีแหล่งน้ าคือ คลองเจดียม์ีการใช้งานต้ังแต่รัชกาล
ท่ี4 ปัจจุบันใช้เป็นแหล่งระบายน้ าและรองรับน้ าเสียจากชุมชนโดยรอบตัวเมืองนครปฐม  ลักษณะทาง
ธรณีวิทยาพื้นท่ีศึกษา เป็นตะกอนชายฝ่ังทะเล โดยอิทธิพลของน้ าขึ้นน้ าลง ลักษณะดินเป็นดินเหนียว  
ทรายแป้งและทรายละเอียด ของท่ีลุ่มราบน้ าขึ้น ถึงท่ีลุ่มช้ืนแฉะ (กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม, 2559) ต้นไม้และพื้นท่ีสีเขียว ในพื้นท่ีศึกษาส่วนมากอยู่ในย่านศา
สนสถานมากท่ีสุด ย่านราชการ สถานศึกษาและกระจายตัวในย่านท่ีพักอาศัย  ส่วนในเขตพาณิชยกรรมมี
ต้นไม้และพื้นท่ีสีเขียวมีน้อยมีน้อย จากการส ารวจท่ีเว้นว่างและพื้นท่ีสีเขียวในเมือง  สามารถประเภทได้
ดังนี้ (ดูแผนผัง5.5)   
                     5.1.6.1 สวนสาธารณะในเมืองโดยรอบพื้นท่ีศึกษา ประกอบด้วย 
                              1) สวนสุขภาพ วัดพระปฐมเจดีย์ 
                              2) สวนสมุนไพร วัดพระปฐมเจดีย์  
                              3) สวนท่ารถเมล์ขาว    
                              4) สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณสวนสาธารณะจะประดับตรา
สัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ มีน้ าพุ มีศาลาส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งลู่วิ่งส าหรับออกก าลังกาย   
                              5) บริเวณช้ันลดขององค์พระปฐมเจดีย์ช้ันบน  
                              6) สวนหย่อมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติองค์พระปฐมเจดีย์  เป็นสวนท่ีมี
โบราณวัตถุท่ีมีการค้นพบโดยรองพื้นท่ี เป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจและให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ 
 
 

ภาพท่ี 5.41สวนสุขภาพวัดพระปฐมเจดีย์1               ภาพท่ี 5.42  สวนสุขภาพวัดพระปฐมเจดีย์2 
ท่ีมา: ผู้วิจยั (2559)                                          ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                    
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ภาพท่ี 5.43 สวนสมุนไพร                                ภาพท่ี 5.44 สวนท่ารถเมล์ขาว 
ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                        ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                    

ภาพท่ี 5.45 สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนหน้าพระ 
ท่ีมา: Google Street View (2559)                                     

ภาพท่ี 5.46 สวนบริเวณช้ันลด                        ภาพท่ี 5.47 สวนพิพิธภัณฑสถาน 
ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                     ท่ีมา: Google Street View (2559)                              
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 แผนผัง 5.4 พื้นท่ีธรรมชาติ  
 ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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                    5.1.6.2 ลานหรือพื้นท่ีเปิดโล่งในเมือง จากการส ารวจพบว่าลานในเมืองโดยรอบพื้นท่ี
ศึกษา 
                           1) ลานตลาดพระเครื่อง เป็นลานท่ีมีการพบปะของผู้ท่ีชอบพระเครื่องโดยมีการซื้อ
ขายแลกเปล่ียนเช่าพระเป็นประจ าทุกวันโดยเฉพาะวันจันทร์  
                           2) สนามดนตรี เป็นลานท่ีมีการก าหนดให้มีกิจกรรมเฉพาะประเภทดนตรี คอนเส
ริต เป็นสนามหญ้าจึงมีการเล่นฟุตบอลตอนเย็น  
                           3) สนามคลี เป็นลานท่ีมีการก าหนดให้มีกิจกรรมเฉพาะประเภทงานแสดงสินค้า 
                           4) ลานหน้าส านักงานอัยการเป็นลานท่ีมีการออกแบบตกแต่งเพื่อภาพลักษณ์
องค์กร  
                           5) ลานถนนทางเข้าท้ัง4ทิศ  เป็นลานท่ีมีใช้รองรับการสัญจรเข้าออกเป็นหลักและ
ยังเป็นลานท่ีเป็นจุดถ่ายรูปท่ีได้รับความนิยมของนักท่องเท่ียวอีกด้วย  
                           6) ลานจอดรถท่ัวไปฝ่ังทิศใต้และลานจอดรถสนามยิงขององค์พระปฐมเจดีย์   เป็น
ลานคอนกรีตท่ีก าหนดเป็นจุดจอดรถเพื่อรองรับรถบริการนักท่องเท่ียวประเภทรถบัส และรถยนต์ส่วนตัว  
เมื่อมีงานประจ าปีก็จัดเป็นสนามยิงปืนที่จัดโดยต ารวจภูธรนครปฐม   
                           7) สนามล้ีกุลกี่ฝ่ังทิศตะวันตกขององค์พระปฐมเจีย์ เป็นลานคอนกรีตท่ีก าหนดเป็น
จุดจอดรถประเภทรถยนต์ส่วนตัว   
                           8) ลานตลาดโต้รุ่ง  เป็นลานคอนกรีตขนาดใหญ่ เป็นตลาดโต้รุ่งท่ีมีการขายอาหาร
ทุกเย็นถึงช่วงค่ า  
                           9) ลานจอดรถตลาดโอเด้ียน  

ภาพท่ี 5.48  ลานด้านถนนซ้ายพระ   
ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                                             
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ภาพท่ี 5.49   ลานทางเข้าด้านทิศตะวันออก                               
ท่ีมา: Google Streetview (2559)                                    

ภาพท่ี 5.50  ลานทางเข้าด้านทิศใต้ 
ท่ีมา: Google Street view (2559)                                                      

ภาพท่ี 5.51 ลานทางเข้าด้านทิศตะวันตก             
ท่ีมา: Google Street view (2559)                                          
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ภาพท่ี 5.52  ลานตลาดพระ1                            ภาพท่ี 5.53 ลานตลาดพระ2 
ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                        ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)    

ภาพท่ี 5.54  ตลาดโต้รุ่ง 
ท่ีมา ผู้วิจัย (2559)                          

ภาพท่ี 5.55  สนามดนตรี 
ท่ีมา: Google Street view (2559)                                          
 
   



97 
 

 
 

                     5.1.6.3 สวนสาธารณะตามแนวยาว (Linear park) จากการส ารวจพบว่าสวนสาธารณ
ตามแนวยาวโดยรอบพื้นท่ีศึกษา ประกอบด้วย สวนสาธารณะตามแนวยาว ถนนซ้ายพระ ขวาพระ หน้า
พระ หลังพระ  ถนนเทศา และถนนพญากง 
                     5.1.6.4 สวนสาธารณริมน้ า (Waterfront park) จากการส ารวจพบว่ามีลักษณะท่ีมี
ระเบียบแบบแผนด้วยแนวต้นไม้เป็นแนวตรงขนานไปกับเส้นทางสัญจร เรียบไปกับคลองเจดีย์บูชา  
ประกอบด้วยสวนสาธารณริมน้ า ถนนพญากง ถนนพญาพาน ถนนพิพิธปราสาท ถนนทิพากร แต่เนื่องจาก
น้ าในคลองเจดีย์บูชาประสบปัญหามลพิษและส่ิงแวดล้อม ท่ีเส่ือมโทรมท้ังด้านกายภาพชีวภาพและเชิงภูมิ
ทัศน์  จึงท าให้สวนสาธารณริมน้ ามีผู้ใช้สอยน้อยอันเนื่องจากปัญหาดังกล่าว           

ภาพท่ี 5.56  คลองเจดีย์บูชาฝ่ังทิศตะวันออก              
ท่ีมา: Google Street view (2559)                                          

ภาพท่ี 5.57  คลองเจดีย์บูชาฝ่ังทิศเหนือ              
ท่ีมา: Google Street view (2559)                                           
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                     5.1.6.5 บริเวณท้ิงของเหลือใช้ (Waste land) สีม่วง เป็นพื้นท่ีท่ีทางเทศบาลนคร
นครปฐมได้จัดเตรียมไว้เพื่อเป็นท่ีต้ังถังขยะ ตามจุดต่างๆ โดยรอบพื้นท่ีศึกษา ประกอบด้วยบริเวณท้ิงของ
เหลือใช้ ตลาดบน ตลาดล่าง ตลาดโอเด้ียน นามพระ ลานจอดรถสนามยิงปืน  

ภาพท่ี 5.58  ท่ีท้ิงบริเวณตลาดล่าง                    ภาพท่ี 5.59  ท่ีท้ิงตลาดบน  
ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                      ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)    

ภาพท่ี 5.60  ท่ีท้ิงบริเวณถนนพิพิธประสาท          ภาพท่ี 5.61  ท่ีท้ิงบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์   
ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)                                       ท่ีมา: ผู้วิจัย (2559)    
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 แผนผัง 5.5   ท่ีว่างและองค์ประกอบทางธรรมชาติ   
 ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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5.2 ผลการส ารวจข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้ใช้ 
             5.2.1 ผลการเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น  พบว่าปัจจัยท่ีผู้ใช้เลือกใช้งานพื้นท่ีศึกษา มีดังนี้คือ 
                      1) ลักษณะพื้นท่ี ลักษณะกลุ่มผู้ใช้และลักษณะกิจกรรมการใช้พื้นท่ี ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 
ใช้พื้นท่ีโดยรอบรอบองค์พระปฐมเจดีย์ในรัศมี500เมตร  โดยศึกษาลักษณะทางกายภาพเพื่อหาความ
สอดคล้องกับการใช้พื้นท่ีบริเวณโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์  เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางท่ีเหมาะสม
ในการใช้พื้นท่ีในส่วนท่ีเป็นสาธารณะเท่านั้น  ไม่รวมตัวอาคารหรือภายในอาคารโบราณสถาน 
                      2) ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล พบว่าปัจจัยในการเลือกใช้พื้นท่ี  มีการใช้พื้นท่ีเดียวกันใน
ช่วงเวลาต่างกัน จึงต้องมีการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาท่ีต่างกันด้วย จากการส ารวจการใช้พื้นท่ีเบื้องต้นแบ่ง
การใช้พื้นท่ี ดังนี้  ช่วงเช้าก่อนท างาน ช่วงพักกลางวัน ช่วงเย็นหลังเลิกงาน ช่วงหัวค่ า    
             5.2.2 ผลการเก็บข้อมูลเชิงลึก หลังจากเก็บข้อมูลเบื้องต้นและก าหนดพื้นท่ีศึกษาแล้ว  ขัน้ตอน
ต่อไปก็ท าการเก็บข้อมูลเชิงลึก โดยใช้การสังเกตการณ์เพื่อหาความสัมพันธ์โดยการวางแผนเก็บข้อมูล
แบ่งเป็น2วันคือ 
                      1) วันธรรมดา คือวันจันทร์ถึงศุกร์ แต่จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ใช้เบื้องต้น
พบว่า  วันจันทร์มีการใช้พื้นท่ีศึกษาค่อนข้างน้อยและวันศุกร์มีลักษณะการใช้พื้นท่ีศึกษาท่ีคล้ายวันหยุด
เสาร์อาทิตย์  ดังนั้นในวันธรรมดาจัดวางแผนเก็บข้อมูลในช่วงวัน อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ กลางสัปดาห์เป็น
ตัวแทนของวันธรรมดา (ดูภาคผนวก)  
                      2) วันหยุดเลือกวันเก็บข้อมูลในวันเสาร์อาทิตย์ ท่ีไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์ ท้ังนี้ในการ
เก็บข้อมูลเชิงลึกนี้ผู้วิจัยลงเก็บข้อมูลในช่วงเวลาต่างกัน โดยให้เสร็จส้ินภายใน1วันเพื่อสังเกตความสัมพันธ์
และความต่อเนื่องของกิจกรรม (ดูภาคผนวก) 
ตาราง 5.1  ผลการเก็บข้อมูลส ารวจการใช้พื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ตามช่วงเวลา 

ช่วงเวลา ช่วงเช้า 
ก่อนท างาน 

ช่วงพักกลางวัน ช่วงเย็น 
หลังเลิกงาน 

  ช่วงหัวค่ า 

การเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น 05:00-10:00  10:00-14:00 14:00-18:00 18:00-23:00 
วันธรรมดา 
วันหยุด 

วันพุธที่ 25  กุมภาพันธ์ 2559 
วันอาทิตย์ท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2559 

การเก็บข้อมูลเชิงลึก  06:45-08:00 11:45-13:00 16:00-17:00 19:45-21:00 
วันธรรมดา 
วันหยุด 

                        วันพุธที่  4 พฤษภาคม 2559 
วันอาทิตย์ท่ี  1 พฤษภาคม 2559 

 
                    3) ในการแสดงข้อมูลผู้ใช้เชิงพฤติกรรม มีการจัดท าเป็นแผนผังสรุปแสดงต าแหน่งของคน
กลุ่มผู้ใช้งานและกิจกรรมต่างตามช่วงเวลา และสรุปข้อมูลกลุ่มผู้ใช้แสดงต าแหน่งของคนกลุ่มผู้ใช้งานและ
กิจกรรมต่างตามช่วงเวลาดังนี้ 
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            5.2.3 ผลสรุปประเภทกิจกรรม จากกลุ่มกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากการส ารวจภาคสนามและบันทึก 
จากการซ้อนทับของกิจกรรมในช่วงวันและเวลาท่ีต่างกัน จากนั้นแยกกิจกรรมได้ดังนี้ (ดูแผนผัง 5.6) 
                      5.2.3.1 กลุ่มพื้นท่ีรองรับกิจกรรมพบปะสังสรรค์และพาณิชยกรรม ท้ังนี้กลุ่มกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากการส ารวจภาคสนาม และมีการกระจุกตัวของผู้ใช้กิจกรรม ประกอบด้วย 
                            1) พื้นท่ีภายในก าแพงช้ันในวัดพระปฐมจดีย์ พบกลุ่มผู้ใช้กิจกรรมพบปะสังสรรค์
และพาณิชยกรรม ในบริเวณด้านหน้าวิหารท้ัง 4 ทิศ พบส่ิงปลูกสร้างช่ัวคราว ประเภทเต็นช่ัวคราวและ
อาคารช่ัวคราวท่ีใช้เป็นกิจกรรมท าบุญ และเรี่ยรายทรัพย์ในกิจกรรมต่างๆ บดบังทัศนียภาพขององค์พระ
ปฐมเจดีย์ 
                            2) พื้นท่ีภายในก าแพงช้ันนอกวัดพระปฐมเจดีย์  พบกลุ่มผู้ใช้ในพื้นท่ีตลาดโต้รุ่ง
องค์พระปฐมเจดีย์ จากการส ารวจภาคสนามพบว่ากลุ่มผู้ใช้งานตลาดโต้รุ่ง มีจ านวนผู้ใช้มากท่ีสุดของกลุ่ม
กิจกรรมในรอบวัน และมีผู้ใช้มากท่ีสุดในวันหยุด กลุ่มผู้ใช้ตลาดพระเครื่อง พบกลุ่มผู้ใช้กิจกรรมในทุกวัน
จากการสัมภาษณ์พบว่ามีกลุ่มผู้ใช้มากท่ีสุดในช่วงวันจันทร์ เหตุผลในการใช้พื้นท่ีเพราะเป็นจุดนัดพบ
เข้าถึงได้ง่าย มีอากาศร่มรื่น กลุ่มผู้ใช้งานแสดงสินค้า มีกิจกรรมพิเศษ ทางด้านทิศเหนือ การจัดงานมี
ผลประโยชน์ทางด้านพาณิชยกรรม ลักษณะเป็นเหมือนตลาดนัด มีการออกร้านแสดงสินค้า ผลเสียของ
การจัดงานประเภทนี้คือ กิจกรรมการค้ามีความยาวนานและต่อเนื่องกันจากงานหนึ่งสู่อีกงานหนึ่ง กลุ่ม
ผู้ใช้ร้านค้าขายของกินของฝาก ทางด้านทิศใต้ รองรับการใช้งานของนักท่องเท่ียว ท่ีมาพักคอยในบริเวณท่ี
จอดรถด้านทิศใต้  
                            3) พื้นท่ีโดยรอบวัดพระปฐมเจดีย์  จากการส ารวจพื้นท่ีภาคสนามพบว่า อาคาร
พาณิชยกรรมเข้าถึงได้จากถนนเส้นหลักและเส้นรองของเมือง จากการศึกษาผังเมืองรวมนครปฐมพบว่า
พื้นท่ีพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมากมีการก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน F.A.R. 2.6/1 ร้อยละ
35 ของท่ีว่าง/ความสูงอาคารไม่เกิน14เมตร ท าให้มีกฎหมายการควบคุมการก่อสร้างอาคารใหม่มีพื้นท่ี
ว่างหน้าอาคารมากขึ้นและไม่บดบังทัศนียภาพขององค์พระปฐมเจดีย์  ทิศเหนือพบผู้ใช้พื้นท่ีตลาดบน
ตลาดล่าง เป็นตลาดระดับภูมิภาคแต่การใช้กิจกรรมและขาดการดูในเรื่องระบบนิเวศโดยเฉพาะน้ าใน
คลองเจดีย์บูชามีกล่ินเน่าเหม็น  เพราะการระบายน้ าเสียจากตลาดและชุมชนลงสู่คลองโดยตรง จาก
ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ค้าขายในตลาดบนตลาดล่างพบว่า มีข้อเสนอแนะในเรื่องปัญหาคลองเจดีย์บูชาเน่า
เหม็น และมีปัญหาด้านการจราจรมีการจอดรถท่ีไม่เป็นระเบียบ ตลาดสดชุมชนเมืองมี 2 ท่ีคือ ตลาดโอ
เด้ียน ด้านทิศตะวันตก และตลาดทางรถไฟด้านทิศเหนือติดทางรถไฟ ซึ่งท้ัง2ท่ีเป็นตลาดสดท่ีรองรับความ
หนาแน่นของพืน้ท่ีตลาดบนและตลาดล่างมีผู้ใช้งานตลอดท้ังวัน จากการศึกษาข้อมูลภาคสนามมีปัญหาใน
เรื่องการเช่ือมต่อการสัญจรและการค้าขายกีดขวางการจราจร  
                    5.2.3.2 กลุ่มพื้นท่ีรองรับกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ สามารถแยกกลุ่มกิจกรรมต่างๆได้ดังนี ้
                            1) พื้นท่ีภายในก าแพงช้ันในวัดพระปฐมจดีย์ กลุ่มกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ 
โดยเฉพาะวิหาร4ทิศ ซึ่งเป็นพื้นท่ีโบราณสถาน มีกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจมีหลายรูปแบบเช่น นั่งพักผ่อน
ถ่ายรูปองค์พระปฐมเจดีย์ ทัศนศึกษา วิ่งออกก าลังกายเดินจงกรม บวงศรวงส่ิงศักดิ์สิทธ์โดยรอบองค์พระ
ปฐมเจดีย์ และพบว่าปัญหาในเรื่องส่ิงปลูกสร้างช่ัวคราว เช่น เต้นช่ัวคราวและอาคารช่ัวคราว ท่ีใช้เป็นเพื่อ
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กิจกรรมท าบุญและเรี่ยรายทรัพย์ในวาระต่างๆ  ซึ่งแม้จะเป็นส่ิงปลูกสร้างช่ัวคราวแต่ระยะเวลาในการใช้
งานต่อเนื่องยาวนานเป็นปี  ท าให้ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิทัศน์ของโบราณสถานเสียไป จากการศึกษา
ข้อมูลการใช้งานพื้นท่ีกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมพบว่าพื้นท่ีท่ีมีการใช้งานมากท่ีสุดในรอบปีคือบริเวณ
หน้าวิหารพระร่วงโรจน์ฤทธิ์ (วิหารด้านทิศเหนือ)   
                             2) พื้นท่ีภายในก าแพงช้ันนอกวัดพระปฐมเจดีย์  บริเวณสนามคลี ลานดนตรี 
ทางด้านทิศตะวันออก และสวนสุขภาพทางด้านทิศตะวันออก  ซึ่งเป็นพื้นท่ี ท่ีมีกลุ่มผู้ใช้งานเป็นเวลา และ
เมื่อมีกิจกรรมพิเศษ  ก็จะมีการจัดการพื้นท่ีเพื่อรองรับกิจกรรมเสมอ 
                             3) พื้นท่ีโดยรอบวัดพระปฐมเจดีย์ มีพื้นท่ีรองรับกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ 
ทางด้านทิศตะวันออกมี สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และทางด้านทิศเหนือ พบผู้ใช้สวนท่ารถเมล์ขาว 
การเช่ือมต่อของสวนสาธารณะและพื้นท่ีรองรับกจิกรรมพักผ่อนหย่อนใจมีการกระจายตัว และไม่มีการ
เช่ือมต่อท่ีชัดเจนและเข้าถึงกัน ปัญหาท่ีพบจากการส ารวจภาคสนามคือเรื่องการสัญจรทางเท้าและท่ีจอด
รถ ท าให้ไม่สะดวกในการเข้าถึง  
                    5.2.3.3 กลุ่มพื้นท่ีรองรับกลุ่มกิจกรรมพักคอยและจุดเปล่ียนการสัญจร พบว่าพื้นท่ีภายใน
ก าแพงช้ันในและก าแพงช้ันนอกวัดพระปฐมจดีย์ ไม่พบจุดพักคอยจุดเปล่ียนการสัญจร โดยพบพื้นท่ี
โดยรอบวัดพระปฐมเจดีย์ จากข้อมูลสรุปผลการส ารวจภาคสนาม พบว่ามีกลุ่มกิจกรรมพื้นท่ีจุดพักคอยและ
จุดเปล่ียนการสัญจรทางด้านทิศเหนือของพื้นท่ีศึกษามากท่ีสุด โดยเฉพาะพื้นท่ีตามแนวยาวขนานกับคลอง
เจดีย์บูชา จากผลสัมภาษณ์ผู้ใช้ในบริเวณดังกล่าวพบว่า เหตุผลการท่ีใช้พื้นท่ี มากท่ีสุดคือเป็นจุดนับพบ 
เพราะเป็นศูนย์รวมของท่ารถประจ าทางท่ีเป็นต้นทางในการเดินทางท้ังขาเข้าและขาออกจากผลส ารวจ
ภาคสนามพบว่า พื้นท่ีเป็นศูนย์กลางของระบบขนส่งมวลชน ในฝ่ังทิศเหนือ สามารถแยกกลุ่มกิจกรรมต่างๆ
ได้ดังนี ้ (ดูแผนผัง 5.6) 
                             1) ท่ารถท่ีใช้พื้นท่ีสองข้างทาง แต่ไม่มีพื้นท่ีท่ีเป็นท่ารถชัดเจน มีท้ังหมด 4 บริเวณ
ดังนี้ ท่ารถบ้านโป่ง ท่ารถสะพานเกวียน  ท่ารถถนนพญาพาน  ฝ่ังตลาดล่างและฝ่ังตลาดบน  ท่ารถสะพาน
ตลาดทางรถไฟ  ซึ่งท้ัง 4 ท่านี้ เป็นมีท่ารถท่ีไม่มีพื้นท่ีจอดรถชัดเจน และไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
ผู้โดยสารเช่นห้องน้ า จุดพัก จุดบริการนักท่องเท่ียว ใช้พื้นท่ีจุดพักคอยผู้โดยสารจากริมฟุตบาทซึ่งไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน   
                            2) ท่ารถท่ีมีพื้นท่ีท่ีเป็นจุดพักคอย 1จุดเท่านั้นท่ีมีพื้นท่ีจอดรถคือ ท่ารถเมล์ขาว ซึ่งมี
ส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร จากผลการสัมภาษณ์ผู้ใช้พบว่ามีข้อเสนอแนะเรื่องทางเท้าช ารุดเดินยาก 
หาบเร่แผงลอยขวางทางจราจรในตลาด ส่วนการใช้พื้นท่ีของท่ารถอื่นๆใช้ส่วนของทางเท้าและพื้นท่ีจอดรถ
ช่ัวคราวไม่มีการดูแลรักษาให้อยู่สภาพดี 
                            3) พื้นท่ีรอรถท่ีมีผู้ใช้กิจกรรมบริเวณซอย1 ไม่มีป้ายรถประจ าทาง และส่ิงอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้โดยสารท่ีรอรถประจ าทาง 
                    5.2.3.4 กลุ่มพื้นท่ีรองรับกิจกรรมการจอดรถ สามารถแยกได้ดังนี้ 
                            1) พื้นท่ีภายในก าแพงช้ันนอกวัดพระปฐมเจดีย์  มีการจัดพื้นท่ีจอดรถท่ีชัดเจน 
ทางด้านทิศเหนือมีลานจอดรถท่ัวไป โดยผู้ใช้งานเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมวัดพระปฐมเจดีย์และ
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บางส่วนเป็นผู้ใช้งานพื้นท่ีตลาดบนและตลาดล่าง ทิศใต้มีลานจอดรถท่ีรองรับการใช้งานของนักท่องเท่ียว
ท่ีมาเป็นคณะโดยเฉพาะรถบัสขนาดใหญ่ และทิศตะวันตกมีลานล้ีกุลกี่ รองรับกิจกรรมของผู้ใช้โดยเฉพาะ
ในช่วงเย็นท่ีมีตลาดโต้รุ่ง จากการส ารวจข้อมูลกายภาพพบว่ามีท่ีจอดรถท้ังบริเวณเป็นพื้นท่ีโล่งมีขนาดเป็น
สีเหล่ียมใหญ่ และเทด้วยคอนกรีต เพื่อรองรับรูปแบบกิจกรรมการใช้งานท่ีหลากหลาย แต่จากการส ารวจ
ภาคสนามปัญหาท่ีพบคือในตอนกลางวันจะร้อนค่อนข้างมาก ท าให้มีปัญหาเรื่องการระบายน้ า เนื่องจาก
น้ าไม่สามารถซึมลงใต้ดินได้ มีการเช่ือมต่อโดยทางเท้า แต่ขาดการออกแบบภูมิทัศน์และส่งเสริม
ภาพลักษณ์เมือง    
                            2) พื้นท่ีโดยรอบวัดพระปฐมเจดีย์  มีกลุ่มผู้ใช้ ทางด้านทิศเหนือในพื้นท่ีโดยรอบ
ตลาดบนตลาดล่างพบท่ีจอดรถช่ัวคราวส่งคนส่งของ ท าให้ในแนวถนนท่ีใช้สัญจรแคบลงการจราจรติดขัด
ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานมีความไม่สะดวกในการจอดรถ พื้นท่ีจอดรถรอบองค์พระปฐมเจดีย์ มีการจัดพื้นท่ี
ให้ประชาชนสามารถน ารถยนต์มาจอด  เพื่อแบ่งเบาความหนาแน่นของผู้มาใช้งานพื้นท่ีตลาดบนตลาด
ล่าง จากการส ารวจข้อมูลกายภาพพบว่า จุดจอดพาหนะ มีการก าหนดจุดจอดรถบริการประเภทต่างๆ 
ชัดเจนคือ ประเภทสามล้อ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง แต่ ไม่มีการจัดระเบียบไม่ระเกะระกะ  จุดจอดกีดขวาง
การจราจรทางเท้า ไม่ปะปนกันทางสัญจรท่ีมี และไม่มีท่ีหลบฝนบริการส าหรับผู้ขับขี่     
                            3) ท่ารถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง มีทุกแยกมีการจัดพื้นท่ีก าหนดจุดจอดท่ีเป็น
กิจจะลักษณะแต่ไม่มีระเบียบ โดยจุดจอดขวางทางเท้า ไม่ได้มีการส่งเสริมเอกลักษณ์ของพื้นท่ี และขาด
บริการส าหรับผู้ขับขี่ตามสมควร เช่น ท่ีด่ืมน้ า  ท่ีนั่ง  ท่ีให้ร่มเงา   
                     5.2.3.5 กลุ่มพื้นท่ีรองรับกิจกรรมเพื่อการมองเห็น จากการส ารวจข้อมูลกายภาพพบว่า
ในพื้นท่ีมีองค์พระปฐมเจดีย์มีบทบาทเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเป็นเจดีย์ทางพุทธศาสนาท่ีมีความสูงท่ีสุดใน
โลกและจากข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่าการให้คุณค่าและส่ิงท่ีค านึงถึงมากท่ีสุดในพื้นท่ีคือองค์พระปฐม
เจดีย ์โดยสามารถแยกกลุ่มกิจกรรมต่างๆได้ดังนี้ (ดูแผนผัง 5.6) 
                            1) ลานทางเข้าด้านทิศตะวันออกถนนหน้าพระ มีแกนเช่ือมต่อจากถนนเทศาไปยัง
ถนนเพขรเกษมเช่ือมต่อไปกรุงเทพ มีผู้ใช้กิจกรรมพื้นท่ีเป็นจุดถ่ายรูปและเป็นทางเข้าออก โดยรอบไม่มี
ลานจอดรถท่ีชัดเจน พื้นท่ีจอดรถไม่เป็นระเบียบ พื้นท่ีมีจุดหมายตาคือ องค์พระปฐมเจดีย์และอุโบสถท่ีมี
กิจกรรมสวดมนต์ตอนเย็นและกิจกรรมท่ีเป็นศาสนกิจของพระสงฆ์ในวัดพระปฐมเจดีย์ 
                            2) ลานทางเข้าด้านทิศตะวันตกถนนหลังพระ มีแกนเช่ือมต่อถนนราชด าเนินเช่ือม
ต่อไปยังองค์พระปฐมเจดีย์ มีส่วนติดต่อกับตลาดโต้รุ่ง มีผู้ใช้กิจกรรมเป็นทางเข้าออก โดยรอบมีจุดจอดรถ
ท่ีชัดเจนในการรองรับกิจกรรม พื้นท่ีมีจุดหมายตาคือองค์พระปฐมเจดีย์ และลานตลาดโต้รุ่ง วิหารด้านทิศ
ตะวันตก พื้นท่ีกิจกรรมส่วนนี้มีความส าคัญในภาคประชาชน  
                            3) ลานทางเข้าด้านทิศเหนือ มีแกนเช่ือมต่อไปยังสถานีรถไฟ สะพานยักษ์ และ
ตลาดบนตลาดล่าง เป็นจุดท่ีได้รับความนิยมและมีความส าคัญทางด้านการท่องเท่ียวมากท่ีสุด เพราะมี
วิหารทางด้านทิศเหนือคือวิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ อีกท้ังจากข้อมูลกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆพื้นท่ีส่วนนี้ยัง
มีความถ่ีการจัดงานมากท่ีสุดอีกด้วย  
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                            4) ลานทางเข้าด้านทิศใต้  มีแกนเช่ือมไปยังสถานีต ารวจถนนหลังพระ และจุดจอด
รถทัวท่องเท่ียว  พื้นท่ีมีจุดหมายตาคือองค์พระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวัดพระปฐมเจดีย์มี
พื้นท่ีเช่ือมต่อกับโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ พื้นท่ีกิจกรรมส่วนนี้มีความส าคัญในเรื่องการศึกษา  
 

    แผนผัง 5.6 สรุปกลุ่มการใช้งาน  
    ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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            5.2.4 ผลสรุปข้อมูลการใช้พื้นท่ีในเชิงปริมาณ แสดงจ านวนผู้ใช้จากค่าเฉลีย การใช้งานของ
ผู้ใช้งานในรอบวัน โดยการค านวณเฉล่ียผู้ใช้พื้นท่ีใน 2 วัน คือวันหยุดกับวันธรรมดา โดยแยกจ านวนผู้ใช้
พื้นท่ีในแต่ละพื้นท่ี ดังนี้ คือ  
 

              
แผนผัง 5.7 สรุปผู้ใช้กิจกรรมพบปะสังสรรค์และพาณิชยกรรม ในเชิงปริมาณ 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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แผนผัง 5.8 สรุปผู้ใช้กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ ในเชิงปริมาณ 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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แผนผัง 5.9 สรุปผู้ใช้กิจกรรมพักคอยและจุดเปล่ียนการสัญจร ในเชิงปริมาณ 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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   แผนผัง 5.10 สรุปผู้ใช้กิจกรรมการจอดรถ ในเชิงปริมาณ 
   ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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แผนผัง 6.11  สรุปผู้ใช้กิจกรรมเพื่อการมองเห็น ในเชิงปริมาณ 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559)  
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             5.2.5 ผลการสัมภาษณ์ผู้ใช้พื้นท่ีศึกษา                     
                    5.2.5.1 พฤติกรรมของผู้ใช้ การสัมภาษณ์ผู้ใช้พื้นท่ีศึกษา โดยมีการวางแผนการสัมภาษณ์
ล่วงหน้าโดยเน้นประเด็น พฤติกรรมของผู้ใช้ และทัศนคติ โดยเลือกผู้ถูกสัมภาษณ์จากการสุ่มผู้ถูก
สัมภาษณ์ท่ีมีลักษณะการใช้พื้นท่ีในช่วงเวลาท่ีต่างกัน และได้ผลการสัมภาษณ์การผู้ใช้พื้นท่ีศึกษา ดังนี้  
                   ช่วงวันธรรมดา 
                            คนท่ี 1 เป็นชายวัยท างาน ใช้งานพื้นท่ีในช่วงเช้า  
                            คนท่ี 2 เป็นผู้ค้าขาย  ใช้งานพื้นท่ีในช่วงเท่ียงพักกลางวัน 
                            คนท่ี 3 เป็นพระสงฆ์  ใช้งานพื้นท่ีในช่วงเย็น 
                            คนท่ี 4 เป็นหญิงวัยรุ่น  ใช้พื้นท่ีในช่วงค่ า  
                   ช่วงวันหยดุ 
                            คนท่ี 5 เป็นชายนักท่องเท่ียว  ใช้งานพื้นท่ีในช่วงเช้า 
                            คนท่ี 6 เป็นผู้เช่าพระเครื่อง  ใช้งานพื้นท่ีในช่วงเท่ียงพักกลางวัน 
                            คนท่ี 7 หญิงสูงวัย  ใช้งานพื้นท่ีในช่วงเย็น 
                            คนท่ี 8 เป็นนักท่องเท่ียวต่างชาติ  ใช้พื้นท่ีในช่วงค่ า 
ตาราง 5.2 ผลส ารวจพฤติกรรมของผู้ใช้ 
 สถานะ ระยะเวลา 

ในการใช้พื้นท่ี 
ความถ่ี 
ในการใช้พื้นท่ี 

การเข้าถึงพื้นท่ี ประเภทกิจกรรม 

1 ชายวัยท างาน 6:00-6:30 จันทร์-ศุกร์  รถยนต์ส่วนตัว  รอรถประจ าทาง 
2 ผู้ค้าขาย 8:00-21:00 ทุกวัน พักท่ีร้าน  ร้านค้าขายของเล่น 
3 พระสงฆ ์ 16:45-18:00 ทุกวัน เดินเท้า สวดมนต์ท่ีโบสถ์ 
4 หญิงวัยรุน่   17:00-19:00  อาทิตย์ละ1ครั้ง รถยนต์ส่วนตัว ทานข้าว 
5 นักท่องเท่ียว 6:00-7:00 ทุกวันเสาร์ จักรยาน จุดนับพบไหว้พระ 
6 ผู้เช่าพระ 7:00-13:00 ทุกวัน  รถยนต์ส่วนตัว เช่าพระเครื่อง  
7 หญิงสูงวัย 17:00-18:00 อาทิตย์5-6ครั้ง เดินเท้า นั่งเล่น ออกก าลังกาย 
8 นักท่องเท่ียวต่างชาติ   19:30-23:00 เฉพาะเทศกาล เดินเท้า งานเต้น swing dancing  

สรุปข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ จากการสัมภาษณ์พบว่า 
           1) ผู้ใช้พื้นท่ีใช้เวลาไม่เกิน 2 ช่ัวโมง มี 6 คน ใช้เวลา6ช่ัวโมงขึ้นไปมี 2คน 
           2) ความถ่ีในการใช้พื้นท่ี  ผู้ใช้ทุกวัน มี 4 คน ผู้ใช้พื้นท่ี5- 6วันต่อสัปดาห์ มี2 คน ใช้พื้นท่ี 
สัปดาห์ละครั้งต่อสัปดาห์ มี2 คน 
           3) การเข้าถึงพื้นท่ี ทางรถยนต์ส่วนตัวมี 3 คน  เดินเท้า มี 3 คน จักรยาน 1 คน มีท่ีพักเอง 1 คน  
           4) ประเภทกิจกรรมมีมากมายหลายแบบตามช่วงเวลาและพื้นท่ีนั้นๆไม่ซ้ ากนัเลย  
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                5.2.5.2 ทัศนคติผู้ใช้ต่อพื้นท่ี ได้ผลสรุปดังนี้  
 
ตาราง 5.3 ผลส ารวจทัศนคติผู้ใช้ต่อพื้นท่ี 
 สถานะ การให้คุณค่า ทัศนคติ 

ส่ิงท่ีค านึงถึงในพื้นท่ี  
เหตุผลการใช้พื้นท่ี ความพึงพอใจและ

ข้อเสนอแนะ 
1 ชายวัยท างาน ท่ารถประจ าทาง จุดนัดพบ จุดต่อรถ เข้า

กรุงเทพและพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

ร้อนไม่มีจุดพักคอย น้ าใน
คลองเน่าเหม็น 

2 ผู้ค้าขาย ตลาดบนตลาดล่าง กิจการของตระกูล
ค้าขายมาหลายรุ่น 

น้ าในคลองเน่าเหม็น ทาง
เท้าช ารุดหาท่ีจอดรถยาก 

3 พระสงฆ ์ องค์พระปฐมเจดีย์ จุดนัดพบ สวดมนต์ตาม
กิจของพระสงฆ ์

ซุ่มช่ัวคราวกีดขวางทางเดิน
ป้ายบอกทางมีน้อย 
นักท่องเท่ียว  

4 หญิงวัยรุน่   โรงเรียนราชิน ี จุดนัดพบ สะดวกนัดพบ
ง่าย 

ทางเท้าช ารุดเดินยาก หาบ
เร่แผงลอยขวางทางจราจร
ในตลาด 

5 นักท่องเท่ียว องค์พระปฐมเจดีย์ จุดนัดพบ สักการะส่ิง
ศักดิ์สิทธ์ 

ไม่มีจุดจอดและทาง
จักรยาน 

6 ผู้เช่าพระ องค์พระปฐมเจดีย์ จุดนัดพบ เป็นศูนย์กลาง
เช่าพระเครื่องของ
นครปฐม  

อากาศร่มรื่น หาของกินง่าย
ดีอยู่แล้วไม่มีข้อเสีย 

7 หญิงสูงวัย องค์พระปฐมเจดีย์ ร่มรื่นลมเย็น ใกล้บ้าน อากาศร่มรื่น รักษาความ
ปลอดภัยดีห้องน้ าสะอาด  

8 นักท่องเท่ียว
ต่างชาติ   

ถนนรถไฟ   จุดนัดพบ งานเต้น
ประจ าปีท่ีน่าสนใจ มา
เป็นครอบครัว   

หลงทางแผนท่ีไม่ตรง ไม่มี
ป้ายบอกทาง   

สรุปข้อมูลทัศนคติต่อพื้นท่ีจากการสัมภาษณ์พบว่า 
           1) การให้คุณค่า ทัศนคติ ส่ิงท่ีค านึงถึงมากท่ีสุด คือองค์พระปฐมเจดีย์ 4 คน  ส่วนท่ีให้คุณค่าท่า
รถประจ าทาง  ตลาดบนตลาดล่าง และกิจกรรม อย่างละ1คน 
           2) เหตุผลการใช้พื้นท่ี มากท่ีสุดคือ เป็นจุดนับพบ 6 คน ส่วนการค้าขาย และเพื่อพักผ่อน อย่าง
ละ1คน  
           3) ความพึงพอใจมากท่ีสุด ในเรื่องอากาศร่มรื่น สะดวกสบาย 2 คน   
           4) ข้อเสนอแนะในเรื่องส่ิงอ านวยความ 6 คน 
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บทที่ 6 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
               จากการเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นและการส ารวจข้อมูลทางกายภาพรวมกับผลการสัมภาษณ์ผู้ใช้
พื้นท่ีศึกษา สามารถสรุปและแบ่งเป็นประเด็นวิเคราะห์ดังนี้ 
 
6.1 การประเมินคุณค่าการใช้พื้นที่  
             6.1.1 วิเคราะห์คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ การใช้ประโยชน์ท่ีดินและอาคารในอดีต จากข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ พบว่าการขยายตัวของเมืองนครปฐมต้ังแต่อดีตมีปัจจัยท่ีส าคัญคือ การก่อสร้างองค์พระปฐม
เจดีย์เป็นหลักและในการก่อสร้างนี้เองจึงท าให้เกิดการอพยพของประชากรเข้ามาในพื้นท่ี และเกิดความ
เจริญแก่เมืองนครปฐมโดยแบ่งเป็นยุคสมัยดังนี้ 1) สมัยทวาราวดี ภูมิประเทศเป็นชายฝ่ังทะเล มีการ
เผยแพร่ของพุทธศาสนาเข้ามาในพื้นท่ีโดยเรือส าเภา มีซากโบราณสถานท่ีอยู่โดยรอบเมืองโบราณนครปฐม 
2) สมัยอยุธยา เมืองนครปฐมกลายเป็นที่รกร้างเพราะขาดน้ า จึงมีการตั้งเมืองนครชัยศรี และรวมเนื้อที่
แขวงเมืองราชบุรีและแขวงเมืองสุพรรรณ มีฐานนะเป็นเมืองช้ันตรีในสมัยนั้น 3) สมัยรัชกาลท่ี 4 เกิดมี
ชุมชนท่ีเกิดจากการบูรณะองค์พระเจดีย์ โดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันออก และมีการขุดคลองเจดีย์บูชา
เช่ือมต่อคลองมหาสวัสด์ิและแม่น้ าเจ้าพระยา ท าให้สามารถเช่ือมต่อไปยังพระบรมมหาราชวัง มีการวางผัง
เมือง มีถนนท่ีส าคัญคือ ถนนซ้ายพระ ถนนขวาพระ ถนนหน้าพระ ถนนหลังพระ 4) สมัยรัชกาลท่ี 5 มีการ
ก าหนดพื้นท่ีสถานท่ีราชการและวางผังทางทิศตะวันออก เขตพาณิชยกรรมทางทิศเหนือ  มีทางรถไฟผ่าน
ตัวเมืองขนานกับคลองเจดีย์บูชาท่ีมีอยู่เดิม เมื่อสร้างทางรถไฟมีการสร้างสถานีรถไฟซึง่มีถนนเป็นแนวแกน
ตรงกับวิหารทางทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์ 5) สมัยรัชกาลท่ี 6 มีการสร้างพระราชวังสนามจันทร์ ท า
ให้มีการขยายเมืองไปทางทิศตะวันตก ถนนท่ีเช่ือมกับพระราชวังสนามจันทร์คือถนนราชด าเนิน ถนนราช
ด าริห์ ถนนราชวิถี  โดยมีแกนส าคัญท่ีเช่ือมกับองค์พระปฐมเจดีย์คือถนนราชด าเนิน (ดูแผนผัง 6.1)   
 
ตาราง 6.1 เปรียบเทียบลักษณะกายภาพทีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
 ทวาราวดี สมัยอยุธยา รัชกาลท่ี 4 รัชกาลท่ี 5 รัชกาลท่ี 6 
องค์พระปฐมเจดีย์      
คลองเจดีย์บูชา      
ผังเมือง      
สถานีรถไฟ      
 
                  ดังนั้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลจึงพบว่า บริเวณท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสอดคล้อง 
กับการใช้งานในปัจจุบันมากท่ีสุด คือบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ คลองเจดีย์บูชา และรูปแบบผังเมือง มีถนน
ท่ีส าคัญถนนซ้ายพระ ถนนขวาพระ ถนนหน้าพระ ถนนหลังพระ    
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แผนผัง 6.1  สรุปการวิเคราะห์คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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  แผนผัง 6.2 สรุปการประเมินคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ 
  ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
 
 

บริเวณที่มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ 
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           6.1.2 วิเคราะห์คุณค่าด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินและอาคาร สรุปข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
อาคารในปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ข้อมูลการใช้อาคารและประโยชน์ท่ีดิน จากข้อมูลทางด้านผังเมือง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ข้อมูลสังคม ประชากร เศรษฐกิจ และการส ารวจพื้นท่ีภาคสนาม โดย
แบ่งเป็นประเด็นต่างๆดังนี้   
                            1) พื้นท่ีโบราณสถาน จากการศึกษาข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ในพื้นท่ีพบว่า
โบราณสถานท่ีมีประวัติ และความส าคัญมากท่ีสุดคือองค์พระปฐมเจดีย์ จากข้อมูลด้านการอนุรักษ์
โบราณสถานพบว่า มีการขึ้นทะเบียนโบราณสถานจากกรมศิลปากร  ท าให้มีกฎหมายควบคุมตาม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน มีการควบคุมการปลูกสร้างอาคารในพื้นท่ี โดยรอบพระปฐมเจดีย์ จะต้องมี
การขออนุญาตจากกรมศิลปากร แต่จากการส ารวจภาคสนามพบส่ิงปลูกสร้างช่ัวคราว ประเภทเต็น
ช่ัวคราวและอาคารช่ัวคราวท่ีใช้เป็นกิจกรรมท าบุญ และเรี่ยรายทรัพย์ในกิจกรรมต่างๆ  ซึ่งส่ิงก่อสร้าง
ต่างๆแม้จะส่ิงปลูกสร้างช่ัวคราว แต่ระยะเวลาในการใช้งานต่อเนื่องยาวนานเป็นปี ท าให้ส่งผลกระทบต่อ
สภาพภูมิทัศน์ของโบราณสถานเสียไป ท้ังนี้ยังส่งผลเสียต่อการท่องเท่ียว และเผยแพร่ประเทศไทยในด้าน
ความงามของโบราณสถาน และยังส่งผลเสียต่อการอ านวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่
นักท่องเท่ียว ตามพระราชบัญญัติการท่องเท่ียว และพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔  ท้ังนี้ในการควบคุมและบริหารพื้นท่ีโดยรอบยังมีแนวโน้มว่า จะได้พิจารณาเป็น
มรดกโลกประเภทสถาปัตยกรรมโดดเด่นมีคุณค่าและประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยประโยชน์ของการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกมีหลายประการ จะสามารถระดมเงินทุนและการสนับสนุนจากต่างประเทศได้ และ
สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลก ซึ่งในการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนี้อาจมีท้ังผลดีและผลเสีย เพราะ
พื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์มีการใช้งานพื้นท่ีหลากหลาย และมีการก าหนดพื้นท่ีใช้สอยเพื่อประกอบ
ศาสนกิจท่ีชัดเจนและมีหน่วยงานท่ีบริหารและจัดการคือวัดพระปฐมเจดีย์ พุทธสมาคมและส านักจัด
ประโยชน์วัดองค์พระปฐมเจดีย์ มีการจัดกิจกรรมท่ีเป็นทางการ และกิจกรรมพิเศษทางด้านประเพณี
วัฒนธรรมตลอดท้ังปี และจากข้อมูลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้รวมพบว่า มีกลุ่มผู้ใช้กิจกรรมพื้นท่ีบริเวณ
วิหารทิศเหนือหรือบริเวณพระร่วงโรจน์ฤทธิ์มากท่ีสุด (ดูแผนผัง 6.4)   
                             2) สถาน ท่ีราชการและสถาน ศึกษา จากการศึกษาด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการพบว่า มีสถานท่ีราชการท่ีส าคัญกับการปกครองคือ ท่ีว่าการอ าเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 
ส านักงานอัยการ สถานีต ารวจภูธรนครปฐม  ส่วนสถานศึกษาท่ีส าคัญคือโรงเรียนราชินีบูรณะ จากการ
ส ารวจข้อมูลภาคสนามพบว่า การเข้าถึงอาคารราชการเข้าถึงได้ง่าย เพราะอยู่ติดถนนเส้นหลักของเมือง  
ท้ังนี้จากศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์พบว่า มีการวางผังเมืองต้ังแต่รัชกาลท่ี5 ให้สถานท่ีราชการและ
สถานศึกษาอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์ เช่ือมต่อกับถนนหน้าพระและถนนหลัง
พระ ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักของเมือง ท่ีสร้างขึ้นต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี4 เพื่อวางผังเมืองในการบูรณะองค์พระ
ปฐมเจดีย์  จากข้อมูลกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมพบว่า เมื่อมีงานเทศกาลต่างๆ หน่วยราชการและ
สถานศึกษา ท่ีอยู่โดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ มีการให้ความร่วมมือและพร้อมใจจัดกิจกรรมได้ง่ายเพราะ
เข้าถึงพื้นท่ีองค์พระปฐมเจดีย์สะดวก จึงมีการจัดงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอทุกปี   ดังนั้นบริเวณคุณค่า
ด้าน สถานท่ีราชการและสถานศึกษา คือทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของพื้นท่ี    
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                            3) พื้นท่ีพาณิชยกรรม จากข้อมูลด้านประวัติศาสตร์พบว่า การเจริญทางด้าน
การค้าเริ่มมาต้ังแต่การบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ในสมัยรัชกาลท่ี4ในฝ่ังทิศตะวันออก และมีการวางผัง
ก าหนดเขตพาณิชยกรรมในด้านทิศเหนือในสมัยรัชกาลท่ี5 จากการส ารวจพื้นท่ีภาคสนามพบว่า อาคาร
พาณิชยกรรมเข้าถึงได้จากถนนเส้นหลักและเส้นรองของเมือง ส่วนท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้านและห้องแถว
เข้าถึงได้จากถนนสายย่อย จากการศึกษาผังเมืองรวมนครปฐมพบว่าพื้นท่ีพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัย
หนาแน่นมากมีการก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน F.A.R. 2.6/1 ร้อยละ35 ของท่ีว่างมีการก าหนดความสูง
อาคารไม่เกิน14เมตร  ดังนั้นบริเวณคุณค่าด้านพาณิชยกรรม คือทางทิศเหนือ   (ดูแผนผัง 6.4)   
                             4) สรุปกฎหมายและมาตรการท่ีเกี่ยวข้อง จากข้อมูลด้านประชากรพบว่าปัจจุบัน
มีปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดินและอาคาร เพราะการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นท่ี และประชากรแฝง ท า
ให้ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเมือง ท้ังสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และยังส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะน้ าในคลองเจดีย์บูชา มีการส่งกล่ินท่ีเน่าเหม็นเพราะมีการระบายน้ าเสียจาก
ตลาดในชุมชน ท้ังนี้การใช้ท่ีดินในย่านและชุมชนในปัจจุบัน มีการวางแผนตการขยายตัวของเมืองไปตาม
ทิศเหนือและทิศใต้ของพื้นท่ีศึกษา ท้ังนี้เทศบาลนครนครปฐมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กรม
โยธาธิการและผังเมือง ได้มีการจัดท า (ร่าง) ผังเมืองรวมนครปฐม ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี2 ปี2559 เพื่อแก้ไข
เรื่อง ความต่อเนื่องในการบังคับใช้ให้ตรงสภาพจริงและแก้ไขความไม่ชัดเจนในการตีความ  โดยสรุป
กฎหมายและมาตรการท่ีเกี่ยวข้องและครอบคลุมกับการใช้พื้นท่ีศึกษา  
                                      - มาตรการด้านคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมมีเพียงข้อก าหนดการ ห้าม
การค้าจ าหน่ายสุรา ในระยะ200 เมตร  
                                      - มาตรการด้านส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์  ให้มีท่ีว่างริมแหล่งน้ าสาธารณะ 
3-6 เมตรส าหรับปลูกต้นไม้   
                                      - มาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมด้านศิลปกรรม ประกอบด้วย การควบคุม
ให้ป้ายท่ีติดผนังด้านหน้าอาคาร  การก าหนดพื้นท่ีประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ การก าหนด
ความสูงอาคารไม่เกิน15เมตร (ดูแผนผัง 6.3)   
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แผนผัง 6.3 สรุปการวิเคราะห์คุณค่าด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินและอาคาร                        
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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  แผนผัง 6.4 สรุปการประเมินคุณค่าด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินและอาคาร 
  ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
 

บริเวณที่มีคุณค่าด ้านโบราณสถาน 
บริเวณที่มีคุณค่าด้านสถานที่ราชการ 
บริเวณที่มีคุณค่าด้านพาณิชยกรรม 
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           6.1.3 วิเคราะห์คุณค่าด้านการเข้าถึง จุดจอดรถ 
                         พื้นท่ีศึกษาเข้าถึงได้ง่ายและพื้นท่ีจอดรถ (ดูแผนผัง 6.5)  ส่วนใหญ่มีการจัดพื้นท่ีให้
ประชาชนสามารถน ารถยนต์มาจอดในเขตพื้นท่ีวัดพระปฐมเจดีย์ได้ แต่ท้ังนี้ พื้นท่ีจอดรถโดยรอบเป็นพื้นท่ี
โล่ง ดาดแข็ง มีปัญหาเรื่องการระบายน้ า และการจอดรถในพื้นท่ีวัดไม่เป็นระเบียบกระจัดกระจาย ขาดการ
เช่ือมต่อ การจัดหาท่ีจอดรถเพื่อแบ่งเบาความหนาแน่นของผู้มาใช้งานพื้นท่ีโดยรอบ ซึ่งการจัดหาการจอด
รถสาธารณะในวัด เป็นการไม่สมควรต่อสถานท่ี ท่ีควรจะมีความสงบเรียบร้อย และเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ
ของเมือง  
                        จากการส ารวจพื้นท่ีพบว่า บริเวณท่ีมคุีณค่าด้านการเข้าถึง จุดจอดรถ มากท่ีสุดคือ
บริเวณทิศใต้ ของพื้นท่ีศึกษา สามารถพัฒนา จัดท่ีจอดรถให้มีการเช่ือมต่อโดยทางเท้า และมีการออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองให้ดีขึ้น เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ต้องมีป้ายช้ีประกอบท่ีชัดเจน การ
ก าหนดจุดจอดพาหนะ  ประเภทสามล้อ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง ควรจัดพื้นท่ีก าหนดจุดจอดให้มีการจัด
ระเบียบ ไม่กีดขวางการจราจร มีบริการส าหรับผู้ขับขี่ตามสมควร (ดูแผนผัง 6.5)   

 
  แผนผัง 6.5 สรุปการวิเคราะห์คุณค่าด้านการเข้าถึง จุดจอดรถ 
  ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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     แผนผัง 6.6 สรุปการประเมินคุณค่าด้านการเข้าถึง จุดจอดรถ 
     ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
 

บริเวณที่มีคุณค่าด้านการเข้าถึง 
บริเวณที่มีคุณค่าด้านจุดจอดรถ 
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             6.1.4 วิเคราะหคุ์ณค่าด้านท่ีว่างและองค์ประกอบทางธรรมชาติ 
                    ท่ีว่างและองค์ประกอบทางธรรมชาตในพื้นท่ีศึกษา (ดูแผนผัง 6.7)  พบว่าบริเวณก าแพง
ช้ันในองค์พระปฐมเจดีย์ มีคุณค่าประวัติศาสตร์ และศูนย์กลางกิจกรรมทางด้านศาสนา อีกท้ังมีบทบาท 
เป็นพื้นท่ีสีเขียวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ แต่มจุีดอ่อนท่ีส่ิงปลูกสร้างช่ัวคราว ในลักษณะพุทธพาณิชย์ จึงควร
ส่งเสริมพื้นท่ีสีเขียวรอบก าแพงช้ันในเพื่อ กิจกรรมท่ีพักผ่อนหย่อนใจประเภท passive ควบคุมส่ิงก่อสร้าง
ช่ัวคราวที่ประเภทพุทธพาณิชย์ ส่งเสริมพื้นท่ีเปิดโล่งโดยรอบก าแพงช้ันนอก เพื่อกิจกรรมท่ีพักผ่อนหย่อนใจ
ประเภทActive และเช่ือมโยงพื้นท่ี กับโครงการท่ีเกิดขึ้นในอนาคตและภูมิทัศน์ริมคลองเจดีย์บูชา  
 

 
แผนผัง 6.7  สรุปการวิเคราะห์คุณค่าด้านท่ีว่างและองค์ประกอบทางธรรมชาติ 
 ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 

  โครงการข้ึนทะเบยีนมรดกโลก 
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  แผนผัง 6.8 สรุปการประเมินคุณค่าด้านท่ีว่างและองค์ประกอบทางธรรมชาติ 
  ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
 

บริเวณที่มีคุณค่าด้านพ้ืนที่สีเขียว 
บริเวณที่มีคุณค่าด้านพ้ืนที่เปิดโล่ง 
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                 6.1.5 วิเคราะห์คุณค่าด้านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ (ดูแผนผัง 6.9)  โดยวิเคราะห์รูปแบบ สรุป
ข้อมูลการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล รูปแบบกิจกรรมทางด้านประเพณีวัฒนธรรม ในพื้นท่ีศึกษาในใน
วาระและโอกาศต่างๆ ได้ดังนี้คือ  
ตาราง 6.2 แสดงรูปแบบกิจกรรมทางด้านประเพณีวัฒนธรรมในรอบปี 
 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. 

งานส าคัญของหน่วยงานราชการ              

    มหาธีรราชเจ้าร าลึก             

    เฉลิมพระชนมพรรษา             

งานส าคัญทางศาสนา              

     มาฆบูชา             

     วิสาขบูชา             

     อาสฬหบูชา             

     เข้าพรรษา              

งานส าคัญทางประเพณี             

    ประเพณีสงกรานต์             

    นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์             

    ลอยกระทง             

    กินเจ             

    ห่มผ้าองค์พระปฐมเจดีย์             

    เทศกาลกฐิน             

กิจกรรมพิเศษต่างๆ              

    ถนนคนเดิน             

    นครปฐมเอกซโป             

    งานเต้นสวิงแดนซ์หน้าลาน             

    เทศกาลอาหารและผลไม้             

    ปีใหม่              

 
             สรุปการประเมินคุณค่าด้านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมประจ าปีพบว่า ช่วงท่ีมีการจัด
กิจกรรมมากท่ีสุดคือเดือนกุมภาพันธ์ ตุลาคม พฤศจิกายน และรูปแบบงานท่ีมีการจัดมากท่ีสุดคือ งาน
ส าคัญทางประเพณี พื้นท่ีท่ีมีความถ่ีในการจัดงานมากท่ีสุด คือพื้นท่ีด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์ 
ท้ังนี้จุดแข็ง ลักษณะของกิจกรรมมีความสอดคล้องกับชุมชน จุดอ่อน ความถี่ในการจัดกิจกรรม ประเภท
กิจกรรมพิเศษ เพื่อพาณิชกรรมมีมากเกินไปท าให้การจัดการพื้นท่ีเป็นไปได้ล าบาก 
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                             แผนผัง 6.9   สรุปการวิเคราะห์คุณค่าด้านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ 
                             ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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            แผนผัง 6.10  สรุปการประเมินคุณค่าด้านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ 
            ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
 

บริเวณที่มีคุณค่าด้านกิจกรรมราชการ 
บริเวณที่มีคุณค่าด้านกิจกรรมศาสนา 
บริเวณที่มีคุณค่าด้านกิจกรรมพิเศษ 
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             6.1.6 วิเคราะหคุ์ณค่าด้านกลุ่มพฤติกรรมผู้ใช้ 
                   พื้นท่ีศึกษามีการใช้งานพื้นท่ีทุกวัน ในเชิงกิจวัตร ท่ีส าคัญกับวิถีชีวิต โดยเฉพาะในด้าน
พาณิชยกรรม (ดูแผนผัง 6.11)  ท าให้มีจุดอ่อนคือ พื้นท่ีเกิดความหนาแน่นด้านการใช้งาน และมีปัญหาส่ัง
สม ด้านปัญหาจราจร ท้ังนี้ จากการสรุป ข้อมูลการใช้งานปัจจุบัน ท้ังในเชิงปริมาณและประเภทกิจกรรม 
สามารถสรุปการประเมินคุณค่าด้านพฤติกรรมผู้ใช้ดังนี้ (ดูแผนผัง 6.12)   
 

 
แผนผัง 6.11  สรุปการวิเคราะห์คุณค่าด้านกลุ่มพฤติกรรมผู้ใช้ 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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แผนผัง 6.12   สรุปการประเมินคุณค่าด้านพฤติกรรมผู้ใช้ 
 ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 

บริเวณที่มีผู้ใช้มีปริมาณความหนาแน่นสูง 
ด้านพบปะสังสรรค์และพาณิชยกรรม 
ด้านพักผ่อนหย่อนใจ 
ด้านพื้นที่พักคอย และเปลีย่นถ่ายการสัญจร 
ด้านพื้นที่จอดรถ 
ด้านกิจกรรมเพื่อการมองเห็น 
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แผนผัง 6.13   สรุปการประเมินปัญหาการใช้งานพื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 
 ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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        แผนผัง 6.14  สรุปการประเมินคุณค่าการใช้งานพื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 
        ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
 
 

 

A บริเวณก าแพงชั้นในองค์พระปฐมเจดีย์  
B บริเวณก าแพงชั้นนอกองค์พระปฐมเจดีย์ 
C บริเวณพื้นที่พาณิชยกรรม 
D บริเวณพื้นที่ราชการ  
 
 
 
 
 

A 

B 

C 

D 
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ตาราง 6.3 สรุปการประเมินคุณค่าการใช้งานพื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ (ดูแผนผัง6.12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การใช้งานปัจจุบัน คณค่าการใช้งานพ้ืนท่ี ปัญหาการใช้งาน 

A -กิจกรรมทางศาสนา 
-กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ 
-กิจกรรมพาณิชยกรรม 

-ประวัติศาสตร์ 
-เขตโบราณสถาน 
-พื้นท่ีสีเขียว 
-โครงการในอนาคต 
 

กิจกรรมพาณิชยกรรมบดบัง
ทัศนียภาพและขวางทาง
สัญจร  

B -กิจกรรมพิเศษ  
-กิจกรรมพาณิชยกรรม  
-กิจกรรมเพื่อการมองเห็น 
-กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ 
-กิจกรรมจุดจอดรถ 

-การเข้าถึง 
-พื้นท่ีจอดรถ 
-พื้นท่ีเปิดโล่ง 
  

งานกิจกรรมพิเศษเพื่อพาณิช
ยกรรมจัดงานบ่อยเกินไป  
ส่งผลต่อการเข้าถึง พื้นท่ีจอด
รถ และภาพรวมกิจกรรมอื่น  

C -กิจกรรมพิเศษ  
-กิจกรรมเพื่อการมองเห็น 
-กิจกรรมพาณิชยกรรม  
 

-จุดเปล่ียนถ่ายการสัญจร 
-เขตพาณิชยกรรม 
-ประวัติศาสตร์ 
 

การใช้งานพื้นท่ีคลองเจดีย์
บูชาไม่สัมพันธ์กับการใช้งาน 
พื้นท่ี 

D -กิจกรรมพิเศษ 
-กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ 
 

-การเข้าถึง 
-เขตราชการและสถานศึกษา 
-โครงการในอนาคต  
 
 

การเช่ือมตอ่พื้นท่ีสีเขียวและ
พื้นท่ีสาธารณะไม่ต่อเนื่อง 
ส่งผลต่อโครงการ
พิพธิภัณฑสถานแห่งชาติ 
ในอนาคต   
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6.2 การประเมินการใช้งานพื้นทีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์    โดยประเมินจากการสรุปการวิเคราะห์การ
ใช้งานปัจจุบัน ประเภทกิจกรรม เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ วิเคราะห์เปรียบเทียบร่วมกบ ผลการประเมิน
คุณค่าการใช้พื้นท่ี  และปัญหาการใช้งาน จากนั้นวิเคราะห์หา จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อจ ากัด และลักษณะทาง
กายภาพท่ีสอดคล้องกับการช้านพื้นท่ี  
 
ตาราง 6.4 สรุปการประเมินการใช้พื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ (ดูแผนผัง 6.15)  

 

 จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 

 A  คุณค่าประวัติศาสตร์  
และศูนย์กลาง
กิจกรรม ทางด้าน
ศาสนามีบทบาท เป็น
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือ
พักผ่อนหย่อนใจ 

สิ่งปลูกสร้าง
ชั่วคราว ใน
ลักษณะพุทธ
พาณิชย์  

ข้อบังคับในการ
ก่อสร้างอาคารใน
พ้ืนที่
โบราณสถาน  

ส่งเสริมกจิกรรมที่พักผ่อนหย่อนใจ
ประเภท passive ควบคุมสิ่งก่อสร้าง
ชั่วคราวที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิทัศน์
ของโบราณสถาน 

 B  การรองรับรูปแบบ
กิจกรรม ประเภท
ต่างๆของเมือง มีการ
ใช้งานในเชิงกิจวัตรมี
ความยืดหยุ่นทางด้าน
การใช้งานตาม
ช่วงเวลา มีการเข้าถึง
ได้ง่าย 

พ้ืนที่เปิดโล่งและ
เป็นพ้ืนที่ดาด 
แข็งมีปัญหาเรื่อง
การระบายน้ า  
รูปแบบกิจกรรม 
ในเชิงพาณิชยก
รรมมีความถ่ีมาก
เกินไป 

ข้อบังคับในเขต
พุทธาวาส และ
การจัดการ การ
ใช้ประโยชน์ของ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ส่งเสริมกจิกรรมที่พักผ่อน 
หย่อนใจประเภทActive 
การจัดพ้ืนที่หาการจอดรถสาธารณะใน
วัดควรมีการปรับภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริม
ความรู้สึกในการเข้าถึงพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
แกนถนนด้านทิศเหนือ รองรับกิจกรรม
เพ่ือการมองเห็น 

 C  เป็นศูนย์กลางการ
คมนาคมและพาณิชย์
มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับชุมชน
และหน่วยงานต่างๆ 

ภูมิทัศน์บริเวณ
คลองเจดีย์บูชาไม่
สัมพันธ์กับบริบท
การใช้งาน 

กฎหมายผังเมือง
และข้อบังคับของ
เทศบาลนครปฐม 

ส่งเสริมพ้ืนที่ริมคลองเจดีย์บูชา ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้เข้ากับส่วนพาณิชยกรรม และ
พ้ืนทีจุ่ดพักคอย จุดเปลี่ยนการสัญจร 
และมีบทบาทเป็นศูนย์รวมของการ
เดินทางในจังหวัดนครปฐม 

 D  เป็นพ้ืนที่ที่มีดูแลจาก
หน่วยงานราชการมี
ถนนสายหลักและ
สายรองที่ชัดเจน 
เข้าถึงได้ง่าย 

การเชื่อมต่อพ้ืนที่ 
สีเขียวไม่ต่อเน่ือง  

ข้อจ ากัดการใช้
พ้ืนที่ตามนโยบาย
และขอบเขตของ 
หน่วยงานต่างๆ 

ส่งเสริมพ้ืนที่สีเขียว ให้มีการเชื่อมต่อกับ 
หน่วยงานราชการทางฝั่งทิศตะวันออกและ
ทิศใต้  
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        แผนผัง 6.15  สรุปข้อเสนอแนะการประเมนิการใช้พื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 
        ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
 
 

A 
B 

C 

D 

 

ปรับภูมิทัศน์เพื่อ
ส่งเสริมความรู้สึกใน

การเข้าถึงพื้นที่  

 

ส่งเสริมกิจกรรมที่
พักผ่อนหย่อนใจประเภท 

passive ควบคุม
สิ่งก่อสร้างชั่วคราวที่

ส่งผลกระทบ
โบราณสถาน 

 ส่งเสริมกิจกรรม 
ที่พักผ่อนหย่อนใจ 
แบบActive 

 

ส่งเสริมพื้นที่ริมคลองเจดยี์บูชา 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เข้ากับส่วน
พาณิชยกรรม และพื้นที่จุดพัก
คอย จุดเปลีย่นการสัญจร และ
มีบทบาทเป็นศูนย์รวมของการ
เดินทางในจังหวัดนครปฐม 

ส่งเสริมพื้นที่สีเขียว 
ให้มีการเชื่อมต่อกับ 
หน่วยงานราชการ
ทางฝั่งทศิตะวันออก
และทิศใต้  

 

ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่
จอดรถในฝั่งทิศใต้ 
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บทที่ 7 

 
สรุปผลการวิจัยและช้อเสนอแนะ 

 
7.1 สรุปผลการวิจัย 
            จากการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อ การประเมินการใช้งานพื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ โดยสรุป
พบว่า เริ่มแรกการใช้งานพื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ มีวัตถุประสงค์สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการ
เผยแพร่พุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ ต้ังแต่สมัยทวาราวดี โดยมีการสร้างองค์พระปฐมเจดีย์เป็น
สัญลักษณ์ของการเผยแผ่ และได้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้งานพื้นท่ีโดยรอบ ตามยุคสมัย โดย 
พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทรงให้ความส าคัญและเป็นองค์อุปถัมป์บูรณะองค์พระปฐมเจดีย์  อีกท้ัง
ยังน าความเจริญต่างๆ เข้ามาในพื้นท่ี ท้ังการคมนาคมการเข้าถึง การเมืองการปกครอง ซึ่งปัจจุบันวัดพระ
ปฐมเจดีย์ยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ท้ังในประเทศและระดับสากล ในเรื่องการประกอบ
พิธีกรรมและธรรมศึกษา และยังมีบทบาทเป็นศูนย์รวมทุกกิจกรรมในจังหวัดนครปฐม ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ศาสนา การศึกษา และพาณิชยกรรม ก็
ล้วนถือเอาพื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ เป็นศูนย์กลางในการประกอบกิจกรรมท้ังส้ิน ท าให้ในปัจจุบัน
พื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ในสภาพทรุดโทรม พบปัญหาในด้านกายภาพท่ีไม่สอดคล้องกับรูปแบบ
การใช้งาน และไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ท าให้มีปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์โดยรวม 
ขององค์พระปฐมเจดีย์ ท้ังนี้การประเมินการใช้งานพื้นท่ี นอกจากการศึกษาข้อมูลทางด้านบทบาทและ
รูปแบบการใช้พื้นท่ีแล้ว ยังต้องส ารวจภาคสนามโดยการสังเกตผู้ใช้งาน แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาสรุปวิเคราะห์
ลักษณะของกลุ่มกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดขึ้น ท าให้เห็นถึงปัญหาโดยรวมของการใช้พื้นท่ีในปัจจุบัน  จากนั้นน า
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์มาสรุปข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
ลักษณะทางกายภาพท่ีสอดคล้องกับการใช้งานพื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์อย่างเหมาะสม ซึ่งเมื่อ
เสร็จส้ินกระบวนการค้นคว้าแล้ว ได้สรุปผลการศึกษาการใช้พื้นท่ีทางกายภาพโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์
ในด้านต่างๆท่ีส าคัญ ดังนี้ 
            7.1.1 บริบทส าคัญทางกายภาพ  
                    1) บทบาทด้านประวัติศาสตร์ บริเวณท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ท่ีส าคัญ คือ องค์พระ
ปฐมเจดีย์ และคลองเจดีย์บูชา 
                    2) บทบาทด้านการเข้าถึง ถนนท่ีมีศักยภาพ ในการการเข้าถึงพื้นท่ีศึกษามากท่ีสุด คือ
ถนนซ้ายพระ ถนนขวาพระ ถนนหน้าพระ ถนนหลังพระ และพื้นท่ีจอดรถท่ีมีศักยภาพในการรองรับการ
ใช้งานมากท่ีสุดคือ ท่ีจอดรถฝ่ังทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์  
                    3) บทบาทด้านท่ีว่างและองค์ประกอบทางธรรมชาติ  พื้นท่ีสีเขียวท่ีมีศักยภาพในพื้นท่ี
ศึกษา คือ พื้นท่ีก าแพงช้ันในองค์พระปฐมเจดีย์  พื้นท่ีเปิดโล่งท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุดคือ พื้นท่ีก าแพง
ช้ันนอกองค์พระปฐมเจดีย์  
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           7.1.2 รูปแบบกิจกรรมต่างๆ  ในลักษณะกิจกรรมประจ าปีพบว่า ช่วงท่ีมีการจัดกิจกรรมมากท่ีสุด
คือเดือนกุมภาพันธ์ ตุลาคม พฤศจิกายน และรูปแบบงานท่ีมีการจัดมากท่ีสุดคือ งานส าคัญทางประเพณี 
พื้นท่ีท่ีมีความถ่ีในการจัดงานมากท่ีสุด คือพื้นท่ีด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์ ท้ังนี้จุดแข็ง ลักษณะ
ของกิจกรรมมีความสอดคล้องกับชุมชน จุดอ่อน ความถ่ีในการจัดกิจกรรม ประเภทกิจกรรมพิเศษ เพื่อ
พาณิชกรรมมีมากเกินไปท าให้การจัดการพื้นท่ีเป็นไปได้ล าบาก  

                  1) บริเวณท่ีมีคุณค่า ด้านกิจกรรมของหน่วยงานราชการ คือ บริเวณทิศเหนือขององค์
พระปฐมเจดีย์ บริเวณหน้าลานพระร่วงโรจนฤทธิ์ เป็นรูปแบบงานประจ าปี มีก าหนดการแน่นอน มัก
จัดให้มีการชุมนุมรวมตัวกัน เพื่อท ากิจกรรมในพื้นท่ีลานหน้าวิหารทางด้านทิศเหนือ  
                  2) บริเวณท่ีมีคุณค่า ด้านกิจกรรมทางศาสนา คือ บริเวณก าแพงช้ันในองค์พระปฐม
เจดีย์ รูปแบบงานประเภทนี้เป็นพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง เป็นธรรมเนียมสืบต่อ
กันมาและเนื่องจากองค์พระปฐมเจดีย์เป็นพุทธสถาน จึงมีการให้ความส าคัญ ตามล าดับวันเวลาท่ี
เกิดขึ้นคือ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา และออกพรรษา ท้ังนี้การจัดงาน
มีการให้ความร่วมจากท้ังราชการสถานศึกษา รวมถึงพุทธสมาคมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  โดย
พื้นท่ีท่ีจัดงานจะอยู่ในพื้นท่ีโบราณสถานและวิหารท้ัง4ทิศ    

                     3) บริเวณท่ีมีคุณค่า ด้านงานส าคัญทางประเพณี รูปแบบจากจัดงานประเภทนี้มักมีปฎิ
สัมพันธ์กับพื้นท่ีโดยรอบท้ังเช่ือมต่อกับพื้นท่ีโบราณสถาน หน่วยงานราชการ ชุมชน และพื้นท่ีสาธารณะใน
เมือง และมีขอบเขตในการจัดงานค่อนข้างกว้าง บางครั้งอาจมีการปิดถนนหรือเปล่ียนรูปแบบการสัญจร 
และจัดในระยะ500เมตรจากองค์พระปฐมเจดีย์  
                     4) บริเวณท่ีมีคุณค่า ด้านกิจกรรมงานพิเศษ รูปแบบการจัดงาน การจัดงานประเภทนี้มัก
เป็นงานท่ีมีผลประโยชน์ทางด้านพาณิชยกรรม ลักษณะเป็นเหมือนตลาดนัด มีการออกร้านผลเสียของการ
จัดงานประเภทนี้คือ กิจกรรมการค้ามีความยาวนานและต่อเนื่องกันจากงานหนึง่สู่อีกงานหนึง่ท าให้
ภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียวของพื้นท่ีเสียไป ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเท่ียวและภาพลักษณ์ของ
โบราณสถานเสียไป  

          7.1.3 การใช้งานปัจจุบัน พื้นท่ีศึกษามีการใช้งานพื้นท่ีทุกวัน ในเชิงกิจวัตร ท่ีส าพันธ์กับวิถี
ชีวิต โดยเฉพาะในด้านพาณิชยกรรม ได้ผลจากการเก็บข้อมูลท้ังในเชิงปริมาณและประเภทกิจกรรม
ดังนี้  
                    1) กิจกรรมด้านพาณิชยกรรม บริเวณท่ีมีผู้ใช้มีปริมาณความหนาแน่นสูง คือ บริเวณ
ตลาดโต้รุ่ง  
                    2) กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ บริเวณท่ีมีผู้ใช้มีปริมาณความหนาแน่นสูง คือ บริเวณ
หน้า วิหารทิศเหนือ  

                      3) กิจกรรมการสัญจรและจุดเปล่ียนถ่าย บริเวณท่ีมีผู้ใช้มีปริมาณความหนาแน่นสูง 
คือ ทางด้านทิศเหนือของพื้นท่ีเป็นศูนย์รวมของท่ารถประจ าทางต่างๆ   
                      4) กิจกรรมเพื่อการมองเห็นองค์พระปฐมเจดีย์ บริเวณท่ีมีผู้ใช้มีปริมาณความหนาแน่น
สูงคือ ถนนรถไฟ ทางด้านทิศเหนือ ขององค์พระปฐมเจดีย์ แกนจากสถานีรถไฟนครปฐม ถึงวิหารพระร่วง  



135 
 

 
 

            7.1.4 สรุปการประเมินคุณค่าของพื้นท่ีศึกษา จากข้อมูลการใช้งานปัจจุบัน คุณค่า และปัญหา
การใช้พื้นท่ีสรุปเป็นพื้นท่ีเพื่อการประเมิน ดังนี้  
                        1) บริเวณก าแพงช้ันในองค์พระปฐมเจดีย์ มีคุณค่าเป็น พื้นท่ีอนุรักษ์โบราณสถาน 
และเป็นพื้นท่ีนันทนาการ ในอนาคตมีการมีการวางแผนการขึ้นทะเบียนมรดกโลก  
                        2) บริเวณก าแพงช้ันนอกองค์พระปฐมเจดีย์ มีคุณค่าพื้นท่ีกิจกรรมทางสังคม ประเพณี
และจุดจอดรถ 
                        3) บริเวณพื้นท่ีรอบพื้นท่ีพาณิชยกรรม มีคุณค่าเขตพาณิชยกรรม จุดเปล่ียนถ่ายการ
สัญจร  และมีคลองเจดีย์บูชาท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
                        4) บริเวณพื้นท่ีรอบสถานท่ีราชการและโครงการในอนาคต มีคุณค่าเขตราชการ มีการ
เข้าถึงท่ีง่าย และมีโครงการในอนาคตคือ โครงการพิพิธภัณฑสถานวัดพระปฐมเจดีย์แห่งใหม่  
 
            7.1.5 สรุปการประเมินความส าคัญของปัญหาของพื้นท่ีศึกษา  
                        1) บริเวณก าแพงช้ันในองค์พระปฐมเจดีย์ มีปัญหาเรื่องการใช้งานพื้นท่ีในเชิงพุทธ
พาณิชย์ ส่งผลต่อการใช้พื้นท่ีกิจกรรมในเชิงนันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ การท่องเท่ียว  การบดบัง
ทัศนียภาพขององค์พระปฐมเจดีย์   
                        2) บริเวณก าแพงช้ันนอกองค์พระปฐมเจดีย์ มีปัญหาในเรื่องพื้นท่ีจอดรถ การเช่ือมต่อ
กับกิจกรรมเพื่อการมองเห็น  ปัญหาการความถ่ีในการใช้งานพื้นท่ีในรูปแบบพาณิชยกรรม  
                        3) บริเวณรอบพื้นท่ีพาณิชยกรรม มีคุณค่าเขตพาณิชยกรรม จุดเปล่ียนถ่ายการสัญจร  
และมีคลองเจดีย์บูชาท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
                        4) บริเวณพื้นท่ีรอบสถานท่ีราชการและโครงการในอนาคต มีคุณค่าเขตราชการ มีการ
เข้าถึงท่ีง่าย แต่การเช่ือมต่อกับพื้นท่ีสีเขียว และมีความไม่ต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาต่อโครงการใน
อนาคตคือ โครงการพิพิธภัณฑสถานวัดพระปฐมเจดีย์แห่งใหม่  
 
 
7.2 ข้อเสนอแนะ 

7.2.1 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพื้นท่ีทางกายภาพ บริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ในให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับพฤติกรรมผู้ใช้พื้นท่ีในด้านต่างๆดังนี้ 

                     1) พื้นท่ีก าแพงช้ันในองค์พระปฐมเจดีย์ ส่งเสริมกิจกรรมท่ีพักผ่อนหย่อนใจแบบสงบ 
(Passive Recreation) ควบคุมส่ิงก่อสร้างช่ัวคราว ท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิทัศน์ของโบราณสถาน 
พื้นท่ีจุดจอดรถเสนอแนะให้ ทางด้านทิศใต้ของพื้นท่ี เป็นศูนย์กลางของพื้นท่ีจอดรถท่องเท่ียว 
                     2) พื้นท่ีก าแพงช้ันนอกองค์พระปฐมเจดีย์  ส่งเสริมกิจกรรมท่ีพักผ่อน 

หย่อนใจแบบเคล่ือนไว (Active Recreation) ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมความรู้สึกในการเข้าถึงพื้นท่ี 
โดยเฉพาะแกนถนนด้านทิศเหนือ และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีจอดรถในฝ่ังทิศใต้ 
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                       3) บริเวณพื้นท่ีพาณิชยกรรมทางด้านทิศเหนือของพื้นท่ี ส่งเสริมพื้นท่ีริมคลองเจดีย์
บูชา ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เข้ากับ ส่วนพาณิชยกรรม และพื้นท่ีจุดพักคอย จุดเปล่ียนการสัญจร ให้มีบทบาท
เป็นศูนย์รวมของการเดินทางในจังหวัดนครปฐม  

                     4) ) บริเวณพื้นท่ีรอบสถานราชการและโครงการในอนาคต ส่งเสริมพื้นท่ีสีเขียวให้มี
การเช่ือมต่อกับโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งใหม่และ หน่วยงานราชการทางฝ่ังทิศตะวันออก
และทิศใต้  
 

7.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป   
                 1) ข้อมูลท่ีสามารถน ามาผนวก งานวิจัยนี้เป็นการค้นคว้าถึงลักษณะทางกายภาพท่ี
สอดคล้องกับการใช้งานพื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ และแนวทางการใช้งานท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี  
ท้ังนี้เนื่องจากระยะเวลา และขอบเขตการศึกษามีจ ากัด ดังนั้นประเด็นส าคัญท่ีอาจใช้ประกอบการวิจัย
ในอนาคตควรครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆดังนี้   

                       - ข้อมูลทางด้านระบบนิเวศของสัตว์ มลพิษสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ พื้นท่ีรับน้ า
และปัญหาน้ าท่วม น้ าเสียในคลองเจดีย์บูชา 

                        - ข้อมูลการจราจรทางรถยนต์ แสดงความหนาแน่นและผลกระทบของกิจกรรม
ของผู้ใช้ จากการจราจร  

             2) การก าหนดขอบเขตพื้นท่ีศึกษา เนื่องจากพื้นท่ีศึกษาเกี่ยวพันต่อเนื่องกับผังเมือง
นครปฐมพื้นท่ีศึกษา สามารถเพิ่มให้มีขนาดกว้างขึ้น เพื่อวิเคราะห์การขยายตัวของชุมชนในประวัติศาสตร์
ต้ังแต่สมัยรัชกางท่ี6 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเข้าใจบริบทในระดับเมืองระดับภูมิภาค และโครงการท่ีส่งผล
กระทบจากพื้นท่ีใกล้เคียงท้ังทางกายภาพ และผลกระทบทางด้านสายตา 

              3) รายละเอียดการเก็บข้อมูล เนื่องจากพื้นท่ีศึกษาวิจัยนี้ ท าในลักษณะเชิงผังรวม ใน
การศึกษาครั้งต่อไป ควรครอบคลุมรายละเอียด ท่ีแสดงลักษณะการใช้พื้นท่ีหลังการใช้งานท่ีชัดเจนขึ้น  

              4) การเก็บข้อมูลพื้นท่ีภาคสนาม ถ่ายรูป บันทึกภาพเคล่ือนไหว ควรท าหนังสือแจ้งต่อ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจเสียก่อนเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดในกรณีพิพาทต่างๆในพื้นท่ี  

              5) การเก็บข้อมูลเรื่องพฤติกรรมผู้ใช้ ไม่ควรใช้ข้อมูลในเรื่องการแจกแบบสอบถามเพราะ
ผู้ใช้ในพื้นท่ีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยตรงและควรหลีกเล่ียงการแสดงตัวก่อนการสัมภาษณ์เนื่องจากอาจ
ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ถูกสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก 
 

1. ผลการส ารวจข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้ใช้ ได้ผลการเก็บข้อมูลภาคสนาม 2 ช่วงคือ  
             1.1 ผลการเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น  พบว่าปัจจัยท่ีผู้ใช้เลือกใช้งานพื้นท่ีศึกษา มีดังนี้คือ 
                      1.1.1 ลักษณะพื้นท่ี โดยมีลักษณะกลุ่มผู้ใช้และลักษณะกิจกรรมการใช้พื้นท่ี โดย
ขอบเขตด้านพื้นท่ี  ศึกษาการใช้พื้นท่ีโดยรอบรอบองค์พระปฐมเจดีย์  ในรัศมี500เมตร  โดยศีกษา
ลักษณะทางกายภาพเพื่อหาความสอดคล้องกับการใช้พื้นท่ีบริเวณโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์  เพื่อ
วิเคราะห์และเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการใช้พื้นท่ีในส่วนท่ีเป็นสาธารณะเท่านั้น  ไม่รวมตัวอาคารหรือ
ภายในอาคารโบราณสถาน พบว่ามีกลุ่มกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น โดยก าหนดพื้นท่ีศึกษาไว้ดังนี้ โดยแบ่งเป็นพื้นท่ี
ได้ดังนี้ 
                              1) Zone A  บริเวณรอบก าแพงช้ันในขององค์พระปฐมเจดีย์  
                              2) Zone B บริเวณรอบก าแพงช้ันนอกขององค์พระปฐมเจดีย์ 
                              3) Zone C บริเวณตลาดบน ตลาดล่าง ท่ารถเมล์ขาว  
                              4) Zone D บริเวณ หน้าสถานีรถไฟ ตลาดรถไฟ  
                              5) Zone E บริเวณตลาดสดเทศบาล ส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีนครปฐม 
                              6) Zone F บริเวณชุมชนโพธ์ง่วนตึง ตลาดปฐมมงคล  
                              7) Zone G บริเวณสถานีต ารวจภูธรนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

 
                                แผนผัง    บริเวณก าหนดพื้นท่ีศึกษา                             
                                ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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                      1.1.2 ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล พบว่าปัจจัยในการเลือกใช้พื้นท่ี  มีการใช้พื้นท่ีเดียวกัน
ในช่วงเวลาต่างกัน จึงต้องมีการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาท่ีต่างกันด้วย จากการส ารวจการใช้พื้นท่ีเบ้ืองต้นแบ่ง
การใช้พื้นท่ี ดังนี้ 
                               1) ช่วงเช้าก่อนท างาน     
                               2) ช่วงพักกลางวัน  
                               3) ช่วงเย็นหลังเลิกงาน  
                               4) ช่วงหัวค่ า    
 
             1.2 ผลการเก็บข้อมูลเชิงลึก หลังจากเก็บข้อมูลเบื้องต้นและก าหนดพื้นท่ีศึกษาแล้ว  ขั้นตอน
ต่อไปก็ท าการเก็บข้อมูลเชิงลึก โดยใช้การสังเกตุการณ์เพื่อหาความสัมพันธ์โดยการวางแผนเก็บข้อมูล
แบ่งเป็น2วันคือ 
                      1) วันธรรมดา คือวันจันทร์ถึงศุกร์ แต่จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ใช้เบื้องต้น
พบว่า  วันจันทร์มีการใช้พื้นท่ีศึกษาค่อนข้างน้อยและวันศุกร์มีลักษณะการใช้พื้นท่ีศึกษาท่ีคล้ายวันหยุด
เสาร์อาทิตย์  ดังนั้นในวันธรรมดาจังวางแผนเก็บข้อมูลในช่วงวัน อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ กลางสัปดาห์เป็น
ตัวแทนของวันธรรมดา  
                      2) วันหยุดเลือกวันเก็บข้อมูลในวันเสาร์อาทิตย์ ท่ีไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์ ท้ังนี้ในการ
เก็บข้อมูลเชิงลึกนี้ผู้วิจัยลงเก็บข้อมูลในช่วงเวลาต่างกัน โดยให้เสร็จส้ินภายใน1วันเพื่อสังเกตความสัมพันธ์
และความต่อเนื่องของกิจกรรม 
 
ตารางการเก็บข้อมูลส ารวจการใช้พื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ตามช่วงเวลา 

ช่วงเวลา ช่วงเช้า 
ก่อนท างาน 

ช่วงพักกลางวัน ช่วงเย็น 
หลังเลิกงาน 

  ช่วงหัวค่ า 

การเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น 05:00-10:00  10:00-14:00 14:00-18:00 18:00-23:00 
วันธรรมดา 
วันหยุด 

วันพุธที่ 25  กุมภาพันธ์ 2559 
วันอาทิตย์ท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2559 

การเก็บข้อมูลเชิงลึก  06:45-08:00 11:45-13:00 16:00-17:00 19:45-21:00 
วันธรรมดา 
วันหยุด 

                        วันพุธที่  4 พฤษภาคม 2559 
วันอาทิตย์ท่ี  1 พฤษภาคม 2559 
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2.  ในการแสดงข้อมูลผู้ใช้เชิงพฤติกรรม มีการจัดท าเป็นแผนผังสรุปแสดงต าแหน่งของคนกลุ่มผู้ใช้งาน 
รถยนต์รถประจ าทาง และกิจกรรมต่างตามช่วงเวลาและสรุปผลการส ารวจดังนี้   
                    2.1 ช่วงวันธรรมดา  ลงพื้นท่ีศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์และบันทึก
พฤติกรรมเป็นแผนผัง โดยท าการส ารวจเพื่อบันทึกข้อมูลใน วันพุธที่  4 พฤษภาคม 2559 และเก็บข้อมูล
ให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวเพื่อให้เห็นความต่อเนื่องของกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา ได้ผลการส ารวจดังนี้   
                             1) ช่วงเช้าก่อนท างาน ช่วงเวลาท่ีเก็บข้อมูลต้ังแต่ 06:45-08:00 (ดูตาราง) จาก
ผลการสังเกตุการณ์และบันทึกข้อมูลพบว่า พื้นท่ี Zone C มีผู้ใช้มากท่ีสุดคือโดยเฉพาะตลาดบนตลาดล่าง
มีรถขนสินค้าทางการเกษตรจากท่ัวประเทศมารับส่งซื้อขาย ท าให้พื้นท่ีZone B ท่ีอยู่ใกล้ตลาดเป็นจุด
จอดรถ รองลงมาเป็น Zone D บริเวณหน้าสถานีรถไฟ ตลาดรถไฟ ท่ารถต่างๆท้ังขาเข้าและขาออก 
                             2) ช่วงช่วงพักกลางวัน ช่วงเวลาท่ีเก็บข้อมูลต้ังแต่ 11:45- 13:00  จากผลการ
สังเกตุการณ์และบันทึกข้อมูลพบว่า พื้นท่ี Zone C มีผู้ใช้มากท่ีสุดคือโดยเฉพาะตลาดบนตลาดล่างและ 
Zone Bคือพื้นท่ีรอบประตูช้ันนอกองค์พระปฐมเจดีย์ มีผู้ใช้พื้นท่ีตลาดพระ  และผู้ใช้พื้นท่ีจากการงาน
แสดงสินค้า Otop  ในส่วนZone A คือพื้นท่ีรอบประตูช้ันในองค์พระปฐมเจดีย์มีผู้ใช้มากท่ีสุดในรอบวัน
ในช่วงนี้ 
                              3) ช่วงเย็นหลังเลิกงาน ช่วงเวลาท่ีเก็บข้อมูลต้ังแต่ 15:45-17:00 จากผลการ
สังเกตุการณ์และบันทึกข้อมูลพบว่า Zone B คือ พื้นท่ีรอบประตูช้ันนอกองค์พระปฐมเจดีย์มีผู้ใช้พื้นท่ีจาก
การงานแสดงสินค้า Otop มากขึ้น  
                              4) ช่วงหัวค่ า ช่วงเวลาท่ีเก็บข้อมูลต้ังแต่ ช่วง 19:45-21:00 จากผลการสังเกตุ
การณ์และบันทึกข้อมูลพบว่า Zone B มีผู้ใช้พื้นท่ีมากท่ีสุด ฝ่ังตลาดโต้รุ่ง และผู้ใช้จากการจับจ่ายใช้สอย
สินค้าในพื้นท่ีจัดแสดงสินค้าOTOP   
                  สรุปการสังเกตุการณ์และบันทึกข้อมูลผู้ใช้ในวันธรรมดาโดยแบ่งพื้นท่ีตามกิจกรรมดังนี้ 
ตาราง    สรุปจ านวนผู้ใช้พื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ในช่วงวันธรรมดา 
               พ้ืนที่ 
ช่วงเวลา 

Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E Zone F Zone 
G 

รวม 

ช่วงเช้า 
ก่อนท างาน 

25 4 273 200 150 63 20 735 

ช่วงพักกลางวัน 104 350 328 230 84 125 21 1242 

ช่วงเย็นหลังเลิก
งาน 

74 309 230 287 66 40 30 1036 

ช่วงหัวค่ า 4 2340 163 154 120 33 15 2829 

รวม 207 3003 994 871 420 261 86 5842 
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แผนผัง ผู้ใช้พื้นท่ีวันธรรมดาเวลา 06:45-08:00 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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แผนผัง ผู้ใช้พื้นท่ีวันธรรมดาเวลา 11:45-08:00 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559)  
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แผนผัง ผู้ใช้พื้นท่ีวันธรรมดาเวลา 16:00- 17:00 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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แผนผัง ผู้ใช้พื้นท่ีวันธรรมดาเวลา 19:45-21:00 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559 
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             2.2 ช่วงวันหยุด  ลงพื้นท่ีศึกษาเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์และบันทึกพฤติกรรมเป็นแผนผัง 
โดยท าการส ารวจเพื่อบันทึกข้อมูลใน วันอาทิตย์ท่ี  1 พฤษภาคม 2559 และเก็บข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน
วันเดียวเพื่อให้เห็นความต่อเนื่องของกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา ได้ผลการส ารวจดังนี้   
                             1) ช่วงเช้าก่อนท างาน ช่วงเวลาท่ีเก็บข้อมูลต้ังแต่ 06:45-08:00 (ดูตาราง) จาก
ผลการสังเกตุการณ์และบันทึกข้อมูลพบว่า พื้นท่ี Zone C มีผู้ใช้มากท่ีสุด รองลงมาคือพื้นท่ีZone B  
                             2) ช่วงช่วงพักกลางวัน ช่วงเวลาท่ีเก็บข้อมูลต้ังแต่ 11:45- 13:00  จากผลการ
สังเกตุการณ์และบันทึกข้อมูลพบว่า พื้นท่ี Zone B มีผู้ใช้มากท่ีสุด โดยมีผู้ใช้พื้นท่ีตลาดพระ  และผู้ใช้
พื้นท่ีจากการงานแสดงสินค้าOtop มากกว่าวันธรรมดา ในส่วนZone A คือพื้นท่ีรอบประตูช้ันในองค์พระ
ปฐมเจดีย์มีผู้ใช้มากท่ีสุดในรอบวันในช่วงนี้มากกว่าวันธรรมดาอีกด้วย  
                              3) ช่วงเย็นหลังเลิกงาน ช่วงเวลาท่ีเก็บข้อมูลต้ังแต่ 15:45-17:00 จากผลการ
สังเกตุการณ์และบันทึกข้อมูลพบว่า Zone B คือ พื้นท่ีรอบประตูช้ันนอกองค์พระปฐมเจดีย์มีผู้ใช้พื้นท่ีจาก
การงานแสดงสินค้าOtop มากขึ้น  
                              4) ช่วงหัวค่ า ช่วงเวลาท่ีเก็บข้อมูลต้ังแต่ ช่วง 19:45-21:00 จากผลการสังเกตุ
การณ์และบันทึกข้อมูลพบว่า Zone B มีผู้ใช้พื้นท่ีมากท่ีสุด ฝ่ังตลาดโต้รุ่ง และผู้ใช้จากการจับจ่ายใช้สอย
สินค้าในพื้นท่ีจัดแสดงสินค้าOTOP   
  
ตาราง    สรุปจ านวนผู้ใช้พื้นท่ีโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ในช่วงวันหยุด  
                พ้ืนที่ 
ช่วงเวลา 

Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E Zone F Zone G รวม 

ช่วงเช้า 
ก่อนท างาน 

74 164 256 158 200 80 13 945 

ช่วงพักกลางวัน 218 418 320 181 98 137 21 1393 

ช่วงเย็น 
หลังเลิกงาน 

135 301 235 190 65 42 29 997 

ช่วงหัวค่ า 4 3548 170 120 150 37 17 4046 

รวม 431 4431 981 649 513 296 80 7381 
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แผนผัง ผู้ใช้พื้นท่ีวันหยุดเวลา06:45-08:00 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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แผนผัง ผู้ใช้พื้นท่ีวันหยุดเวลา11:45-13:00 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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แผนผังผู้ใช้พื้นท่ีวันหยุดเวลา16:00-17:00 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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แผนผังผู้ใช้พื้นท่ีวันหยุดเวลา19:45-21:00 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Nostramap (2559) 
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 2.3 สรุปจ านวนผู้ใช้ในพื้นท่ีศึกษาระหว่างวันธรรมดากับวันหยุดในพื้นท่ีท่ีต่างกันเพื่อประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมุลในบทต่อไป โดยการเปรียบใช้แผนภูมิสรุปแสดงจ านวนผู้ใช้งานเปรีบเทียบพื้นท่ีต่างใน
ช่วงเวลาและวันท่ีต่างกันตามพื้นท่ี ดังนี้   
 

 ภาพ  KEY PLAN                                            แผนภูมิสรุปผู้ใช้Zone A 

 
แผนภูมิสรุปผู้ใช้Zone B                                      แผนภูมิสรุปผู้ใช้Zone C 
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 แผนภูมิสรุปผู้ใช้Zone D                                    แผนภูมิสรุปผู้ใช้Zone E 

 
   แผนภูมิสรุปผู้ใช้Zone F                                  แผนภูมิสรุปผู้ใช้Zone G 
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2.4 การวิเคราะห์ปริมาณผู้ใช้งานกับพื้นท่ี โดยแบ่งออกเป็นช่วงเวลาต่างๆดังนี้ วิเคราะห์จากช่วงวันและ
เวลาผู้ใช้พื้นท่ีศึกษาโดยเฉล่ียในแต่ละพื้นท่ีศึกษา (ภาคผนวก) โดยการค านวณเฉล่ียผู้ใช้พื้นท่ีใน2วันคือ
วันหยุดกับวันธรรมดา โดยแยกจ านวนผู้ใช้พื้นท่ีในแต่ละพื้นท่ี ตามช่วงเวลาดังนี้ คือ  
ตาราง ค่าเฉล่ียปริมาณผู้ใช้งานของผู้ใช้พื้นท่ีศึกษา  
                    
             พ้ืนที่ 
ช่วงเวลา 

Zone 
A 

Zone B Zone 
C 

Zone 
D 

Zone E Zone F Zone 
G 

รวม 

ช่วงเช้า 
ก่อนท างาน 

49.5 84 264.5 179 175 71.5 16.5 840 

ช่วงพักกลางวัน 161 384 324 205.5 91 131 21 1317.5 

ช่วงเย็นหลังเลิก
งาน 

104.5 305 232.5 
 

238.5 65.5 41 29.5 1016 

ช่วงหัวค่ า 
 

4 2944 166.5 137 135 35 16 3437.5 

รวม 319 3717 987.5 760 466.5 278.5 83 6611.5 

 
 
 ตารางร้อยละของผู้ใช้พื้นท่ีศึกษา 
                        
             พ้ืนที่ 
ช่วงเวลา 

Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E Zone F Zone G 

ช่วงเช้า 
ก่อนท างาน 

5.89% 10.00% 31.49% 21.31% 20.83% 8.51% 1.96% 

ช่วงพักกลางวัน 12.22% 29.15% 24.59% 15.60% 6.91% 9.94% 1.59% 

ช่วงเย็นหลังเลิก
งาน 

10.29% 30.02% 22.88% 23.47% 6.45% 4.04% 2.90% 

ช่วงหัวค่ า 
 

0.12% 85.64% 4.84% 3.99% 3.93% 1.02% 0.47% 

รวม 4.82% 56.22% 14.94% 11.50% 7.06% 4.21% 1.26% 
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2.5 สรุปการวิเคราะห์ปริมาณผู้ใช้งานกับพื้นท่ีในช่วงเวลาต่างๆ  
                         1) ช่วงเช้าก่อนท างาน   Zone G  มีจ านวนผู้ใช้เฉล่ียน้อยท่ีสุด คิดเป็น   1.96 %    
                                                     Zone C มีจ านวนผู้ใช้เฉล่ียมากท่ีสุด   คิดเป็น 31.48 %  
                        2) ช่วงพักกลางวัน       Zone G  มีจ านวนผู้ใช้เฉล่ียน้อยท่ีสุด  คิดเป็น   1.59   % 
                                                     Zone B มีจ านวนผู้ใช้เฉล่ียมากท่ีสุด    คิดเป็น 29.15 % 
                        3) ช่วงเย็นหลังเลิกงาน  Zone G มีจ านวนผู้ใช้เฉล่ียน้อยท่ีสุด   คิดเป็น   2.90 % 
                                                    Zone D มีจ านวนผู้ใช้เฉล่ียมากท่ีสุด    คิดเป็น 23.47 % 
                        4) ช่วงหัวค่ า              Zone A มีจ านวนผู้ใช้เฉล่ียน้อยท่ีสุด    คิดเป็น   0.11 %   
                                                    Zone B มีจ านวนผู้ใช้เฉล่ียมากท่ีสุด    คิดเป็น 85.64  
                        5) ผลรวมปริมาณผู้ใช้พื้นท่ีเฉล่ียในรอบวัน 
                                            พื้นท่ี Zone B มีจ านวนรวมผู้ใช้เฉล่ียมากท่ีสุด คิดเป็น 56.22 % 
                                            พื้นท่ี Zone G มีจ านวนผู้ใช้เฉล่ียน้อยท่ีสุดมากท่ีสุด คิดเป็น 1.25 % 
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