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The objective of the research is to study the type of use of public area around
Wongwian Yai which is caused by design physical elements. Wongwian Yai area is
well considered an important plaza for the surrounding community given its historical
significance, space available for community recreation, and the fact that there is no
public open space nearby within an 800 meter radius further signifies its importance.
Research methodology involves development of ideas and theory, which relates
to the plaza design elements and behavior-production factor as well as specification of
variables to set standards for area surveys in gathering detailed behavioral data, and
conducting user interviews to answer the researches question and finding suitable ways
to improve the area in conjunction with the community.
A summary of findings from this study show that the design elements, of which,
are street and accessibility, sitting space, light and shade, sculpture, area division,
timing, and security, all have a direct affect the area usage behavior. Moreover, the
plaza's physical elements, at present, cannot adequately support any type of fitness or
sporting activities because the plaza area is not allocated to accommodate the type or
level of such activities that actually take place.
A proposal from this research based on analysis in physical, behavior and user
interviews can be concluded that the usage area should be clearly divided for each type
of activity to reduce any overlapping area, more access by the public should be allowed
a planting more large trees to generate shading in the plaza and to serve as
background for the Royal Statue, uncovering of selected views particularly from the road
and the pedestal, and making available public utilities such as washrooms to facilitate
the users.
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บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
การดําเนินชี วิตของคนเมืองในปั จจุบนั มุ่งเน้ นการพัฒนา ทัง้ ทางด้ าน เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม แต่การพัฒนาอย่างรวดเร็ ว อย่างไม่มีการวางแผนรองรั บนัน้ ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของคนเมือง เนื่องจากเมื่อสภาพเศรษฐกิจในเมืองมีการขยายตัว ปริ มาณประชากรที่
หลัง่ ไหลเข้ าสู่ศนู ย์กลางเมือง เพื่อแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าจึงเพิ่มขึ ้น และยังส่งผลให้ ความ
ต้ องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย ดังนันพื
้ ้นที่สว่ นมากในเมืองจึงเต็มไปด้ วยอาคารที่พกั อาศัย
และสํานักงานต่างๆ จนกระทั่งเกิดความแออัด จึงเกิดเป็ นความต้ องการในการพัฒนาพื ้นที่โล่ง
สาธารณะเพื่อลดความแออัดของเมือง และเป็ นพื ้นที่เพื่อรองรับกิ จกรรมนันทนาการของคนใน
ชุมชนอีกด้ วย
พื ้นที่ลานสาธารณะในอดีตนัน้ เป็ นพื ้นที่ที่ใช้ แสดงความเป็ นศูนย์กลางของย่าน หรื อช่วย
ส่งเสริ มให้ อาคารดูสง่างามขึ ้นเท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั การออกแบบลานสาธารณะจะต้ องคํานึงถึง
สภาพแวดล้ อมโดยรอบ เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่สร้ างขึ ้นเพื่อรองรับการประกอบกิจกรรมกลางแจ้ ง
ต่างๆ รวมไปถึงเพื่อเป็ นการเพิ่มพื ้นที่โล่งให้ กบั สังคมเมือง ที่เต็มไปด้ วยความแออัด และยากที่จะ
หาพื ้นที่โล่งส่วนตัวที่จะใช้ ในการพักผ่อนได้ จึงมีความคิดที่จะปรับปรุ งและเพิ่มพื ้นที่ลานขึ ้นใน
หลายพื ้นที่ เพื่อส่งเสริ มให้ เป็ นพื ้นที่ใช้ งานร่วมกันของคนในชุมชนเพื่อการพักผ่อน และเพื่อส่งเสริ ม
การมีปฎิสมั พันธ์กบั ผู้ใช้ งานคนอื่นๆ แต่ในปั จจุบนั รูปแบบในการออกแบบจัดวางองค์ประกอบของ
พื ้นที่ลานนันมั
้ กใช้ รูปแบบ หลักเกณฑ์ และองค์ประกอบตามประเทศอื่นที่เคยมีมาก่อน ซึง่ อาจไม่
ตอบสนองกับลักษณะทางกายภาพ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และรูปแบบกิจกรรมที่จะเกิดขึ ้นของคน
กรุ งเทพ ส่งผลให้ ลานบางแห่งถูกใช้ งานด้ วยกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม หรื ออาจมีปริ มาณผู้ใช้ งานไม่
เป็ นไปตามเป้าหมายในการออกแบบ
พื ้นที่ลานนัน้ แตกต่างจากพื ้นที่โล่งสาธารณะคือ พื ้นที่ลานจะมีพื ้นที่ส่วนมากเป็ นพื ้นแข็ง
เพื่อสะดวกในการประกอบกิจกรรมต่างๆทังในกิ
้ จวัตรประจําวัน และในงานเทศกาลพิเศษต่างๆ ทัง้
ยังสะดวกในการดูแลรั กษา แต่ในทางกลับกัน ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีอากาศร้ อน การทํา
กิจกรรมกลางแดดจึงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสําหรับคนในชุมชน ดังนันลั
้ กษณะของลานที่จะเกิดขึ ้นใน
ประเทศไทยจึง ต้ อ งคํ า นึง ถึ ง ลัก ษณะพฤติ ก รรมของคนไทย เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความพึง พอใจสํ า หรั บ
ผู้ใช้ งาน และผู้อยูอ่ าศัยในบริ เวณใกล้ เคียง โดยที่การศึกษาจะเน้ นพื ้นที่ลานสาธารณะที่สร้ างขึ ้น
1
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โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับการใช้ งานที่เป็ นกิจวัตรประจําวันของคนในชุมชน มากกว่ากิจกรรมที่
เกิดขึ ้นในวันพิเศษต่างๆ ดังนันจึ
้ งเลือกศึกษาพื ้นที่ลานสาธารณะที่อยู่ในย่านชุมชนพักอาศัย และ
ในบริ เ วณที่ มี พื น้ ที่ โ ล่ ง สาธารณะเพื่ อ การนัน ทนาการอยู่น้ อย รวมทัง้ เป็ นพื น้ ที่ ที่ มี ผ้ ู ใช้ งาน
หลากหลาย จากข้ อกําหนดเหล่านี ้จึงเลือกลานสาธารณะบริ เวณวงเวียนใหญ่เป็ นพื ้นที่ศึกษา ซึ่ง
นอกจากจะเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ข้า งต้ น แล้ ว นัน้ ยัง พบว่า ลานแห่ง นี ม้ ี ค วามสํ า คัญ ทางด้ า น
ประวัตศิ าสตร์ และถือได้ วา่ เป็ นพื ้นที่ศนู ย์กลางของชุมชนในฝั่ งธนบุรี
การออกแบบพื ้นที่ที่มีความเกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ และพฤติกรรมของ
มนุษย์นนจะต้
ั ้ องคํานึงถึงรูปแบบวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เนื่องจากรูปแบบวัฒนธรรมของคนแต่ละ
พื ้นที่จะเป็ นตัวกําหนดลักษณะเฉพาะ และความต้ องการซึง่ อาจต่างจากพื ้นที่อื่นๆ ดังนันการค้
้
นหา
แนวทางการออกแบบพืน้ ที่ลานสาธารณะที่ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมของพืน้ ที่นัน้ ๆ จึงเป็ น
จุดประสงค์หลักของการวิจยั นี ้ ซึ่งจะสามารถนําไปสู่หลักเกณฑ์ ในการจัดวางองค์ประกอบของ
พื ้นที่ลานสาธารณะ และนําไปประยุกต์ใช้ กบั พื ้นที่อื่นได้ ในอนาคต
2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ งานของลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่
2.2 เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการใช้ งานพื ้นที่ลานสาธารณะบริ เวณวงเวียนใหญ่ของคน
ในชุมชน
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ทางกายภาพของลานสาธารณะบริ เวณวงเวียนใหญ่ที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ งาน
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ขอบเขตของพื ้นที่ศกึ ษา
3.1.1 ตําแหน่งที่ตงั ้
- อยูใ่ นย่านพักอาศัย ซึง่ ผู้ใช้ งานสามารถเข้ ามาใช้ พื ้นที่โดยการเดิน
- ไม่มีพื ้นที่โล่งสาธารณะแห่งอื่นในระยะ 800 เมตร ซึง่ เป็ นระยะมากที่สดุ
ที่ผ้ ใู ช้ งานสามารถเดินมายังพื ้นที่ศึกษาได้ ด้วยเวลาไม่เกิน 30 นาที เพื่อต้ องการ
ทราบปริ มาณผู้ใช้ งานที่มีความคงที่หรื อใกล้ เคียงกัน
3.1.2 ลักษณะกิจกรรม
ต้ องเป็ นพื ้นที่ที่มีการทํากิจกรรมในเชิงกิจวัตร เนื่องจากต้ องการความคงที่
ของปริ มาณผู้ใช้ ที่เกิดจากกลุม่ ผู้ใช้ งานกลุม่ เดิม และมีการใช้ งานเป็ นประจํา เพื่อ
สามารถศึกษารูปแบบความต้ องการพื ้นที่ของคนในย่านได้
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3.1.3 กลุม่ ผู้ใช้ งาน
เลือกจากพืน้ ที่ที่มีกลุ่มผู้ใช้ งานหลากหลายช่วงอายุ และกิ จกรรม เพื่อ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ระหว่างช่วงอายุและลักษณะความต้ องการพื ้นที่ในการ
ประกอบกิจกรรมได้
3.2 ขอบเขตด้ านเนื ้อหา
3.2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่มีความเกี่ยวของกับพื ้นที่ลานสาธารณะ
3.2.2 ศึกษาข้ อมูลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับหลักเกณฑ์และองค์ประกอบ
ในการสร้ างพื ้นที่สาธารณะ
3.2.3 ศึกษาและเก็บข้ อมูลภาคสนามด้ านกายภาพของพื ้นที่ และด้ านการใช้ งาน
4.ขัน้ ตอนการวิจัย
4.1 การตังคํ
้ าถามในการวิจัยและข้ อสมมติฐานเพื่อกําหนดหัวข้ อในการศึกษา โดยการ
กําหนดความสําคัญของปั ญหา และตัวแปรที่ต้องการศึกษา
4.2 การเก็บข้ อมูลเบื ้องต้ น
ในขัน้ ตอนนี จ้ ะเป็ นการรวบรวมข้ อมูลที่ หาได้ จากเอกสาร และงานวิจัย เพื่อหาทฤษฎี
แนวคิด และหลักการเบื ้องต้ นที่มีความเกี่ยวข้ องกับการออกแบบและพฤติกรรมในการใช้ งานพื ้นที่
สาธารณะ
4.2.1 ทฤษฎี และแนวความคิดที่ เกี่ ยวกับแนวทางการออกแบบพื น้ ที่ ลานโล่ง
สาธารณะ เพื่อศึกษาลักษณะพื ้นฐาน และพัฒนาการของพื ้นที่โล่งสาธารณะ
4.2.2 รวบรวมข้ อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่ มีความเกี่ ยวเนื่ องกับเนือ้ หาที่
ศึกษา เพื่อกําหนดปั จจัยและตัวแปรที่มีผลต่อลักษณะทางพฤติกรรมที่ต้องทําการเก็บ
ข้ อมูล
4.2.3 การตังข้
้ อสังเกต และกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้ อง โดยการเลือกจากปั จจัยที่
พบจากการศึกษาแนวคิดต่างๆ และคาดว่าจะมีความเกี่ยวข้ องกับพื ้นที่ศกึ ษา
4.3 การสํารวจภาคสนาม
4.3.1 ใช้ การสังเกตการณ์ เพื่อทําการเก็บข้ อมูลเบื ้องต้ น ทังทางกายภาพของพื
้
้นที่
และเพื่อการกําหนดช่วงเวลาที่จะทําการเก็บข้ อมูลเชิงพฤติกรรม
4.3.2 จัดทําผังลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ศึกษาเพื่อบันทึกพฤติกรรม และ
ตําแหน่งการใช้ งาน
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4.3.3 ใช้ การบันทึกภาพเพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้ใช้ งานในแต่ละช่วงเวลา
4.4 การรวบรวมข้ อมูล
โดยการแยกหมวดหมู่ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ กัน ระหว่างข้ อมูลทางเอกสาร และข้ อมูล
ภาคสนามเพื่อนําไปใช้ ในการวิเคราะห์
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปปั ญหาและอุปสรรคที่พบในการศึกษา
4.6 สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาที่จะได้ ประกอบด้ วย
4.6.1 ประเภทของกิจกรรมที่เกิดขึ ้น โดยการบันทึกในแผนผังแบ่งตามช่วงเวลา
และรวบรวมข้ อมูลเชิงปริ มาณที่ได้ เป็ นตารางเพื่อเปรี ยบเทียบทุกช่วงเวลา
4.6.2 ประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากความบกพร่ องของพืน้ ที่ รวมทัง้ กิจกรรมที่มี
ความขัดแย้ งกัน โดยแจกแจงเป็ นข้ อๆ เพื่อนําไปสูก่ ารเสนอแนะวิธีการแก้ ไข
4.6.3 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาที่พบจากการ
วิจยั
5.ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
5.1 การวิ จัย นี ต้ ้ อ งการศึก ษาพฤติก รรมการใช้ ง านพื น้ ที่ ล านสาธารณะ เพื่ อวิ เ คราะห์
อุปสรรค และปั ญหา ที่เกิดจากการออกแบบ เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบพื ้นที่ลานสาธารณะ
ในอนาคต
5.2 ผลในการวิจยั นี ้จะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรื อองค์กรที่ต้องทําการออกแบบพื ้นที่
ลานสาธารณะ ในย่านพักอาศัย โดยนําผลที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการทํ า การวิ จัย พื น้ ที่ ล านสาธารณะบริ เ วณวงเวี ย นใหญ่ นี ้ เป็ นการศึก ษาเพื่ อ หา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางกายภาพและสภาพพฤติกรรมของผู้ใช้ งาน เพื่อผลทางด้ าน
ปริ มาณคือ มีพืน้ ที่ สําหรั บกิ จกรรมต่างๆเพียงพอหรื อไม่และทางด้ านคุณภาพคือพืน้ ที่ เหล่านัน้
รองรั บการใช้ ง านได้ ดีหรื อไม่ จึง ต้ อ งทํ า การศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อค้ น หา
หลัก การและแนวคิ ด ต่ า งๆซึ่ ง สามารถนํ า ไปเป็ นแนวทางในการศึก ษาพื น้ ที่ ศึ ก ษาได้ โดยใน
การศึกษาจะประกอบไปด้ วย ความหมายและประเภทของพื ้นที่เปิ ดโล่ง ความหมายของพื ้นที่ลาน
สาธารณะ ประเภทของลานสาธารณะ ประโยชน์ใช้ สอย และเนื ้อหาส่วนที่สามารถนําไปใช้ ในการ
กําหนดตัวแปรการวิจยั เพื่อใช้ ในการเก็บข้ อมูล ประกอบด้ วย ปั จจัยที่ส่งผลต่อลักษณะของพื ้นที่
ลาน ปั จจัยและองค์ประกอบที่ต้องคํานึงถึงในการออกแบบ พฤติกรรมและกิจกรรมที่เกิดขึ ้นบน
พื ้นที่สาธารณะ รวมถึงลักษณะของผู้ใช้ งาน
1. ความเป็ นมาของพืน้ ที่ลานสาธารณะ
ในปั จจุบนั พื ้นที่เมืองมีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว มีประชากรหลัง่ ไหลเข้ าสู่ศนู ย์กลางเมือง
ด้ ว ยวัต ถุป ระสงค์ ที่ แ ตกต่า งกัน ไป ทัง้ เพื่ อ การประกอบอาชี พ เพื่ อ การศึก ษา และเพื่ อ ความ
สะดวกสบายต่างๆ จึงมีการเพิ่มขึ ้นของอาคาร แห่งที่อยูอ่ าศัยอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ เกิดภาวะความ
แออัด ในภายหลังจึงเกิ ดความต้ องการพืน้ ที่ โล่งสาธารณะของชุมชน เพื่อลดความแออัด เป็ น
สภาพแวดล้ อมที่ดีของเมือง และเป็ นพื ้นที่สว่ นกลางในการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น การค้ า การสัญจร
การพักผ่อน และนันทนาการ
1.1 ความหมายของพืน้ ที่เปิ ดโล่ ง
พื ้นที่เปิ ดโล่ง(open space) คือที่วา่ งผืนใหญ่ที่มีหน้ าที่เฉพาะอย่างในเชิง 3 มิติ ซึง่
สามารถแบ่งเป็ นที่วา่ งย่อยๆที่มีหน้ าที่เฉพาะต่างกัน และมีที่วา่ งส่วนหนึง่ เป็ นตัวเชื่อมต่อกัน ทําให้
มนุษย์สามารถเข้ าถึงสถานที่นนั ้ เข้ าใจหน้ าที่ของที่วา่ งและใช้ งานตามวัตถุประสงค์ของที่วา่ งแต่ละ
อย่างได้ เช่น การเข้ าไปในบริเวณหนึง่ เดินผ่านแนวทางเดินและแยกไปยังพื ้นที่กิจกรรมต่างๆ อาจ
มีลานโล่งบริ เวณทางเข้ าซึง่ มีวตั ถุประสงค์ให้ เป็ นส่วนเชื่อมต่อกับกิจกรรมย่อยต่างๆ ซึง่ พื ้นที่แต่ละ
ส่วนจะแสดงคุณลักษณะของการใช้ งานเฉพาะออกมาอย่างชัดเจน และคนทัว่ ไปสามารถเข้ าใจ
วัตถุประสงค์ของการใช้ งานได้ เป็ นอย่างดี
5
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พื ้นที่เปิ ดโล่ง ตามคําจํากัดความของ สุพกั ตรา สุทธสุภา(2540) คือพื ้นที่ที่ไม่มีสิ่งก่อสร้ าง
ปกคลุม และช่วยทําให้ ความหนาแน่นของพื ้นที่โดยรอบลดลง สามารถสร้ างสุนทรี ยภาพให้ ผ้ คู นที่
ประกอบกิจกรรมอยู่ในพืน้ ที่และผู้ที่ได้ พบเห็น และยังมีประโยชน์ เพื่อการนันทนาการ และการ
สัญจร พื ้นที่เปิ ดโล่งจึงเป็ นองค์ประกอบสําคัญในผังเมือง จึงต้ องมีการวางแผนและจัดการเพื่อ
อนุรักษ์ หรื อให้ ได้ มาซึง่ พื ้นที่นนั ้
การวางพื ้นที่เปิ ดโล่งในผังเมืองอย่างสมบูรณ์ สามารถใช้ แนวความคิดในเรื่ องระบบที่ตงั ้
ั้
้นที่เปิ ดโล่งจัด
ของพื ้นที่เปิ ดโล่งเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย ซึง่ แนวความคิดหลักเกี่ยวกับระบบที่ตงของพื
ได้ เป็ นสองกลุม่ ด้ วยกัน
1.1.1 การรวมกันและมีการต่อเนื่อง (concentrated and continuous)
แนวความคิดนี ้ ต้ องการที่จะรวมพื ้นที่เปิ ดโล่งให้ อยูจ่ ดุ เดียว
หรื อมีความ
ต่อเนื่องกันไป เพื่อช่วยในการจัดรูปร่างของเมือง และช่วยลดความหนาแน่นของเมือง ซึง่
อาจเชื่อมโยงกันด้ วยพื ้นที่เปิ ดโล่งเอง ด้ วยทางเท้ าหรื อทางจักรยาน ซึง่ ที่เปิ ดโล่งลักษณะนี ้
มักมีขนาดใหญ่ เช่น วนอุทยาน และมักเชื่อมโยงกับองค์ประกอบทางธรรมชาติ เช่น แนว
ภูเขา แม่นํ ้า และสวนสาธารณะต่างๆในเมือง
1.1.2 การกระจายโดยทัว่ ไป (dispersed)
แนวความคิดนี ้จะตรงข้ ามกับแนวความคิดแรก โดยเป็ นการกระจายพื ้นที่เปิ ดโล่ง
เล็กๆไปตามจุดต่างๆของเมือง เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงได้ สะดวก ทังจากการเดิ
้
นเท้ า หรื อ
จักรยาน เช่น ลานหน้ าอาคาร สนามเด็กเล่น ลานโล่งระหว่างอาคารต่างๆในเมือง
หากจะจัดระบบพื ้นที่โล่งในเมืองให้ ได้ อย่างสมบูรณ์ จําเป็ นจะต้ องใช้ แนวความคิดทังสอง
้
แบบประกอบกันคือ ในเมืองๆหนึง่ ควรจะมีพื ้นที่เปิ ดโล่งขนาดใหญ่ และขนาดเล็กผสมผสานกันไป
1.2 ประเภทของพืน้ ที่เปิ ดโล่ งภายในเมือง
ั นาการทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้
ในปั จจุบนั วิถีชีวิต วัฒนธรรม และวิวฒ
ความต้ องการใช้ พื ้นที่โล่งสาธารณะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ทังนี
้ ้ Clare Cooper Marcus
และ Carolyn ได้ ทําการศึกษา เพื่อจําแนกประเภทของพื ้นที่เปิ ดโล่งในประเทศอเมริ กา โดย
สามารถจัดประเภทตามลักษณะและรูปแบบทางกายภาพและกิจกรรมของพื ้นที่ ออกเป็ น 5
ประเภทคือ
1.2.1 พื ้นที่เปิ ดโล่งสาธารณะข้ างทางสัญจร (The Street Plaza)
้ โดยอาจเป็ นส่วนหนึง่ ของทางเดิน
เป็ นพื ้นที่รองรับผู้ใช้ งานในเส้ นทางสัญจรนันๆ
เท้ า หรื อเป็ นพื ้นที่แยกออกไปก็ได้ (ภาพ 2.1-2.2) พื ้นที่เปิ ดโล่งในลักษณะนี ้นัน้ จะต้ องมี
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ขอบเขตแบ่งแยกจากพื ้นที่ถนนอย่างชัดเจน โดยอาจใช้ แนวต้ นไม้ แนวรัว้ เสา หรือระดับ
พื ้นก็ได้ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ร้ ูสกึ ปลอดภัย ในบางครัง้ พื ้นที่เปิ ดโล่งข้ างทางสัญจรนี ้อาจมีการเพิ่ม
กิจกรรม เช่นการค้ าขาย การจัดแสดงต่างๆ เพื่อสร้ างชีวิตชีวาให้ กบั ผู้ใช้ เส้ นทาง

ภาพ 2.1 princeton university, New Jersey
ที่มา : http://www.princeton.edu/presskits/
campusplan/

ภาพ 2.2 Tramway Plaza ,New York
ที่มา : http://www.bridgeandtunnelclub.com/

1.2.2 พื ้นที่เปิ ดโล่งหน้ าอาคารทางธุรกิจ (The Corporate Foyer)
พื ้นที่เปิ ดโล่งหน้ าอาคารทางธุรกิจนี ้ เป็ นที่ชมุ นุมพบปะกันตามสังคม และยังมี
หน้ าที่เป็ นตัวช่วยประสานอาคาร หรื อกลุม่ อาคารต่างๆของเมืองเข้ าด้ วยกัน เป็ นสถานที่ที่
ทําให้ เมืองไม่แลดูแน่นอึดอัดจนเกินไป ช่วยในการถ่ายเทอากาศ และมีที่เปิ ดโล่งสําหรับ
แสงสว่างมากขึ ้น ในบางช่วงเวลา พื ้นที่เปิ ดโล่งนี ้จะมีหน้ าที่รองรับกลุม่ คนที่ออกจาก
อาคาร เช่นในเวลาเลิกงาน โดยส่วนมากที่ตงของพื
ั้
้นที่เปิ ดโล่งรูปแบบนี ้จะอยูด่ ้ านหน้ าของ
อาคารสํานักงานขนาดใหญ่ หรื อห้ างสรรพสินค้ า(ภาพ2.3-2.4)

ภาพ 2.4 ลานหน้ าห้ าง Yes APM ,Seoul
ภาพ 2.3 Freedom Tower West Plaza
ที่มา : http://winnerfirmansyah.wordpress.com/
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1.2.3 พื ้นที่เปิ ดโล่งสาธารณะในลักษณะพื ้นที่สีเขียว (The Urban Oasis)
พื ้นที่เปิ ดโล่งลักษณะนี ้มักเป็ นสวนสาธารณะ และบริเวณสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
ภายในเมือง ซึง่ เป็ นสิง่ จําเป็ นที่ชว่ ยให้ เมืองมีความสวยงาม ร่มรื่น เป็ นบริการทางสังคมซึง่
มีผลทังทางร่
้
างกาย และจิตใจ ผู้ใช้ สวนสาธารณะเป็ นประชากรในทุกกลุม่ อายุ แต่มี
จํานวนมากน้ อยแตกต่างกัน ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ระยะทางที่เดินมา และชนิดของพื ้นที่กิจกรรมใน
สวนสาธารณะที่ตอบสนองความต้ องการ และกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็ นการพักผ่อน เช่น
นัง่ ชมธรรมชาติ มาสูดอากาศบริสทุ ธิ์ และบางส่วนมาออกกําลังกาย สวนที่มีผ้ ใู ช้ งานเป็ น
ประจําคือสวนขนาดเล็กที่อยูล่ ะแวกบ้ าน(ภาพ2.5 - 2.6)

ภาพ 2.5 Grant Park, Atlanta
ที่มา : http://www.flickr.com/groups/grantpark/
discuss/

ภาพ 2.6 The Great Lawn,Tokyo
ที่มา : http://landscapeonline.com/
research/article/16092

1.2.4 พื ้นที่เปิ ดโล่งสาธารณะบริเวณจุดเปลี่ยนการคมนาคม (The Transit Foyer)
พืน้ ที่ เปิ ดโล่งลักษณะนี ม้ ักอยู่ในพืน้ ที่เมืองที่ มีการเชื่อมต่อการคมนาคมหลาย
ประเภทเข้ าด้ วยกัน โดยผู้ใช้ งาน จะไม่ได้ ใช้ เวลาในพื ้นที่มากนัก มักเป็ นการเดินผ่านเพื่อ
เปลี่ยนการคมนาคม แต่องค์ประกอบต่างๆภายในพื ้นที่มีผลอย่างมากต่อความสะดวกใน
การใช้ งาน เช่น การเปลี่ยนการเดินทางจากรถไฟฟ้า ไปยังรถโดยสาร ที่ต้องการความ
รี บเร่งก็จะไม่มีพื ้นต่างระดับ หรื อมีเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ (ภาพ2.7-2.8)
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ภาพ 2.7 Portland Pioneer Square ,Washington
ที่มา : http://www.chasepratt.com/?p=175

ภาพ 2.8 the Gold Line
ที่มา : http://arcadiasbest.com/2010/12/

1.2.5 พื ้นที่เปิ ดโล่งสาธารณะขนาดใหญ่อนั เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง (The Grand
Public Place)
พืน้ ที่ เปิ ดโล่งลักษณะนี ม้ ัก อยู่ใกล้ กับศูน ย์ กลางของเมื อง (ภาพ 2.9-2.10) ซึ่ง
ประกอบไปด้ วยอาคารหรื อย่านต่างๆที่มีความสําคัญมาตังแต่
้ อดีต โดยพื ้นที่เหล่านี ้มักมี
หน้ าที่ในการสร้ างความยิ่งใหญ่ให้ กบั อาคารข้ างเคียงหรื ออนุสาวรี ย์

ภาพ 2.9 Plaza Murillo, La Paz
ที่มา : http://gosouthamerica.about.com/cs/
bolivia/l/blpixLaPaz3.htm

ภาพ 2.10 Plaza Mayer , Madrid
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plaza_
Mayor,_Madrid .jpg

้ หลากหลาย จากการศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นพบว่า
รูปแบบที่วา่ งสาธารณะในชุมชนเมืองนันมี
องค์ประกอบและลักษณะของที่วา่ งที่มีลกั ษณะเป็ นลานโล่งนัน้ ไม่สามารถนํามาใช้ ภายในกรุงเทพ
ได้ โดยตรง ต่างจากที่วา่ งประเภทอื่นๆ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างจากประเทศทาง
ตะวันตกที่เป็ นต้ นแบบของพื ้นที่เปิ ดโล่งลักษณะนี ้ จึงเห็นว่าควรมีการศึกษารูปแบบลานสาธารณะ
ที่เกิดขึ ้นในกรุงเทพปั จจุบนั และวิเคราะห์หาอุปสรรค เพื่อเป็ นแนวทางพัฒนาพื ้นที่ลานในอนาคต
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2. ความหมายของพืน้ ที่ลานสาธารณะ
ลานในเมือง หรื อพื ้นที่เปิ ดโล่งในเมือง (square plaza หรื อ piazza) นันได้
้ รูปแบบมาจาก
ประวัตศิ าสตร์ ของประเทศแถบยุโรป “สามารถพบลานในเมืองได้ทวั่ ไปในเมืองทีส่ บั สนวุ่นวาย มัน
อาจเป็ นแค่พืน้ ทีท่ ีย่ ืน่ ออกมาจากถนน ใช้เป็ นทีห่ ลบภัยชัว่ คราวจากรถม้าและคนเดิ นถนนทีเ่ ร่ งรี บ”
French(1978) การออกแบบลานในเมืองนันมี
้ อยูห่ ลายรูปแบบ ดังที่ในหนังสือ The Ten Books of
Architecture ของ Alberti(1959) เขียนไว้ วา่ “น่าทีจ่ ะมีการวางลานในเมืองไว้หลายๆแห่ง บางแห่ง
มีไว้เป็ นพืน้ ทีซ่ ื ้อขายสิ นค้าในยามบ้านเมื องสงบ หรื อบางแห่งใช้เป็ นสนามเด็กเล่นและทีอ่ อกกําลัง
้
กาย บางแห่งในช่วงทีม่ ี สงครามก็ใช้เป็ นทีว่ างเสบี ยงอาหารและฟื นเพือ่ การสูร้ บ” จึงเห็นได้ วา่ ตังแต่
อดีต พื ้นที่ลานในเมืองถูกใช้ งานเป็ นพื ้นที่รวมกิจกรรมต่างๆของคนในพื ้นที่
ปั จ จุบัน มี ล านในเมื อ งหลายลัก ษณะ เพื่ อ รองรั บ กิ จ กรรมต่ า งๆทัง้ ตลาดนัด (market
square) ลานงานแสดง(parade square) ลานสนาม(green square) ลานหน้ าโบสถ์(church
square) ลานในหมู่บ้าน(residential square) ลานในสถานศึกษา(collegiate square) ลานหน้ า
ศาลากลางชุมชน(civic square) ลานถนนในเมือง(mall) และเกาะกลางถนน (traffic island)
โดยทัว่ ๆไปแล้ ว ลานหรื อพื ้นที่เปิ ดโล่งในเมือง จะเป็ นบริเวณที่มีผิวดาดแข็งและมีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่
ปิ ดล้ อมคือมี การล้ อ มรอบด้ ว ยอาคาร สิ่ง ก่ อสร้ าง และจะติด ถนนอย่า งน้ อ ยหนึ่ง ด้ า น จนอาจ
ล้ อมรอบทุกด้ าน บนพื ้นที่ลานนันจะประกอบไปด้
้
วยส่วนประกอบที่ดึงดูดกลุ่มคนหลายประเภท
และเอื ้ออํานวยต่อการพบปะของผู้คน เช่น นํ ้าพุ ม้ านัง่ ที่หลบแดดหรื อฝน และต้ นไม้ และเมื่อลาน
ตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่ที่มีผ้ คู นบนท้ องถนนจํานวนมากก็มกั ประสบความสําเร็จในการใช้ งานได้ อย่างดี
ลานหรื อพื ้นที่เปิ ดโล่งในเมือง (square) และสวนสาธารณะในเมือง (urban park) จะมี
วัตถุประสงค์ที่ตรงกันข้ าม ลานหรื อพื ้นที่โล่งจะเป็ นบริเวณซึง่ รวมผู้คนมาทํากิจกรรมร่วมกัน และ
เป็ นกิจกรรมที่มีความเข้ มข้ นสูง เช่น ค้ าขาย ส่วนสวนสาธารณะในเมือง เป็ นบริ เวณที่ผ้ คู นไม่
ต้ องการทํากิจกรรมร่วมกัน ต้ องการการกระจายตัวบนพื ้นที่ และมักเป็ นกิจกรรมที่มีความเข้ มข้ น
น้ อย เช่น การพบปะกัน
พื ้นที่เปิ ดโล่งมีหลายประเภท แตกต่างกันตามที่ตงั ้ ซึง่ เป็ นองค์ประกอบในการวางแผน
พัฒนาพื ้นที่เปิ ดโล่งในผังเมือง ซึง่ ต้ องคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชน เนื่องจากเป็ นผู้ใช้ งาน
หลัก ประชาชนมักต้ องการพื ้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่หลากหลายจึงจําเป็ นต้ องมีพื ้นที่เปิ ดโล่งหลาย
รูปแบบที่แต่ละชุมชนสามารถเข้ าถึงได้ นอกจากนี ้ประชาชนยังมีความคาดหวังในคุณภาพ และ
ปริมาณของพื ้นที่เปิ ดโล่ง คือต้ องการให้ มีหลายแห่ง พร้ อมทังต้
้ องมีความสวยงาม
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3. ประโยชน์ ใช้ สอยของลานสาธารณะ
แนวคิดการใช้ พื ้นที่ลานสาธารณะในเมืองนัน้ ต้ องให้ ความสําคัญกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ ้น
(Time-Saver Standards for Urban Design 2003) โดยที่กิจกรรมเป็ นไปได้ ทงรู
ั ้ ปแบบการใช้ งาน
และในเชิงของสัญลักษณ์ ที่สําคัญของเมือง นอกจากนีห้ ากกล่าวถึงลักษณะทางกายภาพและ
แนวคิดทัว่ ไปที่มีต่อพื ้นที่ว่างในเมือง พบว่าในการกําหนดพื ้นที่ว่างจะต้ องไม่ยึดติดกับขนาดหรื อ
มาตราส่วนใดๆ และจะต้ องให้ ความสําคัญกับความต้ องการในการใช้ งานเป็ นหลัก เพื่อสนองต่อผู้
ใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในปั จจุบนั พื ้นที่ว่างในเมืองมักถูกมองว่าเป็ นสถานที่สําหรับจอดรถของ
คนในเมื อ ง แต่ ใ นความเป็ นจริ ง พื น้ ที่ เ หล่ า นี ้ คื อ พื น้ ที่ ที่ จ ะแสดงออกถึ ง ความเป็ นตัว ตนที่ มี
เอกลัก ษณ์ และสามารถสร้ างความประทับใจแก่ ผ้ ูคน โดยประโยชน์ ใช้ สอยของพื น้ ที่ เ ปิ ดโล่ง
สาธารณะประเภทลานโล่งนัน้ สามารถสรุปและแบ่งได้ เป็ น 6 ประเภทคือ
3.1 เพื่อการค้ า เป็ นสถานที่เพื่อการแลกเปลี่ยนสินค้ าและบริ การ ซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ นรูปของ
ตลาด ซึง่ อาจมีเป็ นประจําทุกวันหรื อเกิดขึ ้นในบางโอกาส ลานโล่งเพื่อการค้ านี ้ อาจมีมากกว่า 1
แห่งในเมืองหนึง่ และในเมืองบางแห่งอาจไม่มีลานโล่งเพื่อการค้ าขายโดยเฉพาะ แต่อาจมีการใช้
พื ้นที่ถนนซึง่ มีความกว้ างกว่าจุดอื่นๆแทน(ภาพ 2.11)

ภาพ 2.11 ลานสาธารณะเพื่อการค้ า

3.2 เพื่อกิจกรรมทางสังคม เป็ นจุดที่มีการชุมนุมของคนจํานวนมาก เพื่อกระทํากิจกรรม
ทางสังคม การเมือง การทหาร (ภาพ 2.12)

ภาพ 2.12 ลานสาธารณะเพื่อกิจกรรมทางสังคม
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3.3 เพื่อการนันทนาการ ทังนี
้ ้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในรูปแบบสงบเงียบ แบบรื่ นเริง และ
การเล่น กี ฬ า บริ เ วณลานโล่ง ประเภทนี จ้ ะถูก ใช้ เ ป็ นพื น้ ที่ เ ปิ ดโล่ง สาธารณะของเมื อ ง คล้ า ย
สวนสาธารณะ(ภาพ 2.13)

ภาพ 2.13 ลานสาธารณะเพื่อการนันทนาการ

3.4 เพื่อการคารวะ ศรัทธา มักเป็ นลานโล่งบริ เวณทางเข้ าด้ านหน้ า หรื อรอบๆอาคารทาง
ศาสนา เพื่อเสริ มความสง่างามของอาคารและเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา(ภาพ 2.14)

ภาพ 2.14 ลานสาธารณะเพื่อคารวะ ศรัทธา

3.5 เพื่อเน้ นให้ เห็นความสําคัญ หรื อความเป็ นเอกลักษณ์ของอาคารที่มีความสําคัญ เช่น
บริ เวณพระที่นงั่ อนันตสมาคม บริเวณอนุสาวรี ย์ และอนุสรสถาน เป็ นต้ น (ภาพ 2.15)

ภาพ 2.15 ลานสาธารณะเพื่อเน้ นให้ เห็นอาคารสําคัญ
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3.6 เพื่อผลทางด้ านการมองเห็น ความต้ องการพื ้นที่เปิ ดโล่งบริ เวณรอบอาคารสําคัญ หรื อ
สิง่ ที่เป็ นเอกลักษณ์หรื อสัญลักษณ์ของเมือง เพื่อผลทางด้ านความงาม และในบางกรณีอาจเป็ น
พื ้นที่รองรับคนจํานวนมากที่ออกจากอาคารกิจกรรมขนาดใหญ่ (ภาพ 2.16)

ภาพ 2.16 ลานสาธารณะเพื่อผลทางการมองเห็น

4. ปั จจัยที่มีผลต่ อลักษณะของพืน้ ที่ลานสาธารณะ
4.1 ปั จจัยทางวัฒนธรรม
4.1.1 สภาพเศรษฐกิจ สาเหตุการรวมกลุม่ กันในบริ เวณพื ้นที่สาธารณะลักษณะ
ลานโล่งเพื่อการค้ า การตลาด ธุรกิจหรื อผลผลิต ประโยชน์ใช้ สอยในทางเศรษฐกิจนี ้ มีผล
ต่อ ขนาด รูปร่าง และตําแหน่งที่ตงของลานโล่
ั้
งอย่างมาก
4.1.2 สภาพทางการเมือง บริ เวณลานโล่งที่ถกู ใช้ เพื่อการรวมกลุ่มทางการเมือง
หรื อการทหาร มีความสําคัญในยุคสมัยที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่ประชาชนมี
ส่วนร่ วมกับการเมือง จึงมีการรวมกลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง
และเป็ นที่ชุมนุมของกลุ่มคนจํ านวนมาก ดังนัน้ ขนาดและสัดส่วนมักจะแสดงให้ เห็นถึง
ความยิ่งใหญ่ ความสง่างาม และความเป็ นพิธีการ
4.1.3 สภาพทางสัง คม เกิ ดเป็ นพื น้ ที่ ใ นการรวมกลุ่ม คนที่ มี ความสนใจในสิ่ง
เดียวกัน เช่นความสนใจในศิลปะ วัฒนธรรม การแสดง ดนตรี กีฬา หรื อการพักผ่อนหย่อน
ใจ และในบางกรณีอาจรวมไปถึงการพบปะกันทางการเมืองและศาสนา
4.1.4 สภาพความเชื่ อ ทางศาสนา เกิ ด การรวมกลุ่ม กัน ทางศาสนาเพื่ อ การ
ประกอบพิธีกรรม การสวดมนต์ ฟั งเทศน์ พื ้นที่เปิ ดโล่งสาธารณะที่เกิดจากอิทธิ พลทาง
ศาสนานี ้ มักอยู่ในตําแหน่งต่อเนื่องกับศาสนสถาน เช่นวัด โบสถ์ วิหาร ในบางครัง้ ก็ทํา
หน้ าที่เป็ นเสมือนลานทางเข้ าด้ านหน้ าอาคาร เพื่อให้ ศาสนสถานแห่งนันเด่
้ นสง่ามากขึ ้น ดู
มีความสําคัญโดดเด่นเหนือกว่าอาคารอื่นโดยรอบ
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4.1.5 ความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ การเกิดลานโล่งเนื่องมาจากการพัฒนา
ปรับปรุงลานโล่งเดิมที่มีอยู่ เช่น ลานโล่งของเมืองในยุคกลาง มีพฒ
ั นาการมาจาก Forum
ของชาวโรมัน หรื อบางครัง้ เกิดจากอาคารที่มีความสําคัญเดิมเป็ นหลัก เช่น ลานโล่งใน
บริเวณปราสาท โบสถ์วิหาร ที่มีความสําคัญอันเป็ นศูนย์กลางของเมือง
อย่างไรก็ตาม พื ้นที่ลานสาธารณะ เป็ นที่รวมกลุ่มกิจกรรมของเมืองหลากหลายรู ปแบบ
หรื ออาจมีการรวมประโยขน์ใช้ สอยหลายประเภทเข้ าด้ วยกัน แต่จะมีประโยชน์ใช้ สอยข้ อใดข้ อหนึ่ง
ที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ นเป็ นประโยชน์ใช้ สอยหลักที่เด่นชัดและเป็ นเอกลักษณ์ของพื ้นที่นนั ้
4.2 ตําแหน่ งที่ตงั ้ ของลานสาธารณะ
ที่ตงของบริ
ั้
เวณลานสาธารณะในเมือง จะชี ้ให้ เห็นประโยชน์ใช้ สอยหรื อการใช้ งานของ
สถานที่นนๆได้
ั ้ อย่างชัดเจน อันเป็ นผลมาจากความต้ องการของประชาชนและแนวความคิดในการ
วางผังซึง่ จากการศึกษาสามารถจําแนกตามตําแหน่งที่ตงได้
ั ้ ดงั นี ้
4.2.1 บริ เ วณใจกลางเมื อง บริ เ วณลานโล่ง นัน้ มัก จะเป็ นศูย น์ ก ลางของถนน
อาคาร หรื อเป็ นศูนย์ กลางของการขยายตัวของเมืองทัง้ หมด ใช้ ทํากิจกรรมการค้ า หรื อ
กิจกรรมสําคัญของชุมชน
4.2.2 บริ เวณจุดตัดกันของถนนสายหลัก เกิดเป็ นสามแยก สี่แยก หรื อวงเวียน ใน
บางครัง้ อาจเป็ นจุดเดียวกับศูนย์กลางของเมืองก็ได้
4.2.3 บริ เ วณโดยรอบอาคารที่ มี ค วามสํ า คัญ จะเป็ นเสมื อ นทางเข้ า หลัก ไปสู่
อาคารสาธารณะ สาลากลาง โบสถ์ ตลาด หรื ออยู่ในบริ เวณย่านธุรกิจ ความสําคัญของ
ลานโล่งประเภทนี ้ จะเห็นจากการที่อาคารและบริ เวณโดยรอบดูเสมือนจะหันหน้ าเข้ าหา
ศูนย์กลางเดียวกัน
4.2.4 บริ เวณประตูทางเข้ าเมือง ส่วนมากเมืองในสมัยกลางมักจะมีลานโล่งอยู่
ภายในกําแพงเมือง ตรงจุดประตูทางเข้ าเมือง หรื อเป็ นเพียงจุดหยุดพัก ลานโล่งบริ เวณ
ประตูทางเข้ าเมืองนี ้มักจะมีถนนแยกหลายสาย กระจายไปสูส่ ว่ นต่างๆของเมือง
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5. ปั จจัยที่ต้องคํานึงถึงในการออกแบบ
5.1 ปั จจัยทางด้ านกายภาพ
พื ้นที่เปิ ดโล่งสาธารณะเป็ นพื ้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมทางสังคมซึง่ มีมาเป็ นเวลายาวนาน ใน
ทุกๆเมือง ซึง่ ลักษณะและรูปแบบจะมีความแตกต่างกันออกไป โดย Richard Hedman และ
Andrew Jaszewski ได้ ทําการศึกษาและเขียนไว้ ในหนังสือ Fundamental of Urban Design
ุ ภาพมีดงั นี ้
(1984) ว่าปั จจัยที่ทําให้ พื ้นที่เปิ ดโล่งสาธารณะมีคณ
5.1.1 ขนาดของพื ้นที่ (Size) ในสถานที่และสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกัน ขนาด
ของพื ้นที่ที่เหมาะสมก็จะมีความแตกต่างกันไปด้ วย โดยส่วนมากขนาดที่เหมาะสม มัก
กําหนดจากระยะการมองเห็น ความสัมพันธ์กบั ความสูงของอาคารโดยรอบ หรื อสิง่ ที่ปิด
ล้ อมพื ้นที่เป็ นหลัก
5.1.2 ความสูงของสิง่ ปิ ดล้ อมรอบพื ้นที่ (Height of Frame) ควรมีความสัมพันธ์
กับขนาดพื ้นที่ และขนาดของสิง่ ปิ ดล้ อม ไม่ควรมีขนาดที่แตกต่างกันมากเกินไป สามารถ
ถ่ายเทอากาศและรับแสงแดดได้ อย่างพอเหมาะ
หากความสูงของสิ่งปิ ดล้ อมต่อระยะห่างที่ผ้ สู งั เกตยืนอยู่เป็ น 1ต่อ1 จะทําให้ เห็น
ยอดตึกเป็ นมุม 45องศา จะรู้ สึกปิ ดล้ อมมากเนื่องจากปกติสายตาของมนุษย์ จะทํามุม
ตอนบนเพียง 30องศาเท่านัน้ ถ้ าความสูงของสิง่ ปิ ดล้ อมเท่ากับครึ่งหนึ่งของระยะทางที่เรา
ยืนห่างจากสิ่งปิ ดล้ อมนัน้ หรื ออัตราส่วน 1ต่อ2 มุมที่เกิ ดขึน้ คือ 30องศา ซึ่งเท่ากับมุม
สายตาของเราพอดี จึงส่งผลให้ ร้ ู สกึ ปิ ดล้ อมเพียงครึ่งเดียว หากความสูงลดลงเหลือ 1ต่อ3
มุมที่เห็นยอดตึกจะเหลือ 18องศา ระยะนี ้จะทําให้ สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ภายนอกพื ้นที่
ได้ อย่างชัดเจน และเมื่อความสูงของสิ่งปิ ดล้ อมลดลงจนเหลือ 1ต่อ4 มุมมองยอดตึกจะ
เหลือเพียง 14องศา พื ้นที่แห่งนันจะไม่
้
ร้ ูสกึ ถูกปิ ดล้ อมอีกต่อไป(ภาพ 2.17) นอกจากนี ้ การ
ปิ ดล้ อมพื ้นที่บางส่วนยังส่งผลให้ เกิดความรู้ สึกพิเศษกับแนวเส้ นทาง บ่งบอกความเป็ น
พื ้นที่สําคัญ และสามารถเสริ มคุณสมบัติด้านรู ปทรงของที่ว่าง และใช้ ในการเน้ นแนวแกน
เพื่อสร้ างสุนทรี ยภาพให้ แก่พื ้นที่

ภาพ 2.17 ระดับความปิ ดล้ อมพื ้นที่
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5.1.3 รู ปร่ าง (Shape) พื ้นที่ซงึ่ มีขอบเขต รูปร่าง รูปทรงที่ชดั เจนและเด่นชัด ง่าย
ต่อการรับรู้และจดจําของคนทัว่ ไป
5.1.4 สัณฐานของพื ้น (Floor Configuration) หรื อภูมิประเทศ ระดับพื ้น ความ
ลาดชัน การเสริมความงามและตอบสนองประโยชน์ใช้ สอยและกิจกรรมต่างๆ
5.1.5 ความต่อเนื่อง (Continuity) การต่อเนื่องกันของพื ้นที่ว่าง และการเชื่อมโยง
อาคาร และกลุม่ อาคารเข้ าด้ วยกัน
5.1.6 ลักษณะเฉพาะของพื ้นที่ (Architectural Characteristics) คุณภาพพื ้นที่ที่
เกิ ด จากสุน ทรี ย ภาพของอาคาร หรื อ งานสถาปั ต ยกรรมที่ ดี ซึ่ง ล้ อ มรอบอยู่ โดยยัง มี
คุณสมบัตเิ ป็ นเอกลักษณ์ของพื ้นที่
5.1.7 ขอบเขตของพื ้นที่ (Boundaries) จะถูกกํ าหนดโดยองค์ประกอบ 3 สิ่ง
ในทางสามมิติ ให้ เกิดเป็ นพื ้นที่ที่เหมาะสมคือ

ภาพ 2.18 ระนาบพื ้น

ภาพ 2.19 ระนาบผนัง

ภาพ 2.20 ระนาบเพดาน

- ระนาบพื ้น หรื อระนาบแนวนอน ซึง่ จะถูกกําหนดโดยแนวอาคาร ถนน ทางเท้ า
หรื อด้ วยลวดลวยบนวัสดุปพู ื ้น(ภาพ 2.18)
- ระนาบผนังหรื อระนาบแนวตัง้ คือ โครงสร้ างต่างๆโดยรอบ เช่น อาคาร กําแพง
รัว้ แนวเสา แนวต้ นไม้ ซึง่ เป็ นตัวกําหนดอาณาเขต และปริ มาตรของพื ้นที่ (ภาพ
2.19)
- ระนาบเพดาน หรื อระนาบระดับเหนือศีรษะ มักจะไม่มีขอบเขตที่แน่นอน แต่จะ
เปิ ดโล่งสูท่ ้ องฟ้า (ภาพ 2.20)
5.1.8 ถนนและการเข้ าถึง (Street)
การเชื่อมต่อระหว่างพื น้ ที่ลานและพืน้ ที่ภายนอก เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
ปริ มาณผู้ใช้ งาน ทางเท้ าที่ สามารถเดินได้ สะดวก และมี ขอบเขตที่ ชัดเจน จะเชื อ้ เชิ ญ
ผู้ใช้ งานมากกว่า และลานจะได้ รับความนิยม ก็ ต่อเมื่อเข้ าถึงได้ ง่าย และให้ ความรู้ สึก
ปลอดภัย นอกจากนี ้ยังต้ องมีการเปิ ดมุมมองเพื่อให้ มองเห็นกิจกรรมได้ จากภายนอก เพื่อ
เป็ นการเชื่อมต่อพื ้นที่เข้ าด้ วยกัน
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5.2 ปั จจัยทางธรรมชาติ
ในการออกแบบลานสาธารณะมีองค์ประกอบหลายส่วนที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการใช้
งานพื ้นที่ จากการศึกษาของ William H. Whyte(1980) และ Marcus and Francis (1990)
สามารถจําแนกได้ ดงั นี ้
5.2.1 แสงแดด (Sunlight)
พื ้นที่ลานสาธารณะ มีการออกแบบเพื่อรองรับกิจกรรมแบบอยู่กบั ที่ เช่น การนัง่
การยืน ซึง่ กิจกรรมจะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อพื ้นที่ลานอยู่ในภาวะสบาย ซึง่ มีปัจจัยจากแสงแดด
อุณหภูมิ ความชื ้น และลม โดยตําแหน่งที่ตงลานสาธารณะแต่
ั้
ละแห่ง จะได้ รับแสงแดด
แตกต่า งกัน จากความต่างของฤดู และสิ่ง ก่ อสร้ างโดยรอบ ในช่ว งเวลาที่ อ ากาศร้ อน
องค์ประกอบที่ช่วยลดปริ มาณของแสงแดดมีความสําคัญมาก ซึง่ ก็คือร่ มเงาที่อาจเกิดจาก
ต้ นไม้ ในบริ เวณลาน หรื อจากอาคารข้ างเคียง แต่ในทางกลับกัน บางช่วงเวลาอาคาร
ข้ างเคียงก็อาจสะท้ อนแสงแดดเข้ าสู่พื ้นที่ลาน หากอาคารนัน้ ถูกหุ้มด้ วยวัสดุที่สามารถ
สะท้ อนได้ เช่นเหล็ก กระจก หรื อหินอ่อน ดังนันในการออกแบบลาน
้
ที่ต้องการให้ มีการใช้
งานในเวลากลางวัน จึงควรคํานึงถึงแสงแดดด้ วย
5.2.2 อุณหภูมิ (Temperature)
อุณหภูมิที่แตกต่างกัน มีผลต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ ้นบนลานสาธารณะ โดยที่ใน
วันที่อากาศเย็นสบาย จะมีผ้ คู นออกมาใช้ พื ้นที่ลานกลางแจ้ ง โดยเป็ นการ นัง่ ยืน หรื อเดิน
เล่น แต่หากในวันที่อากาศร้ อน ผู้คนจะนิยมใช้ พื ้นที่ในร่ ม หรื อบริ เวณที่มีร่มเงา เช่นใต้
ต้ นไม้ มากกว่า
5.2.3 แสงสะท้ อน (Glare)
แสงสะท้ อนเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ต้องทําการพิจารณา เนื่องจากลานสาธารณะจะมี
พื ้นผิวแข็งเป็ นหลัก และถูกล้ อมรอบด้ วยอาคารสูงที่มีการสะท้ อนแสงมายังพื ้นที่ และอาจ
เป็ นอุปสรรคอย่างมากในการใช้ งานในวันที่แดดแรง
5.2.4 ลม (Wind)
ในปั จจุบนั มีการสร้ างอาคารสูงจํานวนมาก ส่งผลให้ ทิศทางและความแรงของลม
มีการเปลี่ยนแปลงไป ความแรงของลมส่งผลต่อผู้ใช้ งานโดยตรง และยังส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของพื ้นที่ได้ อีกด้ วย
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5.3 องค์ ประกอบในการออกแบบ
5.3.1 ต้ นไม้ (Trees)
ลานหลายแห่งมีการออกแบบให้ พื ้นที่นงั่ และพื ้นที่ปลูกต้ นไม้ เป็ นส่วนหนึ่งของกัน
และกัน เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานรู้ สึกอยู่ใกล้ ชิดกับธรรมชาติมากขึ ้น โดยการปลูกต้ นไม้ ขนาดใหญ่
จะต้ องมีการกําหนดระยะห่างจากขนาดทรงพุม่ ของต้ นไม้ ขนิดนันๆ
้ เพื่อให้ เกิดการซ้ อนทับ
เป็ นร่มเงาที่สามารถใช้ พื ้นที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3.2 นํ ้า (Water)
การใช้ นํ ้าในพื ้นที่ลานบางแห่งที่ผ้ ใู ช้ สามารถสัมผัสนํ ้าได้ ผ้ ใู ช้ จะให้ ความสนใจกับ
บริ เวณที่ มีนํา้ ตลอดเวลา และหากสามารถสัมผัสนํา้ ได้ โดยไม่มีข้อจํากัดหรื อกฏเกณฑ์
ควบคุมผู้ใช้ จะสามารถรู้ สึกเป็ นกันเองกับพื ้นที่และเกิดเป็ นความมีชีวิตชีวาได้ เป็ นอย่างดี
แต่ในหลายๆพื ้นที่ นํ ้ามีไว้ สําหรับดูเท่านัน้ เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษา นอกจากนัน้ ข้ อดีของ
นํ ้าอีกประการหนึ่งก็คือเสียงของนํ ้า ซึ่งสามารถช่วยกลบเสียงดังของเมืองภายนอกลาน
และเสียงของผู้ใช้ ลานคนอื่นๆได้ อีกด้ วย (ภาพ 2.21-2.22)

ภาพ 2.21 การใช้ ลานนํ ้าพุบริ เวณกลางลาน

ภาพ 2.22 การใช้ นํ ้าตก และทางนํ ้าไหลรอบๆ
พื ้นที่นงั่

5.3.3 พื ้นที่นงั่ (Sitting Space)
ในการใช้ พื ้นที่ลานสาธารณะ พื ้นที่นงั่ เป็ นองค์ประกอบสําคัญ และมีความสัมพันธ์
กับทิศทางของแสงแดด วัสดุที่ใช้ มุมมองที่ผ้ นู งั่ เห็น ลานที่ได้ รับความนิยมมักมีที่นงั่ จํานวน
มาก อาจอยู่ในรู ปแบบม้ านัง่ ยาว หรื อเก้ าอี ้ขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ ายได้ รวมไปถึง
ขอบของพื ้นที่ ขันบั
้ นไดหากความสูงและความกว้ างเพียงพอ (ภาพ 2.23 - 2.30)
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ภาพ 2.23 ที่นงั่ แบบม้ านัง่ ยาว

ภาพ 2.24 ที่นงั่ แบบเก้ าอี ้ขนาดเล็กเคลื่อนย้ ายได้

ภาพ 2.25 ที่นงั่ ที่เป็ นส่วนหนึง่ ของขอบพื ้นที่ปลูก ภาพ 2.26 การนัง่ บนขอบของพื ้นที่ปลูกต้ นไม้
ต้ นไม้

ภาพ 2.27 การนัง่ ริมนํ ้า

้ นได
ภาพ 2.28 นัง่ บนขันบั

ภาพ 2.29 การนัง่ บนพื ้น

ภาพ 2.30 การนัง่ กระจายตัวบนพื ้นที่ลาน
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5.3.4 การเล่นระดับพื ้น (Level Changes)
การเปลี่ยนระดับระนาบพื ้นย่อมส่งผลต่อมุมมองและการรับรู้ ของบุคคล และยัง
สามารถใช้ ในการออกแบบเพื่อเสริ มสร้ างจุดหมายตา หรื อแก้ ปัญหาในด้ านมุมมองได้
5.3.5 วัสดุปพู ื ้น และการประดับตกแต่งพื ้น (Paving)
ในการเลื อกใช้ วัส ดุปูพื น้ ของพื น้ ที่ ล านสาธารณะควรคํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภัย
ความสวยงาม ความแข็งแรง และการดูแลรักษา
5.3.6 แสงสว่าง (Ligthing)
แสงสว่างเป็ นส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการใช้ พื ้นที่ เพื่อให้ สามารถใช้
พื ้นที่ได้ ทัง้ ในเวลากลางวันและกลางคืน ลักษณะกิจกรรมที่ต่างกันก็มีความต้ องการค่า
ความสว่างที่ต่างกัน นอกจากด้ านการใช้ งาน แสงสว่างยังมีผลต่อความรู้ สกึ ปลอดภัยของ
ั ้ หลายรู ปแบบ เช่น การตังเสาไฟ
้
เพื่อสร้ าง
ผู้ใช้ โดยการสร้ างแสงสว่างภายในพื ้นที่นนมี
ความสว่างเพียงอย่างเดียว (ภาพ 2.31) หรื อการตกแต่งพื ้นที่ส่วนต่างๆด้ วยไฟที่มีสีสนั
(ภาพ 2.32) ก็สามารถสร้ างความงามให้ แก่พื ้นที่ได้ อีกด้ วย

ภาพ 2.31 การใช้ ไฟเพื่อส่องสว่าง

ภาพ 2.32 การใช้ ไฟเพื่อตกแต่งพื ้นที่ และส่องสว่าง

5.3.7 ประติมากรรมในพื ้นที่ (Sculpture)
ประติมากรรมในพื ้นที่เป็ นสิง่ ช่วยเสริ มให้ พื ้นที่สมบูรณ์ขึ ้น มีความน่าสนใจในพื ้นที่
และในบางกรณียงั เป็ นตัวช่วยอุดช่องว่างหรื อจุดด้ อยของพื ้นที่ได้
5.3.8 เส้ นทางคมนาคมในพื ้นที่โล่ง (Circulation)
เส้ นทางคมนาคมในพื ้นที่เปิ ดโล่งสาธารณะควรมีการเน้ นเส้ นทางให้ เด่นชัด เช่น
การใช้ แนวพืชพรรณไม้ เพื่อเน้ นเส้ นทาง และเป็ นปอดให้ แก่เมือง รวมทัง้ ป้องกันมลพิษ
ต่างๆที่จะเข้ าสูพื ้นที่ และมีการจัดเตรี ยมทางลาด บริเวณจุดเชื่อมโยงแนวดิง่ หรื อในพื ้นที่ที่
มีการเปลี่ยนระดับความสูง
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5.3.9 อาณาเขตพื ้นที่และจุดเปลี่ยน (Boundaries and Transitions)
พื ้นที่ลานสาธารณะควรมองเห็นได้ อย่างชัดเจน และมีการกํ าหนด อาณาเขตที่
เด่นชัด รวมทังในการออกแบบควรคํ
้
านึงถึงจุดเปลี่ยนจากทางเดินเท้ าภายนอก เพื่อเข้ าสู่
ภายในพื ้นที่ด้วย
5.3.10 ความหลากหลายในการมองเห็น (Visual Complexity)
การกําหนดสภาพแวดล้ อมกายภาพของพื ้นที่เปิ ดโล่งสาธารณะให้ มีสว่ นประกอบ
ที่หลากหลายในด้ านรู ปแบบ เส้ นทางเชื่อมต่อ องค์ประกอบตกแต่งภายใน การเล่นระดับ
และการใช้ วสั ดุพื ้นผิวที่แตกต่างกัน ย่อมทําให้ เกิดความพึงพอใจ และดึงดูดความสนใจ
ของคนให้ เกิดการใช้ งานและกลุม่ กิจกรรมต่างๆ
5.3.11 ศักยภาพของพื ้นที่ให้ บริการ (Potential Service Area)
ในการวางแผนสร้ างพื น้ ที่ เ ปิ ดโล่ง สาธารณะ ต้ องคํ า นึง ถึง อาณาเขตรั ศ มี ก าร
ให้ บริ การ และปริ มาณประชากรเฉลี่ยที่จะมาใช้ งานพื ้นที่ในแต่ละวัน ซึง่ ส่งผลโดยตรงต่อ
ขนาดและสิ่ง อํ า นวยความสะดวกต่า งๆของพื น้ ที่ โดยอาจจํ าแนกได้ เ ป็ นพื น้ ที่ เ ปิ ดโล่ง
สาธารณะระดับหมู่บ้าน ชุมชน หรื อระดับเมือง โดยมากพื ้นที่ในการให้ บริ การมักมาจาก
ระยะการเดินและความสะดวกในการเดินทาง จากมาตรฐานสหรัฐอเมริ กาพบว่าในระยะ
ประมาณ 400-800 เมตร หรื ออยู่ในระยะเวลาการเดิน 5-10 นาที จะเป็ นระยะที่ผ้ ใู ช้ งาน
ยินดีที่จะเดินทางมาสูพ่ ื ้นที่สาธารณะ
5.3.12 การค้ าขาย (Vending)
ในการออกแบบควรมีการจัดเตรี ยมพื ้นที่เพื่อการค้ า ซึ่งนอกจากจะสนองความ
ต้ องการทางด้ านเศรษฐกิจของชุมชนแล้ ว ยังเป็ นจุดดึงดูดผู้คนให้ เข้ าสูพ่ ื ้นที่ได้ อีกด้ วย
5.3.13 จุดให้ ข้อมูลข่าวสารและป้ายสัญลักษณ์บอกทาง (Information and Sign)
เป็ นการให้ บริ การอํานวยความสะดวกแก่ผ้ มู าใช้ งานพื ้นที่เปิ ดโล่งสาธารณะ และ
สามารถแจ้ งเหตุการณ์ขา่ วสาร รวมไปถึงประวัตศิ าสตร์ และสิง่ ที่น่าสนใจภายในพื ้นที่
5.3.14 ความปลอดภัย (Safety)
เมื่อผู้ใช้ เกิดความปลอดภัยในการใช้ พื ้นที่ก็จะทําให้ เกิดความสบายใจในการใช้
มากขึน้ ซึ่งความปลอดภัยนัน้ สามารถแบ่ง ได้ เป็ นความปลอดภัยทางด้ านร่ างกาย ซึ่ง
ป้องกันได้ โดยการดูแลบํารุงรักษาพื ้นที่อยู่เสมอ รวมถึงการเลือกใช้ วสั ดุที่เหมาะสมต่อการ
ใช้ งาน และความปลอดภัยจากอาชญากรรม ป้องกันได้ โดยการออกแบบพื ้นที่ไม่ให้ เกิดจุด
ลับสายตา และมีการออกแบบความสว่างไม่ให้ มืดหรื อสว่างจนเกินไป

22

5.3.15 ความสวยงาม (Aesthetic)
ซึง่ เป็ นส่วนที่มีความสําคัญมาก เพราะจะส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ เกิดความสบายใจ และเกิด
ความระมัดระวังในการใช้ พื ้นที่ โดยความสวยงามจะเกิดจากการการจัดวางองค์ประกอบ
ได้ อย่างเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
6.พฤติกรรมและกิจกรรมที่เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ลานสาธารณะ
ในการวิจยั นอกจากองค์ประกอบทางกายภาพของพื ้นที่แล้ ว อีกส่วนที่ให้ ความสนใจใน
การศึกษาคือ การใช้ งานและกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ (Use and Activity in Space) โดยที่พื ้นที่
เปิ ดโล่งในเมืองนันมี
้ รูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ ้นอย่างหลากหลาย จนยากที่จะจําแนกเป็ นประเภทการ
ใช้ งานและกิจกรรมที่จะเกิดขึ ้นได้ โดยละเอียด เช่นในการศึกษาของ Whyte(1980) พบว่า กลุม่
ผู้ใช้ งานลานในตอนกลางวัน มักเป็ นพนักงานบริษัทจากออฟฟิ ศที่อยูใ่ กล้ กบั ลาน และส่วนมากจะ
เป็ นผู้ชาย เนื่องจากมีความละเอียดในการเลือกที่นงั่ น้ อยกว่าผู้หญิง โดยส่วนมากกิจกรรมที่เกิดขึ ้น
มักเป็ นการรวมกลุม่ 2-3 คน โดยเป็ นกิจกรรมในลักษณะผ่อนคลาย เช่น การนัง่ รับประทานอาหาร
กลางวัน การนัง่ คุยกัน และการนัง่ ดูกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในบริ เวณลานเอง ส่วนในตอนเย็น ผู้ใช้ งานจะ
มีความหลากหลายมากขึ ้น มีทงคนขายอาหาร
ั้
นักท่องเที่ยว คนผ่านทาง แต่เมื่อถึงเวลากลางคืน ก็
จะไม่มีผ้ ใู ช้ งาน และผู้คนจะเริ่ มกลับมาอีกครัง้ ในเช้ าวันรุ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ จํานวนผู้ใช้ งานก็มีความ
แตกต่างกันไปตามช่วงฤดูและสภาพอากาศ แต่รูปแบบยังคงเป็ นไปตามปกติ และในการศึกษาของ
Pushkarev และ Zupan (1975) ได้ แบ่งรูปแบบพฤติกรรมการใช้ งานที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่เปิ ดโล่ง
สาธารณะย่านใจกลางเมือง Manhattan ออกเป็ น 2 รูปแบบ คือ
6.1 เดินผ่านพื ้นที่ (Passers – Through) คือการใช้ พื ้นที่ โดยใช้ เป็ นทางเดินเท้ า หรื อใช้
เป็ นทางลัดสูอ่ ีกสถานที่หนึง่ โดยไม่เสียเวลาหยุดทํากิจกรรมใดใดในพื ้นที่
6.2 ใช้ เวลาอย่างไม่รีบร้ อนในพื ้นที่ (Lingerers) คือการใช้ พื ้นที่สว่ นใดส่วนหนึง่ ในการทํา
กิจกรรม หรือเดินเอ้ อระเหย ชมวิวทิวทัศน์ในพื ้นที่อย่างไม่รีบร้ อน กิจกรรมที่เกิดขึ ้นบนพื ้นที่ลาน
สาธารณะมีทงกิ
ั ้ จกรรมที่ทําลําพัง เช่นการนัง่ เล่น เดินเล่น และกิจกรรมที่มีการรวมกลุม่ เช่นการ
เล่นกีฬา การจับกลุม่ นัง่ คุยกัน โดยที่ผ้ ใู ช้ งานในกลุม่ นี ้ยังสามารถแบ่งตามรูปแบบกิจกรรมได้ เป็ น 2
ประเภท คือ
6.2.1 กิจกรรมแบบผ่อนคลาย(Passive Recreation)
เป็ นกิจกรรมที่ไม่มีการออกแรง หรื อเป็ นการออกกําลังกายเบาๆ ลักษณะกิจกรรม
เป็ นแบบสงบ เช่นการนัง่ เล่น ชื่นชมธรรมชาติ การฟั งดนตรี หรื ออ่านหนังสือในที่สาธารณะ
การนัง่ ดูผ้ คู นทํากิจกรรม เป็ นต้ น
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6.2.2 กิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว (Active Recreation)
เป็ นกิจกรรมที่ต้องออกแรง หรื อการออกกําลังกายหนักๆ เช่น การวิง่ ออกกําลัง
กาย การขี่จกั รยาน การเล่นกีฬา เป็ นต้ น
7. ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการเลือกกิจกรรมนันทนาการ
จากการศึกษาของ Marcus (1990) พบว่ามีปัจจัยที่สาํ คัญเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผู้ใช้ งาน ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ Haster(1975) และนิลบุ ล คล่องเวสสะ (2544)โดย
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
7.1 ช่ วงวัยของผู้ใช้ งาน
ช่วงวัยของผู้ใช้ งานนัน้ ส่งผลต่อความแตกต่างทางพฤติกรรมมากที่สดุ ซึง่ สามารถแบ่งเป็ น
4 ช่วงอายุดงั นี ้
7.1.1 วัยเด็ก ความเร็ วในการเคลื่อนไหวมีจํากัด ต้ องการความปลอดภัยสูงจะมี
ความมัน่ ใจในขอบเขตจํากัด มีความอยากรู้อยากเห็นในสิง่ รอบตัว ผู้ปกครองมักพาเด็กมา
ที่สวนเพื่อเล่นกับเด็กคนอื่นๆ และให้ ผ้ ปู กครองได้ พบปะกัน การเล่นนอกบ้ านจะทําให้ เด็ก
เกิดความเชื่อมัน่ และมีประสบการณ์มากกว่าการเล่นคนเดียวที่บ้าน แต่เมื่อเด็กรับรู้ ได้ ว่า
พื ้นที่ใดมีอนั ตรายก็จะถอยห่างออกมา ซึง่ สิ่งเหล่านี ้จะทําให้ เด็กเกิดความเชื่อมัน่ และกล้ า
ที่ จ ะเจอโลกภายนอก โดยลัก ษณะการเล่ น และการใช้ พื น้ ที่ ข องเด็ ก ก็ จ ะขึ น้ อยู่ กั บ
พัฒนาการของช่วงวัย
7.1.2 วัยรุ่ น เป็ นช่วงวัยที่มกั มีโลกเป็ นของตัวเอง และต้ องการยอมรับในกลุ่ม
เพื่ อ นฝู ง เริ่ ม มี ก ลุ่ม เพื่ อ นในวัย เดี ย วกั น และจะต้ อ งการความเป็ นส่ ว นตัว สูง พื น้ ที่
สาธารณะที่ช่วงวัยนีใ้ ช้ งานมักอยู่ไม่ไกลจากโรงเรี ยน และจะเข้ าถึงโดยการเดิน หรื อรถ
ประจําทาง โดยใช้ พื ้นที่เป็ นจุดนัดพบ รวมกลุ่มเพื่อนๆ แต่ในบางกรณีผ้ ูใช้ ในช่วงวัยรุ่ นนี ้
อาจเป็ นปั ญหาต่อผู้ใช้ อื่นๆ เนื่องจากมักยึดพื ้นที่เป็ นของตนเองในบริ เวณกว้ าง ทําให้ ผ้ อู ื่น
ไม่สามารถใช้ พื ้นที่ด้วยได้
7.1.3 วัยทํางาน เป็ นช่วงอายุที่พฤติกรรมถูกกําหนดด้ วยเวลาและกําหนดกาล มี
ระเบียบในชีวติ มากขึ ้น ต้ องการการยอมรับจากสังคม
7.1.4 วัยสูงอายุ ต้ องการความสันโดษมากขึ ้น และต้ องการความปลอดภัยสูงมาก
เช่นเดียวกัน มีเวลาว่างมาก อาจใช้ เวลาว่างในพื ้นที่สาธารณะใกล้ บ้าน ซึง่ มักเป็ นการไป
คนเดียว นั่งคนเดียวและกลับคนเดียว แต่การไปใช้ พืน้ ที่สาธารณะของคนวัยนีน้ ัน้ ยังมี
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จุดหมายเพื่อไปพบปะพูดคุยกับเพื่อนใหม่ๆ ซึ่ง Marcus ได้ อ้างถึงการศึกษาของ
Byerts(1970) จากการศึกษากลุ่มผู้ใช้ งานที่เป็ นผู้สงู อายุใน McArthur Park, Los
Angeles ว่า 2 ใน3 ของผู้ใช้ กลุ่มนี ้ ใช้ เวลาในสวนโดยการดูคนที่ทํากิจกรรมอยู่ในสวน
และการพูดคุยกัน
7.2 เพศ
จากการศึกษาของ Whyte(1980) พบว่า เพศหญิงจะเข้ ามาใช้ งานในพื ้นที่สาธารณะน้ อย
กว่าเพศชาย เนื่องจากมีความอ่อนไหวในการเลือกพื ้นที่ใช้ งานมากกว่า และจะเน้ นกิจกรรมในการ
พบปะพูดคุยมากกว่าการเล่นกีฬา โดยเฉพาะผู้ใช้ งานที่มาโดยลําพังมักจะเป็ นเพศชายมากกว่า
7.3 กระแสความนิยม
ลักษณะการดําเนินชีวิตของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและเป็ นปรากฏการณ์
ของแต่ละยุค กระแสความนิยมนันเป็
้ นสิง่ ปกติของมนุษย์ ดังนันในการออกแบบจึ
้
งต้ องคํานึงถึง
กระแสความนิยมในขณะนัน้
และพื ้นที่สาธารณะเองก็สามารถเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างกระแส
ความนิยมได้ ด้วย
7.4 ผู้ร่วมใช้ สวน
การใช้ พื ้นที่สาธารณะนันมี
้ การแบ่งกลุม่ ผู้ใช้ ตามหลักการณ์ของธรรมชาติทางจิตวิทยาของ
มนุษย์ ซึง่ แต่ละกลุม่ จะมีพื ้นที่เฉพาะเป็ นของตนเอง ผู้ใช้ มกั เป็ นคนหลายประเภทเข้ ามาใช้ ร่วมกัน
ซึง่ บางกลุม่ สามารถใช้ พื ้นที่ร่วมกันได้
8. สรุ ปแนวคิดและทฤษฎีท่ นี ําไปใช้ ในพืน้ ที่ศกึ ษา
จากข้ อมูลและแนวคิดที่ได้ ศกึ ษามานันพบว่
้
า พฤติกรรมที่เกิดขึ ้นบนพื ้นที่ลานสาธารณะ มี
สาเหตุจากปั จจัยในหลายๆด้ านประกอบกัน จึงทําการคัดเลือกปั จจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อพฤติกรรม
ภายในพื ้นที่ศกึ ษา เพื่อนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการเก็บข้ อมูล โดยข้ อมูลที่ต้องทําการเก็บจากพื ้นที่
ศึกษาจะอยูใ่ นส่วนของปั จจัยที่ต้องคํานึงถึงในการออกแบบประกอบด้ วย
8.1 ปั จจัยทางด้ านกายภาพ
ปั จจัยทางด้ านกายภาพที่คาดว่าส่งผลต่อการใช้ งานบนพื ้นที่ลานสาธารณะบริเวณวงเวียน
ใหญ่นนประกอบด้
ั้
วย ขนาดของพื ้นที่ ความสูงของสิง่ ปิ ดล้ อม ถนนและการเข้ าถึง ซึง่ ส่งผลโดยตรง
ต่อการรับรู้ และความสะดวกของผู้ใช้ งาน
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8.2 ปั จจัยทางธรรมชาติ
จะทําการเก็บข้ อมูลเฉพาะส่วนของแสงแดดเท่านัน้ เนื่องจากมีผลต่อเงาที่จะเกิดขึ ้นใน
พื ้นที่ และส่งผลต่อการเลือกพื ้นที่ใช้ งาน
8.3 องค์ ประกอบในการออกแบบ
องค์ประกอบในการออกแบบเป็ นส่วนสําคัญที่ต้องทําการเก็บข้ อมูล เนื่องจากจะทําให้
สามารถจําแนกพื ้นที่สว่ นต่างๆภายในพื ้นที่ลาน เพื่อนําไปวิเคราะห์สาเหตุ ในการเกิดพฤติกรรมได้
โดยต้ องทํ า การเก็ บ ข้ อมู ล ของ ต้ นไม้ นํ า้ พื น้ ที่ นั่ ง การเล่ น ระดับ พื น้ วัส ดุ ปู พื น้ แสงสว่ า ง
ประติมากรรมในพื น้ ที่ เส้ นทางคมนาคมในพืน้ ที่ โล่ง ศักยภาพของพืน้ ที่ ให้ บริ การ จุดให้ ข้อมูล
ข่าวสาร และความปลอดภัยภายในพื ้นที่
8.4 พฤติกรรมและกิจกรรมที่เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ศกึ ษา
โดยจะทํ า การเก็ บข้ อมูล ในส่ว นของผู้ใช้ ง าน ที่ ใช้ เ วลาอย่างไม่รีบร้ อนในพื น้ ที่ ในการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ทังแบบผ่
้
อนคลาย และแบบมีการเคลื่อนไหว
8.5 ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการเลือกกิจกรรมนันทนาการ
โดยจะทําการเก็บข้ อมูลในส่วนของช่วงวัยของผู้ใช้ งาน เนื่องจากเป็ นปั จจัยที่จะส่งผลต่อ
ความแตกต่างทางพฤติกรรมมากที่สดุ
โดยที่การเก็บข้ อมูลของพื ้นที่ จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือการค้ นคว้ าข้ อมูลทัว่ ไปที่มีการ
บันทึกไว้ แล้ วเช่นประวัติและความเป็ นมาของลาน ขนาด ตําแหน่งที่ตงั ้ และการให้ บริ การ และ
ข้ อมูลที่ต้องทําการเก็บเพิ่มเติมจากพื ้นที่ศกึ ษา เช่นองค์ประกอบต่างๆในพื ้นที่ และบริ บทโดยรอบ
นอกจากนี ้ อาจมีการเพิ่มเติมปั จจัยอื่นๆนอกเหนือจากปั จจัยที่ศกึ ษาภายหลังทําการเก็บข้ อมูล ใน
ส่วนของข้ อเสนอแนะของงานวิจยั

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
จากการศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้ อง รวมทังกํ
้ าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจยั และ
ตัวแปรที่ต้องการศึกษาแล้ วนัน้ จึงนํามาสร้ างกระบวนการ และวิธีการวิจยั เพื่อทําการศึกษาเชิงลึก
ทางด้ านกายภาพ และพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึง่ เป็ นขันตอนในการหาคํ
้
าตอบของปั ญหาในการวิจยั นี ้
โดยในส่วนของระเบียบวิธีวจิ ยั จะประกอบไปด้ วย คําถามของงานวิจยั ตัวแปรของงานวิจยั กลุม่
ตัวอย่าง วิธีที่ใช้ ในการวิจยั และหลักการวิเคราะห์ข้อมูล
1. คําถามของงานวิจัย
1.1 ลักษณะทางกายภาพ และองค์ประกอบในการออกแบบลานสาธารณะบริ เวณวงเวียน
ใหญ่ มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ หรื อไม่ อย่างไร
1.2 ลักษณะทางกายภาพของลาน สามารถรองรับการใช้ งานได้ อย่างเหมาะสมหรื อไม่
2. ตัวแปรของงานวิจัย
ในการวิจยั นี ้จําเป็ นต้ องมีการกําหนดตัวแปรในการวิจยั เพื่อเป็ นการอธิบายเหตุและผล ใน
การเกิดพฤติกรรมภายในพื ้นที่ศกึ ษา ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ
2.1 ตัวแปรต้ น
ตัวแปรต้ นของงานวิจยั นี ้ คือองค์ประกอบและลักษณะทางกายภาพต่างๆของพื ้นที่ศกึ ษา
อันจะส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมภายในพืน้ ที่ศึกษา ซึ่งได้ จากการศึกษาแนวคิดและหลักการที่
เกี่ยวข้ องกับพื ้นที่ลานสาธารณะ ประกอบไปด้ วย
2.1.1 องค์ประกอบทางกายภาพ ได้ แก่ ขนาดของพื ้นที่ ความสูงของสิ่งปิ ดล้ อม
ถนนและการเข้ าถึง แสงแดด ต้ นไม้ นํา้ พืน้ ที่นั่ง การเล่นระดับพื ้น วัสดุปูพื ้น แสงสว่าง
ประติมากรรมในพื ้นที่ เส้ นทางคมนาคมในพื ้นที่โล่ง ศักยภาพของพื ้นที่ให้ บริ การ จุดให้
ข้ อมูลข่าวสาร และความปลอดภัยภายในพื ้นที่
2.1.2 ปั จจัยทางคุณลักษณะของผู้ใช้ งาน ได้ แก่ช่วงวัย เพศ อาชีพ การศึกษา โดย
ในงานวิจยั นีจ้ ะใช้ ช่วงวัยเป็ นปั จจัยหลัก เนื่องจากตามหลักการของนิลุบล คล่องเวสสะ
(2544) นันพบว่
้
าช่วงวัยมีผลต่อความแตกต่างทางพฤติกรรมมากที่สดุ
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2.2 ตัวแปรตาม
ตัวแปรตามของงานวิจยั นี ้ คือลักษณะพฤติกรรมและกิจกรรมที่เกิดขึ ้น โดยจะมีความ
แตกต่างกัน เมื่อลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่แตกต่างกัน หรื อมีการเปลี่ยนแปลง ตัวแปรตาม
หรื อผลที่เกิดขึ ้นนี ้สามารถแบ่งออกเป็ นสองส่วน ประกอบด้ วย
2.2.1 ด้ านปริ มาณ ซึง่ ก็คือพื ้นที่รองรับกิจกรรมต่างๆเป็ นไปตาม ปริ มาณของผู้ใช้
หรื อไม่
2.2.2 ด้ านคุณภาพ ซึ่งก็ คือพื น้ ที่ ที่ เกิ ดขึน้ เป็ นที่ พอใจของผู้ใช้ งานหรื อไม่ โดย
ความพอใจ อาจเกิดจาก ความสวยงาม ความปลอดภัย หรื อจากความสะดวกสบายใน
การใช้ งาน
3.กลุ่มตัวอย่ าง
้
่เกิดขึ ้นภายในบริ เวณ
เนื่องจากในการศึกษาต้ องการทราบข้ อมูล ของกิจกรรมทังหมดที
ลานสาธารณะบริ เวณวงเวียนใหญ่ จึงต้ องเก็บข้ อมูลของผู้ใช้ ทงหมด
ั้
โดยข้ อมูลของผู้ใช้ นนจะมี
ั้
การแบ่งตามช่วงอายุ ตามหลักการของนิลบุ ล คล่องเวสสะ (2544) ออกเป็ น 4 ช่วงอายุ คือ
อายุตํ่ากว่า 15 ปี
คือวัยเด็ก เป็ นช่วงอายุที่จะไม่มาใช้ งานลานโดยลําพัง
อายุ 15 – 25 ปี
คือวัยรุ่น ลักษณะการใช้ พื ้นที่จะมีการรวมกลุม่ ตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป
และกิจกรรมจะเน้ นการพบปะพูดคุย หรื อการออกกําลังกายที่
ค่อนข้ างหนัก
อายุ 25 – 60 ปี
คือวัยทํางาน อาจมีการเข้ ามาใช้ พื ้นที่ตามลําพังและกิจกรรมจะ
เน้ นไปทางการ พักผ่อน และการออกกําลังกาย
อายุ 60 ปี ขึ ้นไป
คื อ วัย สูง อายุ มัก เป็ นการใช้ พื น้ ที่ ตามลํ า พัง และกิ จ กรรมเน้ น
ทางการพักผ่อน หรื อการออกกําลังกายเบาๆ
4.วิธีท่ ใี ช้ ในการวิจยั
4.1 การเก็บข้ อมูลของพืน้ ที่ศึกษา
4.1.1 กายภาพ สามารถแบ่งวิธีการเก็บข้ อมูลออกเป็ น 2 ส่วนคือ
- การค้ น คว้ า จากเอกสารที่ ไ ด้ มี ก ารบัน ทึ ก ไว้ แ ล้ ว ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย ข้ อ มูล
เกี่ยวกับความเป็ นมาของพื ้นที่ ขนาด ตําแหน่งที่ตงั ้
- การเก็ บ ข้ อมู ล ภาคสนาม โดยการลงสํ า รวจสภาพบริ บ ทโดยรอบ และ
องค์ประกอบต่างๆภายในพื ้นที่ การเข้ าถึง และการเปลี่ยนแปลงของแสงและเงา
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4.1.2 พฤติกรรม ต้ องทําการเก็บข้ อมูล 2 ส่วน คือ
- ใช้ การสังเกตการณ์เบื ้องต้ น เพื่อสังเกตความแตกต่างทังในเชิ
้
งพฤติกรรม และ
กายภาพ เพื่อแบ่งช่วงเวลาที่ต้องทําการเก็บข้ อมูลเชิงพฤติกรรม โดยสามารถแบ่งได้ เป็ น 5
ช่วงเวลา คือ
06.00 - 08.00 น.
เป็ นช่วงก่อนเวลาทํางาน
08.00 - 16.00 น.
เป็ นช่วงกลางวัน
16.00 - 18.00 น.
เป็ นช่วงเวลาเลิกงาน
18.00 - 20.00 น.
เป็ นช่วงเย็นถึงหัวคํ่า
20.00 - 22.00 น.
เป็ นช่วงหัวคํ่าถึงดึก
- การเก็บข้ อมูลเชิงลึก จากช่วงเวลาที่แบ่งจากการสังเกตการณ์ เบื ้องต้ น พบว่า
ในช่วงกลางวัน หรื อเวลา 08.00 – 16.00 น.นัน้ เป็ นช่วงเวลาที่ไม่มีผ้ ูใช้ งานภายในพื ้นที่
ลานเลยจึงเป็ นช่วงที่ไม่ทําการเก็บข้ อมูลเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้ และพบว่าในช่วงวันจันทร์
ถึงพฤหัสนัน้ กิจกรรม และลักษณะของผู้ใช้ งานมีความใกล้ เคียงกันมาก ส่วนในวันอื่นๆ
ลักษณะผู้ใช้ งาน และกิจกรรม จะมีความแตกต่างกันไป จึงได้ แบ่งการเก็บข้ อมูลออกเป็ น
4ช่วงวันคือ ช่วงวันจันทร์ ถึงพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ (ตาราง 3.1)
ตารางที่ 3.1 วันและเวลาที่ทําการเก็บข้ อมูล
ช่วงเวลา
วันที่เก็บข้ อมูล
จันทร์
13/02/55
อังคาร
24/01/55
พุธ
พฤหัส
02/02/55
ศุกร์
20/01/55
เสาร์
28/01/55
07/04/55
อาทิตย์
19/02/55

ช่วงก่อนเวลา
ทํางาน

ช่วงเวลาเลิกงาน

ช่วงเย็นถึงหัวคํ่า

ช่วงหัวคํ่าถึงดึก

การเก็บข้ อมูลเชิงพฤติกรรม ใช้ วิธีการลงพื ้นที่ศกึ ษาตามช่วงเวลาที่ได้ ทําการแบ่ง
ไว้ และบันทึกภาพลักษณะพฤติกรรมที่ เกิ ดขึน้ ทุกๆ 30 นาที และนํ ามาทํ าแผนผังเพื่อ
เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของปริ มาณผู้ใช้ ในช่วงวัย และกิ จกรรมต่างๆ ในช่วงเวลา
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เดี ย วกัน ของวัน ที่ ไ ด้ ทํ า การแบ่ ง ไว้ โดยที่ ข้ อ มูล ที่ จ ะปรากฏในแผนผัง ประกอบด้ ว ย
ตําแหน่งของผู้ใช้ งาน ช่วงวัย และลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ ้น
4.2 การสัมภาษณ์
เพื่อสอบถามประเด็นคําถามเพิ่มเติม ที่ไม่สามารถหาคําตอบได้ จากการเก็บข้ อมูล และ
เพื่อสอบถามทัศนคติ และความรู้สกึ ของผู้ใช้ งานจริง โดยทําการเลือกสัมภาษณ์บคุ คลที่เข้ ามาใช้
งานพื ้นที่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และอยูใ่ นช่วงวัยที่แตกต่างกัน โดยเลือกสัมภาษณ์เฉพาะบุคคล
ที่มีอายุ 20 ปี ขึ ้นไปเท่านัน้ เพื่อความน่าเชื่อถือของข้ อมูล จึงสามารถทําการสัมภาษณ์ได้ จาก 3
ช่วงอายุ คือ วัยรุ่น วัยทํางาน และวัยสูงอายุ และเลือกจากผู้ที่ประกอบกิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ น
กิจวัตร เช่น ออกกําลังกาย เพื่อทราบทัศนคติ และความต้ องการในการใช้ พื ้นที่สว่ นต่างๆของลาน
สาธารณะ โดยคําถามจะประกอบไปด้ วย
4.2.1 คําถามด้ านพฤติกรรมของผู้ใช้
- ผู้ใช้ มาจากที่ไหน และเดินทางมาโดยวิธีใด
- วัน ช่วงเวลา และระยะเวลาในการใช้ งานแต่ละครัง้
- พื ้นที่ที่ผ้ ใู ช้ งานมักเลือกใช้
4.2.2 คําถามด้ านทัศนคติตอ่ พื ้นที่
- สิง่ ที่ผ้ ใู ช้ จะคํานึงถึงเป็ นสิง่ แรกหากกล่าวถึงลานสาธารณะบริ เวณวงเวียนใหญ่
- เหตุผลในการเลือกใช้ พื ้นที่ลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่
- ความพึงพอใจและข้ อเสนอแนะ
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การนําผลที่ได้ มาวิเคราะห์ โดยใช้ วิธีทางสถิตเิ พื่อศึกษาความต้ องการในกิจกรรมต่างๆที่
เกิดขึ ้นบนพื ้นที่วงเวียนใหญ่ เพื่ออภิปรายและหาคําตอบของการวิจยั และเกิดเป็ นข้ อเสนอแนะใน
การออกแบบพื ้นที่ลานสาธารณะต่อไป
5.1 วิเคราะห์ ข้อมูลจากการสํารวจภาคสนาม ข้ อมูลทางกายภาพ จํานวน ลักษณะของ
ผู้ใช้ งาน และกิจกรรมที่เกิดขึ ้น โดยวิเคราะห์จากผังกิจกรรมที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลเชิงลึก
5.2 ข้ อมูลเพิ่มเติมที่ได้ จากการสัมภาษณ์ จะนํามาใช้ ในการอธิ บายความต้ องการ และ
ปั จจัยที่ควรมีการเพิ่มเติมในรูปแบบของข้ อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ ปัญหาในการออกแบบ
ให้ รองรับการใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อมุ่งหาคําตอบของการวิจยั โดยใช้ การอ้ างอิงข้ อมูลเชิงทฤษฎี
สนับสนุน เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบ และปั จจัยต่างๆ พร้ อมทังเสนอแนะเป็
้
น
แนวทางในการออกแบบพื ้นที่ลานสาธารณะต่อไป
6. สรุ ปผล
6.1 ข้ อสรุปจากการวิจยั ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้ างต้ น และนํามาสรุ ปประเด็นปั ญหาที่
เกิดขึ ้นจากความบกพร่ องของพื ้นที่ รวมทังกิ
้ จกรรมที่มีความขัดแย้ งกัน โดยแจกแจงเป็ นข้ อๆ เพื่อ
เสนอแนะวิธีการแก้ ไข
6.2 ข้ อ เสนอแนะในการวิ จัย เพื่ อ เป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญ หาที่ พ บภายในลาน
สาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ โดยต้ องมีความสอดคล้ องกับกิจกรรมที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นด้ วย

บทที่ 4
ข้ อมูลของพืน้ ที่ศึกษา
ในการวิจยั นัน้ ต้ องมีการศึกษาข้ อมูลต่างๆของพื ้นที่ศกึ ษา เนื่องจากข้ อมูลบางอย่างมีผล
ต่อลักษณะของพื ้นที่ ลักษณะกิจกรรม และพฤติกรรมของผู้ใช้ พื ้นที่ เช่น ประวัตศิ าสตร์ ของพื ้นที่
ขอบเขต และช่วงเวลาการให้ บริ การ ดังนัน้ ข้ อมูลทัว่ ไปจะช่วยให้ ทราบถึงสาเหตุการเกิดและการ
เปลี่ยนแปลงพื ้นที่ที่เกิดขึ ้น รวมถึงความสัมพันธ์กบั บริ บทของพื ้นที่ศกึ ษาได้
1. ข้ อมูลทั่วไป
ข้ อมูลทัว่ ไปของพื ้นที่ศกึ ษา คือข้ อมูลที่ได้ จากการค้ นคว้ าข้ อมูลที่ได้ มีการบันทึกไว้ ทังทาง
้
กายภาพ และทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้ เห็นความเปลี่ยนแปลง และวัตถุประสงค์ในการ
สร้ างลานสาธารณะบริ เวณวงเวียนใหญ่ได้
1.1 ความเป็ นมาของพืน้ ที่ลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่

ภาพ 4.1 ลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่

ลานรอบพระบรมราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรี หรื อลานสาธารณะบริเวณวงเวียน
ใหญ่นนั ้ เดิมเป็ นที่โล่งกว้ างที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณจุดตัดของถนนสายสําคัญ 3 สาย คือ ถนนประชาธิปก
ถนนลาดหญ้ า และถนนอินทรพิทักษ์ ซึ่งต่อมาจากการสร้ างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ โดย
เทศบาลได้ เว้ นที่ตรงกลางว่างไว้ เพื่อทําเป็ นวงเวียนคูไ่ ปกับวงเวียนเล็ก และวงเวียนนี ้สร้ างขึ ้นเพื่อไว้
้ นอกจากนี ้ใน
เป็ นที่ตงของอนุ
ั้
สาวรี ย์ หรื อถาวรวัตถุที่สามารถสร้ างความสง่างามในบริ เวณนันได้
สมัยก่อนบริ เวณวงเวียนใหญ่ถือว่าเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญแห่งใหม่ของฝั่ งธนบุรี มี
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ตลาดค้ าขายขนาดใหญ่ที่รวมสินค้ ามากมาย และเป็ นศูนย์กลางของการเดินทาง ทังรถไฟ
้
รถยนต์
ดังนันในปี
้
พ.ศ.2490 ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเริ่ มเข้ าสู่ภาวะปกติ
นายทองอยู่ พุฒพัฒน์ และนายเพทาย โชตินชุ ิต ได้ นําเรื่ องการจัดสร้ างพระบรมราชานุสาวรี ย์เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม และเริ่ มจัดสร้ างในปี พ.ศ.2496 ออกแบบและ
ควบคุ ม การหล่ อ โดยศาสตราจารย์ ศิ ล ป์ พี ร ะศรี ศิ ล ปิ นผู้ ปั ้น คื อ นายแสวง สงฆ์ มั่ง มี ด้ วย
งบประมาณที่ได้ จากการบริ จาคของประชาชนเป็ นส่วนใหญ่ การดําเนินการแล้ วเสร็ จในวันที่ 17
เมษายน พ.ศ. 2497 เพื่ อ เป็ นการเฉลิม พระเกี ยรติ เป็ นศูน ย์ ก ลางของชุม ชนในฝั่ ง ธนบุรี และ
สามารถเรี ยกได้ ว่าเป็ นพระบรมราชานุสาวรี ย์ที่สร้ างขึ ้นจากความประสงค์ของประชาชน โดยมี
ระยะเวลาในการดําเนินการจัดสร้ างทังสิ
้ ้น 19 ปี (พ.ศ.2478-2497) พื ้นที่บริ เวณโดยรอบพระบรม
ราชานุสาวรี ย์แต่เดิมนัน้ มีการสร้ างให้ เป็ นพืน้ ที่สวนสาธารณะขนาดเล็ก ระดับชุมชน และเพื่อ
ความร่มรื่ นของประชาชนที่เข้ ามาใช้ พื ้นที่จึงมีการปลูกต้ นไม้ ใหญ่จํานวนมากบริ เวณโดยรอบ ส่วน
พื ้นที่ภายในเป็ นลานโล่งรอบฐานพระบรมราชานุสาวรี ย์ (ภาพ 4.2) แต่ในภายหลังพบว่าจากการ
ปลูกต้ นไม้ ใหญ่ทําให้ เกิดพื ้นที่อบั สายตาขึ ้น จนภายในพื ้นที่กลายเป็ นแหล่งซ่องสุม และเป็ นที่นอน
ของคนจรจัด จึงเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ งานคนอื่นๆ
กระทัง่ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 กรุงเทพมหานคร มีความต้ องการปรับปรุงภูมิทศั น์
โดยรอบรวมถึงเส้ นทางสัญจรที่จะเข้ าถึง เนื่องจากสภาพภายในบริ เวณพระบรมราชานุสาวรี ย์
โดยรอบมีต้นไม้ ใหญ่ปกคลุมบดบังทัศนียภาพ ทําให้ มองเห็นพระบรมราชานุสาวรี ย์ไม่เด่นชัด ดูไม่
งามสง่า อีกทังภายในบริ
้
เวณโดยรอบก็มีสภาพชํารุดทรุ ดโทรม ปราศจากการปรับปรุ งอย่างจริ งจัง
ขาดความเรี ยบร้ อยสวยงามไม่สมพระเกี ยรติ เนื่องจากเป็ นสถานที่จัดงานพระราชพิธีถวายราช
สักการะพระบรมราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช ซึ่งงานพิธีนีจ้ ะเกิดขึ ้นในวันที่ 28
ธันวาคมของทุกปี กรุ งเทพมหานครโดยสํานักงานเขตธนบุรีจึงได้ พิจารณาจัดทําโครงการปรับปรุ ง
ภูมิทศั น์บริ เวณพระบรมราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชขึ ้นโดยได้ รับงบประมาณตาม
แผนงบประมาณอุดหนุนองค์กรปกครองท้ องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2549 ด้ าน
แหล่งท่องเที่ยวและการบริ การด้ านการท่องเที่ยวที่ได้ รับการส่งเสริ มและพัฒนา จํานวนเงินทังสิ
้ ้น
27,185,000 บาท ดําเนินการสร้ างโดย บริ ษัท สยามไพศาลกิจ(1995) จํากัด ตังแต่
้ วนั ที่ 4 มีนาคม
พ.ศ.2551 และแล้ วเสร็จเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2551โดยมีรูปแบบเป็ นลานโล่ง ไม่มีต้นไม้ ใหญ่
และมีการติดตังไฟส่
้ องพระบรมราชานุสาวรี ย์ในเวลากลางคืนเพื่อให้ สามารถมองเห็นได้ อย่าง
ชัดเจนจากทุกด้ าน และให้ มีความปลอดภัยมากขึ ้น (ภาพ 4.3)

33

ภาพ 4.2 ทัศนียภาพโดยรอบวงเวียนใหญ่ในอดีต

ภาพ 4.3 ทัศนียภาพโดยรอบวงเวียนใหญ่ในปั จจุบนั

1.2 ขนาด และตําแหน่ งที่ตงั ้
1.2.1 ขนาด
พื ้นที่
: ประมาณ 8.8 ไร่
1.2.1 ตําแหน่งที่ตงั ้
วงเวียนใหญ่เป็ นลานสาธารณะที่เกิดจากการตัดกันของถนนสายหลัก และตังอยู
้ ่
บนพื ้นที่แขวงบางยี่เรื อ เขตธนบุรี (แผนผัง 4.1) โดยเชื่อมต่อระหว่างถนน 4 สาย คือ
ทิศเหนือ
เชื่อมต่อกับถนนประชาธิปก
ทิศตะวันออก เชื่อมต่อกับถนนลาดหญ้ า
ทิศใต้
เชื่อมต่อกับถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิน
ทิศตะวันตก เชื่อมต่อกับถนนอินทรพิทกั ษ์
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แผนผัง 4.1 ที่ตงของลานสาธารณะบริ
ั้
เวณวงเวียนใหญ่

1.3 การให้ บริการ
1.3.1 ช่วงเวลาทําการ
ระยะเวลาทําการ : 05.00น. – 22.00น.
1.3.2 ขอบเขตการให้ บริการ
วงเวี ย นใหญ่ ใ นด้ านการใช้ งานนั น้ จากคํ า จํ า กั ด ความของสํ า นั ก งาน
สวนสาธารณะ กรุ ง เทพมหานครนัน้ ถื อ ว่า เป็ นประเภทของสวนเฉพาะทาง (Special
Purpose Park) ซึง่ ไม่มีการจํากัดขนาดและขอบเขตในการใช้ งาน เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ตงั ้
ของพระบรมราชานุสาวรี ย์ที่เป็ นที่ร้ ู จกั ในระดับประเทศ แต่ทางด้ านการใช้ งานบริ เวณลาน
นัน้ ยังคงเป็ นกิจกรรมที่ใช้ ในการพักผ่อนของคนในย่าน ดังนันจึ
้ งใช้ มาตรฐานของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในการกําหนดให้ ขอบเขตการใช้ งานของสวนสําหรับคนในชมชนและบริ เวณ
ใกล้ เคียง จะมีรัศมีบริ การตังแต่
้ 400 ซึ่งเป็ นระยะที่ใช้ เวลาในการเดินเท้ า 5-10นาที ไป
จนถึงระยะ 800เมตร ซึง่ เป็ นระยะทางที่จะใช้ เวลานานที่สดุ ที่ผ้ ใู ช้ ยินดีจะใช้ ในการเดินทาง
มายังพื ้นที่สาธารณะคือไม่เกิน 30 นาที (แผนผัง 4.2)
ในพื ้นที่ฝั่งธนบุรีนนั ้ มีพื ้นที่โล่งสาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมของคนในชุมชนน้ อย
มาก โดยมากจะอยู่ในพื ้นที่ที่ไม่สามารถสร้ างเป็ นพื ้นที่ใช้ งานอื่นได้ เช่น ลานกีฬาบริ เวณ
ใต้ สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า สวนหย่อมเชิงสะพานพระปกเกล้ า อุทยานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี สวนหย่อมบริ เวณเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้ า
ตากสิน และสวนป่ าเฉลิมพระเกียรติบริ เวณใต้ สะพานสมเด็จพระเจ้ าตากสิน และพบว่า
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ภายในรัศมี 800 เมตรรอบวงเวียนใหญ่นนไม่
ั ้ มีพื ้นที่โล่งสาธารณะแห่งอื่นเลย จึงส่งผลให้ มี
ผู้คนเข้ ามาใช้ งานในวงเวียนใหญ่เป็ นจํานวนมาก

แผนผัง 4.2 ขอบเขตการให้ บริการของวงเวียนใหญ่ และพื ้นที่สีเขียวในฝั่ งธนบุรี

2. ข้ อมูลเชิงกายภาพของพืน้ ที่ท่ ไี ด้ จากการสํารวจ
จากการศึกษาหลักการต่างๆที่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมของผู้ใช้ นนั ้ เพื่อนําไปใช้ ในการ
วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างกายภาพของพื ้นที่ และพฤติกรรมี่เกิดขึน้ จริ ง จึงต้ องทําการเก็บ
ข้ อมูลโดยละเอียดขององค์ประกอบต่างๆภายในพื ้นที่ศกึ ษาตามหัวข้ อที่ได้ มีการกําหนดไว้ ในท้ าย
บทที่ 2 ซึง่ ประกอบไปด้ วยปั จจัยและองค์ประกอบต่างๆ ดังนี ้
2.1 บริบทโดยรอบ
พื ้นที่โดยรอบวงเวียนใหญ่เป็ นศูนย์กลางของฝั่ งธนบุรีมาตังแต่
้ อดีต อาคารโดยรอบส่วน
ใหญ่จงึ เป็ นอาคารพาณิชย์สงู 3-4 ชัน้ และอาคารพักอาศัยรวมถึงโรงหนัง และสถานีรถไฟ ปั จจุบนั
อาคารที่ หัน หน้ าเข้ า วงเวี ย นใหญ่ ทัง้ หมดเป็ นอาคารพาณิ ช ย์ และในบริ เ วณใกล้ เ คี ย งยัง มี
สถานศึก ษา ตลาด ห้ า งสรรพสิน ค้ า และโรงเรี ย นกวดวิ ช า ซึ่ง เป็ นจุด ศูน ย์ ร วมของผู้ใ ช้ ง านที่
นอกเหนือจากคนในชุมชนอีกด้ วย (แผนผัง 4.3)

36

แผนผัง 4.3 ผังการใช้ ที่ดินบริเวณรอบวงเวียนใหญ่
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2.2 ถนนและการเข้ าถึง
เส้ นทางจราจรโดยรอบวงเวียนใหญ่ทงั ้ 4 เส้ นทางนัน้ ถือว่าเป็ นถนนสายหลักของพื ้นที่
และมี ค วามกว้ า งถึ ง 5 ช่ อ งทาง ส่ง ผลให้ มี ก ารจราจรปริ ม าณมาก ประกอบกับ พื น้ ที่ ศึก ษามี
ลักษณะเป็ นวงเวียน จึงมีการสัญจรเกิดขึ ้นตลอดเวลา โดยถนนทัง้ 4 สายมีสะพานลอย และทาง
ั้
าถึงได้ ด้วยการ
ม้ าลายอยู่ใกล้ บริ เวณวงเวียน การเข้ าสูพ่ ื ้นที่ลานบริ เวณวงเวียนใหญ่นนสามารถเข้
เดินเท้ าเท่านัน้ เนื่องจากไม่มีทางม้ าลายเพื่อเข้ าสู่พื ้นที่ลานเส้ นทางการเดินจึงเกิดมากเฉพาะใน
บริ เวณที่มีสญ
ั ญาณไฟจราจรเท่านัน้ ทางเข้ าออกสามารถแบ่งได้ เป็ น 5 ทาง(แผนผัง 4.4) ได้ แก่
ทางเข้ าที่ 1 อยู่ทางทิศตะวันออก เป็ นทางเข้ าด้ านหน้ าพระบรมราชานุสาวรี ย์ เยื ้องกับ
ถนนลาดหญ้ า และมีการตกแต่งบริเวณทางเดินให้ เป็ นแกนทางพิธีการ
ทางเข้ าที่ 2 อยูท่ างทิศใต้ ตรงกับแนวถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิน
ทางเข้ าที่ 3 เป็ นทางลอดใต้ ดินเพียงทางเดียว อยู่ระหว่างถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิน และ
ถนนอินทรพิทษั ์
ทางเข้ าที่ 4 อยูท่ างทิศตะวันตก เยื ้องกับแนวถนนอินทรพิทกั ษ์
ทางเข้ าที่ 5 อยูท่ างทิศเหนือ ตรงกับแนวถนนประชาธิปก

แผนผัง 4.4 ถนนและการเข้ าถึง
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2.3 ความสูงของสิ่งปิ ดล้ อมรอบพืน้ ที่
อาคารโดยรอบวงเวียนใหญ่ โดยส่วนมากเป็ นอาคารพาณิชย์สงู 3- 4 ชัน้ อาคารที่สงู ที่สดุ
มีความสูงเพียง 18 เมตร ประกอบกับภายในบริ เวณลานไม่มีการปลูกต้ นไม้ ใหญ่ ส่งผลให้ ไม่เกิด
ความรู้ สึกปิ ดล้ อมเมื่ออยู่ในบริ เวณลาน(ภาพ 4.4) อาคารสูงภายในบริ เวณใกล้ เคียงที่สามารถ
้ เพียงคอนโดที่มีความสูง 20 ชันและอยู
้
่ทางทิศตะวันตก บริ เวณ
มองเห็นได้ เมื่ออยู่ภายในลานนันมี
ด้ านหลังของพระบรมราชานุสาวรี ย์เท่านัน้ (ภาพ 4.5)

ภาพ 4.4 ภาพตัดเปรี ยบเทียบความกว้ างของลานและอาคารข้ างเคียง

ภาพ 4.5 ภาพลานและอาคารโดยรอบ

2.4 ต้ นไม้
ในการตกแต่งพื ้นที่ลานโดยรอบนัน้ มีการใช้ ไม้ พมุ่ และไม้ คลุมดินที่มีสีสนั หลากหลาย เพื่อ
ความสวยงาม และเพื่อแบ่งพื ้นที่ออกเป็ นส่วนๆ (แผนผัง 4.5) เนื่องจากในการปรับปรุ งภูมิทศั น์ใน
บริ เวณลานนันมี
้ จดุ ประสงค์เพื่อ เปิ ดมุมมองให้ สามารถเห็นพระบรมราชานุสาวรี ย์ได้ อย่างชัดเจน
พรรณไม้ ที่ใช้ ภายในลานจึงไม่มีการใช้ ต้นไม้ ขนาดใหญ่ ต้ นไม้ ที่สงู ที่สดุ ในลานคือต้ นไทรทอง สูง
เพียง 1.20 เมตรเท่านัน้ ชนิดและขนาดของพรรณไม้ ที่ใช้ ภายในลานประกอบด้ วย หญ้ าแพรก ชา
ฮกเกี ้ยน เทียนทอง แดงชาลี เข็มชมพู เข็มญี่ปนุ่ แก้ ว ไทรทอง และคริ สติน่า

ภาพ 4.6 หญ้ าแพรก

ภาพ 4.7 ชาฮกเกี ้ยน

ภาพ 4.8 เทียนทอง
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ภาพ 4.9 แดงชาลี

ภาพ 4.10 เข็มชมพู

ภาพ 4.11 เข็มญี่ปนุ่

ภาพ 4.12 แก้ ว

ภาพ 4.13 ไทรทอง

ภาพ 4.14 คริ สติน่า

2.5 นํา้
การใช้ องค์ประกอบนํ ้าภายในพื ้นที่ลานสาธารณะบริ เวณวงเวียนใหญ่นนมี
ั ้ 2 รู ปแบบ คือ
บ่อนํ ้าที่ทําหน้ าที่เป็ นฐานให้ กบั แท่นหินที่เป็ นองค์ประกอบตกแต่งพื ้นที่ 4 จุด และนํ ้าพุ 8 จุด รอบ
บริ เวณลาน โดยที่นํ ้าพุจะเปิ ดในวันสําคัญ หรื อวันที่มีอากาศร้ อนมากเท่านัน้ ในเวลาปกติจึงเห็น
เพียงแท่นนํ ้าพุกลางพื ้นหญ้ าซึง่ เป็ นองค์ประกอบหนึง่ ในการตกแต่งพื ้นที่ลาน

ภาพ 4.15 บ่อนํ ้า

ภาพ 4.16 แท่นนํ ้าพุ
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แผนผัง 4.5 ชนิดและตําแหน่งการจัดวางพรรณไม้
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2.6 พืน้ ที่น่ ัง
พื ้นที่นงั่ ภายในพื ้นที่วงเวียนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นที่นงั่ ยาวโค้ งไปตามแนวทางเดินด้ านทิศ
ตะวันตกหันหน้ าเข้ าสู่พระบรมราชานุสาวรี ย์ แบ่งออกเป็ นที่นงั่ 4 ชุด (ภาพ4.17) นอกจากนี ้ยัง
พบว่ามี การใช้ บริ เวณขัน้ บันไดส่วนฐานของพระบรมราชานุสาวรี ย์(ภาพ 4.18) ขอบทาง ขอบ
กระบะต้ นไม้ และพื ้นหญ้ าเป็ นพื ้นที่นงั่ ได้ อีกด้ วย(ภาพ 4.19)

ภาพ 4.17 ที่นงั่ ยาว

ภาพ 4.18 พื ้นที่นงั่ ตามขันบั
้ นได

ภาพ 4.19 พื ้นที่นงั่ ตามขอบกระบะ

2.7 การเล่ นระดับพืน้
ภายในพื ้นที่ลานมีลกั ษณะเป็ นพื ้นราบบริ เวณกว้ าง มีการเปลี่ยนระดับพื ้นเพียงเล็กน้ อย
โดยที่ลานรอบฐานพระบรมราชานุสาวรี ย์จะสูงกว่าพื ้นลานโดยรอบ 0.15 ม. และส่วนฐานจะสูงขึ ้น
อีก 0.90 ม. บริ เวณทางเข้ าด้ านหน้ าของพระบรมราชานุสาวรี ย์ได้ มีการทําทางลาดเพื่อรองรับ
ผู้ใช้ งานที่เป็ นคนสูงอายุและคนพิการ (ภาพ 4.20) ส่วนบริเวณด้ านข้ างและด้ านหลังจะเป็ นพื ้นต่าง
ระดับโดยไม่มีทางลาด(ภาพ 4.21)

ภาพ 4.20 รูปตัด 1

ภาพ 4.21 รูปตัด 2
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2.8 วัสดุปูพนื ้
ภายในพื ้นที่ลานมีการใช้ วสั ดูปพู ื ้นที่หลากหลาย(แผนผัง 4.6) เพื่อแยกพื ้นที่การใช้ งานส่วน
ต่างๆออกจากกันโดยที่บริ เวณแกนทางเข้ าด้ านหน้ าของพระบรมราชานุสาวรี ย์เป็ นพื ้นหินแกรนิตสี
แดง (ภาพ 4.22) นํ าเข้ าสู่บริ เวณลานรอบฐานของของพระบรมราชานุสาวรี ย์ พืน้ ในส่วนลาน
บริเวณรอบฐานนันเป็
้ นหินแกรนิตสีเทาดํา(ภาพ 4.23) ตัดกับส่วนฐานซึง่ เป็ นหินอ่อน ส่วนทางเดิน
ชันในสุ
้ ดและถัดออกมาเป็ นพื ้นหินขัดสีเทาอ่อน(ภาพ 4.24) โดยในช่วงรอยต่อระหว่างวัสดุ 2 ชนิด
จะเป็ นพื ้นกรวดล้ าง(ภาพ 4.26) ส่วนทางเดินรอบที่ 3 และ 4 เป็ นซีเมนท์พิมพ์ลาย(ภาพ 4.25)
และในพื ้นที่รอบนอกติดกับถนนจะเป็ นพื ้นหินขัดสีเทาอ่อน(ภาพ 4.24) และในพื ้นที่ที่มีการปลูกไม้
พุม่ ต่างๆจะเป็ นพื ้นหญ้ า ซึง่ ทําหน้ าที่แบ่งพื ้นที่ระหว่างทางเดินแต่ละชัน(ภาพ
้
4.27)

ภาพ 4.22 พื ้นหินแกรนิตสีแดง

ภาพ 4.23 พื ้นหินแกรนิตสีเทาดํา

ภาพ 4.24 พื ้นหินขัดสีเทาอ่อน

ภาพ 4.25 พื ้นซีเมนท์พิมพ์ลาย

ภาพ 4.26 พื ้นกรวดล้ าง

ภาพ 4.27 พื ้นหญ้ า
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แผนผัง 4.6 วัสดุปพู ื ้น และระดับ
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2.9 แสงสว่ าง
แสงสว่างที่เกิ ดขึน้ บนพืน้ ที่ศึกษาในแต่ละช่วงเวลานัน้ มีความแตกต่างกันโดยสามารถ
แบ่งเป็ น 2 รูปแบบ คือ แสงสว่างที่เกิดจากแสงแดดในตอนกลางวัน และแสงสว่างที่เกิดจากแสงไฟ
ในเวลากลางคืน ซึ่งจากการเก็บข้ อมูลเบื ้องต้ นพบว่า ในช่วงเวลา 8.00 – 16.00น. นัน้ เป็ น
ช่วงเวลาที่ไม่มีผ้ ใู ช้ งานภายในลานเลย เนื่องจากได้ รับแสงแดดทัว่ ทังพื
้ ้นที่ และไม่มีพื ้นที่ร่มเงา
2.9.1 ในช่วงเช้ าภายในพื ้นที่จะได้ รับความสว่างจากแสงแดดโดยที่ไม่ได้ ส่องเข้ า
มายังพื ้นที่โดยตรง จึงยังไม่เกิดเงาอย่างชัดเจนในพื ้นที่ พื ้นที่ทงหมดมี
ั้
ความสว่างเท่ากัน
ได้ แก่เวลา 06.00 – 07.00 น. และในช่วงเย็นได้ แก่เวลา 17.00 - 18.00 น. (แผนผัง4.7)

แผนผัง 4.7 แสงและเงาของเวลา 06.00 – 07.00 น. และเวลา 17.00 - 18.00 น.
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2.9.2 ในช่วงบ่ายถึงเย็นนันภายในบริ
้
เวณลานจะได้ รับแสงแดดโดยตรงและเป็ น
ช่วงที่มีมุมเอียงของแดดค่อนข้ างมาก จึงเกิดเงาตกทอดจากอาคารโดยรอบลงบนพื ้นที่
ลานทางด้ านทิศใต้ ซึง่ ได้ แก่ เวลา 16.00 – 17.00 น. (แผนผัง4.8)

แผนผัง 4.8 แสงและเงาของเวลา 16.00 – 17.00 น.
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2.9.3 ช่วงเวลากลางคืน แสงสว่างที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่จะมาจากแสงไฟที่ติดตังตาม
้
ส่ว นต่างๆของลาน ซึ่งจะมีการเปิ ดไฟในเวลา 18.00 น. และปิ ดไฟในเวลา 06.00 น.
(แผนผัง4.9)

แผนผัง 4.9 แสงและเงาของเวลา 18.00 – 06.00 น.

โดยที่ในบริ เวณแนวทางเดินได้ มีการติดตังเสาไฟทุ
้
กเส้ นทาง มีการติดตังไฟส่
้ องไปยังพระ
บรมราชานุสาวรี ย์ และในส่วนของพื ้นต่างระดับ และเก้ าอี ้ และพื ้นลานบางส่วนมีการฝั งไฟเพื่อเพิ่ม
้
ขนาด
ความสว่างในพื ้นที่ที่ต้องการให้ คนใช้ งาน และรอบนอกของลานยังมีการติดตังไฟสปอตไลท์
ใหญ่เพื่อให้ แสงสว่างเป็ นบริ เวณกว้ าง

47

ภาพ 4.28 เสาไฟส่วน ภาพ 4.29 ไฟส่องพระบรมราชานุสาวรี ย์ ภาพ 4.30 ไฟฝั งพื ้น
ทางเดินรอบ2

ภาพ 4.31 เสาไฟส่วน ภาพ 4.32 ไฟฝั งขอบต่างระดับ
ทางเดินรอบ 3 และ4

ภาพ 4.33 สปอตไลท์รอบลาน

2.10 ประติมากรรมในพืน้ ที่
ภายในพื ้นที่วงเวียนใหญ่นนั ้ เป็ นที่ประดิษฐานของพระบรมราชานุสาวรี ย์พระเจ้ าตากสิน
มหาราช ประดิษฐานอยูใ่ นลักษณะทรงม้ า พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ ความสูงจากฐานถึงยอด
พระมาลา 14 เมตรเศษ ฐานอนุสาวรี ย์เป็ นแท่นคอนกรี ตเสริมเหล็กสูง 8.59 เมตร กว้ าง 1.80 เมตร
ยาว 3.90 เมตร(ภาพ 4.34) สองด้ านของแท่นฐาน มีรูปปั น้ นูนด้ านละ 2 กรอบรู ป ถ่ายทอดภาพ
ประวัตศิ าสตร์ 4 กรอบ คือ รูปประชาชนทุกวัยแสดงอาการโศกเศร้ า หมดความหวังเมื่อกรุงแตก รูป
สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช ทรงเกลี ้ยกล่อมให้ ประชาชนรวมกําลังกันต่อสู้ก้ อู ิสรภาพ รูปสมเด็จ
พระเจ้ าตากสินมหาราชทรงต่อสู้ข้าศึก และรู ปประชาชนพลเมืองมีความสุขที่กอบกู้อิสรภาพได้
(ภาพ 4.35) และด้ านหน้ าของพระบรมราชานุสาวรี ย์ มีการจัดให้ เป็ นพื ้นที่เพื่อให้ ประชาชนได้ เข้ า
มาสักการะบูชา (ภาพ 4.36)
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ภาพ 4.34 - 4.36 พระบรมราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช

2.11 เส้ นทางคมนาคมในพืน้ ที่
ในพื ้นที่ลานนัน้ มีพื ้นแข็งที่สามารถเดินได้ รอบพระบรมราชานุสาวรี ย์ โดยมีลกั ษณะเป็ น
วงแหวนรอบฐานพระบรมราชานุสาวรี ย์ และถัดออกไปภายในพื ้นที่ลานอีก 4 รอบ และบริเวณรอบ
นอกติดกับถนนอีก 1 รอบ โดยจะมีการใช้ หญ้ าและไม้ พมุ่ เพื่อกันเขตระหว่
้
างเส้ นทางเดินแต่ละชัน้
ทังหมด
้
และมีเส้ นทางเดินที่ตดั เป็ นแกนจากถนนทัง้ 4 เส้ นโดยรอบ เพื่อเป็ นแกนนําสายตา และ
เป็ นทางเข้ าสําหรับผู้ใช้ งานจากพื ้นที่โดยรอบเข้ าสูพ่ ระบรมราชานุสาวรี ย์ (แผนผัง 4.10)

แผนผัง 4.10 เส้ นทางสัญจรภายในลาน
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2.12 จุดให้ ข้อมูลข่ าวสาร
บริ เวณทางเข้ าด้ านหน้ าพระบรมราชานุสาวรี ย์เป็ นพื ้นที่ตงของป
ั้
้ ายประวัตขิ องพระเจ้ าตาก
สินมหาราช และประวัติในการสร้ างและปรับปรุ งพื ้นที่วงเวียนใหญ่ (ภาพ 4.37) โดยมีรูปแบบเป็ น
แท่นหินสีดํา 3 คู่เลียบริ มแนวแกนตังแต่
้ ทางเข้ าไปจนถึงบริ เวณทางเดินรอบในสุด และในแต่ละ
แท่นจะมีป้ายทองเหลืองที่บนั ทึกประวัติ 2 แผ่นด้ วยกัน (ภาพ 4.38)

ภาพ 4.37 ทางเข้ าด้ านหน้ าและตําแหน่งป้าย

ภาพ 4.38 ป้ายประวัติของสถานที่

2.13 ความปลอดภัย
2.13.1 ความปลอดภัยทางด้ านร่างกาย เนื่องจากพื ้นที่ใช้ งานส่วนใหญ่เป็ นพื ้นแข็งง่ายต่อ
้
การดูแลรั กษา จึงเกิ ดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ งาน และทั่วทัง้ บริ เวณลานได้ มีการติดตังไฟ(ภาพ
4.39) เพื่อให้ การใช้ พื ้นที่ในเวลากลางคืนเป็ นไปได้ โดยสะดวก รวมถึงทางลอดใต้ ดิน(ภาพ 4.40)
ซึง่ มีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลตลอดทังวั
้ นผู้ใช้ จงึ สามารถเข้ าถึงพื ้นที่ได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย

ภาพ 4.39 ความสว่างในพื ้นที่

ภาพ 4.40 ทางลอดใต้ ดิน
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2.13.2 ความปลอดภัยทางด้ านอาชญากรรม เนื่องจากภายหลังการปรับปรุ งได้ มีการทํารัว้
ล้ อมรอบพื ้นที่ลาน(ภาพ 4.41) และมีการกําหนดเวลาเปิ ดปิ ดพื ้นที่จึงสามารถควบคุมการใช้ พื ้นที่
ในช่วงเวลาที่กําหนดได้ (ภาพ 4.42) พร้ อมทังภายในพื
้
้นที่ได้ มีการจัดเตรี ยมเจ้ าหน้ าที่เพื่อดูแล
ความปลอดภัยตลอดทังวั
้ น

ภาพ 4.41 ทางเข้ าบริเวณรอบลาน

ภาพ 4.42 บริเวณทางลอดใต้ ดินและเวลาเปิ ด ปิ ด

3. สรุ ปลักษณะทางกายภาพภายในพืน้ ที่ลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่
จากการเก็บข้ อมูลเชิงกายภาพโดยละเอียดของพื ้นที่ลานสาธารณะบริ เวณวงเวียนใหญ่
พบว่ามีการใช้ องค์ประกอบที่หลากหลายและเป็ นไปตามปั จจัยที่ได้ จากการศึกษาข้ อมูลพื ้นฐาน
ของการออกแบบพื ้นที่ลานสาธารณะ และเนื่องจากพื ้นที่ศกึ ษามีลกั ษณะเป็ นลานรู ปวงกลม มีการ
เกิดสมมาตรของพื ้นที่ในทุกแนวแกน จึงมีลกั ษณะทางกายภาพโดยทั่วไปใกล้ เคียงกัน เพื่อการ
อธิบายตําแหน่งการเกิดกิจกรรมให้ เป็ นที่เข้ าใจ จึงจําเป็ นต้ องให้ คําจํากัดความหรื อชื่อเรี ยกพื ้นที่แต่
ละส่วน (แผนผัง 4.11) ประกอบด้ วย
- ทางเข้ า
ทางเข้ าลานประกอบไปด้ วยทางลอดใต้ ดิน 1 เส้ นทาง และทางเข้ าจากถนน 4 ทาง จึงทํา
การเรี ยกตามลําดับ จากทางเข้ าด้ านหน้ าพระบรมราชานุสาวรี ย์ทางทิศตะวันออกให้ เป็ น ทางเข้ า 1
และเรี ยงตามเข็มนาฬิกา เป็ นทางเข้ า2 ทางเข้ า3 และทางเข้ า4 ตามลําดับ
- เส้ นทางเดิน
ภายในลานประกอบไปด้ วยเส้ นทางเดินวงกลมในแนวรัศมีจากบริ เวณฐานของพระบรมราชานุสาวรี ย์ ซึง่ อยูภ่ ายในลาน 4 ทาง และอยูด่ ้ านนอกติดกับถนนอีก 1 ทาง โดยจะเรี ยกเรี ยงจาก
ด้ านในออกสู่ด้านนอกลานเป็ นทางเดินรอบที่1 ทางเดินรอบที่2 ทางเดินรอบที่ 3 ทางเดินรอบที่ 4
และทางเดินรอบนอก
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- พืน้ ที่ใช้ งาน
ภายในพื ้นที่ลานมีการกําหนดพื ้นที่ใช้ งานเพื่อรองรับกิจกรรมเฉพาะของสถานที่ คือการ
สักการะบูชาสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช จึงเรี ยกพื ้นที่ลานบริเวณด้ านหน้ าของพระบรมราชานุสาวรี ย์ว่าเป็ นพื ้นที่สกั การะ และในบริ เวณศูนย์ กลางของพื ้นที่ ให้ เป็ นลานบริ เวณฐาน และลาน
บริ เวณทางเข้ าต่างๆจะเรี ยกชื่อตามทางเข้ าคือ ลานบริ เวณทางเข้ า1 ลานบริ เวณทางเข้ า2 ลาน
บริ เวณทางเข้ า3 และลานบริ เวณทางเข้ า4
- พืน้ ที่น่ ัง
พื ้นที่นงั่ ในลานเรี ยงเป็ นแนวครึ่งวงกลมทางทิศตะวันตกหรื อด้ านซ้ ายของลาน แบ่งเป็ น 4
ช่วง โดยจะเรี ยงจากทางทิศเหนือลงสูท่ ิศใต้ เป็ น ที่นงั่ 1 ที่นงั่ 2 ที่นงั่ 3 และที่นงั่ 4 และพบว่ามีการใช้
ขอบของพื ้นต่างระดับ ขอบกระบะต้ นไม้ รวมถึงบนพื ้นที่ลานและสนามหญ้ า เพื่อเป็ นพื ้นที่นงั่

แผนผัง 4.11 คําจํากัดความของพื ้นที่

บทที่ 5
ข้ อมูลเชิงพฤติกรรมการใช้ พนื ้ ที่ศึกษา
จากการสังเกตการณ์ และเก็บข้ อมูลทางกายภาพของพื ้นที่ลานสาธารณะบริ เวณวงเวียน
ใหญ่พบว่า คนในชุมชน ได้ ให้ ความสนใจอย่างมากในการใช้ พื ้นที่ป็นพื ้นที่พกั ผ่อนร่ วมกัน โดยมี
การเลือกใช้ พื ้นที่ในการประกอบกิจกรรมที่แตกต่างกัน เพื่อจะนําไปวิเคราะห์หารู ปแบบการใช้ งาน
และแนวทางในการพัฒนาพื ้นที่ลานดังกล่าวให้ ตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน จึงต้ องทํา
การเก็บข้ อมูลในเชิงลึกทางด้ านพฤติกรรม เพื่อสร้ างความเชื่อมโยงกับลักษณะทางกายภาพ โดย
จะใช้ การบันทึกตําแหน่ง ลักษณะกิจกรรมและช่วงอายุของผู้ใช้ งาน เพื่อเป็ นข้ อมูลทางด้ านปริ มาณ
ที่สามารถนําไปใช้ วิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาพื ้นที่ศกึ ษาได้
1. การสํารวจข้ อมูลเบือ้ งต้ น
ในการเก็บข้ อมูลเชิงพฤติกรรมเบื ้องต้ นที่เกิดขึ ้นภายในพื ้นที่ศกึ ษานัน้ พบว่าความแตกต่าง
ในการเลือกใช้ พื ้นที่เกิดขึ ้นเกิดจากปั จจัยหลัก 3 ประการ ซึ่งประกอบด้ วยช่วงวัน และเวลา กลุ่ม
ผู้ใช้ งาน และลักษณะกิจกรรม จึงต้ องทําการเก็บข้ อมูลเชิงลึกเพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัย
ดังกล่าวและการใช้ พื ้นที่สว่ นต่างๆที่เกิดขึ ้น
1.1 วันและช่ วงเวลาในการเก็บข้ อมูล
จากการเก็บข้ อมูลเบื ้องต้ นพบว่า ลักษณะการใช้ งาน กลุม่ ผู้ใช้ และปริ มาณของผู้ใช้ งานใน
วันจันทร์ ถึงพฤหัสบดีมีความใกล้ เคียงกัน จึงทําการสุ่มเก็บข้ อมูลซึง่ เป็ นตัวแทนของวันจันทร์ ถึงวัน
พฤหัส ส่ว นในวัน ศุก ร์ เสาร์ และอาทิ ตย์ พบว่า ลัก ษณะการใช้ ง าน กลุ่ม ผู้ใ ช้ แ ละปริ ม าณของ
ผู้ใช้ งานมีความแตกต่างกัน จึงแยกเก็บข้ อมูลของทัง้ 3 วัน และในแต่ละวันพบว่า ความแตกต่าง
ของการใช้ งาน กลุ่มผู้ใช้ และปริ มาณของผู้ใช้ สามารถแบ่งได้ เป็ น 4 ช่วงเวลา คือ ช่วงก่อนเวลา
ทํางาน ช่วงเวลาเลิกงาน ช่วงเย็นถึงหัวคํ่า และช่วงหัวคํ่าถึงดึก ซึง่ วันและเวลาที่แบ่ง จะนําไปใช้
เก็บข้ อมูลเชิงลึกของพื ้นที่ศกึ ษา(ตาราง 5.1)
ตารางที่ 5.1 วันที่เก็บข้ อมูลที่จะทําการแสดงข้ อมูลตามช่วงเวลา
ช่วงเวลา
ช่วงก่อนเวลาทํางาน
ช่วงเวลาเลิกงาน
ช่วงเย็น ถึงหัวคํ่า
ช่วงหัวคํ่าถึงดึก

วันธรรมดา
ช่วงวันจันทร์ ถงึ พฤหัส
วันอังคารที่ 24/01/55
วันจันทร์ ที่ 13/02/55
วันพฤหัสที่ 02/02/55
วันพฤหัสที่ 02/02/55

วันศุกร์
20/01/55
20/01/55
20/01/55
20/01/55
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วันหยุดสุดสัปดาห์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
28/01/55
19/02/55
07/04/55
19/02/55
28/01/55
19/02/55
28/01/55
19/02/55
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1.2 กลุ่มผู้ใช้ งาน
จากการสังเกตการณ์เบื ้องต้ นพบว่าภายในพื ้นที่ศกึ ษามีกลุ่มผู้ใช้ งานที่หลากหลาย ส่งผล
ต่อการเลือกใช้ สถานที่ และการประกอบกิจกรรม ในการเก็บข้ อมูลจึงแบ่งช่วงอายุของผู้ใช้ ออกเป็ น
4 ช่วง คือ วัยเด็ก(ตํ่ากว่า 15 ปี ) วัยรุ่น(15-25ปี ) วัยทํางาน(25-60ปี ) และวัยสูงอายุ(60ปี ขึ ้นไป)
1.3 กิจกรรมที่พบภายในพืน้ ที่ศึกษา
เนื่องจากพื ้นที่ศกึ ษาตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่วงเวียน มีถนนล้ อมรอบทุกด้ าน กิจกรรมที่เกิดขึ ้นจึงเป็ น
การใช้ เวลาอย่างไม่รีบร้ อนในพื ้นที่(Lingerers) โดยกิจกรรมที่พบภายในพื ้นที่ศกึ ษาสามารถแบ่ง
ออกเป็ น กิจกรรมแบบผ่อนคลาย กิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว และกิจกรรมที่เกิดจากสถานที่ ซึง่
สามารถแบ่งเป็ นกิจกรรมย่อยๆประกอบด้ วย
1.3.1 กิจกรรมแบบผ่อนคลาย เกิดจากการที่ผ้ ใู ช้ ต้องการใช้ พื ้นที่เพื่อการพักผ่อน
ซึ่งกิ จกรรมที่ พบได้ แก่ การนั่งพักผ่อน หรื อจับกลุ่ม คุยกัน การยืนชมทัศนี ยภาพ หรื อดู
กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ ้น และการเดินเล่นไปรอบๆพื ้นที่
1.3.2 กิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว กิจกรรมที่พบได้ แก่ การออกกําลังกายแบบ
อยู่กับที่ และการออกกําลังกายแบบมีการเคลื่อนที่ ได้ แก่ การเดิน และการวิ่งออกกําลัง
กาย
1.3.3 กิจกรรมที่เกิดจากสถานที่ เป็ นกิจกรรมที่เกิดจากการเป็ นลานรอบพระบรม
ราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช ซึ่งกิจกรรมที่พบได้ แก่การสักการะ และการ
ถ่ายภาพ
2. ผลการสํารวจข้ อมูลเชิงพฤติกรรม
ในการแสดงข้ อมูลเชิงกิจกรรมได้ มีการทําแผนผังโดยในแต่ละแผนผังจะทําการแสดงข้ อมูล
พื ้นฐานและข้ อมูลเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้ งาน ประกอบด้ วย ลักษณะกิจกรรม ช่วงวัย และตําแหน่ง
ของผู้ใช้ โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์แทนผู้ใช้ งาน 1 สัญลักษณ์ ต่อผู้ใช้ งาน 1 คน เพื่อหาข้ อมูลเชิงปริ มาณที่
เกิดขึ ้น และนําข้ อมูลของแต่ละช่วงเวลาภายในวันเดียวกันมาทําการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
และความเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมและจํานวนผู้ใช้ งาน
2.1 วันจันทร์ ถึงพฤหัส
2.1.1 ช่วงก่อนเวลาทํางาน (แผนผัง 5.1)
ช่วงวัย - ผู้ใช้ งานส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มผู้สงู อายุ และพบว่ามีผ้ ใู ช้ ที่เป็ นเด็กและ
วัยรุ่นเพียง 1 คนเท่านัน้
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กิจกรรม - กิจกรรมที่เกิดชึ ้นส่วนใหญ่เป็ นการออกกําลังกายโดยมีทงการรวมกลุ
ั้
ม่
และการออกกําลังกายตามลําพัง โดยส่วนมากเป็ นการออกกําลังกายอยู่
กับที่
พื ้นที่ประกอบกิจกรรม - สําหรับการออกกําลังกายที่มีการรวมกลุ่มนันจะเลื
้
อกใช้
พื ้นที่ ที่มีบริ เวณโดยพบว่าใช้ พืน้ ที่ลานรอบฐาน ลานหลังบ่อนํา้ และผู้
ที่มาออกกําลังกายตามลําพังจะกระจายอยู่บริ เวณลานใกล้ กบั ทางเข้ า1
และการวิ่งออกกําลังกายจะอยูบ่ ริเวณทางเดินรอบที่ 3

แผนผัง 5.1 กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงก่อนเวลาทํางานของวันจันทร์ ถงึ พฤหัส
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2.1.2 ช่วงเวลาเลิกงาน (แผนผัง 5.2)
ช่วงวัย - ผู้ใช้ งานส่วนใหญ่เป็ นวัยทํางาน และเป็ นช่วงที่มีผ้ ใู ช้ งานเป็ นวัยเด็ก
และวัยสูงอายุน้อย
กิจกรรม - กิจกรรมที่เกิดขึ ้นส่วนมากเป็ นการนั่งพักผ่อน หรื อจับกลุ่มเล็กๆ 2-3
คนนัง่ คุยกัน และมีผ้ ใู ช้ อีกส่วนหนึง่ ใช้ พื ้นที่เพื่อออกกําลังกาย
พื น้ ที่ ป ระกอบกิ จ กรรม - ผู้ใ ช้ ง านส่ว นใหญ่ อ ยู่ใ นพื น้ ที่ ที่ ไ ด้ รั บ เงาจากอาคาร
ข้ างเคียง และมีผ้ ูใช้ งานมากที่สุดบริ เวณที่นั่ง 4 ส่วนผู้ที่วิ่งออกกําลัง
กายจะมีมากบริ เวณทางเดินรอบที่ 3 และมีผ้ ใู ช้ งานใช้ บริ เวณขอบของ
ทางลอดใต้ ดนิ เป็ นที่นงั่ พักผ่อน และออกกําลังกาย

แผนผัง 5.2 กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาเลิกงานของวันจันทร์ ถงึ พฤหัส
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2.1.3 ช่วงเย็นถึงหัวคํ่า (แผนผัง 5.3)
ช่วงวัย - ผู้ใช้ งานส่วนใหญ่เป็ นวัยรุ่นและวัยทํางาน และเป็ นช่วงที่ไม่มีผ้ ใู ช้ งาน
เป็ นวัยเด็กเลย
กิจกรรม - กิจกรรมที่เกิดขึ ้นส่วนมากเป็ นการนัง่ พักผ่อน และมีการวิ่งออกกําลัง
กายค่อนข้ างมาก
พื ้นที่ประกอบกิจกรรม - มีผ้ ใู ช้ งานบริเวณที่นงั่ 4 มากที่สดุ ส่วนที่นงั่ อื่นๆมีผ้ ใู ช้ งาน
จํ านวนใกล้ เคียงกัน และมีการนั่งบนขอบระดับ และสนามหญ้ าบ้ า ง
กลุ่มผู้ใช้ ที่มาออกกําลังกายจะอยู่บริ เวณริ มรัว้ และบนทางเดินรอบที่ 3
และ 4 มากที่สดุ

แผนผัง 5.3 กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงเย็นถึงหัวคํ่าของวันจันทร์ ถงึ พฤหัส
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2.1.4 ช่วงหัวคํ่าถึงดึก (แผนผัง 5.4)
ช่วงวัย - ผู้ใช้ งานมีเพียงวัยทํางาน และวัยรุ่นเท่านัน้ และมีจํานวนใกล้ เคียงกัน
กิจกรรม - กิจกรรมที่เกิดขึ ้นส่วนมากเป็ นการนัง่ พักผ่อน และยังพอมีผ้ ใู ช้ วิ่งออก
กําลังกายอยูบ่ ้ าง
พื ้นที่ประกอบกิจกรรม - ผู้ใช้ งานมีการนัง่ รวมกลุม่ 2-3คนในบริเวณที่นงั่ ทัง้ 4 แต่มี
มากที่สดุ บริ เวณที่นงั่ 1 และพบว่าเมื่อใกล้ เวลาปิ ดลานจํานวนผู้ใช้ งาน
จะลดลง

แผนผัง 5.4 กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงหัวคํ่าถึงดึกของวันจันทร์ ถงึ พฤหัส
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2.1.5 สรุปผลการสํารวจข้ อมูลเชิงพฤติกรรมในวันจันทร์ ถึงวันพฤหัส
จากการสํารวจลักษณะของพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาต่างๆของวันจันทร์ ถึงวันพฤหัส
จะพบว่าช่วงเวลาที่มีผ้ ใู ช้ งานมากที่สดุ คือ ช่วงเวลาเลิกงาน และน้ อยที่สดุ ในช่วงหัวคํ่าถึงดึก และ
พบว่ามีผ้ ใู ช้ งานที่เป็ นวัยเด็กน้ อยมาก โดยในช่วงก่อนเวลาทํางานผู้ใช้ ส่วนมากจะเป็ นผู้สงู อายุ แต่
้ ในช่วงเย็นเป็ นต้ น
ในช่วงเวลาอื่นนันผู
้ ้ ใช้ ส่วนมากจะเป็ นกลุม่ วัยรุ่ นและวัยทํางาน และพบว่าตังแต่
ไปไม่พบผู้ใช้ งานที่เป็ นผู้สงู อายุเลย เช่นเดียวกันกับกิจกรรมที่เกิดขึ ้น โดยในช่วงก่อนเวลาทํางานจะ
มีความแตกต่างจากช่วงเวลาอื่นมากคือ ผู้ใช้ งานพื ้นที่สว่ นใหญ่จะมาเพื่อการออกกําลังกาย และมี
้ 5 คนขึ ้นไป ส่วนในเวลาอื่นๆนัน้ กิจกรรมส่วนใหญ่ จะเป็ นการนั่ง
การรวมกลุ่มขนาดใหญ่ ตังแต่
พักผ่อน และเป็ นผู้ใช้ ที่มาคนเดียวหรื อเป็ นกลุม่ ขนาดเล็ก 2-3คน เท่านัน้ (ตาราง 5.2)
โดยการแบ่งช่วงเวลานันทํ
้ าให้ สามารถเปรี ยบเทียบระหว่างกลุม่ ผู้ใช้ ในช่วงวัย และกิจกรรม
เดียวกันในช่วงเวลาต่างๆของวันจันทร์ ถงึ พฤหัสได้ ดังนี ้
ช่ วงวัย
วัยเด็ก

- ใช้ งานพื ้นที่มากที่สดุ ในช่วงเวลาเลิกงาน และไม่มีการใช้ งานพื ้นที่ตงแต่
ั ้ ช่วง
เย็นเป็ นต้ นไป
วัยรุ่น
- ใช้ งานพื ้นที่มากที่สดุ ในช่วงเย็นถึงหัวคํ่า และมีการใช้ งานน้ อยมากในช่วง
ก่อนเวลาทํางาน
วัยทํางาน - ใช้ งานพื ้นที่มากที่สดุ ในช่วงเวลาเลิกงาน และใช้ งานน้ อยที่สดุ ในช่วงหัวคํ่าถึง
ดึก
วัยสูงอายุ - ใช้ งานพื ้นที่มากที่สดุ ในช่วงก่อนเวลาทํางานและไม่มีการใช้ งานในช่วงหัวคํ่า
ถึงดึก
กิจกรรม
กิจกรรมแบบผ่อนคลาย
นัง่
- เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากในช่วงเวลาเลิกงาน และช่วงเย็นถึงหัวคํ่า
เดินเล่น - เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากในช่วงก่อนเวลาทํางานและช่วงเวลาเลิกงาน
กิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว
วิ่ง
- เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากในช่วงเวลาเลิกงาน และช่วงเย็นถึงหัวคํ่า
ออกกําลังกาย - เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากในช่วงก่อนเวลาทํางาน
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กีฬา

- เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากในช่วงเย็นถึงหัวคํ่าและไม่เกิดขึ ้นในช่วงก่อน
เวลาทํางาน
กิจกรรมที่เกิดจากสถานที่
สักการะ - เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากในช่วงเวลาเลิกงาน
ตารางที่ 5.2 ตารางจํานวนผู้ใช้ งานกิจกรรมต่างๆแบ่งตามอายุและช่วงเวลา ในวันจันทร์ ถงึ พฤหัส
ช่วงเวลา

อายุ

ช่วงก่อน วัยเด็ก
เวลา
วัยรุ่น
ทํางาน วัยทํางาน

กิจกรรมแบบผ่อน
คลาย
ยืน/
นัง่
เดินเล่น

กิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว
เดิน/วิ่ง

ออก
กําลัง

แบตมิน
ตัน

กิจกรรมที่เกิดจาก
สถานที่

รวม

ถ่ายรูป สักการะ

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

2

-

4

5

-

-

-

11

สูงอายุ

3

2

2

15

-

-

5

27

ช่วงเวลา วัยเด็ก
เลิกงาน วัยรุ่น

4

3

-

-

-

-

-

7

13

1

2

-

2

-

-

17

วัยทํางาน

9

-

12

4

-

-

5

30

สูงอายุ

2

-

2

2

-

-

1

7

ช่วงเย็น วัยเด็ก
ถึงหัวคํ่า วัยรุ่น

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

4

3

4

2

-

27

วัยทํางาน

12

1

10

2

-

-

2

27

สูงอายุ

3

-

-

-

-

-

2

5

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

11

4

-

3

-

-

-

3

10

-

-

-

-

-

-

-

-

วัยเด็ก
ช่วง
หัวคํ่าถึง วัยรุ่น
ดึก
วัยทํางาน
สูงอายุ

รวม

40

61

59

21
181

60

2.2 วันศุกร์
2.2.1 ช่วงก่อนเวลาทํางาน (แผนผัง 5.5)
ช่วงวัย - ผู้ใช้ งานส่วนมากเป็ นผู้สงู อายุและมีผ้ ใู ช้ งานในวัยเด็กและวัยรุ่นเพียง 1
คนเท่านัน้
กิจกรรม - กิจกรรมที่เกิดขึ ้นส่วนมากเป็ นการออกกําลังกาย และมีการรวมกลุ่ม
ใหญ่มากกว่า 5 คน
พื ้นที่ประกอบกิจกรรม - ในการออกกํ าลังกายแบบรวมกลุ่ม จะใช้ พื ้นที่ บริ เวณ
ลานรอบฐาน และลานหลัง บ่อนํ า้ บริ เวณใกล้ ท างเข้ า 4 และมี การนั่ง
พักผ่อนกระจายทุกที่นงั่ ในจํานวนใกล้ เคียงกัน

แผนผัง 5.5 กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงก่อนเวลาทํางานของวันศุกร์
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2.2.2 ช่วงเวลาเลิกงาน (แผนผัง 5.6)
ช่วงวัย - ผู้ใช้ งานส่วนมากเป็ นผู้สงู อายุและไม่มีผ้ ใู ช้ งานที่เป็ นวัยเด็กเลย
กิจกรรม - กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึน้ มากที่ สุด คื อ การนั่ง พัก ผ่อ น และพบว่ า มี ผ้ ูเ ข้ า มา
สักการะพระบรมราชานุสาวรี ย์คอ่ นข้ างมาก
พื น้ ที่ ป ระกอบกิ จ กรรม - การนั่ง พัก ผ่อ นภายในพื น้ ที่ ศึก ษารวมตัว อยู่ม ากใน
บริเวณที่นงั่ 4 และที่นงั่ 3 การวิ่งส่วนมากใช้ พื ้นที่ทางเดินรอบที่ 3

แผนผัง 5.6 กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาเลิกงานของวันศุกร์
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2.2.3 ช่วงเย็นถึงหัวคํ่า (แผนผัง 5.7)
ช่วงวัย - ผู้ใช้ งานส่วนมากเป็ นวัยรุ่นและไม่มีผ้ ใู ช้ งานที่เป็ นวัยเด็ก
กิจกรรม - กิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากที่สดุ คือการนัง่ จับกลุม่ คุยกัน 2-3คน และพบว่ามี
การเล่นแบตมินตันจํานวนมาก
พื น้ ที่ ป ระกอบกิ จ กรรม - มี ผ้ ูใช้ ง านทั่ว ทัง้ พื น้ ที่ จํ า นวนมาก บริ เ วณที่ นั่ง 1-4มี
ผู้ใช้ งานจํานวนมากและมีการใช้ ขอบต่างระดับและขอบกระบะต้ นไม้
เป็ นพื ้นที่นงั่ การวิ่งออกกําลังกายจะใช้ พื ้นที่ทางเดินรอบที่ 1 และ3 เป็ น
จํานวนมาก

แผนผัง 5.7 กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงเย็นถึงหัวคํ่าของวันศุกร์
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2.2.4 ช่วงหัวคํ่าถึงดึก (แผนผัง 5.8)
ช่วงวัย - พบว่ามีผ้ ใู ช้ งานที่เป็ นวัยรุ่นและวัยทํางานเท่านัน้
กิจกรรม - กิจกรรมที่เกิดขึ ้นส่วนมากเป็ นการนัง่ พักผ่อนและเดินเล่น และมีผ้ ใู ช้
เข้ ามาสักการะพระบรมราชานุสาวรี ย์คอ่ นข้ างมาก
พื ้นที่ประกอบกิจกรรม - ในบริ เวณที่นั่ง 1 ยังคงมีผ้ ูใช้ งานอยู่ และผู้ใช้ ส่วนหนึ่ง
เดินเล่นชมทัศนียภาพรอบๆพื ้นที่ลาน

แผนผัง 5.8 กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงหัวคํ่าถึงดึกของวันศุกร์
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2.2.5 สรุปผลการสํารวจข้ อมูลเชิงพฤติกรรมในวันศุกร์
จากการสํารวจแต่ละช่วงเวลาของวันศุกร์ จะพบว่าในช่วงก่อนเวลาทํางานการใช้ งานพื ้นที่
ส่วนใหญ่จะเป็ นการออกกําลังกายของกลุม่ ผู้สงู อายุ และมีกลุม่ วัยทํางานเช้ ามาใช้ พื ้นที่ในการออก
กําลังกายบ้ างเล็กน้ อย ในช่วงเวลาเลิกงานผู้ใช้ งานที่มีจํานวนมากที่สดุ คือผู้สงู อายุ และกิจกรรมที่
เกิดมากที่สดุ ในช่วงเวลานี ้คือการนัง่ พักผ่อน ในช่วงเย็นถึงหัวคํ่า กลุ่มผู้ใช้ ที่มีจํานวนมากที่สดุ คือ
วัยรุ่ น คิดได้ เป็ น 60 เปอเซ็นต์ ของผู้ใช้ ในช่วงเวลานัน้ ส่วนในเวลาตังแต่
้ หวั คํ่าเป็ นต้ นไป จะมี
ผู้ใช้ งานที่เป็ นกลุม่ วัยรุ่น และวัยทําการจํานวนใกล้ เคียงกัน และโดยส่วนมากเข้ ามาใช้ พื ้นที่เพื่อการ
พักผ่อน(ตาราง 5.3)
โดยการแบ่งช่วงเวลานันทํ
้ าให้ สามารถเปรี ยบเทียบระหว่างกลุม่ ผู้ใช้ ในช่วงวัย และกิจกรรม
เดียวกันในช่วงเวลาต่างๆของวันจันทร์ ถึงพฤหัสได้ ดังนี ้
ช่ วงวัย
วัยเด็ก

- มีการใช้ งานพื ้นที่ในช่วงก่อนเวลาทําเพียง 1 คน และในช่วงเวลาอื่นไม่มีการ
ใช้ งานพื ้นที่เลย
วัยรุ่น
- ใช้ งานพื ้นที่มากที่สดุ ในช่วงเย็นถึงหัวคํ่า และมีการใช้ งานน้ อยมากในช่วง
ก่อนเวลาทํางาน
วัยทํางาน - ใช้ งานพื ้นที่มากที่สดุ ในช่วงเย็นถึงหัวคํ่า และใช้ งานค่อนช้ างน้ อยในช่วงเวลา
อื่นๆ
วัยสูงอายุ - ใช้ งานพื ้นที่มากที่สดุ ในช่วงก่อนเวลาทํางานและไม่มีการใช้ งานในช่วงหัวคํ่า
ถึงดึก
กิจกรรม
กิจกรรมแบบผ่อนคลาย
นัง่
- เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากในช่วงเย็นถึงหัวคํ่า
เดินเล่น - เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากในช่วงเย็นถึงหัวคํ่า
กิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว
วิ่ง
- เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากในช่วงเย็นถึงหัวคํ่า
ออกกําลังกาย - เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากในช่วงก่อนเวลาทํางาน
กี ฬา(แบตมินตัน)-เป็ นกิจกรรมที่เกิ ดขึน้ มากในช่วงเย็นถึงหัวคํ่า และไม่เกิดขึน้
ในช่วงก่อนเวลาทํางานและช่วงเวลาเลิกงาน
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กิจกรรมที่เกิดจากสถานที่
สักการะ - เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากในช่วงเวลาเลิกงาน
เห็นได้ ว่าช่วงเย็นถึงหัวคํ่าซึ่งเป็ นช่วงที่มีผ้ ใู ช้ งานสูงสุดนัน้ เป็ นช่วงที่เกิดกิจกรรม
นัง่ เดินเล่น วิ่ง และกีฬา(แบตมินตัน)เกิดขึ ้นมากที่สดุ ด้ วยเช่นกัน
ตารางที่ 5.3 ตารางจํานวนผู้ใช้ งานกิจกรรมต่างๆแบ่งตามอายุและช่วงเวลา ในวันศุกร์
ช่วงเวลา

อายุ

ช่วงก่อน วัยเด็ก
เวลา
วัยรุ่น
ทํางาน วัยทํางาน

กิจกรรมแบบผ่อน
คลาย
ยืน/
นัง่
เดินเล่น

กิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว
เดิน/วิ่ง

ออก
กําลัง

แบตมิน
ตัน

กิจกรรมที่เกิดจาก
สถานที่

รวม

ถ่ายรูป สักการะ

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

1

2

7

5

-

-

-

15

สูงอายุ

9

-

3

12

-

-

4

28

ช่วงเวลา วัยเด็ก
เลิกงาน วัยรุ่น

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

2

-

12

วัยทํางาน

5

2

5

-

-

-

2

14

สูงอายุ

4

1

5

2

-

-

6

18

ช่วงเย็น วัยเด็ก
ถึงหัวคํ่า วัยรุ่น

-

-

-

-

-

-

-

-

46

4

6

2

28

-

-

86

วัยทํางาน

11

5

11

1

-

-

2

30

สูงอายุ

4

3

4

3

-

-

2

16

-

-

-

-

-

-

-

-

5

3

-

-

4

-

2

14

4

2

4

-

-

-

4

14

-

-

-

-

-

-

-

-

วัยเด็ก
ช่วง
หัวคํ่าถึง วัยรุ่น
ดึก
วัยทํางาน
สูงอายุ

รวม

45

44

132

28
249
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2.3 วันเสาร์
2.3.1 ช่วงก่อนเวลาทํางาน (แผนผัง 5.9)
ช่วงวัย - ผู้ใช้ งานส่วนใหญ่เป็ นผู้สงู อายุ และมีผ้ ใู ช้ งานที่เป็ นวัยเด็กและวัยรุ่ น
น้ อยมาก
กิจกรรม - กิจกรรมที่เกิดขึ ้นส่วนมากเป็ นการออกกําลังกาย และมีผ้ ใู ช้ ส่วนหนึ่ง
เข้ ามาใช้ พื ้นที่เพื่อการพักผ่อน
พื ้นที่ประกอบกิจกรรม - การออกกําลังกายที่มีการรวมกลุ่มใช้ พื ้นที่บริ เวณลาน
รอบฐาน และผู้ที่ออกกําลังกายตามลําพังส่วนมากใช้ พื ้นที่ลานใกล้ กับ
ทางเข้ า1 และทางลอดใต้ ดนิ

แผนผัง 5.9 กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงก่อนเวลาทํางานของวันเสาร์
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2.3.2 ช่วงเวลาเลิกงาน (แผนผัง 5.10)
ช่วงวัย - ผู้ใช้ งานส่วนใหญ่เป็ นวัยทํางาน และผู้ใช้ ที่เป็ นวัยรุ่นมีจํานวนน้ อยที่สดุ
กิจกรรม - กิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากที่สดุ คือการวิ่งออกกําลังกาย และมีการใช้ พื ้นที่
เพื่อการพักผ่อนจํานวนมาก
พื ้นที่ประกอบกิจกรรม - ผู้ใช้ สว่ นมากใช้ ทางเดินรอบที่2 และ 3 ในการเดิน และวิ่ง
ออกกําลังกาย มีผ้ ใู ช้ บางส่วนนัง่ พักผ่อนในบริเวณที่นงั่ 3

แผนผัง 5.10 กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงวลาเลิกงานของวันเสาร์

68

2.3.3 ช่วงเย็นถึงหัวคํ่า (แผนผัง 5.11)
ช่วงวัย - พบว่ามีผ้ ูใช้ งานทุกวัยในจํานวนค่อนข้ างมาก และมีผ้ ูใช้ ที่เป็ นวัย
ทํางานมากที่สดุ
กิจกรรม - ผู้ใช้ ส่วนใหญ่มาใช้ พื ้นที่เพื่อการพักผ่อนทังการนั
้
ง่ และเดินเล่น และมี
ผู้ใช้ พื ้นที่เพื่อออกกําลังกายจํานวนค่อนข้ างมาก
พื ้นที่ประกอบกิจกรรม - กลุม่ ผู้ใช้ พื ้นที่เพื่อการพักผ่อนส่วนมากอยู่ในพื ้นที่นงั่ 1-4
และมีการกระจายตัวในบริ เวณลานรอบฐาน ในการเดินเล่นส่วนมากจะ
อยู่ในพื ้นที่ลานรอบฐาน เส้ นทางเดินรอบที่1 และบริ เวณทางเข้ าที่ 1 ซึง่
อยูด่ ้ านหน้ าของพระบรมราชานุสาวรี ย์

แผนผัง 5.11 กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงเย็นถึงหัวคํ่าของวันเสาร์
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2.3.4 ช่วงหัวคํ่าถึงดึก (แผนผัง 5.12)
ช่วงวัย - ผู้ใช้ งานกลุ่มที่มีจํานวนมากที่สดุ คือวัยทํางาน รองลงมาคือวัยรุ่น และ
ไม่มีผ้ สู งู อายุในพื ้นที่เลย
กิจกรรม - กิจกรรมที่เกิดขึ ้นส่วนมากเป็ นการนัง่ พักผ่อนและเดินเล่น
พื ้นที่ประกอบกิจกรรม - ผู้ใช้ มีการนัง่ กระจายตัวตามที่นงั่ 1,2,4 และภายในลาน
รอบฐานกลุม่ ผู้ใช้ ที่เดินเล่นภายในพื ้นที่เป็ นกลุม่ ขนาดกลาง 3-5คน

แผนผัง 5.12 กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงหัวคํ่าถึงดึกของวันเสาร์
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2.3.5 สรุปผลการสํารวจข้ อมูลเชิงพฤติกรรมในวันเสาร์
จากการสํารวจลักษณะของพฤติกรรมที่ เกิ ดขึน้ ในช่วงเวลาต่างๆของวันเสาร์ จะพบว่า
ช่วงเวลาที่มีผ้ ูใช้ งานมากที่สุดคือ ช่วงเวลาเลิกงาน และน้ อยที่สุดในช่วงหัวคํ่าถึงดึก และพบว่า
ในช่วงก่อนเวลาทํางาน และช่วงหัวคํ่าถึงดึกมีผ้ ใู ช้ งานที่เป็ นวัยเด็กน้ อยมาก โดยในช่วงก่อนเวลา
้ ้ ใช้ ส่วนมากจะเป็ นวัยทํางาน ทางด้ าน
ทํางานผู้ใช้ ส่วนมากจะเป็ นผู้สงู อายุ แต่ในช่วงเวลาอื่นนันผู
กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงก่อนเวลาทํางานและเวลาเลิกงาน ผู้ใช้ งานส่วนใหญ่จะมาเพื่อการออก
้ 5 คนขึ ้นไป ส่วนในเวลาเย็นถึงหัวคํ่า และหัวคํ่าถึง
กําลังกาย และมีการรวมกลุม่ ขนาดใหญ่ ตังแต่
ดึกนันกิ
้ จกรรมส่วนใหญ่จะเป็ นการนัง่ พักผ่อน (ตาราง 5.4)
โดยการแบ่งช่วงเวลานันทํ
้ าให้ สามารถเปรี ยบเทียบระหว่างกลุม่ ผู้ใช้ ในช่วงวัย และกิจกรรม
เดียวกันในช่วงเวลาต่างๆของวันเสาร์ ได้ ดังนี ้
ช่ วงวัย
วัยเด็ก

- ใช้ งานพื ้นที่มากที่สดุ ในช่วงเย็นถึงหัวคํ่า และมีการใช้ งานน้ อยมากในช่วง
ก่อนเวลาทํางานและช่วงหัวคํ่าถึงดึก
วัยรุ่น
- ใช้ งานพื ้นที่มากที่สดุ ในช่วงเย็นถึงหัวคํ่า ส่วนในช่วงเวลาอื่นมีการใช้ งาน
ค่อนข้ างน้ อย
วัยทํางาน - ใช้ งานพืน้ ที่มากที่สุดในช่วงเย็นถึงหัวคํ่า ส่วนในเวลาอื่นมีจํานวนผู้ใช้ งาน
ใกล้ เคียงกัน
วัยสูงอายุ - ใช้ งานพื ้นที่มากที่สดุ ในช่วงก่อนเวลาทํางานและไม่มีการใช้ งานในช่วงหัวคํ่า
ถึงดึก
กิจกรรม
กิจกรรมแบบผ่อนคลาย
นัง่
- เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นค่อนข้ างมากตลอดทังวั
้ น แต่มากที่สดุ ในช่วงเย็น
ถึงหัวคํ่า
เดินเล่น - เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากที่สดุ ในช่วงเย็นถึงหัวคํ่า
กิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว
วิ่ง
- เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากในช่วงเย็นถึงหัวคํ่า
ออกกําลังกาย - เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากที่สดุ ในช่วงก่อนเวลาทํางาน และไม่
เกิดขึ ้นเลยในช่วงเวลาเลิกงานและช่วงหัวคํ่าถึงดึก

71

กีฬา

- เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นน้ อยมากในวันเสาร์ มีเพียง 2 คนในช่วงเย็นถึง
หัวคํ่าเท่านัน้
กิจกรรมที่เกิดจากสถานที่
สักการะ - เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากในช่วงเย็นถึงหัวคํ่า
ตารางที่ 5.4 ตารางจํานวนผู้ใช้ งานกิจกรรมต่างๆแบ่งตามอายุและช่วงเวลา ในวันเสาร์
ช่วงเวลา

อายุ

ช่วงก่อน วัยเด็ก
เวลา
วัยรุ่น
ทํางาน วัยทํางาน

กิจกรรมแบบผ่อน
คลาย
ยืน/
นัง่
เดินเล่น

กิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว
เดิน/วิ่ง

ออก
กําลัง

แบต
มินตัน

กิจกรรมที่เกิดจาก
สถานที่

รวม

ถ่ายรูป สักการะ

-

1

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

2

5

1

3

5

-

-

-

14

สูงอายุ

5

2

1

19

-

-

2

29

ช่วงเวลา วัยเด็ก
เลิกงาน วัยรุ่น

1

3

1

-

-

-

-

5

1

-

2

-

-

-

-

3

วัยทํางาน

3

1

8

-

-

-

2

14

สูงอายุ

3

-

3

-

-

-

2

8

ช่วงเย็น วัยเด็ก
ถึงหัวคํ่า วัยรุ่น

1

9

2

-

-

-

-

12

11

3

4

-

2

1

3

24

วัยทํางาน

21

9

22

1

-

-

6

59

สูงอายุ

1

3

3

2

-

-

2

11

-

1

-

-

-

-

-

1

3

5

2

-

-

-

-

1

9

2

3

-

-

-

2

16

-

-

-

-

-

-

-

-

วัยเด็ก
ช่วง
หัวคํ่าถึง วัยรุ่น
ดึก
วัยทํางาน
สูงอายุ

รวม

46

30

106

27
209
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2.4 วันอาทิตย์
2.4.1 ช่วงก่อนเวลาทํางาน (แผนผัง 5.13)
ช่วงวัย - ผู้ใช้ งานที่มีจํานวนมากที่สุดคือวัยทํางาน และไม่มีผ้ ูใช้ งานที่เป็ นวัย
เด็ก
กิจกรรม - กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึน้ ส่ว นมากเป็ นการวิ่ ง ออกกํ า ลัง กาย และไม่ มี ก าร
รวมกลุม่ ออกกําลังกาย
พื ้นที่ประกอบกิจกรรม - มีการใช้ ทางเดินรอบที่ 1,2และ3 ในการวิ่งออกกําลังกาย
จํานวนมาก และมีการใช้ ที่นงั่ 3 และ 4 ในการนัง่ พัก

แผนผัง 5.13 กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงก่อนเวลาทํางานของวันอาทิตย์
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2.4.2 ช่วงเวลาเลิกงาน (แผนผัง 5.14)
ช่วงวัย - กลุม่ ผู้ใช้ ที่มีจํานวนมากที่สดุ คือวัยทํางาน และน้ อยที่สดุ คือวัยรุ่น
กิจกรรม - กิจกรรมที่เกิดขึ ้นส่วนมากเป็ นการวิ่งออกกําลังกาย และการนัง่ พักผ่อน
พื ้นที่ประกอบกิจกรรม - มีการใช้ ทางเดินรอบที่1 และ3ในการวิ่งออกกํ าลังกาย
และมีการใช้ พื ้นที่บริ เวณใกล้ กับทางลอดใต้ ดิน ในการนัง่ พักผ่อน และ
ออกกําลังกาย

แผนผัง 5.14 กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาเลิกงานของวันอาทิตย์
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2.4.3 ช่วงเย็นถึงหัวคํ่า (แผนผัง 5.15)
ช่วงวัย - กลุม่ ผู้ใช้ ที่มีจํานวนมากที่สดุ คือวัยทํางาน และรองลงมาคือวัยรุ่น
กิจกรรม - กิจกรรมที่เกิดขึ ้นส่วนมากเป็ นการนัง่ พักผ่อนและเดินเล่น และมีผ้ ใู ช้
เข้ ามาสักการะพระบรมราชานุสาวรี ย์จํานวนมาก
พื ้นที่ประกอบกิจกรรม – มีผ้ ใู ช้ พื ้นที่นงั่ จํานวนมาก และมากที่สดุ ที่ที่นงั่ 1 และมี
การนัง่ ตามขอบต่างระดับและขอบกระบะต้ นไม้ ส่วนผู้ใช้ ที่เดินเล่นมีการ
กระจายตัวทัว่ พื ้นที่ลาน

แผนผัง 5.15 กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงเย็นถึงหัวคํ่าของวันอาทิตย์
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2.4.4 ช่วงหัวคํ่าถึงดึก (แผนผัง 5.16)
ช่วงวัย - พบว่ากลุม่ ผู้ใช้ ที่มีจํานวนมากที่สดุ คือวัยทํางาน มีผ้ ใู ช้ ที่เป็ นวัยสูงอายุ
เพียงคนเดียวและไม่มีผ้ ใู ช้ วยั เด็กเลย
กิจกรรม - กิจกรรมที่เกิดขึ ้นส่วนมากเป็ นการนัง่ พักผ่อน
พื ้นที่ประกอบกิจกรรม - ในพื ้นที่นงั่ 1 ถึง 4 มีผ้ ใู ช้ เพียงที่นงั่ ละ 1 ถึง 2 คนเท่านัน้
และมีการเดินเล่นและวิ่งออกกําลังกายในทางเดินรอบที่ 2

แผนผัง 5.16 กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงหัวคํ่าถึงดึกของวันอาทิตย์
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2.4.5 สรุปผลการสํารวจข้ อมูลเชิงพฤติกรรมในวันอาทิตย์
จากการสํารวจลักษณะของพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาต่างๆของวันอาทิตย์ จะพบว่า
ช่วงเวลาที่มีผ้ ใู ช้ งานมากที่สดุ คือ ช่วงเย็นถึงหัวคํ่า และน้ อยที่สดุ ในช่วงหัวคํ่าถึงดึก โดยในช่วงก่อน
เวลาทํางานผู้ใช้ ส่วนมากจะเป็ นผู้สงู อายุ แต่ในช่วงเวลาอื่นนันผู
้ ้ ใช้ ส่วนมากจะเป็ นวัยทํางาน และ
พบว่ามีผ้ ใู ช้ งานที่เป็ นผู้สงู อายุน้อยมาก ทางด้ านกิจกรรมที่เกิดขึ ้น ในช่วงก่อนเวลาทํางานและ
ช่วงเวลาเลิกงาน กิ จกรรมที่ มีมากที่สุดคือการวิ่งออกกํ าลังกาย แต่ในช่วงเย็นถึงหัวคํ่าและช่วง
หัวคํ่าถึงดึกนันกิ
้ จกรรมส่วนใหญ่จะเป็ นการนัง่ พักผ่อน (ตาราง 5.5)
โดยการแบ่งช่วงเวลานันทํ
้ าให้ สามารถเปรี ยบเทียบระหว่างกลุม่ ผู้ใช้ ในช่วงวัย และกิจกรรม
เดียวกันในช่วงเวลาต่างๆของวันจันทร์ ถงึ พฤหัสได้ ดังนี ้
ช่ วงวัย
วัยเด็ก

- ใช้ งานพื ้นที่มากที่สดุ ในช่วงเย็นถึงหัวคํ่า และไม่มีการใช้ งานพื ้นที่เลยในช่วง
ก่อนเวลาทํางาน และช่วงหัวคํ่าถึงดึก
วัยรุ่น
- ใช้ งานพืน้ ที่ มากที่สุดในช่วงเย็นถึงหัวคํ่า และมีการใช้ งานน้ อยมากใน
ช่วงเวลาเลิกงาน และช่วงหัวคํ่าถึงดึก
วัยทํางาน - ใช้ งานพื ้นที่คอ่ นข้ างมากตลอดทังวั
้ น และมากที่สดุ ในช่วงเย็นถึงหัวคํ่า ใช้ งาน
น้ อยที่สดุ ในช่วงหัวคํ่าถึงดึก
วัยสูงอายุ - ใช้ งานพื ้นที่มากที่สดุ ในช่วงก่อนเวลาทํางานมีการใช้ งานค่อนข้ างน้ อยใน
ช่วงเวลาเลิกงาน และช่วงเย็นถึงหัวคํ่า และไม่มีการใช้ งานในช่วงหัวคํ่าถึงดึก

กิจกรรม
กิจกรรมแบบผ่อนคลาย
นัง่
- เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากในช่วงเย็นถึงหัวคํ่า
เดินเล่น - เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากในช่วงเย็นถึงหัวคํ่า และไม่เกิดขึ ้นเลยในช่วง
ก่อนเวลาทํางาน
กิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว
วิ่ง
- เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากในช่วงก่อนเวลาทํางาน
ออกกําลังกาย - เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นค่อนข้ างน้ อยในช่วงก่อนเวลาทํางาน และ
ช่วงเย็นถึงหัวคํ่าและไม่เกิดขึ ้นเลยในช่วงหัวคํ่าถึงดึก
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กีฬา(แบตมินตัน)-เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นน้ อยมากในวันอาทิตย์ มีเพียง 2 คนในช่วง
เวลาเลิกงานเท่านัน้
กิจกรรมที่เกิดจากสถานที่
สักการะ - เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากในช่วงเวลาเลิกงาน
ตารางที่ 5.5 ตารางจํานวนผู้ใช้ งานกิจกรรมต่างๆแบ่งตามอายุและช่วงเวลา ในวันอาทิตย์
ช่วงเวลา

อายุ

ช่วงก่อน วัยเด็ก
เวลา
วัยรุ่น
ทํางาน วัยทํางาน

กิจกรรมแบบผ่อน
คลาย
ยืน/
นัง่
เดินเล่น

กิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว
เดิน/วิ่ง

ออก
กําลัง

แบตมิน
ตัน

กิจกรรมที่เกิดจาก
สถานที่

รวม

ถ่ายรูป สักการะ

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

4

-

-

-

-

8

2

-

8

3

-

-

1

14

สูงอายุ

7

-

9

3

-

-

1

20

ช่วงเวลา วัยเด็ก
เลิกงาน วัยรุ่น

2

-

-

-

2

-

-

4

-

-

-

-

-

-

1

1

วัยทํางาน

6

-

10

1

-

-

6

23

สูงอายุ

2

1

2

-

-

-

-

5

ช่วงเย็น วัยเด็ก
ถึงหัวคํ่า วัยรุ่น

3

6

-

-

-

-

-

9

8

10

1

-

-

-

4

23

วัยทํางาน

21

4

7

5

-

-

5

42

สูงอายุ

2

-

1

1

-

-

2

6

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2

5

2

3

-

-

-

3

13

-

-

-

-

-

-

1

1

วัยเด็ก
ช่วง
หัวคํ่าถึง วัยรุ่น
ดึก
วัยทํางาน
สูงอายุ

รวม

42

33

80

16
171
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3. สรุ ปจํานวนผู้ใช้ งานในแต่ ละช่ วงเวลา
จากการเก็บข้ อมูลพบว่า ในช่วงเวลาต่างๆกัน มีการเกิดพฤติกรรมที่ตา่ งกัน แต่ในช่วงเวลา
เดี ย วกัน ในทุก ๆวัน มี ก ารเกิ ด พฤติก รรมและรู ปแบบกิ จกรรมที่ มี ความสอดคล้ อ งกัน จึ ง ทํ า การ
เปรี ยบเทียบโดยใช้ ช่วงเวลาเป็ นปั จจัยหลักเพื่อจัดกลุม่ ข้ อมูลที่ได้ จากการสํารวจ
3.1 ช่ วงก่ อนเวลาทํางาน
3.1.1 สรุปจํานวนผู้ใช้ งานแบ่งตามช่วงวัย (ภาพ 5.1)
ในช่วงก่อนเวลาทํางานของทุกวัน พบว่ากลุม่ ผู้ใช้ หลักคือผู้สงู อายุ และผู้ใช้ รองคือ
วัยทํางาน โดยมีจํานวนใกล้ เคียงกันทุกวัน และพบว่าเป็ นช่วงที่มีผ้ ใู ช้ เป็ นวัยเด็กน้ อยมาก
หรื อในบางวันไม่มีเลย ส่วนผู้ใช้ ที่เป็ นวัยรุ่ นในวันเสาร์ อาทิตย์จะมีจํานวนมากกว่าในวัน
ธรรมดา
3.1.2 สรุปจํานวนผู้ใช้ งานแบ่งตามกิจกรรม (ภาพ 5.2)
ในช่วงก่อนเวลาทํางานพบว่ากิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากคือกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว
ซึง่ ในวันอาทิตย์จะเป็ นการวิ่งออกกําลังกายมากกว่า ส่วนในวันอื่นๆ จะเป็ นการออกกําลัง
กายเบาๆอยูก่ บั ที่มากกว่า ไม่มีการเล่นกีฬา มีผ้ ใู ช้ พื ้นที่เพื่อการพักผ่อนค่อนข้ างน้ อย และ
น้ อยมากในวันจันทร์ ถึงพฤหัส โดยจํานวนผู้ใช้ งานทุกวันค่อนข้ างใกล้ เคียงกัน และถือเป็ น
ช่วงที่มีคนเข้ ามาสักการะน้ อย

ภาพ 5.1 แผนภูมิสรุปจํานวนผู้ใช้ แบ่งตามช่วงวัยช่วง ภาพ 5.2 แผนภูมิสรุปจํานวนผู้ใช้ แบ่งตามกิจกรรม
ก่อนเวลาทํางาน
ช่วงก่อนเวลาทํางาน
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3.1.3 พื ้นที่ประกอบกิจกรรม (ภาพ 5.17)
ในช่วงก่อนเวลาทํ างานพบว่ากิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหวแบบรวมกลุ่มจะใช้
พื ้นที่ ที่เป็ นพืน้ แข็ง และค่อนข้ างมีบริ เวณ เช่นบริ เวณลานรอบฐาน และลานหลังบ่อนํา้
ส่วนผู้ใช้ งานที่มาตามลําพังจะเลือกใช้ พื ้นที่ลานบริเวณใกล้ กบั ทางเข้ า

แผนผัง 5.17 การใช้ งานพื ้นที่ในช่วงก่อนเวลาทํางานของทุกวัน
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3.2 ช่ วงเวลาเลิกงาน
3.2.1 สรุปจํานวนผู้ใช้ งานแบ่งตามช่วงวัย (ภาพ 5.3)
ในช่วงเวลาเลิกงาน พบว่ากลุ่มผู้ใช้ หลักคือวัยทํางาน และเข้ าใช้ พื ้นที่มากในวัน
จันทร์ ถึงพฤหัส มีเพียงวันศุกร์ เท่านันที
้ ่มีผ้ ใู ช้ งานที่เป็ นผู้สงู อายุมากกว่าวัยทํางาน ส่วนใน
วันอื่นจะมีผ้ ใู ช้ งานที่เป็ นวัยสูงอายุไม่มากนัก โดยทัว่ ไปพบว่าในวันธรรมดามีผ้ ใู ช้ งานที่เป็ น
วัยรุ่นมากกว่าวันเสาร์ อาทิตย์
3.2.2 สรุปจํานวนผู้ใช้ งานแบ่งตามกิจกรรม (ภาพ 5.4)
พบว่าในวันธรรมดากิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากคือการนัง่ พักผ่อน ส่วนในวันเสาร์ อาทิตย์
กิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากคือการวิ่งออกกําลังกาย กิจกรรมประเภทการเดินเล่น ออกกําลังกาย
และการเล่นกีฬาเกิดขึ ้นค่อนข้ างน้ อยในช่วงเวลานี ้ มีการสักการะค่อนข้ างมากและมาก
ที่สดุ ในวันศุกร์ และพบว่าในวันธรรมดาจะมีจํานวนผู้ใช้ งานรวมมากกว่าวันเสาร์ อาทิตย์

ภาพ 5.3 แผนภูมิสรุปจํานวนผู้ใช้ แบ่งตามช่วงวัยช่วง
เวลาเลิกงาน

ภาพ 5.4 แผนภูมิสรุปจํานวนผู้ใช้ แบ่งตามกิจกรรม
ช่วงเวลาเลิกงาน
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3.2.3 พื ้นที่ประกอบกิจกรรม (ภาพ 5.18)
พบว่ากิจกรรมแบบผ่อนคลายจะเกิดขึ ้นมากในพื ้นที่ที่มีร่มเงา มีการรวมตัวมาก
บริ เวณที่นั่ง 3 และ4 มีการรวมตัวปานกลางบริ เวณที่นงั่ 1 และมีการกระจายการใช้ งาน
บริ เวณลานรอบฐาน ส่วนการออกกําลังกายจะเกิดขึ ้นค่อนข้ างมากบริ เวณลานใกล้ กบั ทาง
ลอดใต้ ดนิ

แผนผัง 5.18 การใช้ งานพื ้นที่ในช่วงเวลาเลิกงานของทุกวัน
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3.3 ช่ วงเย็นถึงหัวคํ่า
3.3.1 สรุปจํานวนผู้ใช้ งานแบ่งตามช่วงวัย (ภาพ 5.5)
ช่วงเย็นถึงหัวคํ่าพบว่ามีกลุ่มผู้ใช้ งานหลักคือวัยรุ่ นและวัยทํางาน ในวันธรรมดา
นันไม่
้ มีผ้ ูใช้ งานที่เป็ นวัยเด็กเลย แต่จะมีจํานวนเพิ่มขึ ้นในวันเสาร์ อาทิตย์ ผู้ใช้ งานที่เป็ น
กลุ่มวัยรุ่ นจะมีจํานวนสูงมากในวันศุกร์ ส่วนในวันอื่นๆจํามีจํานวนใกล้ เคียงกัน สําหรับ
ผู้ใช้ งานที่เป็ นวัยทํางานในวันเสาร์ อาทิตย์จะมีจํานวนมากกว่าวันธรรมดา และผู้ใช้ งานที่
เป็ นวัยสูงอายุจะเข้ ามาใช้ งานมากที่สุดในวันศุกร์ และมีจํานวนน้ อยในวันอาทิตย์ถึงวัน
พฤหัส
3.3.2 สรุปจํานวนผู้ใช้ งานแบ่งตามกิจกรรม (ภาพ 5.6)
ช่วงเย็นถึงหัวคํ่า พบว่ากิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากที่สดุ คือการพักผ่อน ทังการนั
้
ง่ และ
เดินเล่น รวมถึงการวิ่งออกกําลังกายในช่วงเวลานี ้จะเกิดขึ ้นมาก นอกจากนี ้พบว่าในวัน
ศุกร์ มีการเล่นกีฬาประเภทแบตมินตันสูงมาก ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นน้ อยมากหรื อไม่มี
เลยในวันอื่นๆ โดยในวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ ช่วงเวลานี ้จะมีผ้ คู นเข้ ามาสักการะพระบรมรา
ชานุสาวรี ย์จํานวนมาก

ภาพ 5.5 แผนภูมิสรุปจํานวนผู้ใช้ แบ่งตามช่วงวัยช่วง
เย็นถึงหัวคํ่า

ภาพ 5.6 แผนภูมิสรุปจํานวนผู้ใช้ แบ่งตามกิจกรรม
ช่วงเย็นถึงหัวคํ่า
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3.3.3 พื ้นที่ประกอบกิจกรรม (ภาพ 5.19)
เป็ นช่วงเวลาที่มีจํานวนผู้ใช้ งานมาก จึงมีการใช้ พื ้นที่ทวทั
ั ้ งบริ
้ เวณลาน แต่พื ้นที่ที่มี
การใช้ งานกิจกรรมแบบผ่อนคลายจํานวนมากคือบริ เวณพื ้นที่นงั่ 1 ถึง 4 พื ้นที่ใกล้ กบั ทาง
ลอดใต้ ดิน และในบริ เวณลานรอบฐาน ส่วนการออกกําลังกายจะเกิดขึ ้นบริ เวณด้ านข้ าง
ของทางลอดใต้ ดนิ และลานบริเวณทางเข้ า1

แผนผัง 5.19 การใช้ งานพื ้นที่ในช่วงเย็นถึงหัวคํ่าของทุกวัน
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3.4 ช่ วงหัวคํ่าถึงดึก
3.4.1 สรุปจํานวนผู้ใช้ งานแบ่งตามช่วงวัย (ภาพ 5.7)
ช่วงหัวคํ่ าถึง ดึกของทุกวันพบว่ามีก ลุ่ม ผู้ใช้ งานหลัก คือวัยรุ่ น และวัยทํ างานใน
จํานวนใกล้ เคียงกัน ถือเป็ นช่วงที่มีผ้ ใู ช้ งานในวัยเด็กและวัยสูงอายุน้อยมาก หรื อไม่มีเลย
และพบว่ากลุม่ ผู้ใช้ งานที่เป็ นวัยรุ่นจะมีจํานวนน้ อยมากในวันอาทิตย์ ส่วนวัยทํางานจะมี
จํานวนค่อนข้ างคงที่ในทุกวัน
3.4.2 สรุปจํานวนผู้ใช้ งานแบ่งตามกิจกรรม (ภาพ 5.8)
ช่วงหัวคํ่าถึงดึกเป็ นช่วงที่มีจํานวนผู้ใช้ งานค่อนข้ างน้ อยทุกวัน กิจกรรมส่วนใหญ่
เป็ นกิ จ กรรมแบบผ่ อ นคลาย อย่ า งการนั่ง คุย กัน หรื อ เดิ น เล่น และยัง มี ผ้ ูใ ช้ ท ยอยมา
สักการะพระบรมราชานุสาวรี ย์เล็กน้ อย ส่วนกิจกรรมที่เป็ นการเล่นแบตมินตัน ยังคงเกิดขึ ้น
ในวันศุกร์ เท่านัน้ ส่วนในวันอื่นจะไม่เกิดขึ ้นเลย

ภาพ 5.7 แผนภูมิสรุปจํานวนผู้ใช้ แบ่งตามช่วงวัยช่วง
หัวคํ่าถึงดึก

ภาพ 5.8 แผนภูมิสรุปจํานวนผู้ใช้ แบ่งตามกิจกรรม
ช่วงหัวคํ่าถึงดึก
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3.4.3 พื ้นที่ประกอบกิจกรรม (ภาพ 5.20)
พบว่าพื ้นที่ที่มีการใช้ งานมากเกิดจากกิจกรรมแบบผ่อนคลายเท่านัน้ และมีการใช้
พื ้นที่มากในบริ เวณที่นงั่ 1,2และ 4 และภายในลานรอบฐานทางทิศใต้

แผนผัง 5.20 การใช้ งานพื ้นที่ในช่วงหัวคํ่าถึงดึกของทุกวัน
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3.5 การเปรี ยบเทียบจํานวนผู้ใช้ ในแต่ ละช่ วงเวลา
3.5.1 เปรี ยบเทียบจํานวนผู้ใช้ งานแบ่งตามช่วงวัย
เมื่อนําจํานวนผู้ใช้ งานรวมของแต่ละช่วงเวลามาเปรี ยบเทียบกันพบว่า จํานวน
ผู้ใช้ งานช่วงก่อนเวลาทํางานมีปริ มาณที่คงที่ที่สดุ ส่วนในช่วงเย็นถึงหัวคํ่าในแต่ละวันมี
ปริ มาณผู้ใช้ งานแตกต่างกันมาก โดยพบว่าในวันจันทร์ ถึงพฤหัสช่วงเวลาเลิกงาน และช่วง
เย็นถึงหัวคํ่าจะเป็ นช่วงที่มีผ้ ใู ช้ งานจํานวนมาก แต่หากเป็ นช่วงวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์
จะพบว่า ผู้ใช้ งานจะมากที่สดุ ในช่วงเย็นถึงหัวคํ่า และมีปริมาณผู้ใช้ งานสูงกว่าช่วงอื่นมาก
ช่วงหัวคํ่าถึงดึกคือช่วงเวลาที่มีผ้ ูใช้ งานน้ อยที่สุดในทุกวัน และเมื่อดูจํานวนผู้ใช้ รวมจะ
พบว่าวันศุกร์ เป็ นวันที่มีผ้ ใู ช้ งานรวมมากที่สดุ รองลงมาคือวันเสาร์ วันจันทร์ ถึงพฤหัส และ
มีผ้ ใู ช้ รวมน้ อยที่สดุ ในวันอาทิตย์
ตารางที่ 5.6 ตารางค่าเฉลีย่ ของจํานวนผู้ใช้ งานแบ่งตามช่วงเวลา
วัน

ช่วงเวลา

วันจันทร์ ถงึ พฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ช่วงก่อนเวลา
ทํางาน
40
45
46
42

ช่วงเวลาเลิก
งาน
61
44
30
33

ช่วงเย็น ถึง
หัวคํ่า
59
132
106
80

ช่วงหัวคํ่าถึงดึก

รวม

21
28
27
16

181
249
209
171

3.5.2 เปรี ยบเทียบจํานวนผู้ใช้ งานแบ่งตามกิจกรรม
เมื่ อนํ าจํ านวนผู้ใช้ งานกิจกรรมต่างๆของทุกช่วงเวลามาเปรี ยบเที ยบกันพบว่า
ช่วงเวลาที่มีการประกอบกิจกรรมสูงที่สดุ ในวันศุกร์ ถึงอาทิตย์คือช่วงเย็นถึงหัวคํ่า ส่วนใน
วันจันทร์ ถึงพฤหัสในช่วงเวลาเลิกงาน และช่วงเย็นถึงหัวคํ่าจะมีจํานวนผู้ใช้ งานใกล้ เคียง
กัน กิจกรรมแบบที่เป็ นการออกกําลังกายจะเกิดขึ ้นมากในช่วงก่อนเวลาทํางานเท่านัน้ ใน
วันธรรมดาพบว่าตังแต่
้ ช่วงเวลาเลิกงานเป็ นต้ นไปกิจกรรมที่เกิดขึ ้นมากจะเป็ นกิจกรรม
แบบผ่อนคลาย แต่ในวันเสาร์ อาทิตย์ กิจกรรมแบบผ่อนคลายจะเกิดขึ ้นมากในช่วงเย็นเป็ น
ต้ นไป และการสักการะพระบรมราชานุสาวรี ย์ในวันธรรมดาจะเกิดขึ ้นมากในช่วงเวลาเลิก
งาน แต่ในวันเสาร์ อาทิตย์จะเกิดขึ ้นมาในช่วงเย็นถึงหัวคํ่า
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ภาพ 5.9 - 5.11 กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในตอนกลางวัน

ภาพ 5.12 – 5.14 กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในตอนกลางคืน

3.5.3 เปรี ยบเทียบพื ้นที่ประกอบกิจกรรม
เมื่อนําการใช้ งานพื ้นที่ส่วนต่างๆของทุกช่วงเวลา และทุกวันมาเปรี ยบเทียบกัน
(แผนผัง 5.21) พบว่า กิจกรรมแบบผ่อนคลาย จะมีการใช้ พื ้นที่ซ้อนทับกันมากที่สดุ บริ เวณ
ที่นงั่ 1,3และ 4 มีการซ้ อนทับเล็กน้ อยบริ เวณที่นงั่ 2 ลานใกล้ ทางลอดใต้ ดิน และลานรอบ
ฐาน และมีการใช้ งานโดยไม่เกิดการซ้ อนทับกันในบริ เวณลานรอบฐานทางด้ านข้ างของ
พระบรมราชานุสาวรี ย์ ส่วนกิ จกรรมประเภทการออกกํ าลังกาย มี การทับซ้ อนกันมาก
บริ เวณลานใกล้ ทางลอดใต้ ดิน มีการซ้ อนทับกันเล็กน้ อยบริ เวณลานใกล้ ทางเข้ าที่ 1 และ
ไม่มีการซ้ อนทับในบริ เวณลานหลังบ่อนํ ้า นอกจากนี ้ยังพบว่า ทังกิ
้ จกรรมแบบผ่อนคลาย
และการออกกํ าลังกาย ยังมีการใช้ พืน้ ที่ร่วมกันในพืน้ ที่ บริ เวณใกล้ ทางลอดใต้ ดิน และ
บริเวณลานรอบฐานทางทิศเหนือ แต่เป็ นการใช้ งานต่างช่วงเวลากัน
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แผนผัง 5.21 การใช้ งานพื ้นที่รวมทุกช่วงเวลาและทุกวัน

4. ผลการสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์มีการเลือกสัมภาษณ์ผ้ ใู ช้ งานพื ้นที่ ที่มีช่วงอายุ และลักษณะการใช้ งานพื ้นที่
ด้ วยกิ จกรรมและช่วงเวลาที่ แตกต่างกัน เพื่อสอบถามพฤติกรรม และทัศนคติของผู้ใช้ ต่อลาน
สาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่โดยทําการสัมภาษณ์ผ้ ใู ช้ 4 คน ดังนี ้
ผู้ถกู สัมภาษณ์คนที่ 1 เป็ นเพศหญิง ในช่วงวัยสูงอายุ ที่มาใช้ งานในช่วงเช้ าวันธรรมดา
ผู้ถกู สัมภาษณ์คนที่ 2 เป็ นเพศชาย ในช่วงวัยรุ่น ที่มาใช้ งานในช่วงเย็นวันธรรมดา
ผู้ถกู สัมภาษณ์คนที่ 3 เป็ นเพศหญิงในช่วงวัยทํางาน ที่มาใช้ งานในช่วงเช้ าวันเสาร์
ผู้ถกู สัมภาษณ์คนที่ 4 เป็ นเพศชายในช่วงวัยสูงอายุ ที่มาใช้ งานในช่วงเย็นวันเสาร์
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4.1 พฤติกรรมของผู้ใช้
จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ถกู สัมภาษณ์ทงหมดเดิ
ั้
นทางมาด้ วยการเดิน และพบว่าผู้ที่เข้ า
ใช้ งานในช่วงก่อนเวลาทํางาน จะมาใช้ งานพื ้นที่ทกุ วันเพื่อออกกําลังกายเป็ นเวลาไม่เกิน 2 ชัว่ โมง
ส่วนผู้ที่เข้ าใช้ งานในช่วงเย็นนันมั
้ กจะเลือกใช้ พื ้นที่ในวันที่สะดวกเท่านัน้ ในการเลือกใช้ พื ้นที่ผ้ ถู กู
สัมภาษณ์จะเลือกใช้ พื ้นที่ที่มีความสะดวกในการประกอบกิจกรรม คือผู้ที่มาวิ่งออกกําลังกาย จะ
เลือกใช้ ทางเดินรอบที่3 และทางเดินรอบนอก เนื่องจากมีความกว้ าง และไม่ทบั ซ้ อนกับผู้ใช้ งาน
กลุม่ อื่นๆเช่น ที่นงั่ หรื อพื ้นที่สกั การะ
4.2 ทัศนคติต่อพืน้ ที่
4.2.1 สิ่งที่ผ้ ใู ช้ จะคํานึงถึงเป็ นสิ่งแรกหากกล่าวถึงลานสาธารณะบริ เวณวงเวียน
ใหญ่
พบว่ า ผู้ถูก สัม ภาษณ์ 2ใน4คนที่ อ ยู่ใ นวัย สูง อายุ จะคํ า นึ ง ถึ ง พระเจ้ า ตากสิ น
มหาราชเป็ นสิง่ แรก และอีก 2 คน จะนึกถึงพื ้นที่ศนู ย์กลางของชุมชน และพื ้นที่พกั ผ่อน
4.2.2 เหตุผลในการเลือกใช้ พื ้นที่ลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่
เหตุผลหลักในการเลือกใช้ พื ้นที่ คืออยู่ใกล้ ที่พกั อาศัย มีพื ้นที่โล่ง มีพื ้นที่สําหรับนัง่
พักผ่อน และมีบรรยากาศดี โดยจากผู้ถูกสัมภาษณ์ 2ใน4คนมีเหตุผลเพิ่มเติมคือ เป็ นที่
รวมกลุ่ม เพื่ อ น และเป็ นสถานที่ ที่ มี ผ้ ูใ ช้ ง านกลุ่ม เดิม ตลอด คุ้น หน้ า คุ้น ตากัน จึ ง รู้ สึก
้
ปลอดภัย และพบว่าผู้ถกู สัมภาษณ์ 3 ใน 4 คน เคยไปใช้ พื ้นที่โล่งสาธารณะแห่งอื่นทังใน
พื ้นที่ฝั่งธนบุรี เช่น สวนป่ าเฉลิมพระเกียรติบริ เวณใต้ สะพานสมเด็จพระเจ้ าตากสิน และ
สวนหย่อมบริ เวณเชิงสะพานพระปกเกล้ า และนอกพื ้นที่ฝั่งธนบุรี เช่น สวนสราณรมย์ สวน
ลุม พินี และพบว่าสาเหตุห ลักในการเลือกใช้ พื น้ ที่ โล่ง สาธารณะแห่งอื่ นนัน้ เนื่ องจากมี
บรรยากาศดีกว่า และมีความร่มรื่ นสามารถใช้ พื ้นที่ได้ ตลอดทังวั
้ น
4.2.3 ความพึงพอใจและข้ อเสนอแนะ
พบว่าผู้ถกู สัมภาษณ์ทงั ้ 4 คน มีความพึงพอใจในสถานที่ เนื่องจากมีบรรยากาศดี
สะอาด คนไม่พลุกพล่าน และมีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลความปลอดภัยตลอดเวลาและพบว่า 3ใน4
คนเคยมาใช้ พื ้นที่ก่อนการปรับปรุง และมี1คน ชื่นชอบพื ้นที่ภายหลังการปรับปรุ งมากกว่า
เนื่องจากการที่ไม่มีต้นไม้ ใหญ่ทําให้ เห็นพื ้นที่ได้ ทวั่ ถึง รู้ สึกปลอดภัย และ2 คน ชอบพื ้นที่
ทังก่
้ อนและหลังการปรับปรุง โดยให้ เหตุผลว่า ก่อนการปรับปรุง พื ้นที่มีความร่มรื่ นดี แต่ไม่
มีการบํารุ งรักษาสถานที่ และมีการเล่นกี ฬา เช่นฟุตบอล ซึ่งส่งผลต่อผู้ใช้ งานกลุ่มอื่นๆ
รวมถึงการไม่มีเวลาเปิ ดปิ ดสถานที่ ทําให้ ในตอนกลางคืนพื ้นที่ลานกลายเป็ นที่นอนของคน
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จรจัด ทํ าให้ ร้ ู สึกอันตรายในการใช้ พืน้ ที่ และคิดว่าพืน้ ที่ ภายหลังการปรั บปรุ งนัน้ โล่ง ดี
ส่งเสริ มให้ เกิดมุมมองสูพ่ ระบรมราชานุสาวรี ย์ได้ มากขึ ้นจริ ง แต่ก็ไม่สามารถใช้ งานในตอน
กลางวันได้
ข้ อเสนอแนะที่พบคือต้ องการให้ ปรับปรุ งการเข้ าถึงเนื่องจากปั จจุบนั มีทางลอดใต้
ดินเพียงทางเดียวเท่านัน้ และไม่มีทางม้ าลายในการเข้ าถึงพื ้นที่ลานจากด้ านอื่นๆ และ
ต้ องการให้ เพิ่มสาธารณูปโภค เช่นห้ องนํ ้าซึ่งไม่มีในปั จจุบนั ส่งผลให้ เกิดความไม่สะดวก
สําหรับผู้ใช้
5. สรุ ปผลการเก็บข้ อมูล
จากการเก็บข้ อมูลเชิงลึกของพฤติกรรมของผู้ใช้ งานพบว่า ลักษณะการเกิดกิจกรรม และ
การใช้ งานพื ้นที่ ต่างมีรูปแบบที่แตกต่างกันภายใต้ ปัจจัยของช่วงเวลา และลักษณะทางกายภาพ
ของผู้ใช้ จากแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ ทําการศึกษาในตอนต้ น พบว่า ยังมีปัจจัยที่หลากหลายที่สง่ ผล
ต่อการเกิ ดพฤติกรรม จึงต้ องนํ าผลสรุ ปข้ อมูลที่ได้ มาสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพ และพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นภายในพื ้นที่ศกึ ษา เพื่อนําไปวิเคราะห์ และเกิดเป็ นข้ อเสนอแนะ
ในการพัฒนาพื ้นที่ลานสาธารณะบริ เวณวงเวียนใหญ่ได้

บทที่ 6
การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการเก็บข้ อมูลทางกายภาพ พฤติกรรม และการสัมภาษณ์ผ้ ใู ช้ งานภายในพื ้นที่ศกึ ษา
พบว่าปั จจัยทางกายภาพส่งผลโดยตรงต่อการเลือกใช้ พื ้นที่ในการประกอบกิจกรรม จึงต้ องนํา
ข้ อมูลทางด้ านแนวคิดและทฤษฎีที่ค้นคว้ าได้ และข้ อมูลเชิงลึกที่ได้ จากการสํารวจมาวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ เพื่อหาข้ อบกพร่ องและอุปสรรคในการใช้ งานพื ้นที่ ซึง่ ประกอบไปด้ วยการวิเคราะห์
ประเด็นต่างๆ ได้ แก่
- การวิเคราะห์ปัจจัยในการออกแบบที่สง่ ผลต่อการใช้ งาน
- ถนนและการเข้ าถึง
- พื ้นที่นงั่
- แสงสว่างและร่มเงา
- ประติมากรรม
- การแบ่งพื ้นที่
- ช่วงวันและเวลา
- ความปลอดภัย
- การวิเคราะห์ความเหมาะสมในด้ านความสอดคล้ องกับการใช้ พื ้นที่กิจกรรม
- ลักษณะของกิจกรรมที่สง่ ผลต่อความต้ องการพื ้นที่ประกอบกิจกรรม
- การใช้ ปริมาณผู้ใช้ งานในการกําหนดขนาดสัดส่วนของพื ้นที่
1. การวิเคราะห์ ปัจจัยในการออกแบบที่ส่งผลต่ อการใช้ งาน
1.1 ถนนและการเข้ าถึง
พื น้ ที่ ล านสาธารณะบริ เ วณวงเวี ย นใหญ่ สามารถเข้ า ถึ ง ได้ โ ดยการเดิ น เท้ าเท่ า นัน้
้
5 ทาง เพื่อรองรับผู้ใช้ งานจากทุกด้ าน
เนื่องจากภายในพื ้นที่ไม่มีที่จอดรถ และมีทางเข้ าทังหมด
ประกอบด้ วยทางเข้ าที่เป็ นทางลอดใต้ ดิน 1ทาง(ทางเข้ า 3) และทางเข้ าโดยรอบลาน 4 ทางโดย
ผู้ใช้ ต้องข้ ามถนนที่ไม่มีทางม้ าลาย ทางเข้ าที่ 1 เป็ นทางเข้ าด้ านหน้ าของพระบรมราชานุสาวรี ย์ มี
การตกแต่งให้ เป็ นแกนทางพิธีการ รองรับรู้ ใช้ จากถนนลาดหญ้ า ซึง่ มีห้างสรรพสินค้ า และโรงเรี ยน
กวดวิชาจํานวนมาก ทางเข้ าที่ 2 รองรับผู้ใช้ จากทางถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสินซึ่งเป็ นที่ตงของ
ั้
ตลาดวงเวียนใหญ่ และสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ทางเข้ าที่ 3 เป็ นทางลอดใต้ ดนิ จากบริ เวณระหว่าง
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ถนนอินทรพิทักษ์ และถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิน ซึ่งมีการจัดเจ้ าหน้ าที่ดูแลความปลอดภัย จึง
พบว่ามีผ้ ใู ช้ เลือกใช้ ทางเข้ าที่ 3 มากกว่าทางเข้ าที่ 2และ4 โดยอาคารบริ เวณนี ้เป็ นที่ตงของธนาคาร
ั้
ออมสิน ธนาคารทหารไทย และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทางเข้ าที่ 4 เป็ นทางเข้ าเพื่อรองรับผู้ใช้ จาก
ถนนอินทรพิทกั ษ์ ซึง่ มีสถานที่สําคัญคือ วัดหิรัญรูจี วัดใหญศรี สพุ รรณ และตลาดพลู และทางเข้ าที่
5 รองรับผู้ใช้ จากทางถนนประชาธิปกโดยพบว่าผู้ใช้ ส่วนใหญ่มาจากบริ เวณ สี่แยกบ้ านแขก และ
สถาบันศึกษา ได้ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จ โรงเรี ยนศึกษา
นารี จึงพบว่าเป็ นทางเข้ าที่กลุม่ ผู้ใช้ ที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาใช้ (แผนผัง 6.1)

แผนผัง 6.1 ถนนและการเข้ าถึง

ภาพ 6.1 ทางลอดใต้ ดนิ

ภาพ 6.2 ภายในทางลอดใต้ ดนิ

ภาพ 6.3 ทางเข้ า 5
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ทางเข้ าออกส่งผลต่อการเลือกใช้ พื ้นที่ เนื่องจากในช่วงที่มีผ้ ใู ช้ งานน้ อย เช่นช่วงก่อนเวลา
ทํางาน(แผนผัง 6.2) ผู้ใช้ งานสามารถเลือกใช้ พื ้นที่ตามความต้ องการ จะพบว่าในบริ เวณลานใกล้
ทางเข้ าที่เข้ าถึงสะดวก มีการรวมตัวของกลุ่มผู้ใช้ งาน โดยไม่ได้ เป็ นกิจกรรมแบบมีการรวมกลุ่ม
และเมื่อดูการซ้ อนทับของกลุม่ กิจกรรมของทุกช่วงเวลา(แผนผัง 6.3) จะพบว่า บริ เวณริ มทางลอด
ใต้ ดินจะมีการซ้ อนทับของกิจกรรมทังกิ
้ จกรรมแบบผ่อนคลาย และกิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว
และจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ใช้ จะเลือกพื ้นที่ใช้ งานจากพื ้นที่ว่างที่ใกล้ ที่สดุ และจะใช้ พื ้นที่ถัด
ออกไปเมื่อพบว่ามีผ้ ใู ช้ งานมากแล้ ว จึงเห็นไดว่าการเข้ าถึงลานในปั จจุบนั ค่อนข้ างเป็ นอุปสรรคต่อ
ผู้ใช้ งานเนื่องมีทางเข้ าที่มีความปลอดภัยเพียงทางเดียว

แผนผัง 6.2 การใช้ พื ้นที่ช่วงก่อนเวลาทํางาน

แผนผัง 6.3 การใช้ พื ้นที่รวมทุกช่วงเวลา

1.2 พืน้ ที่น่ ัง
ภายในลานสาธารณะบริ เ วณวงเวี ย นใหญ่ นัน้ มี ก ารใช้ พื น้ ที่ นั่ง ที่ เ ป็ นที่ นั่ง ยาวตลอด
แนวทางทิศตะวันตก ซึง่ เป็ นด้ านหลังของพระบรมราชานุสาวรี ย์ ซึง่ จากการสํารวจพบว่าเป็ นพื ้นที่ที่
มีการรวมตัวของกิจกรรมแบบพักผ่อนในทุกช่วงเวลา(แผนผัง 6.4 ) และในบางช่วงเวลาที่มีผ้ ใู ช้ งาน
จํานวนมาก พบว่ามีการใช้ พื ้นที่ทางเดินด้ านหน้ าเพื่อออกกําลังกาย และเล่นกีฬา(แผนผัง 6.5) จึง
เป็ นการรบกวนผู้ใช้ ที่เข้ ามาเพื่อพักผ่อน นอกจากนี ้ยังพบว่าในช่วงเวลาที่มีผ้ ูใช้ งานจํานวนมาก
ผู้ใช้ บางส่วนจะเลือกใช้ พื ้นที่ขอบกระบะต้ นไม้ ขอบพื ้นต่างระดับ ขันบั
้ นไดบริ เวณฐาน รวมไปถึง
พื ้นหญ้ าเป็ นที่นงั่ พักผ่อนอีกด้ วย จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ใช้ มีความพึงพอใจกับปริ มาณพื ้นที่นงั่
เนื่องจากไม่ต้องการให้ มีผ้ ใู ช้ ลานมากจนเกิดความแออัด และจากผลการสํารวจของวันและเวลาที่
มีการนัง่ พักผ่อนสูงที่สดุ ยังพบว่าพื ้นที่นงั่ มีปริ มาณเพียงพอต่อการใช้ งาน
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แผนผัง 6.4 พื ้นที่ที่เกิดกิจกรรมแบบพักผ่อน

แผนผัง 6.5 การใช้ พื ้นที่ช่วงเย็นถึงหัวคํ่าวันศุกร์

1.3 แสงสว่ างและร่ มเงา
จากการสังเกตการณ์ พบว่าแสงสว่างและร่ มเงามีความสําคัญอย่างมากต่อการเลือกใช้
พื ้นที่ เนื่องจากปั จจุบนั พื ้นที่ศกึ ษามีลกั ษณะเป็ นลานโล่งและไม่มีการปลูกต้ นไม้ ใหญ่ ส่งผลให้ ช่วง
กลางวันแสงแดดส่องโดนพื ้นที่ทงหมด
ั้
และประกอบกับภายในลานไม่มีพื ้นที่ส่วนที่เป็ นพื ้นหญ้ า
ขนาดใหญ่ พื ้นผิวลานจึงมีการสะสมความร้ อนไว้ มาก ผู้ใช้ งานจึงไม่สามารถเข้ ามาใช้ งานพื ้นที่ได้
และจะมีผ้ ใู ช้ งานอีกครัง้ ในช่วง 17.00 – 18.00 น. (แผนผัง 6.6-6.7) ที่มีเงาจากอาคารโดยรอบตก
ทอดลงมายังพื ้นที่ลาน และกลุม่ กิจกรรมที่เกิดขึ ้นส่วนมากจะอยูใ่ นบริเวณที่มีร่มเงา

แผนผัง 6.6 ร่มเงาในช่วง 17.00-18.00 น.

แผนผัง 6.7 การใช้ พื ้นที่ช่วงที่มีร่มเงา
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ตังแต่
้ เวลา 18.00 น. ภายในลานมีการเปิ ดไฟ โดยมีการใช้ ไฟที่หลากหลาย ทังสปอตไลท์
้
ขนาดใหญ่เพื่อสร้ างความสว่างพื ้นที่ลานอย่างทัว่ ถึง การติดตังเสาไฟตลอดแนวทางเดิ
้
น การฝั งไฟ
ตามขอบพื ้นต่างระดับ และการติดตังไฟส่
้ องพระบรมราชานุสาวรี ย์ ส่งผลให้ ภายในพื ้นที่มีความ
สว่างอย่างทัว่ ถึง และพบว่าเป็ นช่วงเวลาที่มีการกระจายตัวของผู้ใช้ มากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ และใน
บริเวณลานใกล้ ทางเข้ าจากถนนอินทรพิทกั ษ์ ที่มีความสว่างน้ อยกว่าพื ้นที่อื่น พบว่ามีผ้ ใู ช้ งานน้ อย
มาก (แผนผัง 6.8)

แผนผัง 6.8 การใช้ พื ้นที่ช่วงเย็นถึงหัวคํ่าวันศุกร์
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1.4 ประติมากรรม
เนื่องจากประติมากรรมในพื ้นที่คือ พระบรมราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช
จึงเป็ นจุดดึงดูดผู้ใช้ งานจากทังภายในชุ
้
มชน และจากนอกพื ้นที่ เพื่อเข้ ามาสักการะบูชา ทิศทาง
ของพระบรมราชานุสาวรี ย์มีผลต่อการเกิ ดกิ จกรรมอย่างมาก จากการสํารวจพบว่ากิ จกรรมที่
เกิดขึ ้นบริเวณลานสักการะ และแนวแกนทางเข้ าด้ านหน้ าพระบรมราชานุสาวรี ย์นนั ้ จะมีเพียงการ
สักการะและการเดินเล่นเท่านัน้ เนื่องจากพระเจ้ าตากสินเป็ นที่เลื่อมใส ศรัทธาอย่างมากต่อคนใน
ชุมชน ซึ่งเป็ นผู้ใช้ ส่วนใหญ่ ผู้ใช้ จึงเลี่ยงไปใช้ พื ้นที่อื่นเช่น ลานด้ านข้ างของทางเดินเพื่อเป็ นการ
แสดงความเคารพ และเพื่อป้องกันการรบกวนกันของกิจกรรม (แผนผัง 6.9-6.12)

แผนผัง 6.9 ผังรวมการใช้ งานพื ้นที่ช่วงก่อนเวลาทํางาน แผนผัง 6.10 ผังรวมการใช้ งานพื ้นที่ช่วงเวลาเลิกงาน

แผนผัง 6.11 ผังรวมการใช้ งานพื ้นที่ช่วงเย็นถึงหัวคํ่า แผนผัง 6.12 ผังรวมการใช้ งานพื ้นที่ช่วงหัวคํ่าถึงดึก
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1.5 การแบ่ งพืน้ ที่
จากการทําการสํารวจ พบว่าพื ้นที่ภายในลานไม่ได้ มีการแบ่งพื ้นที่เฉพาะสําหรับกิจกรรม
แบบมีการเคลื่อนไหว แต่ในส่วนที่เป็ นพื ้นดาดแข็งจะถูกใช้ งานมากกว่าส่วนที่เป็ นพื ้นหญ้ า จาก
ลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ จึงสามารถแบ่งออกเป็ น 6 ส่วน ดังนี ้
1 ลานบริเวณทางเข้ า
4 พื ้นที่สกั การะ
2 แกนทางเข้ า
5 ลานรอบฐาน
3 พื ้นที่นงั่
6 พื ้นที่สาํ หรับเจ้ าหน้ าที่

แผนผัง 6.13 พื ้นที่ใช้ งานภายในลานสาธารณะบริ เวณวงเวียนใหญ่

จากการสํารวจผู้ใช้ พื ้นที่ลานสาธารณะบริ เวณวงเวียนใหญ่พบว่ากิจกรรมแบบมีการผ่อน
คลาย เกิดขึ ้นมากบริเวณพื ้นที่นงั่ และลานรอบฐาน และกิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหวหากเป็ นการ
ออกกําลังกายจะรวมตัวมากบริ เวณลานบริ เวณทางเข้ า และการวิ่งออกกําลังกายจะเกิดขึ ้นมาก
บริ เวณทางเดินรอบที่ 3 (แผนผัง 6.3) ส่วนในบริ เวณอื่นๆของลานจะมีผ้ ูใช้ กระจายตัวอย่างไม่
หนาแน่น และการสักการะจะเกิดขึ ้นเฉพาะในบริ เวณพื ้นที่สกั การะเท่านัน้ โดยในช่วงที่มีผ้ ใู ช้ งาน
จํานวนมาก จะเกิดการใช้ พื ้นที่ซ้อนทับกัน เช่นการเล่นกีฬาบนเส้ นทางเดิน(ภาพ 6.4) เนื่องจากไม่
มีการกําหนดพื ้นที่เฉพาะนอกจากพื ้นที่นงั่ และพื ้นที่สกั การะ ก่อให้ เกิดปั ญหาต่อผู้ใช้ เป็ นอย่างมาก
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ภาพ 6.4 การเล่นกีฬาบริเวณที่นงั่

ภาพ 6.5 การรวมกลุมบนลานบริเวณทางเข้ า

1.6 ช่ วงวันและเวลา
ปั จจัยทางด้ านเวลาส่งผลโดยตรงต่อกลุ่มผู้ใช้ และลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึน้ เนื่องจาก
ข้ อจํากัดด้ านอาชีพ และที่อยูอ่ าศัย โดยจากการเก็บข้ อมูลแบ่งเป็ น 4 ช่วงเวลาพบว่า
1.6.1 ช่วงก่อนเวลาทํางาน(ภาพ 6.6) จากการเก็บข้ อมูลและสัมภาษณ์เบื ้องต้ น
พบว่า ผู้ใช้ ส่วนมากเป็ นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ต้องไปทํางาน หรื อกลุ่มวัยทํางาน ที่ทํางานที่
บ้ าน ซึง่ อยูใ่ กล้ กบั พื ้นที่ลาน
1.6.2 ช่วงเวลาเลิกงาน(ภาพ 6.7) พบว่าผู้ใช้ ช่วงวัยทํ างานที่เข้ าใช้ พืน้ ที่ ใน
ช่วงเวลานี ้มีทงผู
ั ้ ้ ที่อาศัยและผู้ที่ทํางานในบริเวณใกล้ เคียง เห็นได้ จากในวันจันทร์ ถึงพฤหัส
จะมี จํ า นวนมากกว่า ช่ ว งวัน สุด สัป ดาห์ ส่ว นกลุ่ม ผู้ใ ช้ ที่ เ ป็ นวัย รุ่ น ส่ว นมากจะมาจาก
สถานศึกษาในบริ เวณใกล้ เคียงเห็นได้ จากในวันเสาร์ อาทิตย์จะมีผ้ ูใช้ งานในกลุ่มนี ้น้ อย
มาก โดยที่กิจกรรมส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นในบริ เวณที่มีร่มเงาจากอาคารรอบข้ าง

ภาพ 6.6 แผนภูมิสรุปจํานวนผู้ใช้ ช่วงก่อน
เวลาทํางาน

ภาพ 6.7 แผนภูมิสรุปจํานวนผู้ใช้ ช่วงเวลา
เลิกงาน
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1.6.3 ช่วงเย็นถึงหัวคํ่า(ภาพ 6.8) สําหรับผู้ใช้ ที่เป็ นวัยรุ่ น พบว่าจะเข้ าใช้ พื ้นที่
จํานวนมากในวันศุกร์ และมีทงกิ
ั ้ จกรรมแบบผ่อนคลาย และการออกกําลังกาย เนื่องจาก
วันรุ่ งขึ ้นเป็ นวันหยุด โดยมีทงผู
ั ้ ้ ที่มาจากสถานศึกษาและจากบ้ านพักอาศัย ส่วนในวันอื่น
ส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ที่อาศัยในพืน้ ที่ ใกล้ เคียง จึงมีจํานวนใกล้ เคียงกัน ส่วนผู้ใช้ ที่เป็ นวัย
ทํางาน จะเลือกเข้ าใช้ พื ้นที่ในวันเสาร์ อาทิตย์เนื่องจากเป็ นผู้อยู่อาศัยในบริ เวณใกล้ เคียง
และไม่เหนื่อยจากการทํางาน กิจกรรมที่ทํามักเป็ นการพาครอบครัวมาเดินเล่นพักผ่อน จึง
พบว่าในวันเสาร์ อาทิตย์จะมีกลุม่ ผู้ใช้ งานในวัยเด็กเพิ่มขึ ้นด้ วย
1.6.4 ช่วงหัวคํ่าถึงดึก(ภาพ 6.9) พบว่าผู้ใช้ สว่ นใหญ่ที่ใช้ งานในเวลานี ้ จะเป็ นผู้ที่
อยู่อาศัยในพื ้นที่ใกล้ เคียง สามารถเดินทางได้ อย่างสะดวก และมักเป็ นผู้ใช้ ในช่วงวัยรุ่ น
และวัยทํางานเท่านัน้

ภาพ 6.8 แผนภูมิสรุปจํานวนผู้ใช้ ช่วงเย็น
ถึงหัวคํ่า

ภาพ 6.9 แผนภูมิสรุปจํานวนผู้ใช้ ช่วงหัวคํ่า
ถึงดึก

1.7 ความปลอดภัย
ความปลอดภัยคือปั จจัยหลักอีกส่วนหนึ่งที่มีผลต่การเลือกใช้ พื ้นที่ จากการสัมภาษณ์
พบว่าความปลอดภัยคือปั จจัยแรกที่ผ้ ใู ช้ จะคํานึงถึง และปั จจัยรองลงมาคือบรรยากาศของพื ้นที่
โดยในปั จจุบนั ภายในพื ้นที่วงเวียนใหญ่มีการจัดเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย ทังในบริ
้
เวณลาน
และทางลอดใต้ ดิน มีการกําหนดเวลาเปิ ด ปิ ดลาน เพื่อเลี่ยงการเป็ นพื ้นที่ซ่องสุมในเวลากลางคืน
และมี ก ารติ ด ตัง้ ไฟส่อ งสว่า งทั่ว บริ เ วณลาน จึ ง สามารถลดปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึน้ ก่ อ นการปรั บ ปรุ ง
ทัศนียภาพ และเป็ นที่พอใจของผู้ใช้ มาก
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2. การวิเคราะห์ ความเหมาะสมในด้ านความสอดคล้ องกับการใช้ พนื ้ ที่กจิ กรรม
เนื่ อ งจากในการสร้ างลานบริ เ วณวงเวี ย นใหญ่ นัน้ ประกอบด้ ว ยวัต ถุป ระสงค์ ห ลัก 2
ประการคือ เพื่อเป็ นพื ้นที่ในการประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช
เพื่อแสดงความเป็ นศูนย์กลางของชุมชน และเพื่อเป็ นสวนสาธารณะขนาดเล็กให้ คนในชุมชนได้ ใช้
พักผ่อน แต่ในภายหลังได้ มีการปรับปรุ งภูมิทศั น์โดยคํานึงถึงความเป็ นพื ้นที่โล่งบริ เวณอนุสาวรี ย์
เป็ นหลัก ในรู ปแบบของลานโล่ง ส่งผลให้ ความสามารถในการใช้ พื ้นที่ และรู ปแบบกิจกรรมที่
เกิดขึ ้นมีการเปลี่ยนแปลง และเกิดเป็ นปั ญหาทางการใช้ งาน จึงต้ องวิเคราะห์หาความเหมาะสม
และสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ ที่เกิดจากการใช้ งานพื ้นที่ภายหลังการปรับปรุ งสภาพภูมิ
ทัศน์
โดยความต้ องการพื น้ ที่ ต้ อ งคํ า นึง ถึ ง ความเป็ นลานสาธารณะ ว่า มี ค วามต้ อ งการ
องค์ ประกอบในลักษณะใดบ้ า ง พร้ อมทัง้ มี ก ารจํ า แนกความต้ องการพื น้ ที่ เฉพาะตามรู ปแบบ
กิจกรรม และขนาดของพื ้นที่ตามจํานวนผู้ใช้ งานผู้ใช้ งานกิจกรรมต่างๆ
2.1 ลักษณะของกิจกรรมที่ส่งผลต่ อความต้ องการพืน้ ที่ประกอบกิจกรรม
กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ น้ บนลานสาธารณะเป็ นไปได้ ทัง้ รู ป แบบของการใช้ งาน และในเชิ ง
สัญลักษณ์ที่สําคัญของเมือง จึงควรมีการจัดการ และอนุรักษ์ เพื่อคงเอกลักษณ์ของพื ้นที่ไว้ ดังนัน้
ในการออกแบบจึงต้ องคํานึงถึงความเหมาะสม ของกิจกรรมทุกประเภทที่จะเกิดขึ ้นภายในพื ้นที่
เพื่อความสะดวก และความปลอดภัยของผู้ใช้ งาน โดยกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วนคือ กิจกรรมนันทนาการ ซึง่ ประกอบไปด้ วย กิจกรรมแบบผ่อนคลาย และกิจกรรม
แบบมีการเคลื่อนไหว และอี กส่วนคือ กิ จกรรมทางสังคม ได้ แก่การสักการะบูชา การประกอบ
พิธีกรรม รวมไปถึงการรวมกลุม่ ทางการเมืองอีกด้ วย (ภาพ 6.10-11)

ภาพ 6.10 กิจกรรมในวันพระเจ้ าตากสิน

ภาพ 6.11 กิจกรรมการชุมนุมทางการเมือง
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2.1.1 กิจกรรมนันทนาการ
คือกิจกรรมที่ มักเกิดจากการใช้ งานของคนในชุมชน โดยมีรูปแบบหลากหลาย
แตกต่างไปตามเวลา และความต้ องการของผู้ใช้ สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ
- กิจกรรมแบบผ่อนคลาย
ตารางที่ 6.1 องค์ประกอบในลานสาธารณะเพื่อกิจกรรมแบบผ่อนคลาย
ลักษณะปั จจุบนั
องค์ประกอบ
ลักษณะที่เหมาะสม
การปิ ดล้ อม
- การสร้ างขอบของพื ้นที่ ด้ วยการใช้ - มีการทํารัว้ เตี ้ยโดยรอบลาน และไม่
องค์ประกอบ เช่น ที่นงั่ ผนัง เสา หรื อ มี ก ารปลูก ต้ น ไม้ จึง ให้ ความรู้ สึก ปิ ด
ต้ นไม้ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ร้ ูสกึ ว่าด้ านหลังได้ รับ ล้ อมเพียงเล็กน้ อย
การปกป้อง
พื ้นที่นงั่
- ควรมีความหลากหลายของรู ปแบบ - มี ทั ง้ การใช้ ที่ นั่ ง ยาว ขอบกระบะ
เพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย
ขอบต่างระดับ และพื ้นหญ้ าเป็ นที่นงั่
ต้ นไม้
- การใช้ ต้นไม้ ใหญ่ในการสร้ าง
- ไม่ มี ก ารปลูก ต้ น ใหญ่ มี ก ารใช้ ไ ม่พุ่ม
ความรู้สกึ โอบล้ อมให้ กบั พื ้นที่ ช่วยลด เพื่อลดการคายความร้ อนของพืน้ และ
อุณหภูมิ และให้ ร่มเงา
ประดับตกแต่งพื ้นที่เท่านัน้
นํ ้า
- การใช้ เสียงนํ ้าเพื่อกลบเสียงของ
- มีการใช้ นํ ้าพุ แต่ไม่ได้ เปิ ดตลอดเวลา
เมือง
และมีบ่อนํ ้าแต่ไม่ใช้ บริ เวณที่เป็ นที่นงั่
- การใช้ นํ ้าเพื่อสร้ างความใกล้ ชิดกับ จึงพบว่า มีความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ใช้
ธรรมชาติ
และองค์ประกอบจากนํ ้าน้ อยมาก
- เนื่องจากไม่มีการปลูกต้ นไม้ ใหญ่ จึง
บรรยากาศ
- ความร่มรื่ น อากาศบริสทุ ธิ์
- ปราศจากเสียงรบกวน
ไม่เกิดความร่มรื่ นในพื ้นที่
- คาดว่าภายในพื ้นที่จะมีปริมาณ
มลพิษทางอากาศค่อนข้ างสูง
เนื่องจากถูกล้ อมรอบโดยถนนทุกด้ าน

ภาพ 6.12 องค์ประกอบนํ ้า

ภาพ 6.13 ความไม่ปิดล้ อมของพื ้นที่
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- กิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว
ตารางที่ 6.2 องค์ประกอบในลานสาธารณะเพื่อกิจกรรมแบบมีการเคลือ่ นไหว
ลักษณะปั จจุบนั
องค์ประกอบ
ลักษณะที่เหมาะสม
เส้ นทางสัญจร - มีเส้ นทางเดิน หรื อวิ่งออกกําลังกาย - ภายในลานแบ่งเส้ นทางเดินออกเป็ น
ที่ชดั เจน
4 รอบ และมีทางเดินรอบนอกติดกับ
ถนน
ขอบเขตของ - ควรแยกพื ้นที่ออกจากกิจกรรมอื่นๆ - ไม่มีการแยกพื ้นที่ เฉพาะจึงเกิดการ
พื ้นที่
เพื่อป้องกันการรบกวน
ใช้ พื ้นที่ทับซ้ อนกันในช่วงที่มีผ้ ูใช้ งาน
จํานวนมาก
ขนาด
- ควรมีพื ้นที่กว้ างพอให้ เกิดการ
- พื ้นที่ส่วนที่กว้ างคือลานบริ เวณฐาน
รวมกลุม่ ทํากิจกรรม หรื อเพื่อประกอบ และทางเดิ น ซึ่ ง เป็ นพื น้ ที่ ป ระกอบ
กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวมาก
กิ จ กรรมอื่ น ๆ เช่ น สัก การะ และเดิ น
ออกกําลังกาย

ภาพ 6.14 เส้ นทางเดิน

ภาพ 6.15 การใช้ เส้ นทางเดินเป็ นพื ้นที่นงั่

2.1.2 กิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมทางสังคมคือกิจกรรมที่เกิดจากการมีปฎิสมั พันธ์ ระหว่างผู้ใช้ พื ้นที่ร่วมกัน
โดยในพืน้ ที่ วงเวียนใหญ่พบว่า กิจกรรมรู ปแบบนีม้ ักเกิดขึน้ ในวันสําคัญ งานประเพณี
เทศกาลต่างๆ เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่ประกอบพิธีกรรม รวมไปถึงการรวมกลุม่ ทางการเมือง และ
ในวันธรรมดาจะเกิดขึ ้นในรูปแบบของกลุม่ คนที่เข้ ามาสักการะพระบรมราชานุสาวรี ย์ โดย
ที่พื ้นที่รองรับกิจกรรมทางสังคมควรมีองค์ประกอบที่สําคัญคือ
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ตารางที่ 6.3 องค์ประกอบในลานสาธารณะเพื่อกิจกรรมทางสังคม
ลักษณะปั จจุบนั
องค์ประกอบ
ลักษณะที่เหมาะสม
ประติมากรรม - ต้ องมีความโดดเด่น และมักอยู่ตรง - อยูบ่ ริ เวณกลางลาน
กลางพื ้นที่
รูปทรงของ
- ควรมีความสมมาตรเพื่อเน้ นความ - มี ลัก ษณะสมมาตรตามแนวแกน
พื ้นที่
สมบูรณ์ของพื ้นที่
ทางเข้ า
มุมมอง
- สามารถมองเห็นได้ งา่ ยจากทุก
- เปิ ดโล่ง และสามารถมองเห็นได้ จาก
ทิศทาง และต้ องแยกจากอาคารอื่น ทุกทิศทาง
รอบข้ าง
- ทัศนียภาพไม่สวยงามนักเนื่องจาก
บรรยากาศ
- ทัศนียภาพต้ องมีความสวยงาม
- ไม่ถกู รบกวนจากสภาพแวดล้ อม
ความเปิ ดโล่งของพื ้นที่ทําให้ เห็น
อาคารโดยรอบที่บางส่วนมีความทรุด
โทรม และมีป้ายโฆษณา ส่งผลให้ พระ
บรมราขานุสาวรี ย์ดไู ม่โดดเด่น
ความสูงของสิง่ - ควรมีความสูงที่สมํ่าเสมอกัน
- จากมุมมองภายใน พบว่ามีความสูง
ปิ ดล้ อม
แตกต่างกันตังแต่
้ อาคาร 2 ชัน้ ไป
- มีรูปแบบสวยงาม
จนถึง คอนโดสูง 20 ชัน้

ภาพ 6.16 รูปทรงของพื ้นที่

ภาพ 6.17 ทัศนียภาพ และสิง่ ปิ ดล้ อม

จากตารางเปรี ย บเที ย บลัก ษณะที่ เ หมาะสม และลัก ษณะปั จ จุบัน นัน้ เห็ น ได้ ว่ า ลาน
สาธารณะบริ เวณวงเวียนใหญ่ภายหลังการปรับปรุ งภูมิทศั น์นนั ้ มีการออกแบบโดยไม่ได้ คํานึงถึง
กิจกรรมที่เกิดขึ ้นจริ งจึงส่งผลใหการแบ่งพื ้นที่ ไม่สามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
การซ้ อนทับของพื ้นที่ใช้ งาน นอกจากนี ้การคํานึงความเป็ นลานรอบพระบรมราชานุสาวรี ย์เพียง
อย่างเดียวนัน้ เมื่อออกแบบตามหลักเกณฑ์แล้ วจึงเกิดความไม่สมั พันธ์กบั พื ้นที่โดยรอบ เช่น
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- ความไม่สมั พันธ์ กนั ของโครงสร้ างภายในและโครงสร้ างของเมือง โดยโครงสร้ างภายใน
พื ้นที่มีความสมมาตรมีแนวแกนชัดเจน แต่ไม่มีความต่อเนื่องกับแนวแกนของพื ้นที่ เช่นแกนทัง้ 4
ภายในลานสัมพันธ์ กับทิศทางของพระบรมราชานุสาวรี ย์ แต่ไม่สมั พันธ์ กับแนวถนน จึงไม่เกิ ด
มุมมองที่มีประสิทธิภาพมากพอ (ภาพ 6.18)

ภาพ 6.18 ภาพภ่ายทางอากาศแสดงแนวแกนภายในลาน และแนวแกนถนน

- การตัดต้ นไม้ ใหญ่ในพื ้นที่วงเวียนใหญ่ และแนวถนนทังหมด
้
เพื่อเปิ ดมุมมองสู่พระบรม
ราชานุสาวรี ย์ โดยไม่คํานึงถึงระดับสายตาและมุมองที่เกิดขึ ้นจริง ส่งผลกระทบทางการใช้ งานพื ้นที่
ภายในคือไม่สามารถใช้ พื ้นที่ได้ ในช่วงกลางวัน และกระทบต่อถนนโดยรอบคือ แสงแดดส่องโดน
พื ้นถนนโดยตรง จึงทําให้ ผ้ ูคนไม่อยากใช้ ทางเดินเท้ า ซึ่งเป็ นการเข้ าถึงลานเพียงวิธีเดียว (ภาพ
6.19 - 6.22)
- การเปิ ดโล่งมุมมองโดยไม่คํานึงถึงลักษณะอาคารโดยรอบ จึงสูญเสียความเป็ น
เอกลักษณ์และขอบเขตที่ชดั เจนของพื ้นที่ เกิดความไม่สวยงามของภูมิทศั น์ที่เป็ นฉากหลังของพระ
บรมราชานุสาวรี ย์ รวมทังผู
้ ้ ใช้ ยงั ไม่สามารถรับรู้ถึงความปิ ดล้ อมได้ อีกด้ วย
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- ไม่เกิดความร่ มรื่ นภายในพื ้นที่ ซึ่งมีความสําคัญต่อกิจกรรมแบบผ่อนคลายมาก เห็นได้
จากการสัม ภาษณ์ ซึ่ ง ผู้ ใช้ จะเลื อ กใช้ งานพื น้ ที่ ที่ มี บ รรยากาศดี ก ว่ า เช่ น อุ ณ หภู มิ ตํ่ า กว่ า
สภาพแวดล้ อมสวยกว่า

ภาพ 6.19 มุมมองจากถนนประชาธิปกก่อน
การปรับปรุง

ภาพ 6.20 มุมมองจากถนนอินทรพิทกั ษ์ ก่อน
การปรับปรุง

ภาพ 6.21 มุมมองจากถนนประชาธิปกหลัง
การปรับปรุง

ภาพ 6.22 มุมมองจากถนนอินทรพิทกั ษ์ หลัง
การปรับปรุง

2.2. การใช้ คุณลักษณะและปริมาณผู้ใช้ งานในการกําหนดขนาดสัดส่ วนของพืน้ ที่
2.2.1 ปั จจัยทางคุณลักษณะของผู้ใช้ งาน
จากการศึกษาทฤษฎีและการเก็บข้ อมูลจากพื ้นที่ศกึ ษาพบว่าคุณลักษณะของผู้ใช้ งานที่
ส่งผลต่อการประกอบกิจกรรมคือ ช่วงอายุซงึ่ พบความแตกต่างดังนี ้
- ช่วงวัยเด็ก เป็ นกลุม่ ผู้ใช้ ที่จะไม่เข้ ามาในพื ้นที่ลานตามลําพัง แต่จะมาพร้ อมกับ
ผู้ปกครอง ดังที่เห็นจากปริ มาณผู้ใช้ งานในวันที่มีวยั เด็กจํานวนมาก ก็จะมีผ้ ูใช้ ที่เป็ นวัย
ทํางานมากขึ ้นด้ วย
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- ช่วงวัยรุ่ น เนื่องจากในช่วงเวลาที่ทําการเก็บข้ อมูลเป็ นช่วงเปิ ดเทอมจึงพบว่า
ผู้ใช้ ที่เป็ นวัยรุ่นจะเข้ าใช้ พื ้นที่ในช่วงเลิกเรี ยนเป็ นจํานวนมาก และมากที่สดุ ในวันศุกร์ ซึง่ มี
ผู้ใช้ ที่เป็ นผู้อยู่อาศัยในพื ้นที่ และมาจากสถาบันการศึกษาที่ใกล้ กบั ลาน สาเหตุที่ผ้ ใู ช้ กลุม่
นีม้ ากในวันศุกร์ เนื่องจากวันรุ่ งขึ ้นเป็ นวันหยุดและอาจไม่ได้ อาศัยอยู่ในพื ้นที่ที่สามารถ
เดินทางมายังลานในวันเสาร์ และอาทิตย์ได้ ผู้ใช้ ที่เป็ นช่วงวัยรุ่ นจะเข้ าใช้ พื ้นที่เป็ นกลุ่ม
ตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป และจะเลือกใช้ พื ้นที่จากที่ว่างที่มีผ้ ใู ช้ งานน้ อย จึงพบว่าเป็ นกลุม่ ที่มีการ
กระจายตัวบนพื ้นที่ลานมากที่สดุ
- ช่ ว งวัย ทํ า งาน เป็ นช่ ว งวัย ที่ มี จํ า นวนผู้ใ ช้ พื น้ ที่ ค่ อ นข้ า งคงที่ และจากการ
สัมภาษณ์พบว่าผู้ใช้ ส่วนมากเป็ นคนที่อาศัยในพื ้นที่ใกล้ เคียง ในระยะ 800 ม. และพบว่า
มีเพียงผู้ใช้ ที่เข้ ามาสักการะเท่านันที
้ ่เคยเข้ าใช้ พื ้นที่ลานเป็ นครัง้ แรก ผู้ใช้ ในช่วงวัยทํางาน
มักมาใช้ พื ้นที่ตามลําพัง หรื อมีการรวมกลุ่มไม่เกิน 3 คน และมักเป็ นกิจกรรมแบบผ่อน
คลาย จึงพบว่ามีการรวมตัวบริเวณที่นงั่ ลานรอบฐาน และเส้ นทางเดินที่ 1 จํานวนมาก
- ช่วงวัยสูงอายุ โดยพบว่าทังหมดเป็
้
นผู้อยู่อาศัยในพื ้นที่ใกล้ เคียงที่สามารถเดิน
มายังพื ้นที่ลานได้ จึงพบว่าเป็ นกลุ่มผู้ใช้ ที่มีจํานวนค่อนข้ างคงที่ในช่วงเวลาเดียวกันของ
ทุกวัน เป็ นช่วงวัยที่เลือกใช้ พื ้นที่งานในช่วงเช้ าเป็ นจํานวนมาก เพื่อออกกําลังกาย และ
เลี่ยงช่วงที่มีผ้ ูใช้ งานเยอะ เนื่องจากต้ องการความเป็ นส่วนตัวสูง และมักเข้ าใช้ งานตาม
ลําพัง จากการสํารวจพบว่ามีเพียง 2 กลุ่มเท่านันที
้ ่มีการรวมกลุ่มเพื่อออกกําลังกาย และ
เลือกใช้ พืน้ ที่ ที่ใกล้ กับทางเข้ าออก หรื อในบริ เวณที่ สามารถนั่งพักได้ อย่างสะดวกเช่น
บริ เวณพื ้นที่นงั่ หรื อขันบั
้ นไดของฐานพระบรมราชานุสาวรี ย์
2.2.2 จํานวนผู้ใช้
จํานวนผู้ใช้ นนสามารถใช้
ั้
เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดขนาดของพื ้นที่ได้ ในระดับหนึ่ง
โดยต้ องคํานึงถึงขนาดพื ้นที่ที่เหมาะสมในการประกอบกิจกรรมนันๆร่
้ วมด้ วย
เมื่อนําจํานวนผู้ใช้ งานรวมของแต่ละช่วงเวลามาเปรี ยบเทียบกันพบว่า จํานวน
ผู้ใช้ ง านช่ว งก่ อ นเวลาทํ า งานมี ปริ มาณที่ ค งที่ ที่ สุด ในวัน ที่ มี ผ้ ูใช้ ง านมากที่ สุดมี ค วาม
แตกต่างจากปริ มาณผู้ใช้ งานเฉลี่ยเพียง 2.75 และวันที่มีผ้ ใู ช้ งานน้ อยที่สดุ มีความแตกต่าง
จากปริ มาณผู้ใช้ งานเฉลี่ยเพียง 3.25 ส่วนในช่วงเย็นถึงหัวคํ่าซึ่งในแต่ละวันมีปริ มาณ
ผู้ใช้ งานแตกต่างกันมาก พบว่าในวันที่มีผ้ ูใช้ งานมากที่สุดมีความแตกต่างจากปริ มาณ
ผู้ใช้ งานเฉลี่ยถึง 37.75 และวันที่มีผ้ ใู ช้ งานน้ อยที่สดุ มีความแตกต่างจากปริ มาณผู้ใช้ งาน
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เฉลี่ยถึง 35.25 (ตาราง 6.4) ซึง่ จากข้ อมูลที่เก็บได้ พบว่าในวันศุกร์ มีผ้ ใู ช้ งานมากกว่าวันอื่น
มาก และผู้ใช้ งานส่วนใหญ่เป็ นวัยรุ่ นซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นนักเรี ยนนักศึกษาจากสถาบันที่อยู่
ใกล้ เคียง นอกจากนี ้ยังพบว่าช่วงเวลาที่มีจํานวนผู้ใช้ งานมากที่สดุ ของวันจันทร์ ถึงพฤหัส
คือช่วงเวลาเลิกงาน และในวันศุกร์ ถึงอาทิตย์จะเป็ นช่วงเย็นถึงหัวคํ่า
ตารางที่ 6.4 ตารางค่าเฉลีย่ ของจํานวนผู้ใช้ งานแบ่งตามช่วงเวลา
วัน

ช่วงเวลา

วันจันทร์ ถงึ พฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

เฉลี่ย

ช่วงก่อนเวลา
ทํางาน
40
45
46
42

ช่วงเวลาเลิก
งาน
61
44
30
33

ช่วงเย็น ถึง
หัวคํ่า
59
132
106
80

43.25

42

94.25

ช่วงหัวคํ่าถึงดึก

รวม

21
28
27
16

181
249
209
171

23

โดยจากการสํารวจพบว่ากิจกรรมแต่ละประเภทมีการเปลี่ยนแปลงเชิงปริ มาณตามช่วงวัน
และเวลา เพื่อการจัดสรรค์พื ้นที่ให้ เหมาะสมกับกิจกรรมที่เกิดขึ ้นทุกช่วงเวลานัน้ จึงต้ องใช้ ปริ มาณ
มากที่สดุ ที่เกิดกิจกรรมนันๆมาคํ
้
าณวนโดยที่กิจกรรมบางประเภทสามารถใช้ พื ้นที่ร่วมกันได้ เช่น
กิ จ กรรมประเภทผ่ อ นคลายทัง้ หมดสามารถใช้ พื น้ ที่ ร่ ว มกัน ได้ หากนํ า จํ า นวนผู้ใ ช้ แ ปลงเป็ น
อัตราส่วนร้ อยละ จะพบว่าภายในบริ เวณลานควรมีพื ้นที่เพื่อการพักผ่อนร้ อยละ 44.4 ซึ่งถือเป็ น
พื ้นที่ส่วนใหญ่ที่สดุ ต้ องมีเส้ นทางเดินร้ อยละ 18.3 มีพื ้นที่ที่เป็ นพื ้นแข็งเพื่อรองรับการออกกําลัง
กายร้ อยละ14.2 พื ้นที่ลานที่มีบริ เวณสําหรับการเล่นกีฬาร้ อยละ 16.6 และพื ้นที่สกั การะ ร้ อยละ
6.5
ตารางที่ 6.5 การใช้ จํานวนผู้ใช้ ในการคิดสัดส่วนพื ้นที่กิจกรรม
จํานวนผู้ใช้ สงู ที่สดุ ขนาดพื ้นที่กิจกรรม
กิจกรรม
(คน)
(ร้ อยละ)
นัง่ พักผ่อน
51
44.4
ยืน และเดินเล่น
24
เดิน และวิ่งออกกําลังกาย
31
18.3
ออกกําลังกายอยูก่ บั ที่
24
14.2
การเล่นกีฬา
28
16.6
สักการะ
11
6.5
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ทังนี
้ ้ต้ องคํานึงถึงรู ปแบบที่สามารถสร้ างความสมบูรณ์ ของพื ้นที่ด้วย เนื่องจากลานสาร
ธารณะนี ้เป็ นลานรอบพระบรมราชานุสาวรี ย์ ดังนันอั
้ ตราส่วนเต็มร้ อยอาจไม่ได้ หมายถึงพื ้นที่
ทังหมด
้
แต่เป็ นพื ้นที่หลังจากการกําหนดพื ้นที่แกนทางพิธีการแล้ ว
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเห็นได้ ว่า ลักษณะพฤติกรรม และการเลือกใช้ พื ้นที่ต่างๆ เกิดจาก
ปั จจัยหลายด้ านประกอบเข้ าด้ วยกัน และปั จจัยที่ผ้ อู อกแบบสามารถควบคุมได้ คือ ปั จจัยทางด้ าน
องค์ประกอบในการออกแบบเท่านัน้ เพื่อสรุ ปผลของการวิจยั จึงต้ องนําการวิเคราะห์ที่ได้ นี ้ไปตอบ
คําถามของงานวิจยั เพื่อนําไปสูข่ ้ อเสนอแนะของงานวิจยั ต่อไป

บทที่ 7
สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์หลักของงานวิจยั นี ้ เพื่อศึกษารู ปแบบการใช้ งานพื ้นที่ลาน
สาธารณะเพื่อค้ นหาปั จจัยทางกายภาพที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ และต้ องการชี ้ให้ เห็นอุปสรรค
และปั ญหาในการใช้ พื ้นที่ลานในปั จจุบนั ซึ่งมักเกิดจากการออกแบบและเลือกใช้ องค์ประกอบ
อย่างไม่เหมาะสม โดยเลือกพื ้นที่ลานสาธารณะบริ เวณวงเวียนใหญ่เป็ นกรณีศกึ ษา เนื่องจากเป็ น
ลานที่อยูใ่ นย่านชุมชน และเป็ นพื ้นที่ที่ขาดแคลนพื ้นที่โล่งเพื่อการนันทนาการของคนในชุมชน เพื่อ
กําหนดแนวทางในการพัฒนา และแก้ ปัญหา รวมถึงเป็ นแนวทางในการออกแบบลานสาธารณะใน
ประเทศไทยในอนาคต
1. สรุ ปผลการวิจัย
1.1 ลักษณะทางกายภาพ และองค์ ประกอบในการออกแบบลานสาธารณะบริ เวณ
วงเวียนใหญ่ ที่มีผลต่ อพฤติกรรมของผู้ใช้
1.1.1 ข้ อมูลทางด้ านกายภาพ
จากการศึกษาพบว่าในการปรับปรุ งพื ้นที่นนเน้
ั ้ นการออกแบบเพื่อให้ พระบรมรา
ชานุสาวรี ย์ดเู ด่นขึ ้น และเพื่อให้ เป็ นที่พกั ผ่อนเป็ นหลัก การจัดวางองค์ประกอบภายในลาน
มี ก ารแยกพื น้ ที่ สัก การะและพื น้ ที่ พัก ผ่อ นออกเป็ นสัด ส่ว นเท่า ๆกัน โดยไม่ได้ คํา นึง ถึ ง
จํานวนผู้ใช้ งานและกิจกรรมที่เกิดขึ ้นจริ ง ซึ่งมีกลุ่มกิจกรรมประเภทการพักผ่อน และออก
กําลังกายจํานวนมาก จึงเกิดการใช้ พื ้นที่ซ้อนทับกันในช่วงเวลาที่มีผ้ ใู ช้ งานมาก และพบว่า
องค์ประกอบทางกายภาพที่ส่งผลอย่างมากต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ คือ ถนนและการเข้ าถึง
พื ้นที่นงั่ แสงสว่างและร่มเงา ประติมากรรม การแบ่งพื ้นที่ ช่วงวันและเวลา
- ถนนและการเข้ าถึง ปั จจุบนั มีการทําทางลอดใต้ ดินซึง่ ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ งานส่วนหนึ่ง
สามารถเข้ าถึงลานได้ สะดวกขึ ้น แต่การสร้ างทางลอดใต้ ดินเพียงทางเดียวนัน้ และยกเลิก
ทางม้ าลายโดยรอบ ยังไม่สามารถรองรับผู้ใช้ งานอย่างทั่วถึงได้ ส่งผลให้ ในปั จจุบนั ยัง
พบว่าผู้ใช้ จากด้ านถนนที่ไม่มีทางลอดใต้ ดนิ เข้ าถึงพื ้นที่ลานด้ วยการข้ ามถนนที่ไม่มีทางม้ า
ลายซึง่ ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย จึงพบว่าทางการใช้ งานบริ เวณใกล้ กบั ทางเข้ าที่สามารถ
เข้ าถึงได้ สะดวก จะมีกลุม่ ผู้ใช้ รวมตัวค่อนข้ างมากกว่าทางเข้ าที่เข้ าถึงได้ ยาก ส่วนการตัด
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ต้ นไม้ ใหญ่บริ เวณแนวถนนที่ม่งุ สู่วงเวียนใหญ่นนั ้ ส่งผลให้ เกิดความร้ อน ซึง่ เป็ นอุปสรรค
ในการใช้ ทางเท้ า ซึง่ เป็ นวิธีการเข้ าถึงวงเวียนใหญ่เพียงวิธีเดียวเท่านัน้
- พื ้นที่นงั่ พบว่าผู้ใช้ งานในกิจกรรมแบบผ่อนคลาย จะรวมตัวกันมากในบริ เวณที่
มีพื ้นที่นงั่
- แสงสว่างและร่ มเงา มีผลโดยตรงต่อการเลือกพื ้นที่ประกอบกิจกรรม โดยพบว่า
ในช่วงกลางวันนันผู
้ ้ ใช้ จะรวมตัวมากในบริ เวณที่มีร่มเงาจากอาคารรอบข้ าง หรื อใช้ งาน
ในช่วงที่พื ้นที่ลานไม่ได้ รับแสงแดดโดยตรง ในช่วงที่แสงแดดส่องพื ้นที่ลานโดยตรงจะไม่
สามารถใช้ งานพื ้นที่ได้ จึงพบว่าช่วงเวลาที่สามารถใช้ พื ้นที่น้อยลงมากเนื่องจากไม่มีร่มเงา
้
ว จึงมีการกระจาย
ภายในพื ้นที่ ส่วนในช่วงเวลากลางคืนพื ้นที่ส่วนใหญ่มีการติดตังไฟแล้
ตัวของผู้ใช้ มากกว่าช่วงกลางวัน และในพื ้นที่ที่สว่างน้ อยกว่าจะไม่มีผ้ ใู ช้ งาน
- ประติมากรรม ทางด้ านหน้ าของพระบรมราชานุสาวรี ย์เป็ นพื ้นที่สกั การะบูชา
กิจกรรมอื่นๆที่เกิดขึ ้น จึงมักเลือกใช้ พื ้นที่ที่อยู่ห่างออกมา หรื ออยู่ทางด้ านหลังของพระ
บรมราชานุสาวรี ย์ เพื่อเลี่ยงการรบกวนกัน
- การแบ่งพื ้นที่ การแบ่งพื ้นที่ดดยไม่คํานึงถึงลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ ้นจริ งส่งผล
ให้ เมื่อมีการใช้ งานจํ านวนมาก เกิ ดเป็ นพื น้ ที่ทับซ้ อนกัน จึงไม่สะดวกต่อการประกอบ
กิจกรรม
- ช่วงวันและเวลา ส่งผลโดยตรงกับการเกิดกิจกรรมเนื่องจากข้ อจํากัดด้ านอาชีพ
และที่อยูอ่ าศัย ทําให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าใช้ พื ้นที่ได้ ในวันและเวลาต่างกัน
1.1.2 ข้ อมูลทางด้ านพฤติกรรม
จากการเก็บข้ อมูลและทําการสัมภาษณ์ผ้ ใู ช้ พบว่าความต้ องการประการแรกของ
้
าถึง การพักผ่อน และการ
ผู้ใช้ คือความรู้ สึกปลอดภัย และความสะดวกสบายทังในการเข้
ออกกําลังกาย โดยพบว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ ้นจากผู้ใช้ ประจํานัน้ เป็ นการออกกําลัง
กายของวัยสูงอายุและวัยทํางาน ส่วนการใช้ พื ้นที่เพื่อการพักผ่อนนัน้ จะเกิดขึ ้นมากในช่วง
สุดสัปดาห์ ในการออกแบบจึงควรคํานึงถึงพืน้ ที่ ที่เหมาะสมกับการออกกํ าลังกาย ทัง้
เส้ นทางวิ่ง และตําแหน่งของพื ้นที่โล่งเพื่อการออกกําลังกาย เพื่อลดการซ้ อนทับของพื ้นที่ที่
เกิดขึ ้น
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1.2 ความเหมาะสมของลักษณะทางกายภาพของลาน เพื่อการใช้ งาน
1.2.1 ด้ านปริ มาณ
พบว่ากิจกรรมที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ กิจกรรมแบบ
ผ่อนคลาย กิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว และการสักการะ โดยในปั จจุบนั ไม่มีการกําหนด
ขอบเขตของพื ้นที่ประกอบกิจกรรมที่ชดั เจนจึงพบว่ามีหลายพื ้นที่ที่มีผ้ ใู ช้ งานจํานวนมาก
และหลายพื ้นที่ที่ไม่มีผ้ ใู ช้ งาน เพื่อวิเตราะห์ความเหมาะสมทางด้ านปริ มาณจึงต้ องแบ่ง
ตามลักษณะกิจกรรมคือ
- กิจกรรมแบบผ่อนคลาย มีความต้ องการพื ้นที่สําหรับนั่งพักผ่อน และต้ องการ
ความสวยงามของทัศนียภาพ ซึ่งจากการเก็บข้ อมูล และสัมภาษณ์ ผ้ ใู ช้ พบว่า พื ้นที่นงั่ มี
เพียงพอต่อความต้ องการของผู้ใช้ เนื่องจากนอกจากบริ เวณที่นงั่ ยาวด้ านหลังพระบรมรา
ชานุสาวรี ย์แล้ ว ยังสามารถเลือกใช้ ขอบกระบะต้ นไม้ ขอบพืน้ ต่างระดับ รวมถึงบนพืน้
หญ้ าเป็ นที่นงั่ ได้ และพบว่าผู้ใช้ ไม่ต้องการให้ มีที่นงั่ มากกว่านี ้เนื่องจากจะทําให้ พื ้นที่ลานดู
แออัดมากขึ ้น
- กิจกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว พบว่า ปั จจุบนั ไม่มีการแบ่งพื ้นที่เฉพาะจึงเกิดการ
ใช้ พื ้นที่ซ้อนทับกับกิจกรรมอื่นๆ และในพื ้นที่โล่งที่เหมาะสมกับการใช้ งาน กลับอยู่ในส่วน
ลานรอบฐานพระบรมราชานุสาวรี ย์ ในบางเวลาจะเกิดการรบกวนกับผู้ที่เข้ ามาสักการะ
และในกิจกรรมออกกําลังกายเอง จะพบว่าเกิดการซ้ อนทับของพื ้นที่อย่างมาก เห็นได้ จาก
ในช่วงเย็นถึงหัวคํ่าของวันศุกร์ ซึ่งเป็ นช่วงที่มีการเล่นกีฬาประเภทแบตมินตันกระจายทัว่
พื ้นที่ ส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ ที่เข้ ามาวิ่งออกกําลังกายไม่สามารถใช้ เส้ นทางเดินต่างๆได้ อย่างสะดวก
- การสักการะ มีการเตรี ยมพื ้นที่ในบริ เวณลานรอบฐานทางด้ านหน้ าของพระบรม
ราชานุสาวรี ย์เพื่อรองรับประชาชนที่เข้ ามาสักการะ รวมถึงลานในแนวแกนจากทางเข้ าฝั่ ง
ถนนลาดหญ้ า ซึง่ จะมีการใช้ งานในวันพิธีการซึง่ เพียงพอต่อการใช้ งาน
1.2.2 ด้ านคุณภาพ
- พื ้นที่ประกอบกิจกรรม ในการใช้ งานพื ้นที่ลานสาธารณะนัน้ ผู้ใช้ ควรสามารถ
เลือกใช้ พื ้นที่สว่ นต่างๆได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย จากการเก็บข้ อมูลและสัมภาษณ์ผ้ ใู ช้
พบว่าภายหลังการปรับปรุ งทัศนียภาพบนพื ้นที่วงเวียนใหญ่ให้ เป็ นลานโล่งนัน้ ส่งผลให้
มองเห็นองค์พระเจ้ าตากสินได้ ง่ายขึ ้น และมีความปลอดภัยมากขึน้ แต่ในทางกลับกัน
ช่วงเวลาที่ สามารถเข้ าใช้ พืน้ ที่ ได้ ลดลงอย่างมาก เนื่ องจากในช่วงกลางวันไม่มีร่มเงา
ภายในพื ้นที่ลาน ในด้ านการเข้ าถึงในปั จจุบนั ยังไม่สะดวกเนื่องจากมีทางลอดใต้ ดินเพียง
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ทางเดียว และไม่มีทางม้ าลายสําหรับข้ ามถนนเข้ าสู่พืน้ ที่ ลาน ไม่มีการจัดเตรี ยมพืน้ ที่
สําหรับสาธารณูประโภค เช่น ห้ องนํ ้า ส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ ร้ ูสกึ ไม่สะดวกในการใช้ พื ้นที่
- มุมมองและทัศนียภาพ ในการปรับปรุ งทัศนียภาพบริ เวณวงเวียนใหญ่ได้ มีการ
ออกแบบพื ้นที่ลานให้ มีลกั ษณะเปิ ดโล่ง มีการการตัดต้ นไม้ ใหญ่ภายในบริ เวณลาน ส่งผล
ให้ สามารถมองเห็นองค์พระเจ้ าตากสินได้ ชดั เจนขึ ้นในระยะใกล้ แต่หากอยู่ในระยะไกล
ออกไปจะเห็ นเป็ นเพี ยงส่วนหนึ่งของกลุ่มอาคารทางด้ านหลังเท่านัน้ การเปิ ดมุมมอง
โดยรอบทําให้ มองเห็นอาคารที่หนั เข้ าสูพ่ ื ้นที่วงเวียนใหญ่ได้ ชดั เจนขึ ้น โดยอาคารมีรูปแบบ
ที่หลากหลาย และบางหลังมีความทรุ ดโทรมหรื อมีการทิ ้งร้ าง ส่งผลให้ ไม่เกิดความเป็ น
อัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกัน ของทัศ นี ย ภาพจึง ไม่ เ กิ ด ความสวยงามของทัศ นี ย ภาพเท่ า ที่ ค วร
นอกจากนี ้การเปิ ดโล่งพื ้นที่ส่งผลให้ เมื่อมองจากด้ านนอก แกนที่นําเข้ าสู่พระบรมราชานุ
สาวรี ย์มีความชัดเจนน้ อยลง และไม่สมั พันธ์กบั บริบทโดยรอบ
2.สรุ ปอุปสรรคและปั ญหา
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพ และพฤติกรรมของผู้ใช้ พบว่ามีองค์ประกอบ
หลายส่วนที่ยงั ไม่เหมาะสมกับการใช้ งาน ดังนันเพื
้ ่อนําไปสูข่ ้ อเสนอแนะจึงแบ่งอุปสรรคและปั ญหา
ออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
2.1 ด้ านปริมาณ
2.1.1 ความไม่เป็ นสัดส่วนของพื ้นที่ประกอบกิจกรรม เกิดจากในการปรับปรุ งภูมิ
ทัศน์ เน้ นความเป็ นพื ้นที่สกั การะ และความโดดเด่นของพระบรมราชานุสาวรี ย์เป็ นหลัก
ไม่ได้ คํานึงถึงกิจกรรมอื่นที่จะเกิดขึ ้น
2.1.2 พื ้นดาดแข็งขนาดใหญ่อยู่บริ เวณใกล้ กับพระบรมราชานุสาวรี ย์ และพื ้นที่
อื่นๆถูกแบ่งออกเป็ นพื ้นที่ย่อยๆไม่เหมาะกับการใช้ งานในกิจกรรมประเภทการออกกําลัง
กาย
2.1.3 การขาดพื ้นที่ร่มเงาภายในพื ้นที่ลาน เนื่องจากในปั จจุบนั ไม่มีการปลูกต้ นไม้
ขนาดใหญ่ ส่งผลให้ พืน้ ที่ ลานในตอนกลางวันร้ อนมาก ผู้ใช้ ต้องอาศัยร่ มเงาที่ เกิ ดจาก
อาคารข้ างเคียงเป็ นพื ้นที่ประกอบกิจกรรม และมีช่วงเวลาที่สามารถใช้ งานได้ น้อยกว่า
ก่อนมีการปรับปรุง
2.1.4 การขาดสาธารณูปโภคภายในพื น้ ที่ ซึ่งในปั จจุบันภายในพืน้ ที่ ลานไม่มี
ห้ องนํ ้า
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2.2 ด้ านคุณภาพ
2.2.1 การเข้ าถึงพื ้นที่ยงั ไม่สะดวก เนื่องจากปั จจุบนั มีทางเข้ าออกที่เป็ นทางลอด
ใต้ ดนิ เพียงทางเดียว และไม่มีทางม้ าลาย
2.2.2 มุมมองของพื ้นที่เปิ ดกว้ างเกินไป เนื่องจากตัดต้ นไม้ ขนาดใหญ่ออกทังหมด
้
จึงสามารถเห็นอาคารโดยรอบลานสาธารณะบริ เวณวงเวียนใหญ่ ซึ่งเป็ นอาคารที่ไม่ได้ ดู
สวยงาม และมีการสร้ างคอนโดขนาดใหญ่ ส่งผลให้ เมื่อมองภาพรวมของทัศนียภาพจาก
ภายในลานแล้ วไม่สวยงาม
2.2.3 การขาดความรู้ สึกของพื ้นที่ปิดล้ อม เนื่องจากสัดส่วนความกว้ างของลาน
มากกว่าความสูงของอาคารโดยรอบมากจึงทําให้ ขอบเขต และความรู้ สกึ ปิ ดล้ อมของพื ้นที่
ไม่เกิดขึ ้น
2.2.4 การไม่ควบคุมความสูงของอาคารโดยรอบ ส่งผลให้ เมื่อบริ เวณโดยรอบมี
การพัฒนา จะเกิดผลกระทบต่อภูมิทศั น์ของวงเวียนใหญ่มาก

ภาพ 7.1 ทัศนียภาพก่อนมีการสร้ างคอนโด

ภาพ 7.2 ทัศนียภาพหลังมีการสร้ างคอนโด

3. ข้ อเสนอแนะ
ในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาพื ้นที่ลานสาธารณะบริ เวณวงเวียนใหญ่ ควรมีความ
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และบทบาทของพื ้นที่ ดังที่ได้ กล่าวมาในการวิเคราะห์ผลคือ
- เพื่อเป็ นพื ้นที่ในการประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชให้
ประชาชนสักการะบูชา
- เพื่อเป็ นพื ้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน และพื ้นที่ใกล้ เคียง
โดยแบ่งการเสนอแนะออกเป็ นสองส่วนตาม อุปสรรคและปั ญหา ได้ แก่
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3.1 ด้ านปริมาณ
3.1.1 ควรมี การทํ าการสํารวจความต้ องการของประชาชนว่ามีความต้ องการ
อย่างไร และพื ้นที่ที่ได้ จากการพัฒนาควรมีรูปแบบอย่างไร
3.1.2 ผู้ใช้ หลักที่เข้ ามาในพื ้นที่ จะเป็ นการพักผ่อนและออกกําลังกาย ดังนัน้ ใน
การวางผังควรคํานึงถึงการแบ่งพื ้นที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ งาน
ด้ วยการสํารวจปริมาณผู้ใช้ กิจกรรมต่างๆเพื่อใช้ เป็ นหลักเกณฑ์ในการแบ่งพื ้นที่ใช้ สอย
3.1.3 ควรมีการเพิ่มต้ นไม้ ใหญ่ในบริ เวณลาน เพื่อสร้ างร่ มเงาให้ กบั ผู้ใช้ งาน แต่
ต้ องไม่เยอะเกินไปจนเกิดเป็ นจุดอับสายตาทําให้ ผ้ ใู ช้ ร้ ูสกึ ไม่ปลอดภัย
3.1.4 ควรมีการเพิ่มสาธารณูปโภคในพื ้นที่เช่นห้ องนํ ้า โดยอาจให้ อยู่ในส่วนของ
ทางลอดใต้ ดนิ เพื่อไม่เป็ นการรบกวนสภาพภูมิทศั น์ของลาน
3.2 ด้ านคุณภาพ
3.2.1 ควรเพิ่มทางเข้ าถึงให้ สะดวกมากขึ ้น โดยอาจมีการทําทางลอดใต้ ดินจาก
ถนนด้ า นอื่ น เพิ่ม เติม หรื อมี ก ารติด ตัง้ สัญ ญาณไฟจราจร และทางม้ า ลายเพื่ อ ให้ ผ้ ูใ ช้
สามารถเข้ าถึงพื ้นที่ลานได้ อย่างปลอดภัย
3.2.2 ในการใช้ มาตรฐานจากประเทศอื่นๆมาออกแบบ ควรคํานึงถึงข้ อจํากัดด้ าน
ความแตกต่างของภูมิ ประเทศ และภูมิอากาศ ซึ่งส่ง ผลโดยตรงต่อกิ จกรรมและความ
ต้ องการพื ้นที่ที่จะเกิดขึ ้นบนพื ้นที่ลานสาธารณะ
3.2.3 มีการใช้ ต้นไม้ ใหญ่เพื่อสร้ างระนาบทางตัง้ ความรู้ สกึ ปิ ดล้ อม และเป็ นฉาก
หลังให้ กบั มุมมองพระบรมราชานุสาวรี ย์ นอกจากนี ้ยังสามารถใช้ ต้นไม้ ในการเปิ ดมุมมอง
บางช่วงซึง่ จะช่วยเน้ นแนวแกนได้ มากกว่าการเปิ ดโล่งทังหมด
้
3.2.4 ควรมีการปรับผังให้ สมั พันธ์ กับทังทิ
้ ศทางของพระบรมราชานุสาวรี ย์ และ
แนวแกนถนน เพื่อให้ เกิดแนวแกนมุมมองที่มีประสิทธิภาพ
3.2.5 ควรมีการควบคุมความสูงของอาคารโดยรอบเพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบทาง
ภูมิทศั น์ของพื ้นที่วงเวียนใหญ่ในอนาคต

115

4. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่ อไป
4.1 พื ้นที่วงเวียนใหญ่เป็ นพื ้นที่ที่มีการปรับปรุงภูมิทศั น์จากการเป็ นสวนสาธารณะขนาด
เล็ก ให้ กลายเป็ นลานสาธารณะ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเดิมในประเด็นความเปลีย่ นแปลงในการใช้
งานที่เกิดขึ ้นจริ ง โดยอาจใช้ การสอบถามผู้ใช้ ที่เคยใช้ ลานทังก่
้ อนและหลังการปรับปรุง เพื่อหาผล
ในด้ านการใช้ งานว่าภายหลังการปรับปรุงพื ้นที่ลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่มีประสิทธิภาพ
ในการใช้ งานมากขึ ้นหรื อน้ อยลงหรื อไม่ อย่างไร
4.2 ในการวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี ค วามมุ่ง หมายเพื่ อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งลัก ษณะทาง
กายภาพที่มีการออกแบบและพฤติกรรมของผู้ใช้ ในพื ้นที่ลานสาธารณะบริ เวณวงเวียนใหญ่ ซึ่ง
พบว่าองค์ประกอบในการออกแบบหลายส่วนซึ่งเป็ นไปตามลักษณะทางกายภาพของลานตาม
แนวคิดและทฤษฎีกลับเป็ นปั ญหา และอุปสรรคในการใช้ งาน ดังนันควรมี
้
การศึกษาพื ้นที่ลานแห่ง
อื่นๆ ทัง้ ในพื ้นที่ย่านชุมชน และย่านเศรษฐกิจ เพื่อหาแนวทางการออกแบบลานที่เหมาะสมกับ
บริบท และสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยได้ ในอนาคต
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