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การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการเลือกพรรณไม้ และวิเคราะห์การออกแบบ
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พืชพรรณที่เหมาะสมในการนําไปปลูกบนทางเท้ าบนถนนสายหลัก ถนนสีลม ถนนพระราม 1 และ

การจราจร เศรษฐกิจ สังคม และเป็ นที่ตงของสถานที
ั้
่สําคัญต่างๆ นอกจากจะเป็ นถนนสายหลักที่

ใช้ เชื่อมต่อในกรุ งเทพมหานครแล้ ว ยังเป็ นถนนที่มีการใช้ งานบนทางเดินเท้ าที่มีความหนาแน่นใน
การใช้ งานตลอดทัง้ วัน การปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าซึ่งก็มีทัง้ ข้ อดีและข้ อเสีย ขึน้ อยู่กับบริ บทและ
ลักษณะการใช้ งานของพื ้นที่นนๆ
ั ้ โดยสามารถแบ่งขันตอนในการศึ
้
กษาเป็ นขันตอนคร่
้
าวๆ ได้ ดงั นี ้
1. ทบทวนวรรณกรรม ทังผลงานตี
้
พิมพ์จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ผลงานทางวิชาการ ข้ อมูล
จากหนังสือและบทความต่างๆ และการขอข้ อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
2. การสรุปเลือกถนนเพื่อเป็ นตัวแทนในการศึกษา การลงพื ้นที่สํารวจและเก็บข้ อมูล
3. การวิเคราะห์ข้อมูลทังหมดเพื
้
่อหาถึงความเหมาะสมของการปลูกต้ นไม้ ในบริ บทต่างๆ
4. การสรุปผลการศึกษา และนําข้ อสรุปจากการวิเคราะห์มาจัดทําข้ อเสนอแนะ
้ ้นอยู่กบั หลายๆ ปั จจัยดังนี ้ ประเภทของทางเท้ า
การปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าที่เหมาะสมนันขึ
ธรรมชาติข องพื น้ ที่ กิ จ กรรมการใช้ ง าน ผู้ใ ช้ ง าน บริ บ ท และสิ่ ง แวดล้ อ ม ล้ ว นแล้ ว แต่จ ะเป็ น
ตัวกําหนดถึงชนิดของพืชพรรณ ตําแหน่งและลักษณะวิธีการปลูก และการตัดแต่งบํารุ งรักษา ให้ มี
ความเหมาะสมกับพื ้นที่ทางเท้ าในบริเวณนันๆ
้ ได้
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This study aims to find the appropriate way to select plants and analyze planting
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design suitable for planted on the footpath of the main roads: Silom, Rama I and Sukhumvit
traffic, and the location for landmarks of Bangkok. In addition to being the main inter-

connecting roads, their pedestrian paths are heavily used throughout the day. Advantages and
disadvantages of planting trees on the footpath depend on the context and the usage of
space. This study can be roughly divided into consecutive steps as follows:
1. Literature review : related research publications, academic outputs, information from
books and articles, and information requested from relevant authorities.
2. Conclusive selection of the main roads to be representative in the study. Area
survey and data collection.
3. All data analysis to determine the suitability of planting trees in various contexts.
4. Conclusion of the study. The use the conclusions drawn from the analysis to
suggest recommendations.
The suitability of planting trees on the footpath depends on several factors like the type
of pavement, nature of areas and activities of the user, and environmental context. All of which
will determine the type of vegetation, location, planting features, trimming and maintenance,
that are appropriate for the pedestrian area in the vicinity.
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และ อ.สุพิชฌาย์ เมืองศรี ที่มีสว่ นช่วยผลักดัน ให้ ความรู้ ให้ คําแนะนํา ให้ ความช่วยเหลือ และเป็ น
กําลังใจให้ ข้าพเจ้ า จนสามารถทําการศึกษาค้ นคว้ าจนประสบความสําเร็ จ เสร็ จสมบูรณ์ ในนาที
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ตลอดเวลาที่ผ่านมา แม้ วส่าข้ าพเจ้ าจะทําตัวเหลวไหลไปบ้ าง แต่อาจารย์ทุกท่านก็ยงั ถามไถ่ และ
สุด ท้ า ยของช่ ว งเวลาการศึก ษา ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ทุก ๆ ท่ า น ที่ รั ก และเอ็ น ดูข้ า พเจ้ า ใน
ตามข้ าพเจ้ ากลับมาทํางานค้ นคว้ าอิสระชิ ้นนี ้จนประสบผลสําเร็จ

ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวของข้ าพเจ้ าทัง้ แม่ พ่อ น้ า อา ลุง ป้า และญาติพี่น้องทุกๆ
คน ที่ถามไถ่ และให้ กําลังใจจนข้ าพเจ้ าสามารถทําการศึกษาค้ นคว้ าจนประสบผลสําเร็จในที่สดุ
ขอบคุณทุก ๆ กํ า ลัง ใจ และความช่ว ยเหลือ ตลอดเวลาที่ ได้ ทํ า การศึก ษา จากเพื่ อนๆ
แลนด์สเคป ศิลปากร ทุกๆ คน ทัง้ รน ฝ้าย โจ้ น้ องแพร บอล นางน้ อย อุย๋ เมย พี่นทั และพี่ปอย
ขอบคุณเอ้ ที่คอยให้ กําลังใจ ช่วยคิด ช่วยส่งเสริ ม สนับสนุนข้ าพเจ้ าเสมอมา จนประสบ
ผลสําเร็จได้ ในที่สดุ
ขอบคุณเพื่อนๆ ทังกลุ
้ ม่ เพื่อนๆ ปทุมคงคา และเพื่อนๆ สถาปั ตย์ ศิลปากร ทุกๆ คน ที่คอย
เป็ นห่วง เป็ นเพื่อนที่ดี และให้ กําลังใจกันเสมอๆ
ขอขอบคุณ คุณโจ๊ ก กองสวน (สํานักสวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดล้ อม กรุ งเทพมหานคร)
ที่เป็ นธุระให้ ข้าพเจ้ าในการประสานงานติดต่อขอข้ อมูลที่นํามาใช้ ในการศึกษา
และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับงานค้ นคว้ าอิสระชิ ้นนี ้ และขออภัยที่ไม่ได้ เอ่ยชื่อจน
ครบทุกท่าน
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