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design suitable for planted on the footpath of the main roads: Silom, Rama I and Sukhumvit
traffic, and the location for landmarks of Bangkok. In addition to being the main inter-

connecting roads, their pedestrian paths are heavily used throughout the day. Advantages and
disadvantages of planting trees on the footpath depend on the context and the usage of
space. This study can be roughly divided into consecutive steps as follows:
1. Literature review : related research publications, academic outputs, information from
books and articles, and information requested from relevant authorities.
2. Conclusive selection of the main roads to be representative in the study. Area
survey and data collection.
3. All data analysis to determine the suitability of planting trees in various contexts.
4. Conclusion of the study. The use the conclusions drawn from the analysis to
suggest recommendations.
The suitability of planting trees on the footpath depends on several factors like the type
of pavement, nature of areas and activities of the user, and environmental context. All of which
will determine the type of vegetation, location, planting features, trimming and maintenance,
that are appropriate for the pedestrian area in the vicinity.
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ตัวอย่างการเลือกพรรณไม้ ในการสร้ างเอกลักษณ์ให้ กบั ถนน.................................
ตัวอย่างอุปกรณ์ป้องกันรากชนิดแผ่น (Root protector)……………………………
ตัวอย่างแผ่นปิ ดหลุมปลูกต้ นไม้ (Tree Grates)…………………………………….
ตัวอย่างการขุดร่องฝั งท่อสาธารณะผ่านระบบรากต้ นไม้ ………………….…....…..
ตัวอย่างการตัดแต่งกิ่งทังที
้ ่ถกู วิธีและผิดวิธี………………………………..………..
ตัวอย่างการตัดแต่งกิ่งทังที
้ ่ถกู วิธีและผิดวิธี..........................................................
รูปแนวโซนปกป้องเชื ้อผุบริเวณคอกิ่ง..................................................................
รูปแนวโซนปกป้องเชื ้อผุบริเวณคอกิ่ง..................................................................
รูปแนวโซนปกป้องเชื ้อผุบริ เวณคอกิ่ง..................................................................
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การตัดแต่งเพื่อเปิ ดเนื ้อที่และลดความสูง……………………………………..…….
การตัดแต่งเอายอดออก(ถ้ าจําเป็ นอย่างยิง่ )…………………………………..…….
การตัดแต่งเอายอดออกเกือบหมด(หากจําเป็ นอย่างยิง่ )…………………..………..
การบัน่ ยอด.......................................................................................................
การตัดแต่งกุดด้ วน............................................................................................
ภาพแสดงลักษณะการใช้ งานทางเท้ าของมนุษย์ในย่านธุรกิจ................................
ภาพแสดงลักษณะการใช้ ทางเท้ าของมนุษย์ในย่านพาณิชยกรรม..........................
ภาพแสดงลักษณะการใช้ ทางเท้ าของมนุษย์ในย่านที่พกั อาศัย………………..……
ภาพถนนสีลม.………………………………………………………………..……..
ภาพบรรยากาศถนนสีลม...................................................................................
สภาพทางกายภาพของถนนสีลม........................................................................
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กายภาพทัว่ ไปของถนนพระราม 1…………………………………….…….……....
ภาพถ่ายทางอากาศของถนนสุขมุ วิท........................................................………
ภาพบรรยากาศถนนสุขมุ วิท...............................................................................
กายภาพทัว่ ไปของถนนสุขมุ วิท..........................................................................
แสดงช่วงของถนนสีลมที่เลือกในการศึกษา....................................................…..
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แผนภาพแสดงกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล..........................................................
แสดงจุดที่เลือกในการศึกษาบริเวณหน้ าอาคารศรี บญ
ุ เรื อง ๑ (CP-ALL 7-Eleven)..
รูปตัดพื ้นที่ศกึ ษา ก-1…………………………………………………..….………...
รูปทัศนียภาพแสดงอุปกรณ์ประกอบทางเท้ าและบรรยากาศโดยรวม.....................
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รูปผังของพื ้นที่ศกึ ษา ก-1…………………………………………………...……….
รูปตัด A แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-1…………………………………...……..
รูปตัด B แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-1…………………………………...……..
รูปตัด C แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-1………………………………………….
รูปผังแสดงทิศทางการรับแดดของทางเท้ าพื ้นที่ศกึ ษา ก-1………………………….
ภาพแสดงการใช้ งานทางเท้ าบริ เวณพื ้นที่ศกึ ษา ก-1………………………………..
ภาพแสดงการใช้ งานทางเท้ าบริเวณพื ้นที่ศกึ ษา ก-1………………………………..
แสดงจุดที่เลือกในการศึกษาบริเวณหน้ าโรงพยาบาลกรุงเทพคริ สเตียน..................
รูปตัดพื ้นที่ศกึ ษา ก-2…………………………………………………………...…...
รูปทัศนียภาพแสดงอุปกรณ์ประกอบทางเท้ าและบรรยากาศโดยรวม…………..….
รูปทัศนียภาพแสดงอุปกรณ์ประกอบทางเท้ าและบรรยากาศโดยรวม.....................
รูปภาพต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ก-2……………………………………………………..
รูปภาพต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ก-2……………………………………………………..
รูปภาพไม้ เลื ้อยในพื ้นที่ศกึ ษา ก-2……………………………………………......…
รูปภาพไม้ เลื ้อยในพื ้นที่ศกึ ษา ก-2……………………………………………..……
รูปตัดแสดงระยะการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-2……………...…….
รูปผังของพื ้นที่ศกึ ษา ก-2………………………………………………………...….
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141 รูปภาพต้ นประดูใ่ นพื ้นที่ศกึ ษา ค-2………………………………………………….
142 รูปภาพต้ นประดูท่ ี่มีอยูเ่ ดิมในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2………………………………………
143 รูปภาพต้ นประดูท่ ี่มีอยูเ่ ดิมในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2………………………………………
144 รูปภาพสวนหย่อมบนทางเท้ าในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2……………………………………
145 รูปภาพซุ้มไม้ เลื ้อยในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2……………………………………………….
146 รูปภาพซุ้มไม้ เลื ้อยในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2……………………………………………….
147 รูปผังของพื ้นที่ศกึ ษา ค-2……………………………………………………………
148 รูปตัดM แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ค-1………………………………………….
149 รูปตัด M แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ค-1…………………………………………
150 รูปตัด M แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ค-1………………………………………...
151 รูปตัด M แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ค-1…………………………………………
152 รูปภาพบรรยากาศโดยรวมในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2………………………………………
153 รูปภาพการใช้ พื ้นที่และบรรยากาศโดยรวมในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2……………………..
154 รูปภาพการใช้ พื ้นที่และบรรยากาศโดยรวมในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2……………………...
155 รูปผังการใช้ พื ้นที่และบรรยากาศโดยรวมในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2………………………..
156 รูปตัดแสดงการใช้ พื ้นที่และบรรยากาศโดยรวมในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2…………………
157 รูปทัศนียภาพแสดงการใช้ พื ้นที่และบรรยากาศโดยรวมในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2…………
158 รูปผังแสดงทิศทางการรับแดดของทางเท้ าพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (หน้ าวัดปทุมวนาราม)…
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รูปแผนภูมิแท่งแสดงความหนาแน่นของผู้ใช้ พื ้นที่บนพื ้นที่ตา่ งๆ……………………
รูปแผนภูมิแท่งแสดงความกว้ างด้ านกายภาพของพื ้นที่ศกึ ษาต่างๆ………………..
รูปตัดแสดงรู ปแบบทางกายภาพทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-1………………………
รูปตัดแสดงรู ปแบบทางกายภาพทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-2………………………
รูปตัดแสดงรู ปแบบทางกายภาพทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ข-1
(สํานักงานตํารวจแห่งชาติ)………………………………………………………….
รูปตัดแสดงรู ปแบบทางกายภาพทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ค-1………………………
รูปตัดแสดงรูปแบบทางกายภาภทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ข-1
(วัดปทุมวนาราม)……………………………………………………………………
รูปตัดแสดงรู ปแบบทางกายภาพทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ค-2………………………
รูปตัดแสดงผลกระทบของการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-1…………
รูปภาพหลุมปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-1……………………………..
รูปภาพต้ นไม้ บนทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-2 ที่ถกู ตัดจนกุดด้ วน…………………..
รูปภาพต้ นไม้ บนทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-2 ที่ถกู ตัดจนกุดด้ วน…………………...
รูปภาพหลุมปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-2……………………………..
รูปภาพซุ้มไม้ เลื ้อยไม้ ที่ขาดการตัดแต่งบนทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-2…………….
รูปภาพต้ นไม้ บนทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ)…………
รูปภาพหลุมปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ)..
รูปภาพการปลูกไม้ พมุ่ หลังป้าย TAXI ในพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ)
รูปภาพการปลูกไม้ พมุ่ และจุดที่ต้องการพืชพรรณ ในพื ้นที่ศกึ ษา ข-1
(วัดปทุมวนาราม)……………………………………………………………………
รูปภาพการปลูกต้ นประดูใ่ นเขตพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (วัดปทุมวนาราม)………………...
รูปภาพหลุมปลูกต้ นประดูใ่ นพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (วัดปทุมวนาราม)……………………
รูปภาพหลุมปลูกและต้ นประดูใ่ นพื ้นที่ศกึ ษา ค-1…………………………………...
รูปภาพแนวสายไฟฟ้าที่สง่ ผลกระทบต่อต้ นประดูใ่ นพื ้นที่ศกึ ษา ค-1……………….
บในพื ้นที่ศกึ ษา ค-1…………………………………..
รูปภาพแนวไม้ พมุ่ ทังสองระดั
้
รุปภาพแนวสายไฟฟ้าที่พาดผ่านต้ นประดูใ่ นพื ้นที่ศกึ ษา ค-2………………………
รูปภาพหลุมปลูกต้ นประดูท่ ี่ชํารุดในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2………………………………..

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ถ

หน้ า
145
149
150
151
152
152
153
154
168
168
172
172
172
172
175
175
176
178
179
179
182
182
182
185
185

ภาพที่
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

หน้ า
รูปภาพต้ นไม้ เดิมในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2……………………………………………….. 186
รูปตัดแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ก-1 ด้ วยซุ้มไม้ เลื ้อย………... 188
รูปด้ านแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา -1 ด้ วยซุ้มไม้ เลื ้อย………... 188
รูปด้ านแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ก-1ด้ วยไม้ ยืนต้ น………….. 188
รูปตัดแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ก-1 ด้ วยไม้ ยืนต้ น…………... 189
รูปทัศนียภาพแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ก-1 ด้ วยไม้ ยืนต้ น….. 189
รูปทัศนียภาพแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ก-2…………………. 190
รูปผังแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (สํานักงานตําราจแห่งชาติ) 190
รูปผังแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (วัดปทุมวนาราม)………. 192
รูปตัดแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (วัดปทุมวนาราม)……… 193
รูปตัดแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ค-1…………………………. 194
รูปตัดแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ค-1…………………………. 194
รูปทัศนียภาพแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ค-1………………… 194
รูปทัศนียภาพแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2………………… 194
รูปผังแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2………………………….. 196
รูปทัศนียภาพแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2………………… 196
รูปตัดและรูปด้ านแสดงพืชพรรณของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยูต่ ดิ กับอาคารพาณิชย์ที่มีชาย
คายื่นลํ ้าออกมาในบริ เวณทางเท้ า ในแนวทางเลือกที่ 1 และไม่มีสายไฟฟ้าพาดผ่าน 199
รูปตัดและรูปด้ านแสดงพืชพรรณของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยูต่ ดิ กับอาคารพาณิชย์ที่มีชาย
คายื่นลํ ้าออกมาในบริเวณทางเท้ า ในแนวทางเลือกที่ 1 และไม่มีสายไฟฟ้าพาดผ่าน 199
รูปตัดและรูปด้ านแสดงพืชพรรณของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยูต่ ดิ กับอาคารพาณิชย์ที่มีชาย
คายื่นลํ ้าออกมาในบริเวณทางเท้ า ในแนวทางเลือกที่ 1 และมีสายไฟฟ้าพาดผ่าน... 200
รูปตัดและรูปด้ านแสดงพืชพรรณของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยูต่ ดิ กับอาคารพาณิชย์ที่มีชาย
คายื่นลํ ้าออกมาในบริเวณทางเท้ า ในแนวทางเลือกที่ 1 และมีสายไฟฟ้าพาดผ่าน... 200
รูปตัดและรูปด้ านแสดงพืชพรรณของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยูต่ ดิ กับอาคารพาณิชย์ที่มีชาย
คายื่นลํ ้าออกมาในบริเวณทางเท้ า ในแนวทางเลือกที่ 2 และไม่มีสายไฟฟ้าพาดผ่าน 200
รูปตัดและรูปด้ านแสดงพืชพรรณของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยูต่ ดิ กับอาคารพาณิชย์ที่มีชาย
คายื่นลํ ้าออกมาในบริ เวณทางเท้ า ในแนวทางเลือกที่ 2 และไม่มีสายไฟฟ้าพาดผ่าน 200
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206 รูปตัดและรูปด้ านแสดงพืชพรรณของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยูต่ ดิ กับอาคารพาณิชย์ที่มีชาย
คายื่นลํ ้าออกมาในบริเวณทางเท้ า ในแนวทางเลือกที่ 2 และมีสายไฟฟ้าพาดผ่าน…
207 รูปตัดและรูปด้ านแสดงพืชพรรณของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยูต่ ดิ กับอาคารพาณิชย์ที่มีชาย
คายื่นลํ ้าออกมาในบริ เวณทางเท้ า ในแนวทางเลือกที่ 2 และมีสายไฟฟ้าพาดผ่าน...
208 รูปตัดและรูปด้ านแสดงพืชพรรณของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยูต่ ดิ กับอาคารเอกชน โดยที่
ไม่มีสว่ นใดของอาคารยื่นลํ ้าเข้ ามาในทางเท้ า ในแนวทางเลือกที่ 1 และไม่มีสาย
ไฟฟ้าพาดผ่าน……………………………………………………………………….
209 รูปตัดและรูปด้ านแสดงพืชพรรณของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยูต่ ดิ กับอาคารเอกชน โดยที่
ไม่มีสว่ นใดของอาคารยื่นลํ ้าเข้ ามาในทางเท้ า ในแนวทางเลือกที่ 1 และไม่มีสาย
ไฟฟ้าพาดผ่าน……………………………………………………………………….
210 รูปตัดและรูปด้ านแสดงพืชพรรณของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยูต่ ดิ กับอาคารเอกชน โดยที่
ไม่มีสว่ นใดของอาคารยื่นลํ ้าเข้ ามาในทางเท้ า ในแนวทางเลือกที่ 1 และมีสาย
ไฟฟ้าพาดผ่าน....................................................................................................
211 รูปตัดและรูปด้ านแสดงพืชพรรณของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยูต่ ดิ กับอาคารเอกชน โดยที่
ไม่มีสว่ นใดของอาคารยื่นลํ ้าเข้ ามาในทางเท้ า ในแนวทางเลือกที่ 1 และมีสาย
ไฟฟ้าพาดผ่าน……………………………………………………………………….
212 รูปตัดและรูปด้ านแสดงพืชพรรณของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยูต่ ดิ กับอาคารเอกชน โดยที่
ไม่มีสว่ นใดของอาคารยื่นลํ ้าเข้ ามาในทางเท้ า ในแนวทางเลือกที่ 2 และไม่มีสาย
ไฟฟ้าพาดผ่าน……………………………………………………………………….
213 รูปตัดและรูปด้ านแสดงพืชพรรณของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยูต่ ดิ กับอาคารเอกชน โดยที่
ไม่มีสว่ นใดของอาคารยื่นลํ ้าเข้ ามาในทางเท้ า ในแนวทางเลือกที่ 2 และไม่มีสาย
ไฟฟ้าพาดผ่าน……………………………………………………………………….
214 รูปตัดและรูปด้ านแสดงพืชพรรณของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยูต่ ดิ กับอาคารเอกชน โดยที่
ไม่มีสว่ นใดของอาคารยื่นลํ ้าเข้ ามาในทางเท้ า ในแนวทางเลือกที่ 2 และมีสาย
ไฟฟ้าพาดผ่าน……………………………………………………………………….
215 รูปตัดและรูปด้ านแสดงพืชพรรณของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยูต่ ดิ กับอาคารเอกชน โดยที่
ไม่มีสว่ นใดของอาคารยื่นลํ ้าเข้ ามาในทางเท้ า ในแนวทางเลือกที่ 1 และมีสาย
ไฟฟ้าพาดผ่าน……………………………………………………………………….
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บทที่ 1
บทนํา
ชื่อเรื่ อง ความเหมาะสมในการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ า ถนนสีลม ถนนพระราม1
และถนนสุขุมวิท
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของโครงการ
กรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองหลวงที่มีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วในทุกๆด้ าน ส่งผลให้ มี
การเพิ่มจํานวนประชากรในกรุ งเทพมหานครอย่างรวดเร็ ว ปริ มาณรถยนต์ทงรถส่
ั ้ วนบุคคล และรถ
สาธารณะก็เพิ่มขึน้ เป็ นเงาตามตัว จากที่ กล่าวมา กรุ งเทพมหานครจึงมีความจําเป็ นที่จะต้ อง
ขยายขนาดการจราจรให้ รองรับต่อปริมาณรถยนต์ และผู้ใช้ สอยที่เพิ่มมากขึ ้น โดยการขยายขนาด
การจราจร มี ทัง้ การตัดถนนเพิ่มเติมและการขยายขนาดถนนจากถนนเดิมที่ มีอยู่ เมื่ อมีถนน
เพิ่มขึ ้น ก็จําเป็ นต้ องมีทางเท้ าคูก่ บั ถนนทุกๆเส้ นทาง เพื่อเป็ นที่รองรับการสัญจรด้ วยการเดินเท้ า
และกิจกรรมที่เชื่อมต่อกับถนนในด้ านต่างๆ ทางเท้ านันจึ
้ งมีความสําคัญต่อทังผู
้ ้ ใช้ รถใช้ ถนน และ
ผู้ที่ทํากิจกรรมสัญจรบนทางเท้ า
ทางเท้ าเป็ นสิ่งที่อยู่คกู่ บั ถนน เป็ นพื ้นที่ที่รองรับการสัญจร และกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ ้นบน
ทางเท้ า องค์ประกอบของทางเท้ าบนถนนสายหลักที่มีกิจกรรมสูง เช่น แหล่งพาณิชยกรรม, สถานที่
ราชการ เป็ นต้ นนัน้ ทางเท้ าจะประกอบด้ วยองค์ประกอบทางภูมิทศั น์ เช่น ต้ นไม้ กระถางต้ นไม้
เสาไฟ ป้ายถนน และถังขยะ เป็ นต้ น จากองค์ประกอบที่กล่าวมานันต้
้ นไม้ เป็ นองค์ประกอบหลัก
อย่างหนึง่ ที่สง่ ผลต่อทางเท้ า และการสัญจรบนถนนเป็ นอย่างมาก ต้ นไม้ สามารถแผ่กิ่งก้ านสาขา
ให้ ร่มเงากับทางเท้ าได้ เป็ นวงกว้ าง สร้ างความร่ มรื่ นให้ กับทางเท้ าได้ เป็ นอย่างดี หากแต่ว่า ถ้ า
เป็ นพันธุ์ต้นไม้ ที่ไม่เหมาะสม หรื ออยู่ในตําแหน่งที่ไม่เหมาะสมแล้ ว ต้ นไม้ ก็สามารถก่อให้ เกิด
ปั ญหา ในการสัญจร การใช้ งาน และการทํากิจกรรม ดังที่ปรากฎอยูบ่ อ่ ยครัง้ ได้ แก่
- เดินเฉี่ยวชนต้ นไม้ บนทางเท้ า
- ต้ นไม้ เป็ นอุปสรรคในการสัญจร และการทํากิจกรรมบนทางเท้ า
- สร้ างความเสียหายต่อทางเท้ า
- กิ่งไม้ หล่นใส่ผ้ สู ญ
ั จรบนทางเท้ า
จากปั ญหาบางส่วนที่มาจากต้ นไม้ ที่ปลูกบนทางเท้ าที่กล่าวมา จึงควรได้ รับการศึกษาค้ นคว้ าวิธีที่
จะลดปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นบนทางเท้ า เพื่อความสะดวก ร่ มรื่ นและปลอดภัยสําหรับประชาชนทุกๆ
คน
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งานวิจยั ชิ ้นนี ้จึงจัดทําขึ ้นเพื่อศึกษาค้ นคว้ าถึงความเหมาะสมของพันธุ์ ลักษณะของการ
ปลูก เทคนิคในการปลูก และความเหมาะสมของตําแหน่งในการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ า เพื่อที่จะ
ช่วยลดปั ญหาในการทํากิจกรรมและการสัญจรบนทางเท้ าของถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครที่มี
ผู้ใช้ สอยทางเท้ าเป็ นจํ านวนมากซึ่งช่วยให้ เกิดความสะดวกปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์ สินของ
ประชาชนที่ใช้ ทางเท้ าในการทํากิจกรรม และสามารถนํางานวิจยั นี ้ไปประยุกต์ใช้ กบั ถนนสายหลัก
เส้ นอื่นๆได้
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1) เพื่ อศึก ษาและวิ เ คราะห์ ค วามเหมาะสมของการออกแบบพื ช พรรณบนทางเท้ า ใน
กรุงเทพมหานคร
2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ าที่เหมาะสม
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1) ขอบเขตด้ านพื ้นที่
พื ้นที่โครงการ : พื ้นที่บางช่วงของถนนสีลม ถนนพระราม 1 และถนนสุขุมวิท
(ตามแนวคูข่ นานกับรถไฟฟ้า BTS)

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงช่วงพื้นที่ศึกษาถนนสี ลม (ภาพจากโปรแกรม Google Earth)
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ภาพที่ 2 แผนที่แสดงช่วงพื้นที่ศึกษาถนนพระราม 1 (ภาพจากโปรแกรม Google Earth)

ภาพที่ 3 แผนที่แสดงช่วงพื้นที่ศึกษาถนนสุ ขมุ วิท (ภาพจากโปรแกรม Google Earth)
2) ขอบเขตด้ านเนื ้อหา
2.1 การศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการใช้ ทางเท้ าและผู้เชี่ ยวชาญที่
เกี่ยวข้ อง
2.2 งานวิจยั นี ้มีการศึกษาข้ อมูลที่ครอบคลุม ดังนี ้
1. นิยามความหมายและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ า
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2. แนวคิดและหลักเกณฑ์ของการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าของสํานัก
สวนสาธารณะ สํานักสิง่ แวดล้ อม
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาพฤติกรรม และการออกแบบของมนุษย์
4. นโยบาย แผนงานพัฒนา และมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
5. กฎหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบทางเท้ า
6. บทความ และงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับต้ นไม้ และทางเท้ า
7. การเปรี ยบเทียบลักษณะต้ นไม้ แต่ละชนิด ที่ได้ ทําการศึกษาไว้
1.4 วิธีการดําเนินการศึกษา
1) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องในการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ าจากตํารา
บทความ งานวิจยั และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับทางเท้ า
2) ศึกษาข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องกับการดําเนินการออกแบบทางเท้ า และการดูแลรั กษาพื ช
พรรณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3) เลือกถนนเพื่อเป็ นตัวแทนในการศึกษา
- กําหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกถนนเพื่อเป็ นกรณีศกึ ษา
- สรุปถนนเพื่อเป็ นกรณีศกึ ษาสําหรับการวิจยั นี ้
4)
ลงพื ้นที่สํารวจลักษณะทางกายภาพ การใช้ งานในภาพรวมของแนวถนนที่เป็ น
กรณีศกึ ษา
5) เลือกช่วงถนนเพื่อนํามาเป็ นตัวแทนในการศึกษาวิเคราะห์
- กําหนดเกณฑ์ในการเลือกช่วงของถนน
- สรุปขอบเขตพื ้นที่ของช่วงถนนที่จะนํามาศึกษาวิเคราะห์
6) ลงพื ้นที่สํารวจช่วงของถนนที่ใช้ ในการศึกษา วิเคราะห์โดยดําเนินงานเก็บข้ อมูลทาง
กายภาพอย่างละเอียด
7) วิเคราะห์ผลจากการสํารวจในประเด็นปั ญหา ข้ อจํากัด และศักยภาพ ในการออกแบบ
พืชพันธุ์บนทางเท้ า
8) สรุ ปผลการวิจัย โดยใช้ ผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ มาดําเนินการ สรุ ป
เป็ นข้ อเสนอแนะ เป็ นข้ อมูลในรู ปแบบคูม่ ือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ประกอบรู ปภาพจําลอง
รู ปผัง รู ปตัด รู ปด้ าน รู ปทัศนี ยภาพ และรู ปรายละเอียดต่างๆ ให้ สัมพันธ์ กับความ
เหมาะสมในพื ้นที่นนๆ
ั้
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1.5 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
เพื่อเป็ นแนวทางให้ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการดูแลต้ นไม้ และปลูกต้ นไม้ บนทาง
เท้ าได้ ใช้ เป็ นข้ อมูลในการนําไปปฏิบตั งิ าน
1.6 เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
1) เครื่ องมือวัดระยะเพื่อเก็บข้ อมูล
2) อุปกรณ์สําหรับจดบันทึกข้ อมูล
3) กล้ องบันทึกภาพ
4) แบบสังเกต
5) คอมพิวเตอร์
1.7 คําจํากัดความในการศึกษา
จุดสําคัญ (Node) หมายถึง จุดใดจุดหนึง่ ของพื ้นที่ริมถนนที่มีสถานที่หรื ออาคารสําคัญบน
พืน้ ที่ เช่น วัดโรงเรี ยน สนามกี ฬา หรื อจุดที่มีการใช้ งานของพืน้ ที่ ริมถนนหนาแน่น เช่น ตลาด
ศูนย์การค้ า
พื ้นที่สีเขียว (Green Area) หมายถึง พื ้นที่ว่างเปล่าหรื อพื ้นที่ที่มีต้นไม้ หรื อพืชคลุมดินปก
คลุมอยู่
พื ้นที่ทางเดินเท้ า(Sidewalk Zone, Pedestrian Zone)หมายถึงพื ้นที่ริมถนนที่เป็ นพื ้นที่
สําหรับเดินเท้ า โดยอาจมีการจัดทําเป็ นทางเท้ าโดยเฉพาะหรื อเป็ นช่องทางเดินริ มถนน ซึง่ พื ้นที่
ทางเดินเท้ าประกอบไปด้ วยพื ้นที่อาคาร พื ้นที่ทางเดิน และพื ้นที่ขอบคันทางเท้ า
ทางเท้ า(Footpath) หมายถึง ทางสําหรับผู้เดินถนน ซึ่งจัดทําเป็ นทางเท้ าเฉพาะ โดยมา
การก่อสร้ างให้ มีระดับสูงกว่าถนน และปูพื ้นผิววัสดุหรื อเทคอนกรี ต
้ ่เป็ น
ช่องทางเดิน (Walkway) หมายถึง พื ้นที่สําหรับเป็ นทางสัญจรทางเท้ าโดยเฉพาะ ทังที
พื ้นดินหรื อมีวสั ดุปพู ื ้นก้ ได้ ในการศึกษานี ้จะกล่าวถึงเฉพาะทางเดินเท้ าที่คขู่ นานไปกับถนนเท่านัน้
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เขตทาง (Right of way) ความกว้ างรวมของทางระหว่างแนวที่ดินทังสองด้
้
าน ซึง่ รวม
ความกว้ างของผิวจราจร เข้ าไปยังพื ้นที่ดงั กล่าวในระยะ 2 เมตร ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม
กําหนด เพื่อพัฒนาเป็ นพื ้นที่สีเขียว
1.8 แหล่ งข้ อมูลอ้ างอิง
- สํานักสวนสาธารณะ สํานักสิง่ แวดล้ อม กรุงเทพมหานคร
- อาจารย์ศริ ิ ชยั หงษ์ วิทยากร : "คนกับป่ าเมืองเชียงใหม่" หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
- Urban Design Standard : ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
- ศ. เดชา บุญคํ ้า : “ต้ นไม้ ใหญ่: ในงานก่อสร้ างและพัฒนาเมือง”
- ดร.นิจ หิญชีระนันท์ : แนวทางปฏิบตั ใิ นการอนุรักษ์ ธรรมชาติและศิลปกรรมในเมือง
- ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
- กรมการขนส่งทางบก : สถิตกิ ารใช้ รถใช้ ถนน
- สถิตผิ ้ ใู ช้ ทางเท้ า สํานักงานเขตพระโขนง / เขตวัฒนา
- มาตรฐานการก่อสร้ างถนน ทางเดินลัทางเท้ า : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- กฎหมายการจัดสัญที่ดนิ เรื่ องถนนและทางเท้ า
- ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่ องหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการขออนุญาติใช้ ทางเท้ า
สาธารณะ มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัตริ ะบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ พ.ศ. 2528
- พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง พ.ศ. 2535
- พรบ. ทางเท้ า
- หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ , เดลินิวส์ , คม ชัด ลึก
- th.wikipedia.org,map.google.com,www.kroobannok.com , www.google.co.th
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การออกแบบภูมิทศั น์ถนนเป็ นการออกแบบภูมิทศั น์เมืองรู ปแบบหนึ่ง ซึ่งต้ องสัมพันธ์ กบั
วิถีชีวิตการใช้ งานของที่ดินที่เกิดขึ ้นตลอดแนวถนน ตลอดจนประเภทของถนนในแต่ละพื ้นที่ ดังนัน้
การวางแผนการพัฒนาเมืองใหญ่ๆ หลายเมืองได้ มีการแบ่งประเภทถนนตามเกณฑ์ตา่ งๆดังนี ้
กรมการผังเมืองกระทรวงมหาดไทยได้ แบ่งประเภทของถนนในใมเมือง (Urban Street
Type) ไว้ ในคูม่ ือแนวทางและการปฏิบตั ติ ามผังเมืองรวม (คูม่ ือแนวทางการปฏิบตั ิตามผังเมืองรวม
,2539) ดังนี ้
ถนนสายประธาน (Principal Arterial of Expressway of Freeway) เป็ นถนนสายสําคัญ
ของระบบการจราจรเมือง เป็ นการจราจรที่ใช้ ความเร็วสูง การเชื่อมต่อมีการควบคุมอย่างปานกลาง
ถึงเข้ มงวด
ถนนสายหลัก (Major Arterial) ถนนประเภทนี ้ทําหน้ าที่กระจายจราจรจากถนนประธาน
ไปสูพ่ ื ้นที่ตา่ งๆ ของเมืองในเขตที่อยู่อาศัย เขตอุตสาหกรรม เขตพานิชยกรรมและธุรกิจการค้ า โดย
ให้ เกิดการเชื่อมต่อระหว่างถนนสายประธานและถนนสายรองเข้ าด้ วยกันมีการควบคุมการเชื่อมต่อ
อย่างปานกลาง
ถนนสายรอง (Collector

Street) เป็ นถนนที่ทําหน้ าที่กระจายการจราจรภายในพื ้นที่

ศูนย์กลางเมือง โดยทําหน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสายหลักและถนนสายย่อยเข้ าด้ วยกันมีการ
ควบคุมการเชื่อมต่อปานกลาง
ถนนสายย่อย (Local Street) ถนนสายนี ้ทําหน้ าที่รับการจราจรจากแหล่งที่อยู่อาศัย
โดยตรงและเชื่อต่อจากถนนสายรอง โดยจะไม่มีการควบคุมการเชื่อมต่อ
ในขณะที่การแบ่งประเภทถนนตามรายงานฉบับบสมบูรณ์โครงการพัฒนาพื ้นที่สีเขียวริ ม
ถนนสายหลัก (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาพื ้นที่สีเขียวริ มถนนสายหลักตามกฏกระทรวง
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร, 2549: 2-3) ได้ แบ่งประเภทถนนตามการใช้ ประโยชน์ที่ดินริ มถนนไว้
ดังนี ้
ถนนหลัก (Main Street) เป็ นถนนเสมือนศูนย์กลางของเมืองย่าน หรื อชุมชน และเป็ น
ตัวแทนภาพลักษณ์ ของชุมชน มีกิจกรรมการใช้ สอยสองข้ างทางมาก และมีอปุ กรณ์ประกอบถนน
ครบครัน อาทิ ศาลาคอยรถประจําทาง ตู้ไปรษณีย์ ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
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ถนนที่พกั อาศัย (Residential Street) เป็ นถนนหรื อซอยต่างๆในหมูบ่ ้ านมักให้ ความสําคัญ
กับทางเดินเท้ า ทางจักรยาน ร่มเงาจากต้ นไม้ ถนนและความปลอดภัยเป็ นสิ่งสําคัญของการสัญจร
ของถนนประภทนี ้
ถนนที่มีการใช้ งานหลากหลาย (Mixed-Used Street) เป็ นถนนที่มีการใช้ งานของสองข้ าง
ทางที่หลากหลาย เช่น บ้ านพักอาศัย พาณิชยกรรม อาคารสํานักงานปะปนกันอยู่
ถนนพาณิชยกรรม (Commercial Street ) เป็ นถนนที่มีกิจกรรมทางการค้ าและธุรกิจเป็ น
หลัก ในแนวถนน โดยแบ่ ง ร้ านค้ าปลี ก ขนาดเล็ ก ไปจนถึ ง อาคารค้ าปลี ก ขนาดใหญ่ ห รื อ
ห้ างสรรพสินค้ า ซึง่ ลักษณะรูปแบบภูมิทศั น์ขึ ้นอยู่กบั ขนาดของธุรกิจ หากเป็ นการค้ าขนาดเล็กอาจ
เน้ านการสัญจรทางเท้ าระหว่างร้ านค้ าในลักษณะการศัญจรทางเท้ า แต่ถ้าเป็ นการค้ าขนาดใหญ่
เช่น อาคารพาณิชยกรรมหรื อห้ างสรรพสินค้ า อาจเน้ นการรองรับคนและพาหนะสัญจรจํานวนมาก
ที่เดินทางมาจากย่านต่างๆ ตามขนาดรัศมีการใช้ บริการของย่านการค้ านันๆ
้
ถนนอุตสาหกรรม (Industrial Street) เป็ นถนนที่ผ่านย่านอุตสาหกรรมไม่เน้ นการสัญจร
ทางเดินเท้ ากับถนนประเภทอื่น
ถนนชานเมือง/เกษตรกรรม (Suburban Street) เป็ นถนนแถบชานเมืองหรื อย่านเกษตรกรรมที่
รองรับการใช้ งานที่เบาบาง มีการอาศัยหนาแน่นน้ อยหรื อเป็ นพื ้นที่โล่งเพื่อการเกษครกรรม
2.1.1.2 ส่ วนประกอบของภูมิทศั น์ ถนนโดยสังเขป (Street Elements)
นอกจากความสะดวกสะบายและปลอดภัยของการออกแบบจัดภูมิทศั น์ริมถนนแล้ ว ความ
สวยงานและบรรยากาศที่ ดีก็เ ป็ นส่วนประกอบที่ สํา คัญอย่างยิ่งในการที่ จะทํ าให้ ทางเท้ า นัน้ มี
ประสิทธิ ภาพอย่างสูงสุด ซึ่งการเลือกส่วนประกอบของภูมิทศั น์ ถนน (Street Element) ให้
เหมาะสมกับพื ้นที่นนจึ
ั ้ งเป็ นสิง่ ที่สําคัญในการนํามาศึกษาประกอบด้ วยดังนี ้ (ดํารงค์ศกั ดิ์ สังข์ทอง,
2549 : 10-12)
พื ้นผิวทางเท้ า (Paving) มีการพัฒนาวัสดุและรูปแบบของพื ้นผิวจนถึงวัสดุปพู ื ้นแบบหน่วย
ย่อย (Unit Paving) โดยมีขอบคัดถนน (Curb) เป็ นแนวแบ่งเขตระหว่างถนนและพื ้นที่ทางเท้ า ที่
ประกอบด้ วยต้ นไม้ แนวป้ายจราจร และอุปกรณ์ประกอบถนนอื่นๆ
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2.1.1.3 การจัดวางตําแหน่ งภูมิทศั น์ ถนน
ส่วนใหญ่ภมู ิทศั น์ถนนจะอยูใ่ นขอบของส่วนที่เป็ นบาทวิถี ซึง่ จะทําหน้ าที่เป็ นองค์ประกอบ
เพื่อสร้ างความสวยงาม ความสะดวก และความปลอดภัยให้ กับการสัญจรบนถนน ซึ่งสามารถ
บริ การได้ ทงยานพาหนะที
ั้
่อยูบ่ นถนน และคนเดินเท้ าบนบาทวิถี (พนิต ภูจ่ ินดา, 2550)
2.1.2 ความรู้ท่ วั ไป ทฤษฎี และหลักการออกแบบภูมิทศั น์ ทางเท้ า
2.1.2.1 มาตรฐานและข้ อกําหนดสําหรับถนนและทางเท้ า
การออกแบบและวิธีการเกี่ยวกับการจัดภูมิทศั น์ถนนโดยปกติแล้ วเป็ นข้ อบังคับในระดับ
ท้ องถิ่น เช่น ในกรุ งเทพมหานคร ก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของกรุ งเทพมหานคร ผ่านสํานักงาน
ของเขตต่ า งๆซึ่ง การจัด การโดยท้ อ งถิ่ น จะทํ า ให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการพิ เ ศษและ
ข้ อ กํ า หนดต่า งๆและแตกต่า งกัน ไปแต่ล ะชุม ชน ซึ่ง ในแต่ล ะชุม ชนมี ห น่ ว ยงานต่า งๆ ที่ มี ส่ว น
เกี่ยวข้ องกับการกําหนดมาตรฐานและข้ อกําหนดสําหรับถนนและทางเท้ า เช่น ส่วนวางแผนเพื่อ
การวางแผนและออกแบบ ส่วนงานสาธารณะที่ทําหน้ าที่บํารุ งรักษาถนน สวนสาธารณะและการ
พักผ่อนหย่อนใจ หน่วยงานด้ านภูมิทศั น์เพื่อแนะนําต้ นไม้ ที่จะนํามาปลูกในถนน และหน่วยงาน
ด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจที่ทํางานร่ วมกับเอกชนเจ้ าของพื ้นที่ที่ต่อเนื่องกับถนนและทางเท้ าเพื่อ
ควบคุมตําแหน่งขององค์ประกอบถนน (พนิต ภูจ่ ินดา, 2550)
2.1.2.2 แนวความคิดการออกแบบทางเท้ า
1) จัดเตรี ยมพื ้นที่รองรับปริ มาณการเดินเท้ าอย่างเพียงพอ ความพิจารณาถึงขนาดและ
สภาพของทางเดินเท้ า ซึ่งสามารถรองรับปริ มาณผู้ใช้ อย่างเพียงพอสร้ างความต่อเนื่องของการ
สัญจรทางเท้ า (ทรรศชล ปั ญญาทรง, 2551)
2) ขนาดทางเดินเท้ าที่เป็ นมาตรฐานสากลระบุว่าทางเดินเท้ าในย่านธุรกิจการค้ าซึง่ มีผ้ ู
สัญจรไปมาหนาแน่น ทางเดินเท้ าควรมีความกว้ างอย่างน้ อยที่สดุ 3.00 เมตร และทางเดินเท้ าใน
ระดับรองลงไปมีความกว้ างประมาณ 2.00 เมตร ซึ่งหมายถึงความกว้ างในการสัญจรและสิ่ง
อํานวยความสะดวกเช่น ถังขยะและตู้โทรศัพท์ ไม่รวมถึงกิจกรรมอื่น ยกเว้ นการคอยรถประจําทาง
ความสวยงามของทางเท้ าจะมาจากความเป็ นระเบียบเป็ นประการแรก มีความกลมกลืนกับบริ เวณ
้ มีชีวิตชีวาขึ ้น บางช่วงที่
โดยรวม มีทางสัญจรที่ไม่แออัดสับสนตกแต่งประดับประดาให้ ทางเท้ านันดู
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มีความกว้ างมากพอ อาจสนับสนุนให้ มีกิจกรรมอื่นๆ เช่นรถเข็นขายนํ ้า ขายหนังสือ หรื อแม้ กระทัง่
สินค้ าอื่ นๆ เพื่อเพิ่มชี วิตชี วาให้ กับเมื อง ทํ าให้ ทางเดินเท้ ามี ความหมายมากขึน้ มี การควบคุม
รู ปแบบการจัดวางให้ อยู่ในระเบียบที่ดี อีกกิจกรรมหนึ่งคือการโฆษณาบนทางเท้ า ได้ แก่ การทํา
ป้ายขนาดย่อมหรื อตู้เตี ้ยขนาดเล็กหรื อป้ายห้ อยแขวนเล็กๆ ประดับตามแนวทางเดิน จะช่วยให้
ทางเดินมีชีวิตชีวาขึ ้น แต่ไม่ควรใช้ ในบริ เวณที่มีสิ่งประกอบถนนหรื อป้ายร้ านค้ ามากมายอยู่แล้ ว
(เดชา บุญคํ ้า, 2540 อ้ างอิงใน ทรรศชล ปั ญญาทรง, 2551) การจัดระเบียบทางเดินเท้ าห้ ามรุก
ลํ ้าทางเดินเท้ าของร้ านค้ าบริเวณใกล้ เคียง การจัดระเบียบสิ่งอํานวยความสะดวกตามความจําเป็ น
เช่น ตู้โทรศัพ ท์ ที่มี ขนาดพอเหมาะ ติดตัง้ รวมกับเสาไฟฟ้า หรื อถัง ขยะอาจมี ขนาดเล็กแต่เพิ่ม
จํานวนหรื อติดตังถั
้ งขยะรวมกับสิง่ อํานวยความสะดวกอื่นๆ เป็ นต้ น (ทรรศชล ปั ญญาทรง, 2551)
2.1.2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาย่ านทางเดินเท้ า
ทําให้ ทางเดินเท้ าได้ กลายเป็ นการสัญจรประเภทหนึ่งที่ตอบสนองการขนส่งสาธารณะ ใน
ย่านศูนย์ ก ลางเมื อง ย่านธุ รกิ จ การค้ า และเกิ ดพืน้ ที่ โ ล่งกลางเมื อง วิธี การพัฒนาทางเดินเท้ า
สามารถแบ่งได้ เป็ น 3 รู ปแบบคือ (Harvay M.Rubnstein, 1992 อ้ างอิงใน ดํารงค์ศกั ดิ์ สังข์ทอง,
2549)
1) ย่านเดินเท้ าชนิดเต็มรูปแบบ (Full mall) คือการพัฒนาย่านเดินเท้ าโดยไม่มี
การขนส่งรูปแบบอื่นภายในย่าน ทําได้ โดยการปิ ดเส้ นทางสัญจรหรื อถนนเดิม ปรับปรุ งให้ เป็ นย่าน
เดินเท้ าโดยเฉพาะได้ แก่ การปรั บปรุ งเส้ นทาง การเลือกใช้ วัสดุ จัดสิ่งอํ านวยความสะดวก สิ่ง
ประดับตกแต่ง ในการออกแบบปรับปรุ งเส้ นทาง จะต้ องมีการศึกษาข้ อมูล ลักษณะเด่นของย่าน
และชุมชนเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ยงั่ ยืนของย่านหรื อชุมชนนัน้
2) ย่านเดินเท้ ากึ่งระบบการขนส่งสาธารณะ (The transit mall) คือไม่ให้ มีการ
ขนส่งส่วนบุคคลในพื ้นที่ คงไว้ แต่ระบบขนส่งมวลชน และการขนส่งสาธารณะเฉพาะในเส้ นทางที่
จัดไว้ เป็ นจุดรับส่งประชาชนเข้ าสูพ่ ื ้นที่ เช่นรถโดยสารสาธารณะ รถรางไฟฟ้า รถแท๊ กซี่ ใช้ เส้ นทาง
เดินเท้ าเป็ นเส้ นทางสัญจรหลัก
3) ย่านเดินเท้ ากึ่งการสัญจรแบบปกติ (Semi mall) การพัฒนทางเดินเท้ ารูปแบบ
นี ้ ขึ ้นอยูก่ บั การลดปริ มาณจราจร และพื ้นที่สําหรับจอดรถ การออกแบบปรับปรุ งทางเดินเท้ า ให้ มี
บรรยากาศที่เหมาะสมและดึงดูดให้ ประชาชนเลือกใช้ การสัญจรแบบเดินเท้ าด้ วยการ จัดสิ่งอํานวย
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ความสะดวกในเส้ นทางและสามารถเชื่อมโยงระหว่างถนนสายหลักและถนนสายย่อยภายในเมือง
ซึง่ จะทําให้ เกิดการเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆ
2.1.2.4 เกณฑ์ มาตรฐานความต้ องการด้ านพืน้ ที่ของมนุษย์
ขนาดของร่ างกายของมนุษย์ 1

คน โดยเฉลี่ยต้ องการขนาดทางเท้ า 0.60

เมตร

โดยประมาณ และกรณี ที่ถือสิ่งของอื่นๆ ก็จะต้ องมีความต้ องการขนาดทางเท้ าเพิ่มมากขึ ้นด้ วย
(ทรรศชล ปั ญญาทรง, 2551)

ภาพที่ 4 ภาพแสดงขนาดร่างกายมนุษย์โดยเฉลี่ยในการใช้ ทางเท้ าในลักษณะต่างๆ กัน
(ที่มา : คูม่ ือพัฒนาภูมิทศั น์เมืองท่องเที่ยว)
2.1.2.5 เกณฑ์ มาตรฐานความกว้ างของช่ องเดิน
ใช้ มาตรฐานจาก ITE เนื่องจากเป็ นมาตรฐานที่มีการอ้ างถึงเป็ นส่วนใหญ่ของบทความที่
เกี่ ยวข้ องกับการออกแบบทางเท้ ามาตรฐาน ทางเท้ าต้ องมีความกว้ างไม่น้อยกว่า 1.5

เมตร

โดยประมาณ 2 คนเดินสวนกัน แต่ใช้ กบั พื ้นที่ย่านธุรกิจได้ โดยมาตรฐานทางเท้ าที่มีต้นไม้ กระบะ
ปลูกต้ นไม้ ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 x1.5 ม. (ทรรศชล ปั ญญาทรง, 2551)
วิธีการนับปริ มาณคนแต่ละด่าน(Gate Method) คือการสํารวจอัตราการสัญจรเข้ าและ
ออกพื ้นที่ของคนเดินเท้ า การบันทึกอัตราการสัณจรผ่านพื ้นที่ทางเท้ า เป็ นการนับปริ มาณผู้ที่สญ
ั จร
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ผ่านแต่ละด่าน หรื อประตู ในระยะเวลาที่กําหนด(นาที) เพื่อนํามาคํานวนเป็ นอัตราเฉลี่ย (คน/
ชัว่ โมง) โดยกําหนดตําแหน่งของด่านที่จะนับที่คาดว่าจะเป็ นทางเข้ าหลักของคนเดินเข้ าสู่พื ้นที่
ศึกษา
วิธีการคํานวณ
- อัตราการสัญจรผ่านด่าน = ปริ มาณคนผ่าน x ระยะเวลาที่กําหนด(นาที) x (ชัว่ โมง/ระยะเวลาที่
กําหนด)
- อัตราการสัญจรผ่านด่าน คือ ปริมาณผู้ที่เดินผ่านหน้ าตัดในระยะเวลา 1 ชัว่ โมง
- ปริ มาณคน คือ ปริ มาณคนที่สญ
ั จรผ่านหน้ าตัดบริเวณด่านที่ตงั ้
-ระยะเวลาที่กําหนด คือ ระยะเวลาที่กําหนดในการนับคน(นาที) และทําการนับช่วงนาทีแรก และ
นาทีหลังนํามาหาค่าเฉลี่ย เพื่อให้ ได้ จํานวนที่คอ่ นข้ างคงที่
- ชัว่ โมง/ระยะเวลาที่กําหนดระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให้ ได้ ปริมาณคนภายใน 1 ชัว่ โมง
2.1.2.6 วิธีการประมาณความกว้ างของทางเท้ า
จากตัวเลขขนาดร่ างกายมนุษย์ในการที่ใช้ ทางเท้ าที่ว่า 1 คนใช้ ทางเท้ า 0.60 เมตร ฉะนัน้
ทางเท้ าควรกว้ างอย่างน้ อยที่สดุ 1.20 เมตรคือให้ สวนทางกันได้ มาตรฐานโดยทัว่ ไประบุขนาดทาง
เท้ าไว้ ว่า ทางเท้ าในถนนสายหลักในย่านธุรกิจย่านการค้ าและย่านอุตสาหกรรมควรกว้ าง 2.50 –
3.00 เมตรเป็ นอย่างน้ อย และย่านพักอาสัยทัว่ ไปใช้ ขนาด 1.20 – 2.00 เมตรในถนนสายย่อย
(ทรรศชล ปั ญญาทรง, 2551)
วิธีการคํานวณ

ความกว้ างของทางเท้ า =

ปริ ม าณ x

ระยะห่ า งด้ า นหน้ า

อัตราความเร็ วของการเดิน
อัตราความเร็ วของการเดินโดยปกติมนุษย์จะเดินที่ความเร็ วเฉลี่ย 72 เมตรต่อนาทีในกรณี
ทีทางเท้ ามีความหนาแน่นมาก อัตราความเร็วจะลดลง

ภาพที่ 5 ภาพแสดงมนุษย์ในขณะเดินจะมีการเว้ นระยะกับคนที่เดินอยูข่ ้ างหน้ า
(ที่มา : คูม่ ือพัฒนาภูมิทศั น์เมืองท่องเที่ยว)
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ความต้ องการทางด้ านพื ้นที่ ในการเดินของมนุษย์จะมีการเว้ นระยะห่างกับคนที่เดินอยู่
ข้ างหน้ าบ้ างระยะที่เว้ นห่างนี ้ผู้เดินจะมีความรู้ สกึ สบายที่ตนเองยังพอในต่างกันไปตามเหตุการณ์
กล่าวคือการเดินในที่สาธารณะในขณะที่เร่ งรัดหรื อมีจุดหมายที่แน่นอนอยู่ข้างหน้ าจะมีระยะเว้ น
ห่างจากบุคคลข้ างหน้ าน้ อยกว่าการเดินเล่นในสวนสาธารณะ

ภาพที่ 6 แสดงระยะเว้ นห่างของมนุษย์ที่พงึ พอใจตามสถานการณ์ตา่ งๆ
(ที่มา : คูม่ ือพัฒนาภูมิทศั น์เมืองท่องเที่ยว)
-ทางเดินสาธารณะ 1.80 เมตร
-ทางเดินดูสนิ ค้ า 2.80-3.60 เมตร
-ทางเดินทัว่ ไป 4.60-5.50 เมตร
-ทางเดินพักผ่อนมากกว่า 10.50 เมตร

ปริมาณการเลื่อนไหล

7

อัตราความเร็วในการเดิน 78

7-10

10-15

15-20

20-25

25 ขึ ้นไป

75-78

69-75

60-69

33-60

0-33

2.25-3.15

1.35-2.25

0.90-1.35

0.45-0.90

0.45

(เมตร/นาที)
ก า ร ใ ช้ พื ้ น ที่ ต่ อ ค น 3.25
(ตารางเมตร/คน)

ภาพที่ 7 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของการเลื่อนไหลทางเท้ ากับอัตราความเร็วในการเดิน
ตารางที่ 1 ตารางแสดงอัตราการเลื่อนไหล คนต่อพื ้นที่
(ที่มา : Reprinted courtesy of Work San Francisco In APA. 2006)
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อัตราความเร็ วในการเดิน และปริ มาณการเลื่อนไหลของการสัญจร หากทางเท้ ามีความ
หนาแน่น อัตราความเร็ วในการเดินจะลดลง ความหนาแน่นของทางเท้ านี ้ ขึ ้นอยู่กบั จํานวนคนที่ใช้
ทางเท้ าในเวลาเดียวกัน ซึง่ ในที่นี ้เรี ยกว่า ปริมาณการเลื่อนไหล (Flow Volume)
2.1.2.7 มาตรฐานทางเท้ าในย่ านธุรกิจ (AASHITO, USA. 1994)
ถนนที่เหมาะกับการเดินเท้ า (Pedestrian-Friendly Street) (พนิต ภูจ่ ินดา, 2550)
- ขนาดและบริ บทของถนนที่เหมาะกับการเดินเท้ า
ตัวแปรเป็ นสิ่งที่สําคัญที่สดุ ในการจะอธิบายถึงความเหมาะสมของขนาดความกว้ างถนนที่เหมาะ
กับทางเดิน ขนาดของถนนขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ ประกอบด้ วย
- องค์ประกอบที่จอดรถ
- การใช้ ประโยชน์อาคารสองข้ างทาง
- ความเข้ มข้ นและประเภทของกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องยนต์
- จํานวนร้ อยละของยานพาหนะสินค้ าขนาดใหญ่ (Truck traffic percentage )
เช่นรถบรรทุก
- ข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มการสัญจรของคนพิการ เช่น American
with Disabilities Act (ADA)
- ความสัมคัญและความสัมพันธ์ ของถนนเส้ นนันๆ
้ ที่มีต่อระบบการใช้ ประโยชน์
ที่ดนิ และการสัญจรในเมืองและผู้สญ
ั จร
ปั จจัยที่ ทําให้ เกิ ดทางเท้ าภายในตัวเมืองไม่สะดวก เนื่องจากการที่ทางเดินเท้ าอยู่ใกล้
การจราจรที่มีความหนาแน่นของการจราจรที่หนาแน่นซึง่ ก็อาจจะทําให้ เกิดอันตรายจากการใช้ ทาง
เท้ าได้ เส้ นทางที่ไม่มีขอบเขตที่ชดั เจนซึ่งจะส่งผลให้ ผ้ ูใช้ ได้ รับอันตรายจากสิ่งแวดล้ อมในบริ เวณ
นันๆได้
้ เช่นกันเช่นขอบเขตทางเท้ าที่ไม่ชดั เจนหากทางเท้ านันอยู
้ บ่ เิ วณพื ้นที่เสี่ยงเช่น ถนนที่มีความ
หนาแน่นของการจราจร และกิจกรรมที่รุกลํ ้าบนนทางเท้ าสร้ างความวุ่นวายไม่สะดวก เช่นการใช้
ประโยชน์ จ ากทางเท้ า ในการตัง้ พื น้ ที่ ข ายของหรื อ ใช้ ในการขับ ขี่ ย านพาหนะขนาดเล็ก ดัง นัน้
ผู้ออกแบบต้ องใส่ใจความสัมพันธ์ของกิจกรรม อาคารและที่วา่ งให้ เข้ าใจเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ในการใช้ งานของผู้ใช้
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2.1.2.8 การออกแบบทางเท้ าเพื่อคนสูงอายุและคนพิการ
การออกแบบทางเท้ าเพื่อคนสูงอายุและคนพิการ (Universal Design) สําหรับถนนและ
ทางเท้ า
(รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาพื ้นที่สีเขียวริ มถนนสายหลักตามกฎกระทรวงผัง
เมืองรวมกรุงเทพมหานคร, 2549:2-8) อาทิเช่น
1) ต้ องใช้ ขอบคัน(Curb) ที่เป็ นทางลาดหรื อทางลาดในจุดทางข้ ามถนน
2) ทางเดินสําหรั บผู้พิการ ไม่ควรมีอุปกรณ์ ถนนเนื่องจากจะทําให้ เป็ นอุปสรรคในการ
สัญจรของผู้พิการและขนาดความกว้ างของทางเท้ าสําหรับผู้พิการควรมีความกว้ าง
อย่างน้ อย 0.90 เมตร
2.1.3 ความรู้ ท่ วั ไป ทฤษฎี และหลักการออกแบบอุปกรณ์ ประกอบถนน
2.1.3.1 อุปกรณ์ ประกอบถนน (Street Furniture)
อุปกรณ์ ประกอบถนนเป็ นสิ่งที่ทําให้ เกิ ดสุนทรี ยภาพบนทางเท้ า การใช้ งาน และขนาด
เหมาะสมกัยการใช้ งาน โดยปรกติอปุ กรณ์ประกอบถนนจะเป็ นอุปกรณ์ที่ตดิ อยูก่ บั ที่แต่มีบางชนิดที่
สามารถเคลื่อนย้ ายได้ เช่น ถังขยะซึ่งการเลือกใช้ อปุ กรณ์แต่ละชนิดต้ องคํานึงถึงการบํารุ งรักษาที่
ง่ายและสะดวกเป็ นสําคัญ (ดํารงค์ศกั ดิ์ สังข์ทอง, 2549)
ตัวอย่างอุปกรณ์ประกอบถนนอันได้ แก่ ม้ านัง่ ภาชนะรองรับขยะ ที่จอดจักรยาน เสาเตี ้ย
ซุ้มบริการ จุดจอดรถโดยสารและรถประจําทาง ป้ายสัญลักษณ์ตา่ งๆ สิง่ บริการสาธารณะ เป็ นต้ น
2.1.4 ความรู้ ท่ วั ไป ทฤษฎี และหลักการออกแบบสาธารณูปโภคประกอบถนน
2.1.4.1 สาธารณูปโภค(Public Facilities)
การวางระบบสาธารณูปโภคแบบตังเสาจะมี
้
การดูแลและบํารุงรักษาได้ ง่าย แต่มีข้อเสียคือ
ทําให้ เกิดความไม่น่าดูทางสายตาเนื่องจากสายไฟรุงรัง ประกอบกับเมื่อต้ นไม้ ถนนโตขึ ้น กิ่งก้ านจะ
ไปทําให้ สายไฟฟ้าเสียหาย ต้ นไม้ จงึ ต้ องถูกตัด ซึง่ การตัดต้ นไม้ เพื่อหลบระบบสาธารณูปโภค ถ้ าถูก
ตัดไม่ถกู วิธีก็จะทําให้ ภมู ิทศั น์ทางเท้ าเสียไปเช่นกัน (ดํารงค์ศกั ดิ์ สังข์ทอง, 2549)
แบบฝั งใต้ ดินจะช่วยให้ ภมู ิทศั น์ถนนดูดีกว่าและต้ นไม้ ไม่ถกุ รบกวนจากการเดินสายไฟแต่
การวางระบบแบบนี ้ต้ องมีการวางแผนเป็ นอย่างดีเนื่องจากท่อฝั งนันมี
้ ขนาดใหญ่ ทําให้ เนื ้อที่ใต้ ดิน
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สําหรับระบบรากนันน้
้ อยลง และการชอนไชของรากนันก็
้ จะทําให้ เกิดความเสียหาย การแก้ ปัญหา
ด้ วยวิธีดงั กล่าวคือการกํ าหนดแนวปลูกต้ นไม้ และแนววางระบบสาธารณูปโภคไม่ให้ อยู่ในแนว
เดียวกัน

ภาพที่ 8 ภาพตัดขวางแสดงการวางระบบสาธารณูปโภคใต้ ดนิ
(ที่มา : http://www.infrastreetcutaway.com)
2.1.4.1 ตําแหน่ งติดตัง้ ไฟฟ้าส่ องสว่ างถนน (Location of Lighting)
การกําหนดตําแหน่งควรจะมีช่วงที่แน่นอนให้ ความสว่างส่องถนนและทางเท้ าในระดับที่
ต้ องการ ถ้ าบนทางเท้ ามีต้นไม้ ถนนร่วมอยู่ด้วยตําแหน่งระหว่างไฟฟ้าส่องสว่างกับต้ นไม้ ถนนต้ อง
ไม่ให้ เงาจากพุ่มไม้ บงั แสงสว่างจากไฟถนนที่ส่องลงมา โดยเฉลี่ยระยะห่างระหว่างต้ นไม้ กับเสา
ไฟฟ้าส่องสว่าง ระหว่างศูนย์กลางถึงศูนย์กลางประมาณ 4.80 เมตรส่วนต้ นไม้ ขนาดเล็กประมาณ
1.80 เมตร ความสว่างจากช่องทางเดินเท้ าอาจได้ รับแสงสว่าง (ดํารงค์ศกั ดิ์ สังข์ทอง, 2549)
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ภาพที่ 9 ตําแหน่งติดตังไฟฟ
้ ้ าส่องสว่างบบถนนกับต้ นไม้ ถนน
(ที่มา : American Planning Association, 2006:496)
2.2 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้ องกับพืชพรรณ
2.2.1 การเลือกพืชพรรณบนทางเท้ า
2.2.1.1 ลักษณะทางกายภาพของต้ นไม้ (เดชา บุญคํา้ , 2543)
ต้ นไม้ จะมีส่วนประกอบมากมาย โดยจะแบ่งส่วนประกอบบที่สําคัญๆ ทางกายภาพของ
ต้ นไม้ ได้ เป็ น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี ้
1) ระบบราก (เบอร์ นาสกี, 1978) กล่าวว่ารากก็คือ “ต้ นไม้ ใต้ ดิน” กล่าวคือมีลกั ษณะ
กลับกันกับส่วนบนของต้ นไม้ คือ มีลําต้ น และกิ่งก้ านสาขาแผ่ขยายออกรับนํ ้า ธาตุถ่าน ออกซิเจน
และธาตุอ าหารในนดิน ไปรอบๆ ลํ า ต้ น รากของต้ น ไม้ น อกจากจะทํ า หน้ า ที่ ห าอาหารและนํ า้
ดังกล่าวแล้ ว ยังทําหน้ าที่ยยึดลําต้ นมิให้ โค่นล้ ม เปรี ยบเสมือนสมอที่ยึดดินไว้ ปริ มาตรของเนื ้อไม้
ของรากเมื่อรวมกันแล้ วจะเท่ากับ 1/3 – 1/2 ของลําต้ นทังหมดโดยประมาณ
้
รากต้ นไม้ สว่ นใหญ่
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ประกอบด้ วยรากแก้ ว ซึ่งเป็ นรากที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ เมล็ดงอก รากแก้ วจะหยัง่ ลึกลงไปในดิน ในบาง
กรณี รากแก้ วอาจหยุดเจริ ญหรื อหายไป หรื อเล็กผิดปกติได้ ขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของพื ้นที่ บริ เวณนํ ้า
ใต้ ดนิ สูงรากแก้ วจะชะลอการเจริ ญ ต้ นไม้ ที่ชําหรื อตอนจะไม่มีรากแก้ ว
2) ลําต้ น มีหน้ าที่หลักที่สําคัญสองประการ คือรองรับพุ่มใบและกิ่งก้ านสาขาให้ แผ่รับ
แสงอาทิตย์ได้ อย่างมัน่ คง และเป็ นท่อส่งนํ ้าและสารละลายจากรากขึ ้นสูใ่ บและจากใบลงสูร่ าก ลํา
ต้ นประกอบด้ วยส่วนสําคัญ 5 ส่วน จากภายนอกสูภ่ ายในคือ
1) เปลือกนอก (Epidomis and cortex) ทําหน้ าที่ป้องกันและห่อหุ้มลําต้ นมัก
ประกอบด้ วยสารมันคล้ ายขี ้ผึ ้ง อาจมีหลายชันเช่
้ น สารที่ขาวนุ่มเหมือนไม้ ก๊อกของต้ นจามจุรีและ
ส่วนที่เคลือบแข้ งมัน ป้องกันนํ ้า ไปจนถึงผิวขรุขระภายนอก
2) เปลือกใน (Phloem) อยูใ่ ต้ เปลือกนอก มีหน้ าที่สง่ อาหารที่ปรุ งแล้ วจากใบลงไผ
ยังส่วนต่างๆของต้ นและราก
3) เยื่อเจริ ญ (Cambial Zone) มีความหนาเพียงหนึ่งเซลล์ มีลกั ษณะเป็ นเมือกชุ่ม
ชื ้นทําหน้ าที่สร้ างเซลล์ใหม่ของต้ นไม้ เซลล์ชิดในลําต้ นจะกลายเป็ นกะพี ้หรื อไวเล้ ม เซลล์ที่อยู่ชิด
เปลือกนอกจะกลายเป็ นเปลือกหรื อโฟลเอม
4) กระพี ้ (Xylem) ประกอบด้ วยเซลล์รูปทรงกระบอกต่อกันเป็ นชันๆกลายป็
้
นท่อ
ส่งนํ ้าและแร่ธาตุ
5) ไม้ แก่น คือ แก่นไม้ ที่มีความแข็งแรงเป็ นแกนสําคัญในการรับนํ ้าหนักของไม้
จากข้ อเท็จจริ งนี ้ จะเห็นว่า บาดแผลของต้ นไม้ ทางขวางจะเป็ นอันตรายต่อต้ นไม้ มากกว่า
แผลทางดิง่ หลายเท่า เนื่องจากเป็ นการตัดต่อท่อลําเลียงอาหารและนํ ้า
3) พุ่มใบ คือ ส่วนบนของต้ นไม้ ประกอบด้ วยใบไม้ และกิ่งก้ านสาขามีหน้ าที่ปรุ งอาหาร
เป็ นสําคัญ โดยวิธีการสังเคราะห์ แสงขององค์ประกอบเซลล์ที่มีสีเขียวเรี ยกว่า “คลอโรพลาส”ใน
ใบไม้ ทําให้ ต้นไม้ สามารถผลิตนํ ้าตาลจากนํ ้า แร่ธาตุบางชนิด
โดยทัว่ ไปแล้ ว พุม่ ใบและใบไม้ ไม่เป็ นปั ญหาต่อสิง่ แวดล้ อมของเมืองเท่ากับรากที่มีตอ่ ทาง
เท้ าและท่อระบายนํ ้า ส่วนใหญ่เป็ นปั ญหาใบร่ วงลงบนหลังคาทําให้ รางระบายนํ ้าอุดตัน หรื อใบ
ร่ วงลงสระว่ายนํ ้า การแก้ ไขทําได้ ง่ายด้ วยการตัดแต่งกิ่งและการปลูกต้ นไม้ ไม่ให้ ห่างสระหรื อเลือก
ชนิดใบร่วงน้ อย เช่น ปาล์ม
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2.2.1.2 วัสดุพืชพรรณ (Landscape Planting)
ต้ นไม้ บนทางเท้ าเป็ นตัวที่ช่วยสร้ างภูมิทศั น์ที่สวยงามลดความกระด้ างของวัสดุปพู ื ้นถนน
และอาคารที่ อยู่ริมทางเดินซึ่งอาจมีทัศนียภาพที่ไม่สวยงามและยังช่วยให้ ผ้ ูสญ
ั จรทางเท้ า ผู้ใช้
อาคารมีความเกื ้อกูลกัน เช่น ต้ นไม้ ถนนที่ปลูกในย่านพักอาศัย อาจมีการทําช่องปลูกเป็ นแนวยาว
ระหว่างทางเท้ ากับขอบคันถนน โดยต้ องเลือกขนาดและทรงพุ่มระบบรากที่เหมาะสม โดยที่ต้นไม้
ไม่บงั แสงสว่างจากไฟฟ้าส่องสว่างและสามารถรดนํ ้าได้ ทวั่ ถึง หรื อต้ นไม้ ที่ปลูกในย่านพานิชยกร
รรมมักปลูกในกระถางหรื อปลูกเป็ นแนวยาวริ มทางเท้ า มีการเลือกใช้ ชนิดพืชพรรณที่ขึน้ อยู่กับ
ประเภทธุรกิจและความต้ องการของเจ้ าของพื ้นที่มีการปลูกต้ นไม้ เป็ นช่วงๆ ต้ นไม้ ที่ถกู เลือกใช้ ใน
ถนนย่านพานิชยกรรมมักเป็ น ต้ นไม้ ขนาดเล็ก ต้ นตัดแต่งต้ นไม้ สงู โปร่ งที่มีพ่มุ โปร่ ง เพื่อไม่ให้ บงั
หน้ าร้ าน เป็ นต้ น (ดํารงค์ศกั ดิ์ สังข์ทอง, 2549)

ภาพที่ 10 ตัวอย่างรูปแบบการปลูกต้ นไม้ ในย่านพานิชยกรรมและย่านที่พกั อาศัย
(ที่มา : http://caa.org.nz)
การเลือกชนิดต้ นไม้ ขึ ้นอยูก่ บั ความกว้ างของพื ้นที่ปลูกบริ เวณทางเท้ าและเขตทาง หากไม่
กว้ างมากนักอาจใช้ ไม้ ยืนที่มีขนาดเล็กหรื อไม้ เลื ้อยเกาะบนโครงสร้ างเหล็ก ส่วนพื ้นที่ทางเท้ าไม่มี
พื ้นที่ขดุ หลุมปลูก เช่นมีท่อระบายนํ ้าหรื อโครงสร้ างอื่นๆ ใต้ ดิน สามารถใช้ ไม้ กระถางหรื อระบบบ
ต้ นไม้ วางหรื อแขวนแทนต้ น
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ภาพที่ 11 ตัวอย่างการปลูกต้ นไม้ บนพื ้นที่ทางเท้ าที่ไม่สามารถขุดหลุมปลูกได้
(ที่มา : http://caa.org.nz)
โดยทั่วไปต้ นไม้ ถนนปลุกบนพื ้นที่ทางเท้ าในกรุ งเทพมหานคร อาทิ ต้ นประดู่องั สนา ต้ น
ตะแบกจะมีระยะห่างในการปลูก 4-6 เมตรนอกจากนี ้การปลูกต้ นไม้ ยงั ปลูกต้ นไม้ ยงั ต้ องคํานึงถึง
ั จร ความปลอดภัย แนวระบบสาธารณูปโภคทังบนดิ
้
นและใต้ ดิน
ทัศนวิสยั ในการมองเห็นของผู้สญ
ด้ วย

ภาพที่ 12 ตัวอย่างการปลูกต้ นไม้ ในต่างประเทศ
(ที่มา : Jeremy Stephenson, 2009 : http://jero13.wordpress.com)
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การเลือกต้ นไม้ ถนนนันมี
้ ปัจจัยในการนํามาพิจารณาอันได้ แก่ ความเหมาะสมของต้ นไม้
กับลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ สภาพแวดล้ อมของถนน ความเป็ นเอกลักษณ์หรื อภาพลักษณ์
ของถนน สภาพอากาศ ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดโรคหรื อแมลงศัตรู ของต้ นไม้ การดุแลรักษารดนํ ้าตัดแต่ง
กิ่งก้ าน ความกว้ างของพูพอนรากเมื่อต้ นไม้ โต ขนาดของการแผ่กิ่งก้ านของต้ นไม้ ผลกระทบที่
คาดว่าจะก่อให้ เกิดขึ ้นกับพื ้นที่นัน้ ๆทัง้ ผลดีและผลเสีย นอกจากนีส้ ิ่งที่ต้องคํานึงเป็ นสําคัญคือ
สภาพและคุณภาพของดินที่จะซึ่งจะมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของต้ นไม้ และพืชพรรณ โดยสรุ ป
ปั จจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตและเกณฑ์ในการเลือกใช้ ต้นไม้ สําหรับภูมิทศั น์ถนนดังนี ้
2.2.1.3 ปั จจัยที่มีผลต่ อการเจริญเติบโตของต้ นไม้ ในภูมิทศั น์ ถนน
1) แสงและร่มเงา ชนิดของต้ นไม้ ควรสอดคล้ องกับปริมาณแสงในพื ้นที่
2) สภาพดินควรวิเคราะห์ถึงระดับนํ ้าใต้ ดนิ ความสามารถในการระบายนํ ้าของดิน
สภาพความเป็ นกรด-ด่าง
3) ขนาดและสภาพของพื ้นที่ ควรวิเคราะห์ขนาดและข้ อจํากัดของพื ้นที่ได้ แก่ ขนาดความ
กว้ างของพื ้นที่ปลูก อาคารข้ างเคียง ทัศนวิศยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสัญจร
4) การดูแลรั กษา พิจารณาจากสภาพแวดล้ อมในเรื่ องของแสง ความชืน้ ของถนน และ
ความสามารถในการดูแลท้ องถิ่นเป็ นสําคัญ
2.2.1.4 แนวความคิดเกี่ยวกับต้ นไม้
ต้ น ไม้ แ ละวัส ดุป ระกอบอื่ น ๆ อาจเพิ่ ม ให้ เ ป็ นสี สัน และชี วิ ต ชี ว าให้ กับ ทางเท้ า ทํ า ให้ ดู
น่ า สนใจและมี ผ ลต่อการรั บ รู้ ลัก ษรณะพื น้ ผิ ว ถนน การตกแต่ง ด้ ว ยต้ น ไม้ จ ะช่ ว ยลดความแข็ ง
กระด้ า งของพื น้ ทางเท้ า และช่ ว ยทํ า ให้ ส ภาพอากาศดีขึน้ อย่า งไรก็ ต ามต้ น ไม้ แ ละสวนมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและต้ องการการบํารุ งรั กษาอย่างต่อเนื่ อง อี กทัง้ ยังเป็ นสาเหตุของ
ปั ญหาต่างๆเช่น ทางเท้ าแตกเนื่องจากรากไม้ ใบไม้ อดุ ตันตะแกรงท่อระบายนํ ้า แต่ด้วยคุณสมบัตทิ ี่
สามารถช่วยส่งเสริ มการมีชีวิตเมืองที่ดี ทําให้ การจัดสวนและการจัดวางต้ นไม้ บนทางเท้ ามักเป็ น
ทางเลือกแรกสําหรับหลายๆชุมชนเมื่อต้ องการปรับปรุงถนน (พนิต ภูจ่ ินดา, 2550)
ต้ นไม้ สําหรั บถนน ทําให้ เกิดความโดดเด่นและสร้ างเอกลักษณ์ของถนนด้ วยต้ นไม้ การ
เลือกต้ นไม้ ต้องพิจารณาหลายปั จจัย เช่น ต้ นไม้ ที่ชุมชนคัดเลือกแล้ วว่าเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน
สามารถตอบสนองความต้ องการด้ านสุนทรี ยภาพ สอดคล้ องกับสภาพภูมิอากาศ มีความต้ านทาน
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ต่อแมลงและเชื ้อโรค ความสามารถในการบํารุ งรักษาของชุมชน พื ้นที่สําหรับการเจริ ญเติบโตของ
ราก และขนาดของลําต้ นและเรื อนยอดนอกจากนี ้ปริ มาณของดินที่ใช้ ปลูกต้ นไม้ จะส่งผลต่อขนาด
ของต้ นไม้ ถ้ ามีพื ้นที่ให้ รากเจริ ญเติบโตได้ มาก ต้ นไม้ ก็จะมีขนาดใหญ่และขยายกิ่งก้ านได้ ดี
ต้ นไม้ สําหรั บถนนในย่ านที่พักอาศัย ถนนบริ เวณที่พกั อาศัยควรจะมีต้นไม้ ปลูกเป็ น
แถวระหว่างบาทวิถีและขอบถนน โดยเลือกประเภทของต้ นไม้ โดยคํานึงถึงขนาดที่โตเต็มที่ของเรื อน
ยอดและระบบราก ไม่เช่นนันต้
้ นไม้ จะแย่งแสงและอาหารกัน อีกทังยั
้ งอาจมีปัญหาต่อความสะอาด
และปลอดเชื ้อโรคบนถนน เนื่องจากถนนต้ องการแสงแดดธรรมชาติเพื่อช่วยฆ่าเชื ้อโรคไม่ตํ่ากว่าวัน
ละ 2 ชัว่ โมง

ภาพที่ 13 ต้ นไม้ บนถนนสําหรับถนนในย่านพานิชยกรรมและย่านที่พกั อาศัย
(ที่มา : http://pantip.com/topic/31689621)
ต้ นไม้ สาํ หรั บถนนในย่ านพานิชยกรรม จะจัดให้ อยูใ่ นกระถางในกระบะที่ตงอยู
ั ้ บ่ นบาท
วิถึ เพราะบ่อยครัง้ จะเกี่ยวข้ องกับการใช้ ต้นไม้ สร้ างความเป็ นส่วนตัว เช่น ใช้ ในการบังหน้ าต่างหรื อ
ช่องเปิ ดของกิจกรรมบางประเภท
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ภาพที่ 14 ต้ นไม้ บนถนนและการติดตังองค์
้ ประกอบสาธารณูปโภคใต้ ดนิ
(ที่มา : http://blog.oregonlive.com/mytigard)
ในปั จจุบนั ถนนย่านพานิชยกรรมหลายๆสายจะพัฒนาโดยการใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่ใต้ ดิน
เป็ นจํ านวนมาก ทํ าให้ มีการจํากัดจํ านวนและตําแหน่งที่จะปลูกต้ นไม้ เพราะรากของต้ นไม้ ที่มี
ขนาดใหญ่หรื อแผ่สาขาออกไปไกลจะเป็ นปั ญหาต่อโครงสร้ างใต้ ดินของอาคารที่อยู่สองข้ างทางทํา
ให้ ต้องจัดพื ้นที่ปลูกต้ นไม้ เอาไว้ เฉพาะ แต่ในกรณีที่มีบาทวิถีแคบก็จะมีพื ้นที่จํากัดทําให้ ต้องมีการ
ปลูกต้ นไม้ ในรูปแบบอื่น เช่น ใช้ ไม้ กระถางหรื อส่งเสริ มให้ เอกชนปลูกต้ นไม้ ใหญ่ในที่ดนิ เอกชน
ต้ นไม้ สําหรั บเกาะกลางถนน โดยเกาะกลางถนนมีหน้ าที่เป็ นที่หยุดพักสําหรับคนข้ าม
ถนน และบริ เวณเกาะกลางถนนก็ยงั สามารถใช้ เป็ นที่ปลูกต้ นไม้ เพื่อสร้ างความร่มรื่ นและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้ กบั พลเมือง โดยสามารถปลูกได้ ทงบริ
ั ้ เวณเกาะกลางถนนและในพื ้นที่ที่แบ่งระหว่างทาง
หลักกับทางคู่ขนาน ถนนแบบนี ้มักจะเป็ นถนนสายใหญ่ในตัวเมือง ตามมาตรฐานแล้ วเกาะกลาง
ต้ องมีความกว้ าง 6-10 ฟุต และต้ องกําหนดขนาดของเกาะกลางที่ปลูกพรรณไม้ ประดับและสวน
ไม้ ยืนต้ นต้ องบํารุงรักษาตลอดทังปี
้ ได้
2.2.1.5 เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการเลือกชนิดของต้ นไม้ สาํ หรับภูมิทศั น์ ถนน
การเลือกชนิดของต้ นไม้ สําหรับภูมิทศั น์ถนนควรพิจารณาด้ านต่างๆ ดังต่อไปนี ้ เกณฑ์ด้าน
ประโยชน์ใช้ สอยและสุนทรี ยภาพ ขนาดของต้ นไม้ เมื่อโตเต็มที่ โครงสร้ างและความ หนาแน่นของ
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ทรงพุ่ม อัตราการเจริ ญเติบโต คุณลักษณะตามฤดูกาลการร่ วงของดอกและใบ ความเปราะบาง
ของกิ่ง ความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้ อม พื ้นผิวและสี (ดํารงค์ศกั ดิ์ สังข์ทอง, 2549)
1) เกณฑ์ด้านกายภาพ ความทนทานต่อสภาพอากาศและมลพิษในพื ้นที่ ความคงทนต่อ
โรคและแมลง ความคงทนต่อคุณภาพดินในพื ้นที่ที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโต ลักษณะและพฤติกรรม
ของผู้ใช้ ทางเท้ า
2) เกณฑ์ ด้านการจัดการ สิ่งที่ควรคํานึงถึง คือขนาดของช่องปลูก อาคารข้ างเคียง และ
ระดับการดูแลรักษาการเลือกพรรณไม้ ในการปลูกในแต่ละพื ้นที่นนตามสั
ั้
ดส่วนที่เหมาะสมเพื่อเป็ น
การป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดของพืช คือไม่ควรปลูกต้ นไม้ ชนิดเดียวกันเกินร้ อยละ
5-10 ของจํานวนต้ นไม้ ทงหมดในเขตหรื
ั้
อย่านนันๆ
้
2.2.1.6 การเลือกใช้ ต้นไม้ และพืชพรรณ
การเลือกใช้ ต้นไม้ และพืชพรรณเพื่อนําไปใช้ ในการนํามาปรับปรุ งภูมิทศั น์ริมถนนและทาง
เท้ านัน้ นอกจากจะมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ทั่วไปแล้ ว ยังต้ องคํานึงถึงปั ญหาที่สําคัญของ
พื ้นที่ด้วย เช่น ปั ญหานํ ้าท่วม สภาพดิน สภาพอากาศ โดยมีข้อพิจารณาดังนี ้ (ดํารงค์ศกั ดิ์ สังข์
ทอง, 2549)
1) ต้ นไม้ หรื อพรรณไม้ ที่ทนต่อสภาพนํ ้าท่วมขัง และระดับนํ ้าใต้ ดนิ ที่สงู ได้
2) เป็ นพรรณไม้ พื ้นถิ่น ที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้ อมของพืชที่ปลูกได้
3) พันธุ์ไม้ ที่ตดั แต่งรักษาง่ายและไม่ต้องตัดแต่ง เพื่อการบํารุงบ่อย
4) ขนาดลําต้ น ทรงพุม่ มีความเหมาะสมกับพื ้นที่และขนาดของพื ้นที่
5) เป็ นพันธุ์ไม้ ที่เน้ นสีเขียวเป็ นหลักเพื่อความกลมกลืนกันทังถนน
้
และใช้ พรรณไม้ ที่มีสีสนั
ประดับในบางช่วงถนน
6) ใช้ ต้นไม้ ใหญ่ ที่มีขนาดและรูปทรงที่เหมาะกับถนน
7) การผลัดของใบ ดอก หรื อผล ต้ องไม่รบกวนต่อผู้สญ
ั จร ทังทางถนนและทางเท้
้
า
8) ทนต่อโรคที่เกี่ยวข้ องกับต้ นไม้ และทนทานต่อโรคระบาดส่วนหนึ่งส่วนใดของลําต้ นและ
รากไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ ถนนและทางเดินเท้ าหรื อเป็ นอันตรายต่อโครงสร้ างอาคาร เช่นราก
พูพ อน กิ่ ง เปราะตัว อย่ า งต้ น ไม้ แ ละพื ช พรรณที่ เ ลื อ กใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกับ การนํ า มาปลูก ตาม
ข้ อพิจารณาข้ างต้ นได้ แก่
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ต้ นนนทรี

ต้ นสะเดา

ต้ นประดูป่ ่ า

ต้ นประดูแ่ ดง

ต้ นหูกระจง

ภาพที่ 15 ตัวอย่างไม้ ยืนต้ นขนาดใหญ่

ต้ นแปรงล้ างขวด

ภาพที่ 16 ตัวอย่างไม้ ยืนต้ นขนาดกลางที่เหมาะสม
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ต้ นปาล์ม

ต้ นหมากเขียว

ต้ นอโศกอินเดีย

ภาพที่ 17 ตัวอย่างต้ นไม้ ที่ปลูกเพื่อพรางอาคารหรื อเพื่อเป็ นแนวรัว้

ต้ นพุทธรักษา

ต้ นโมก

ต้ นชบา

ภาพที่ 18 ตัวอย่างต้ นไม้ ขนาดเล็กไม้ พมุ่
2.2.1.6 การสร้ างเอกลักษณ์ โดยใช้ ต้นไม้ และพืชพรรณ
การใช้ ต้นไม้ และพืชพรรณที่สร้ างเอกลักษณ์ให้ กบั ถนน โดยต้ องการเน้ นสร้ างบรรยากาศ
ให้ กับถนนหรื อสื่อถึงประวัติสาสตร์ และความสําคัญของถนน เช่น ถนนราชดําเนิน เป็ นถนนที่มี
ความสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ เส้ นหนึง่ โดยมีการปลูกต้ นมะขามเป็ นต้ นไม้ ที่มีมาตังแต่
้ สมัยรัชการ
ที่ 5 และต้ นมะขามยังเป็ นต้ นไม้ มงคลตามคตินิยมของคนไทยซึง่ แปลว่าเป็ นต้ นไม้ ที่มีความน่าเกรง
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ขาม ความยิ่งใหญ่ ซึ่งการเลือกต้ นไม้ เพื่อนํามาสร้ างเอกลักษณ์ให้ กบั ถนนนันต้
้ องคํานึงถึงปั ญหา
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้น เช่น หากต้ นไม้ ที่นํามาปลูกนันเป็
้ นต้ นไม้ ที่มีดอก เมื่อถึงฤดูกาลก็มีการร่ วงหล่น
บนถนนซึ่งอาจก่อให้ เกิดปั ญหาตามมา รวมถึงแมลงที่จะมาพร้ อมกับต้ นไม้ ชนิดนัน้ ๆ ซึ่งก็ต้อง
นํามาพิจารณาร่วมด้ วยเช่นกัน (ดํารงค์ศกั ดิ์ สังข์ทอง, 2549)

ภาพที่ 19 ตัวอย่างการเลือกพรรณไม้ ในการสร้ างเอกลักษณ์ให้ กบั ถนน
(ที่มา : http://www.rcthai.net)
2.2.2 การออกแบบและก่ อสร้ างพืชพรรณบนทางเท้ า
2.2.2.1 มาตรฐานด้ านระยะห่ างระหว่ างต้ นไม้
ในบางท้ องถิ่นอาจมีมาตรฐานเรื่ องระยะห่างระหว่างต้ นไม้ กบั ถนน ตําแหน่งต้ นไม้ บนทาง
ร่ วมทางแยก และอาจรวมไปถึงต้ นไม้ บนทางเดินแคบๆ และต้ นไม้ บริ เวณขอบด้ านนอกของถนน
ตําแหน่งต้ นไม้ ทางข้ ามและทางที่เหมาะสมกับทางเดินเท้ า ตามหลักการเลือกที่ตงของต้
ั้
นไม้ อย่าง
ปลอดภัยต่อการสัญจร ซึง่ โดยปกติแล้ วจะกําหนดให้ ต้นไม้ มีระยะห่างระหว่างต้ นที่ประมาณ 25-30
ฟุต และในกรณีพิเศษอาจกําหนดให้ มีระยะห่างมากขึ ้นตามสถานการณ์และตําแหน่ง
จินดา, 2550)

(พนิต ภู่
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2.2.2.2 อุปกรณ์ ป้องกันราก (Root Protector)
เมื่อต้ นไม้ เจริ ญเติบโตมากขึ ้นระบบรากย่อมแผ่ขยายขึ ้นตามเช่นกัน ดังนัน้ เพื่อเป็ นการ
ป้องกันผิวทางหรื อระบบสาธารณูปโภคจากการถูกชอนไชจากรากไม้ การปลูกต้ องใช้ อุปกรณ์
ป้องกันราก(Root Protector) เพราะสามารถควบคุมระบบรากใต้ ดินในระยะความลึกที่ไม่ให้ ราก
โผล่ขึ ้นพื ้นผิวทางเท้ าหรื อในระดับที่มีการวางท่อระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ได้
(ดํารงค์ศกั ดิ์ สังข์ทอง, 2549)

ภาพที่ 20 ตัวอย่างอุปกรณ์ป้องกันรากชนิดแผ่น (Root protector)
(ที่มา : http://www.landscapearchitecture.com/landarchspecs)
2.2.2.3 แผ่ นปิ ดหลุมปลูกต้ นไม้ (Tree Grates)
ต้ นไม้ ที่ปลูกบนทางเท้ า นอกจากจะช่วยให้ เกิดความร่มรื่ นบนทางเท้ าและถนนแล้ ว ความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของโคนต้ น ยังสามารถเพิ่มพื ้นที่ทางเท้ า และดูสวยงาม การใช้ แผ่นปิ ดหลุม
ปลูกต้ นไม้ (Tree Grates) ปิ ดตังแต่
้ เริ่ มปลูกต้ นไม้ เป็ นการควบคุมของการแผ่ของรากในระดับบน
อีกด้ วย ด้ วยรู ปแบบของแผ่นปิ ดหลุมต้ นไม้ มีทงั ้ ที่เป็ นแผ่นคอนกรี ต แผ่นเหล็ก ซึ่งสามารถถอด
ประกอบเพื่อการบํารุ งรักษาต้ นไม้ ได้ และแบบก่อสร้ างกับที่ ซึ่งการเลือกใช้ งานของการปิ ดหลุม
ปลูกต้ นไม้ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบทางเท้ าให้ สอดคล้ องกันหมด (ดํารงค์ศกั ดิ์ สังข์ทอง, 2549)
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ภาพที่ 21 ตัวอย่างแผ่นปิ ดหลุมปลูกต้ นไม้ (Tree Grates)
(ที่มา : http://www.landscapeonline.com/research/article/6900)
2.2.2.4 การฝั งท่ อสาธารณูปโภคผ่ านระบบราก
การฝั งท่อสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า โทรศัพท์ ท่อประปาและถนน ตลอดจนท่อ
ระบายนํ า้ เป็ นสาเหตุสร้ างความเสี ย หายแก่ ต้ น ไม้ บ ริ เ วณงานก่ อ สร้ างมากที่ สุด วิศ วกรและ
สถาปนิกส่วนใหญ่ มักลืมเรื่ องนี ้จนการประมูลผ่านพ้ นไปและได้ ลงมือก่อสร้ างไปแล้ ว ดังได้ กล่าว
ในหัวข้ อก่อน วิธีที่ดีที่สดุ คือการหลีกเลี่ยงไม่เดินท่อสาธารณูปโภคผ่านใกล้ ต้นไม้ ที่อนุรักษ์ ไว้ เพราะ
นอกจากจะทํ าความเสียหายแก่ ต้นไม้ แล้ ว โอกาสอุดตัน (ถ้ าเป็ นท่อระบายนํ า้ ) โดยรากไม้ ก็มี
โอกาสสูงด้ วยผู้ออกแบบควรตรวจสอบแนวท่อกับต้ นไม้ เดิมที่ อนุรักษ์ ไว้ ก่อนการเขียนแบบขัน้
สุดท้ าย เพื่อป้องกันความเสียหาย และหากต้ องเดินท่อระบายนํ ้าต้ องยาแนวรอยต่อไม่ให้ รากไม้
ทะลุเข้ าไปได้ รากไม้ จะงอกเข้ าหาความชื ้น โดยเฉพาะในฤดูแล้ ง (เดชา บุญคํ ้า, 2543)
การวางระบบสาธารณูปโภคใต้ ดินนัน้ ควรหลีกเลี่ยงการกระทบต่อต้ นไม้ เดิมที่ปลูกอยู่(เด
ชา บุญคํ ้า, 2543) ได้ แนะนําการขุดร่องฝั งท่อสาธารณะผ่านระบบรากโดยให้ ความลึกของอุโมงค์
ไม่จําเป็ นต้ องลึกมากกว่า 1.20 เมตร เพราะรากส่วนใหญ่ไม่ลกึ ไปกว่าระดับนี ้ โดยเฉพาะในเขต
กรุ งเทพมหานคร แต่ถ้าเป็ นต้ นไม้ ขนาดใหญ่และรากอยู่ลกึ และรากมีเส้ นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า
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10 เซนติเมตร จะต้ องเว้ นและขุดลอดตํ่าลงไปอีก โดยอ้ างถึงตารางข้ อกําหนดระยะของการขุดร่องง
และเจาะอุโมงค์ลอดต้ นไม้ เพื่อเดินระบบสาธารณูปโภค (ดํารงค์ศกั ดิ์ สังข์ทอง, 2549)

ภาพที่ 22 ตัวอย่างการขุดร่องฝั งท่อสาธารณะผ่านระบบรากต้ นไม้
(ที่มา : http://www.scenicflorida.org)
2.2.3 ปั ญหาจากพืชพรรณบนทางเท้ า
2.2.3.1 ปั ญหาของราก (เดชา บุญคํา้ , 2543)
1) รากไม้ มกั อุดตันท่อระบายนํ ้า ทําให้ ท่อแตกโดยการเบียดเข้ าตามรอยต่อหรื อรอยแตก
เล็กๆ ของท่อก่อนแล้ วขยายใหญ่โตขึ ้น
2) ต้ นไม้ โตเร็ วที่มีแรงดันของรากมาก เช่น หลิว มะละกอ จะก่อปั ญหาเรื่ องรากมากกว่า
ต้ นไม้ โตช้ า
3) ท่อระบายนํ ้าที่อยูต่ ื ้นจะเกิดปั ญหามากกว่าท่อที่ฝังลึก
4) รากจะดันทางเท้ า ขอบทาง ถนนและอาคาร ถ้ าปลูกใกล้ เกินไป
5) ต้ นไม้ จะเริ่มดันทางเท้ าเมื่ออายุระหว่าง 7-20 ปี หรื อเฉลี่ยเมื่ออายุประมาณ 15 ปี
6) รากตื ้นหรื อรากลอยในสนามหญ้ าจะทําให้ ตดั หญ้ ายาก
7) รากฝอยจะเข้ ามาแย่งอาหารของต้ นไม้ ในแปลงปลูก
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2.2.3.2 สาเหตุของการตายหรื อการเสื่อมโทรมของต้ นไม้ (เดชา บุญคํา้ ,
2543)
สาเหตุห ลัก ตามธรรมชาติ ใ นการตายของต้ น ไม้ ก็ คื อ สภาวะที่ ไ ม่ เ อื อ้ อํ า นวยต่ อ การ
ดํารงชีวิตของต้ นไม้ นนั่ เอง ได้ แก่อนั ตรายต่างๆได้ แก่ ลมพายุ ไฟป่ า โรค แมลงต่างๆ และอื่นๆ
2.2.4 การดูแลรักษาพืชพรรณบนทางเท้ า
2.2.4.1 การป้องกันและดูแลต้ นไม้ ถนน
ต้ นไม้ และพืชพรรณที่ปลูกอยูบ่ นทางเท้ านันย่
้ อมมีการเจริ ญเติบโตอยู่ตลอดเวลา ซึง่ ส่งผล
้ เช่น เกิดรากชอนไชบนพื ้นผิวทางเท้ า การร่ วงหล่น
กระทบต่อสภาพแวดล้ อมที่อยู่บนทางเท้ านันๆ
ของใบตามฤดูกาล การผุของลําต้ น จึงทําให้ ต้องมีการบํารุ งรักษาตัดแต่งเพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหา
ดังเช่นกล่าวมาแต่ก็ยงั ถือเป็ นปั ญหาทัว่ ไปที่พบซึง่ ปั ญหาที่ควรพิจารณาและศึกษาเพื่อป้องกันและ
หาทางแก้ ไขคื อ ต้ น ไม้ แ ละพื ช พรรรบนทางเท้ าที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ท่ อ ระบายนํ า้ รวมถึ ง ระบบ
้
มการเจริ ญเติบโตของต้ นไม้ และพืชพรรณ หรื อการ
สาธารณูปโภคที่ฝังอยู่ใต้ ดิน ดังนันการควบคุ
เลี่ยงการเดินท่อหรื อระบบสาธารณูปโภคใกล้ กบั ต้ นไม้ หรื อการใช้ วสั ดุป้องกันต้ นไม้ ช่วยให้ ต้นไม้
และระบบท่อสาธารณูปโภคสามารถอยูด่ ้ วยกันได้ (ดํารงค์ศกั ดิ์ สังข์ทอง, 2549)
2.2.4.2 ปั จจัยกําหนดคุณภาพของต้ นไม้ (เดชา บุญคํา้ , 2543)
ต้ นไม้ คณ
ุ ภาพสูง
1) ต้ องมีขนาดตุ้มดินรากใหญ่เพียงพอและมีรากงอกงามสมบูรณ์
2) ลําต้ นปราศจากแผลจากเครื่ องจักรกลหรื อจากการตัดแต่งที่ไม่ถกู ต้ อง
3) มีรูปทรงแข็งแรง สวยงาม กิ่งยึดแน่นแข็งแรงกับลําต้ น
ต้ นไม้ คณ
ุ ภาพเลว
1) ตุ้มดินรากถูกทําลายเสียหายหรื อรากขดเป็ นวงตามกระถาง
2) ลําต้ นเต็มไปด้ วยแผลจากเครื่ องจักรกลหรื อการตกแต่งที่ไม่ถกู ต้ อง
3) รูปทรงหน้ าเกลียด มีลําต้ นแขนงขึ ้นเบียดกันหรื อมีกิ่งเบียดลําต้ น
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ปั ญหาเกี่ยวกับราก
การปราศจากรากหรื อมีรากไม่สมบูรณ์ต้นไม้ ย่อมตายในภายหลังหรื อไม่
เจริญ ปกติต้นไม้ จะมีราก 3 ประเภทคือ
1) รากเปลือย (Bare root) คือไม่มีดนิ ส่วนใหญ่จะเป็ นต้ นไม้ ขนาดเล็ก
2) รากดินหุ้มด้ วยผ้ ากระสอบและเชือกมัด
3) รากมีดนิ อยูใ่ นกระถาง
รากเปลือย ต้ องไม่ถูกขุดเสียหายหรื อขาดปลายรากจะต้ องตัดด้ วยมีดที่คมและ
สะอาด ในกรณีที่มีรากจํานวนน้ อยถูกทับเสียหายให้ ตดั โดยไม่ต้องทาสีแผล การตัดให้ ทําก่อนลง
ปลูกและรดนํ ้า
2.2.4.3 ความไม่ สวยงามของต้ นไม้ ใหญ่ ในเมือง (เดชา บุญคํา้ , 2552)
ความไม่สวยงามของต้ นไม้ ใหญ่ในเมืองตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณบน
ทางเท้ าริ มถนนสายต่างๆ นันเกิ
้ ดจากการตัดแต่งดูแลรักษาที่ผิดวิธี ขาดความรู้ ในเรื่ องของสรี ระ
และการดํ ารงค์ ชีวิ ตของต้ นไม้ หน่ว ยงานที่ รับผิดชอบโดยตรงนัน้ ไม่มี ก ารใช้ ห ลัก วิช าความรู้ ที่
ถูกต้ อง รวมถึงการใช้ บุคลากรเจ้ าหน้ าที่ที่ไม่มีความรู้ เฉพาะทางมาดําเนินการ เมื่อมีการตัดแต่งที่
ผิดวิธี ช่วงเวลาที่ตดั แต่งไม่เหมาะสม ต้ นไม้ จงึ มีความอ่อนแอลงไปเรื่ อยๆ มีรูปร่ างที่ไม่สมประกอบ
จนเกิ ดความอัปลักษณ์ ไม่สวยงาม ไม่สามารถส่งอาหารไปสร้ างระบบรากได้ เพียงพอ รากจึงมี
ปริ มาณไม่สมดุลกับขนาดของลําต้ น และพุ่มใบมีน้อยลงเรื่ อยๆ การแผ่ขยายเพื่อยืดลําต้ นจึงหยุด
การเจริญเติบโต ไม่แข็งแรง และสามารถโค่นล้ มได้ ง่าย
2.2.4.4 หลักในการปฏิบัตใิ นการจัดการดูแลรั กษาต้ นไม้ ใหญ่ ในเมือง (เด
ชา บุญคํา้ , 2552)
1) การเลือกชนิด : เลือกให้ ถกู ต้ องโดยใช้ หลักประโยวน์ใช้ สอยเป็ นตัวนํา (Functional
Approach)
2) การเตรี ยมกล้ า : ต้ องมีการเพาะเลี ้ยงแบบ “ตัดฝึ ก” (Training Cut) เพื่อให้ ได้ ต้นไม้ ที่
มีรูปลักษณ์ที่เหมาะสมกับงาน
3) การปลูกและตําแหน่งปลูก : ให้ มีการกําหนดตําแหน่งตามประโยชน์ใช้ สอยและตาม
ขนาดของต้ นไม้ ที่โตเต็มที่
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4) การตัดแต่ง : เพื่อป้องกันอันตรายในอนาคต เพื่อความแข็งแรง และเพื่อรู ปทรงที่
สวยงาม โปร่งลม
5) การบริหารจัดการ : ใช้ บคุ ลากรที่มีความรู้ความชํานาญ และใช้ เครื่ องมือที่เหมาะสม
6) การจัดการดูแลและการป้องกันอันตราย : ตรวจสอบสุขภาพและความแข็งแรงของ
ต้ นไม้ เป็ นประจํา ตัดแต่งกิ่งและพุ่มใบที่เกะกะ กระทบต่อระบบสาธารณูปโภค ตัดต้ นไม้ ที่ป่วย ผุ
กลวง ทิ ้งก่อนที่จะโค่นล้ ม
2.2.4.5 ตัวอย่ างแนวทางการตัดแต่ งต้ นไม้ ใหญ่ ในเมือง (เดชา บุญคํา้ ,
2543)
การตัดแต่งต้ นไม้ ที่ผิดวิธีผิดเวลานันเป็
้ นต้ นเหตุให้ ต้นไม้ ใหญ่เสื่อมโทรมเมื่อมีอายุมากขึ ้น
ต้ น ไม้ จ ะมี ก ารสร้ างระบบป้ องกั น การโจมตี ข องโรคและแมลงโดยการสร้ าง “โซนป้ องกั น ”
(Protection Zone) โดยเฉพาะที่คอกิ่งที่ตอ่ จากลําต้ น เมื่อต้ นไม้ เกิดบาดแผล โรคและเชื ้อราจะเข้ า
มาโจมตีทันที ในเมืองร้ อนเมื่อถูกกระตุ้นจากเชือ้ ต้ นไม้ จะปล่อยสารเคมีมาต้ านทานเชือ้ ไว้ ถ้ า
ต้ นไม้ มีความแข็งแรงมันจะสร้ างเนื ้อเปลือกมาปิ ดแผลได้ เร็ ว การผุก็จะหยุดลง แต่ถ้าต้ นไม้ มีความ
อ่อนแอหรื อถูกตัดเอาเนื ้อไม้ ส่วนที่เป็ นเขตปกป้องออกไปโดยการตัดกิ่งชิดลําต้ นเกินไป การผุจะ
ลามลึกกลายเป็ นโพรงต่อไปเรื่ อยๆ ต้ นไม้ ที่แข็งแรงบางต้ นที่ถกู ตัดเขตปกป้องทิ ้ง อาจสู้กบั เชื ้อผุจน
เกิดเป็ น ”แผลฟุ” ที่ขรุขระคล้ ายหูดแข็งได้

ภาพที่ 23 ตัวอย่างการตัดแต่งกิ่งทังที
้ ่ถกู วิธีและผิดวิธี
ภาพที่ 24 ตัวอย่างต้ นไม้ ที่ถกู การบัน่ ยอด
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การตัดแต่งกิ่งต้ นไม้ ใหญ่ที่ผิดวิธีในประเทศไทย มีดงั นี ้
การบั่นยอด การตัดยอดหรื อการตัดลําต้ นให้ เตี ้ย ถือเป็ นความเสียหายที่สดุ ใน
งานตัดแต่ง ตอที่เหลือจะมีกิ่งกระโดงงอกขึ ้นมาใหม่นบั สิบกิ่ง กิ่งเหล่านี ้จะได้ รับแดดเต็มที่ จึงแตก
ใบเติบโตเบียดกันแน่น เพิ่มความทึบ และนํ ้าหนักมากขึ ้นตามเวลา ในขณะที่หวั ตอเป็ นโพรงลึกขึ ้น
เรื่ อยๆ เมื่อมีลมพายุ ต้ นไม้ จะสามารถโค่นล้ ม หรื อกิ่งใหญ่หกั ตกลงมาได้
ตัดกิ่งเหลือตอทิง้ ไว้ มากเกินไป ตอกิ่งที่เหลือไว้ ยาว มีผลเสียดังนี ้
1) เป็ นที่หมักหมมของเชื ้อเห็ดรา เป็ นที่สะสมของแมลงศัตรูพืช เป็ นจุดเริ่ มต้ นของโพรงใน
เวลาต่อมา
2) จะมีกิ่งกระโดงงอกจากตุ่มตาใกล้ รอยตัด กิ่งใบใหม่มกั ไม่ได้ รับแสง จึงเป็ นกิ่งที่แย่ง
อาหารแต่ไม่ผลิตอาหาร แห้ งตายไปเอง กลายเป็ นที่สะสมของเชื ้อโรคและแมลง เกิดเป็ นโพรงผุ ถ้ า
หากได้ แดดก็จะแตกใบใหม่แน่นทึบ สร้ างปั ญหามากกว่าเดิม
ตัดกิ่งชิดลําต้ นเกินไป ต้ นไม้ มีโซนป้องกันไว้ ป้องกันเชื ้อผุ แผลจากการตัดชิด
ลําต้ นมากไปนันเป็
้ นการทําลายโซนปกป้องที่คอกิ่ง ถ้ าต้ นไม้ ไม่แข็งแรงก็จะเกิดโพรงผุ แต่ถ้าหาก
แข็งแรงก็จะเกิดแผลหูดเรื อ้ รังได้
การตัดแต่ งเกินความจําเป็ น ต้ นไม้ ที่อายุยงั ไม่เยอะ มีมวลเป็ น (มวลพลวัต)
มากกว่ามวลเนื ้อตายหรื อเนื ้อไม้ (มวลสถิต) มากกว่า 50% จึงอาจตัดแต่งกิ่งก้ านและพุ่มใบออกได้
มาก แต่เมื่อแก่ มวลเนื ้อไม้ จะเพิ่มมากขึ ้น จนเหลือมวลเนื ้อเป็ นเพียง 5-10% การตัดแต่งเอาส่วนที่
มรชีวิตออกเพียงไม่มากก็จะสามารถทําให้ ต้นไม้ ตายได้ ง่าย
กลไกในการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของต้ นไม้ ใหญ่
จากการวิจัยของ ดร.อเล็กซ์ ชิโก (กรมป่ าไม้ สหรัฐฯ) พบว่าต้ นไม้ จะมีกลไกทาง
ธรรมชาติปกป้องและต่อต้ านการผุอยู่แล้ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ “คอกิ่ง” โดยจะมีสารประกอบ
ประเภท ”ฟี นอล” (Phenol based substance) มาสะสมอยู่ที่คอกิ่งเมื่อถูกเห็ดราโจมตี ดังนันการ
้
ติดกิ่งไม้ ชิดลําต้ นเกินไปจนทําให้ โซนปกป้องนี ้ถูกทําลายไป เชื ้อผุจะลามเข้ าสูล่ ําต้ นได้ อย่างรวดเร็ ว
ถ้ าต้ นไม้ อายุยงั น้ อย เนื ้อเปลือกจะงอกมาปิ ดล้ อมได้ ทนั ต้ นไม้ ที่โตแล้ วและต้ นไม้ ที่แก่ จะมีโอกาส
ปิ ดแผลตัวเองได้ น้อยลง การตัดแต่งกิ่งที่ถูกวิธีจึงเป็ นหัวใจของการดูแลต้ นไม้ ใหญ่ และเป็ นการ
ป้องกันอันตรายในภายภาคหน้ า
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ภาพที่ 25 - 27 รูปแนวโซนปกป้องเชื ้อผุบริเวณคอกิ่ง
จากรู ปที่ 25 ทันทีที่กิ่งตายและเริ่ มผุ เชื ้อผุจะถูกต่อต้ านโดยโซนป้องกันของกิ่ง (A) แต่ถ้า
เชื ้อรุนแรงมากขึ ้น ไม้ แก่น (B) ของกิ่งจะติดเชื ้อเมื่อกิ่งตายถูกปล่อยทิ ้งไว้ นานและเชื ้อผุรุนแรง เนื ้อ
ไม้ ลําต้ น (C) จะติดเชื่อด้ วย ถึงตอนนี ้โซนขวางกัน้ (D) จะแยกไม้ ติดเชื ้อผุออกจากเนื ้อไม้ ใหม่ที่จะ
เกิดขึ ้นใหม่ ยังไม่เป็ นที่เข้ าใจแน่ชดั ว่าปฏิกิริยาต่อต้ านระหว่าง C และผนัง D เกิดขึ ้นได้ อย่างไร แต่
ถ้ ามีการกระจายการผุในลําต้ น การผุลามทางดิ่งจะง่ายกว่ารัศมีทางนอนหลายเท่า E คือจุดที่แกน
ลําต้ นมาหยุดใกล้ แกนกิ่งแต่ไม่ตดิ กัน
จากรู ปที่ 27 จุดตัดที่ถกู ต้ องจะต้ องเริ่ มตัดที่จดุ ที่ 1 ก่อนเสมอ เพื่อกันเปลือกฉีก จุดตัดที่
จะไม่ทําลายโซนป้องกันคือ A-B, ห้ ามเลยเข้ าส่วนคอกิ่ง C ส่วน D คือสันย่นที่ขบง่ามกิ่ง
การตัดแต่ งต้ นไม้ ใหญ่ ท่ ถี ูกวิธี
การตัดแต่งกิ่งของต้ นไม้ ใหญ่ที่ถกู วิธีมีหลักง่ายๆ ดังนี ้
1) ต้ องไม่ทําลายโซนปกป้องเชื ้อผุของต้ นไม้ ที่คอกิ่ง
2) ไม่ตดั ให้ เหลือตอกิ่งไว้ เป็ นที่อยูอ่ าศัยและเป็ นแหล่งเพาะเชื ้อโรคและแมลง
3) ไม่ให้ เปลือกฉีกขาดเวลาที่กิ่งหักลงมา (บากท้ องกิ่งก่อน)
4) แต่งแผลให้ เรี ยบไม่ให้ เป็ นที่จบั ฝุ่ นและความชื ้นแก่เชื ้อผุ
5) ไม่ต้องทาสีหรื อทาปูนใดๆ ทับรอยแผลทังสิ
้ ้น
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ต้ นไม้ ใหญ่ที่ได้ รับการตัดแต่งอย่างถูกวิธี สามารถเจริ ญเติบโตไปได้ ด้วยดีอีหลายปี จึงจะ
ต้ องการตัดแต่งรอบใหม่ ซึ่งการตัดแต่รอบต่อๆ ไป จะเป็ นการตัดแต่งในเชิงป้องกันและง่ายกว่า
นอกจากนี ้ต้ นไม้ ใหญ่ที่ตดั แต่งอย่างถูกต้ องจะมีอตั ราการโค่นล้ มจากลมพายุที่น้อยกว่า เนื่องจาก
แข็งแรงและโปร่งลมมากกว่าต้ นไม้ ที่ไม่ได้ รับการตัดแต่ง และยังให้ ความสวยงามได้ มากกว่าอีกด้ วย
กิ่งที่สมควรตัดแต่ งออก
ก่อนการตัดแต่งควรที่จะต้ องพิจารณาถึงวัยของต้ นไม้ ว่าอยูใ่ นวัยชราหรื ออยูใ่ นวัย
เยาว์ เพราะถ้ าเป็ นต้ นไม้ เก่าแก่ทรุ ดโทรม ห้ ามแตะต้ องในส่วนที่ยงั มีชีวิต ให้ เลือกตัดเฉพาะกิ่งที่ผุ
หรื อตายแล้ วเท่านัน้ ถ้ ามีพมุ่ ใบที่งอกจากตุม่ ตาจําศีลตามลําต้ นและได้ รับแสงสว่างให้ ปล่อยเป็ นใบ
พี่เลี ้ยงไว้ อย่างนันก่
้ อน (ตัดแต่งเชิงอนุรักษ์ ) ส่วนต้ นไม้ วยั เยาว์ อาจมีอิสระในการเลือกตัดกิ่งที่เป็ น
ที่ผิดลักษณะได้ มากกว่า โดยทัว่ ไปการเลือกตัดแต่งกิ่งต้ นไม้ ใหญ่มีดงั นี ้
1) กิ่งผุ กิ่งคดงอ หรื อที่เสียหายจากพายุ
2) กิ่งที่แยกเป็ นมุมแคบ / กิ่งกระโดงที่แทงออกจากลําต้ น
3) กิ่งกระโดง (กิ่งที่งอกบนกิ่งลึกจนไม่ได้ รับแดด)
4) กิ่งช้ อนกิ่ง (งอกออกจากลําต้ นใกล้ กนั มาก)
5) กิ่งที่ระศีรษะหรื อหลังคารถหรื อที่ยื่นเข้ าสูอ่ าคารหรื อโครงสร้ าง
6) กิ่งที่เสียดสีกนั
7) กิ่งที่ระสายไฟฟ้า (ต้ องตัดกิ่งนําอย่างถูกวิธี)

ภาพที่ 28 รูปแสดงคอกิ่งในแต่ละลักษณะ
(ภาพจากหนังสือต้ นไม้ ใหญ่ในงานก่อสร้ างและพัฒนาเมือง; เดชา บุญคํ ้า, 2543)
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ภาพที่ 29 รูปแสดงวิธีการบัน่ ยอด
(ภาพจากหนังสือต้ นไม้ ใหญ่ในงานก่อสร้ างและพัฒนาเมือง; เดชา บุญคํ ้า, 2543)

ภาพที่ 30 รูปแสดงวิธี “การตัดฝึ ก”
(ภาพจากหนังสือต้ นไม้ ใหญ่ในงานก่อสร้ างและพัฒนาเมือง; เดชา บุญคํ ้า, 2543)
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ในการจะตัดแต่งต้ นไม้ ใหญ่นนมั
ั ้ กมีความยากลําบากและเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อผู้คน
ที่เดินสัญจรอยูใ่ นบริเวณนันรวมถึ
้
งกระทบต่อการจราจร ข้ อที่ควรตระหนักในการตัดแต่งต้ นไม้ ใหญ่
มีดงั นี ้
1) คิดก่อนลงมือ ควรพิจารณาว่าตัดแต่งด้ วยวัตถุระสงค์ใด มีความจําเป็ นในการตัดแต่ง
หรื อไม่ ต้ นไม้ มีอายุมากน้ อยเพียงใด มีปัญหาเดิมแล้ วบ้ างหรื อไม่ หากจําเป็ นที่จะต้ องตัดต้ อง
พิจารณาโครงกิ่งให้ ละเอียดว่าจุดใดแน่ที่เป็ นจุดตัด
2) ช่วงเวลาที่เหมาะสม ช่วงเวลาที่เหมาะสมควรเป็ นช่วงที่ต้นไม้ พกั ตัวแล้ ว ซึ่งมีข้อดีที่
สามารถมองเห้ นโครงกิ่งได้ ดี แต่ควรตัดเฉพาะกิ่งแห้ ง กิ่งผุหรื อกิ่งกระโดงสดด้ านในที่ไม่ถกู แสงแดด
3) ปล่อยกิ่งใบในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้ องไว้ มากที่สดุ เนื่องจากพุ่มใบเป็ นตัวดูดซับพลังงานโดย
การสังเคราะห์แสง ดังนันไม่
้ ว่าจะให้ ป๋ ยอย่
ุ างดีมากเพียงใดหากไม่มีใบก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์ ควร
ตัดเฉพาะส่วนล่างหรื อส่วนที่ไม่ได้ รับแสงแดดหรื อรับแสงแดดน้ อย
4) ใช้ เครื่ องมือที่เหมาะสมและวิธีการที่ถกู ต้ อง เครื่ องมือที่ดีจะลดความบอบชํ ้า จากการ
ตัดแต่งกิ่งได้ เป้นอย่างดี โดยจะต้ องมีความคมและความสะอาดเพื่อป้องกันต้ นไม้ ตดิ ไวรัสบางชนิด
5) ทําศัลยกรรมตามความจําเป็ น เช่นพบกิ่งง่ามมุมแคบที่มีเปลือกฝั งในและเริ่ มมีรอยแยก
ควรเสริ มด้ วยการใส่น๊อตเหล็ก รวมทังทํ
้ าความสะอาดโพรงด้ วยวิธีที่ถกู ต้ อง
6) แต่งแผลให้ เรี ยบและสะอาดไม่ต้องทาสีที่แผล การทาสีที่แผลนันเมื
้ ่อเวลาผ่านไปสีจะ
แตกและปริ กลายเป็ นแหล่งสะสมเชื ้อโรคได้
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รู ปแสดงตัวอย่ างการตัดแต่ งต้ นไม้ ใหญ่

ภาพที่ 31 ก่อนถูกตัดแต่ง
(ซ้ าย) เป็ นโครงต้ นไม้ ใหญ่ที่สขุ ภาพดีปานกลางมีพ่มุ ใบหนาแน่นมีกิ่งกระโดงและกิ่งเล็ก
แห้ งผุมากอยู่ภายในทรงพุ่ม (ขวา) ทรงพุ่มตามธรรมชาติที่อาจแลเห็นในช่วงฤดูฝน กิ่งล่างเตี ้ยระ
ศรี ษะและมืดด้ านล่าง พุม่ ใบหนาอาจต้ านลมพายุได้

ภาพที่ 32 การตัดแต่งสางโปร่ง
(ซ้ าย) โครงต้ นหลังการตัดแต่งสางโปร่ง ตัดกิ่งแห้ งออก ทําความสะอาดทัว่ ไปยกระดับกิ่ง
ล่าง วัตถุประสงค์เพื่อสุขภาพ ความโปร่งลมและความสง่างามด้ วยรูปทรงธรรมชาติ (ขวา) ลักษณะ
ทรงพุม่ ที่อาจเห็นขณะมีใบ
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ภาพที่ 33 การยกระดับใต้ ทรงพุม่
(ซ้ าย) โครงต้ นเมื่อตัดแต่งแล้ วเพื่อเป็ นการยกทรงพุ่มสูงเพื่อเปิ ดมุมมองหรื อวิวตํ่าหรื อใช้
พื ้นที่ใต้ ต้นทํากิจกรรม (ขวา) ทรงพุม่ ตัดแต่งแล้ วขณะมีใบ

ภาพที่ 34 การตัดแต่งลดขนาดกว้ าง
(ซ้ าย) โครงต้ นหลังการตัดแต่งเพื่อลดขนาดกว้ างของทรงพุม่ ลงเนื่องจากเลือกต้ นไม้ โดยไม่
ทราบหรื อไม่ได้ ตระหนักถึงขนาดโตเต็มที่ (ขวา) ทรงพุม่ ที่อาจแลเห็นหลังการตัดแต่งขณะมีใบ
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ภาพที่ 35 การตัดแต่งกิ่งเพื่อยกระดับกิ่งล่าง
(ซ้ าย) โครงต้ นหลังการตัดแต่งยกทรงพุ่มสูงเพื่อเปิ ดมุมมองวิวจากอาคารหรื อเพื่อใช้ พื ้นที่
ด้ านล่างที่ต้องการความสูงหรื อเพื่อลดแรงลมหรื อเพื่อให้ พ้นหลังคารถโดยสาร (ขวา) ลักษณะทรง
พุม่ มีใบที่อาจแลเห็นในฤดูตอ่ ไป

ภาพที่ 36 การตัดแต่งเพื่อยกทรงพุม่ สูงมาก
(ซ้ าย) แสดงโครงต้ นหลังการตัดแต่งยกทรงพุม่ ให้ สงู มากเป็ นพิเศษเพื่อเปิ ดให้ แสงแดดส่อง
ถึงใต้ ต้นมากเพื่อปลูกไม้ ดอกไม้ ประดับหรื อใช้ พื ้นที่ด้านล่างมากๆหรื อเพื่อส่งเสริ มให้ ต้นไม้ เจริ ญ
ทางสูงยิ่งขึ ้น (ขวา) ลักษณะทรงพุม่ มีใบในปี แรกหลังจากตัดแต่งที่แลเห็น
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ภาพที่ 37 การตัดแต่งเพื่อปิ ดเนื ้อที่สร้ างอาคารหรื อสาธารณูปโภค
(ซ้ าย) โครงต้ นหลังการตัดแต่งเอาทรงพุ่มอกกึ่งหนึ่ง (ขวา) ลักษณะของทรงพุ่มที่มีใบอาจ
แลเห็นในฤดูถดั ไป ควรปล่อยให้ ต้นไม้ เจริ ญเติบโตทางด้ านที่ถกู ตัดแต่งไปอีก 1-2 ปี แล้ วจึงตัดแต่ง
ควบคุม

ภาพที่ 38 การตัดแต่งเพื่อเปิ ดเนื ้อที่และลดความสูง
(ซ้ าย) แสดงโครงต้ นหลังการตัดแต่งลดขนาดความสูงและตัดทรงพุ่มออกด้ านหนึ่ง เพื่อ
สร้ างสิ่งปลูกสร้ าง เดินสายไฟหรื อหลบส่วนของอาคารใหม่ (ขวา) แสดงลักษณะทรงพุ่มมีใบที่อาจ
เห็นในฤดูตอ่ ไป
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ภาพที่ 39 การตัดแต่งเอายอดออก(ถ้ าจําเป็ นอย่างยิ่ง)
(ซ้ าย) แสดงลักษณะโครงต้ นหลังการตัดแต่งที่ถกู วิธี (ขวา )ลักษณะทรงพุ่มมีใบที่อาจเห็น
ได้ ในฤดูถดั ไป ควรปล่อยกิ่งเล็กด้ านบนไว้ ก่อนระยะหนึ่งแล้ วค่อยตัดแต่งนําการเจริ ญหรื อตัดแต่ง
ควบคุมความสูง

ภาพที่ 40 การตัดแต่งเอายอดออกเกือบหมด(หากจําเป็ นอย่างยิ่ง)
(ซ้ าย) โครงต้ นที่เกิดจาการตัดยอดออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จําเป็ อย่างยิ่งที่จะต้ องรักษาพุม่ ใบ
ที่เหลือไว้ ให้ มากที่สดุ และบอบชํ ้าน้ อยที่สดุ กิ่งใบตอนกลางหากมีติดอยู่ต้องรัษาให้ เป็ นใบเลี ้ยงไว้
ก่อนเสมอ (ขวา) ลักษณะพุ่มใบที่อาจเป็ นในฤดูถดั ไปซึง่ แม้ จะน่าเกลียดชัว่ คราวก็ยงั ดีกว่าการเสีย
สุขภาพอย่างถาวร
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ภาพที่ 41 การบัน่ ยอด
(ซ้ าย) โครงต้ นจากการบัน่ ยอด-กุดกิ่ง (Mutilation or Topping and Tipping) ซึง่ อาจมี
การปฏิบตั ิในสาขาพืชสวนสําหรับต้ นไม้ ผล แต่ในสาขารุ กขกรรมกับต้ นไม้ ภมู ิทศั น์ในเมืองแล้ ว ถือ
เป็ น “อาชญากรรมต่อธรรมชาติ” (ขวา) พุ่มใบบนกิ่งกระโงที่แตกจากตาจําศีลได้ มาจากพลังงานที่
ต้ นไม้ สะสมไว้ ป้องกันและต่อสู้กบั โรคและแมลง ต้ นไม้ จงึ ตายง่าย

ภาพที่ 42 การตัดแต่งแบบกุดด้ วน
(ซ้ า ย) ตอด้ ว นจากการบั่บ แบบกุดด้ ว น (Mutilation) การตัด ลัก ษณะนี ถ้ ื อ เป็ น “อนัน ติ
กรรม” ทางรุ กขกรรมเลยทีเดียว เหตุผลหลักก็คือต้ นไม้ ที่โตเต็มที่แล้ วแม้ จะดูแข็งแรงสุขภาพดีแต่ก็
จะมีอตั ราส่วน มวลชีวิต: มวลไร้ ชีวิต (Dynamic Mass : Static Mass)ใกล้ 1:1 ซึง่ จะเริ่ มมีปัญหา
ถ้ าถูกตัดส่วนที่เป็ นตัวสร้ างและสะสมพลังงานศักย์ (พุ่มใบ) ออกการกุดด้ วนจึงเป็ นการทําลาย
พลังงานที่ต้นไม้ สะสมไว้ ส้ กู บั โรค แมลงและเชื ้อราที่ต้นไม้ เคยมีโดยฉับพลันต้ นไม้ จึงเสียสมดุลชีวิต
(ขวา) ลักษณะการแตกใบจากกิ่งกระโดงในปี แรกซึง่ ผู้ชอบและชมว่าสวยเหมือนตะโกดัด แท้ ที่จริ ง
แล้ วมีผลเสีย
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2.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับทางเท้ า
พระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดนิ
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดนิ พ.ศ. 2535
หมวด 4 ระบบและมาตรฐานของถนนและทางเท้ า
ด้ านหน้ าของที่ดินแต่ละแปรง ต้ องมีความกว้ างของหน้ าที่ดินที่ติดถนนสําหรับใช้ เป็ นทางเข้ าออกสู่
อาคารไม่ตํ่ากว่า 4.00 เมตร
ขนาดความกว้ างของถนน (ผิวจราจรและทางเท้ า) เป็ นดังนี ้
ถนนเข้ าออกสูท่ ี่ดนิ แปลงย่อย ไม่เกิน 100 แปลง หรื อไม่เกิน 20 ไร่ ต้ องมีความกว้ างของเขตทางไม่
ตํ่ากว่า 8 เมตร โดยมีความกว้ างของผิวจราจร 6.00 เมตร และจัดทําทางเท้ ายกระดับ ด้ านที่ปักเสา
ไฟฟ้า ให้ มีความกว้ างไม่ตํ่ากว่า 1.15 เมตร
ถนนเข้ าออกสูท่ ี่ดินแปลงย่อย ไม่เกิน 300 แปลง หรื อไม่เกิน 50 ไร่ ต้ องมีความกว้ างของ
เขตทางไม่ตํ่ากว่า 12.00 เมตร โดยมีความกว้ างของผิวจราจร 9.00 เมตร และทางเท้ าข้ างละ 1.50
เมตร
ถนนเข้ าออกสู่ที่ดินแปลงย่อยตังแต่
้ 300 แปลง ขึ ้นไป หรื อมากกว่า 50 ไร่ ขึ ้นไป ต้ องมี
ความกว้ างของเขต ทางไม่ตํ่ากว่า 16.00 เมตร โดยมีความกว้ างของผิวจราจร 12.00 เมตร และ
ทางเท้ าข้ างละ 2.00 เมตร
ถนนเข้ าออกสู่ที่ดินแปลงย่อยประเภทที่ประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาด ต้ องมีความ
กว้ างของเขตทาง ไม่ตํ่ากว่า 16.00 เมตร โดยมีความกว้ างของผิวจราจร 12.00 เมตร และทางเท้ า
ข้ างละ 2.00 เมตร และมีรัศมีการเลี ้ยวโค้ งที่ทางเลี ้ยวหรื อทางแยกไม่ตํ่ากว่า 12.00 เมตร
พระราชบัญญัติ รั กษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง พ.ศ.
2535
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ี ้
"ถนน" หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้ า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้ ามตามกฎหมายว่าด้ วย
การจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรื อ ถนนส่วนบุคคลซึง่ เจ้ าของยินยอมให้ ประชาชนใช้ เป็ น
ทางสัญจรได้
หมวด 1 การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
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มาตรา 6 เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารหรื อบริ เวณของอาคาร ที่อยู่ติดกับทางเท้ า มีหน้ าที่ดแู ล
รักษาความสะอาดทางเท้ าที่อยูต่ ดิ กับอาคาร หรื อบริเวณของอาคาร
มาตรา 8 เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารหรื อที่ดนิ ผู้ใด
(1) วางกระถางต้ นไม้ บนทางเท้ าหรื อปลูกต้ นไม้ ที่บริ เวณภายนอก อาคารที่ตนเป็ นเจ้ าของ
หรื อผู้ครอบครอง และปล่อยปละละเลยให้ ต้นไม้ เหี่ยวแห้ งหรื อมีสภาพรกรุ งรัง หรื อปล่อยปละ
ละเลยให้ มีสงิ่ ปฏิกลู หรื อมูลฝอย ในกระถางต้ นไม้ หรื อที่บริเวณภายนอกของอาคาร
(2) ปล่อยปละละเลยให้ ต้นไม้ หรื อธัญพืชที่ตนปลูกไว้ หรื อที่ขึ ้นเองใน ที่ดินของตนให้ เหี่ยว
แห้ งหรื อมีสภาพรกรุ งรัง หรื อปล่อยปละละเลยให้ มีการ ทิ ้งสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอยในบริ เวณที่ดินของ
ตน
มาตรา 12 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรื อทําให้ ปรากฏด้ วยประการใด ๆ
ซึง่ ข้ อความ ภาพ หรื อรูปรอยใด ๆ ที่กําแพงที่ตดิ กับ ถนน บนถนน ที่ต้นไม้ หรื อส่วนหนึ่งส่วนใดของ
อาคารที่อยู่ติดกับถนนหรื ออยู่ใน ที่สาธารณะ เว้ นแต่เป็ นการกระทําของราชการส่วนท้ องถิ่น
ราชการส่วนอื่น หรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อของหน่วยงานที่มีอํานาจกระทําได้
มาตรา 17 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ด
(1) กระทําด้ วยประการใด ๆ ให้ ทางเท้ าชํารุดเสียหาย
(2) จอดหรื อขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรื อล้ อเลื่อน บนทางเท้ า เว้ นแต่เป็ นการ
จอดหรื อขับขี่เพื่อเข้ าไปในอาคารหรื อมีประกาศของ เจ้ าพนักงานจราจรผ่อนผันให้ จอดหรื อขับขี่ได้
หมวด 2 การดูแลรักษาสนามหญ้ าและต้ นไม้ ในถนนและสถานที่สาธารณะ
มาตรา 26 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดทิ ้งสิง่ ปฏิกลู มูลฝอย หรื อเท หรื อกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรื อ
สิ่งอื่นใดในบริ เวณที่ได้ ปลูกหญ้ าหรื อต้ นไม้ ซงึ่ ราชการ ส่วนท้ องถิ่นราชการส่วนอื่นหรื อรัฐวิสาหกิจ
เป็ นเจ้ าของ
มาตรา 27 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดโค่นต้ นไม้ ตัด เด็ด หรื อกระทําด้ วยประการ ใด ๆ ให้ เกิดความ
เสียหายหรื อน่าจะเป็ นอันตรายแก่ต้นไม้ หรื อใบ ดอก ผล หรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของต้ นไม้ ที่ปลูกไว้
หรื อขึ ้นเองตามธรรมชาติในที่สาธารณะ หรื อสถานสาธารณะ ความในวรรคหนึ่งมิให้ ใช้ บงั คับแก่
การกระทําของผู้ได้ รับมอบหมายจาก พนักงานเจ้ าหน้ าที่ หรื อผู้ได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือให้ โค่น
หรื อตัดต้ นไม้ จาก เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
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มาตรา 28 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดปล่อยหรื อจูงสัตว์เข้ าไปในบริ เวณที่ ราชการส่วนท้ องถิ่น ราชการ
ส่วนอื่น หรื อรัฐวิสาหกิจได้ ปลูกหรื ออนุญาต ให้ ผ้ อู ื่นปลูกหญ้ าหรื อต้ นไม้ ไว้ และได้ ปิดประกาศหรื อ
ปั กป้ายห้ ามไว้
หมวด 4 การรักษาความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
มาตรา 36 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดปี นป่ าย นัง่ หรื อขึ ้นไปบนรัว้ กําแพง ต้ นไม้ หรื อสิง่ คํ ้ายันต้ นไม้ ในที่
สาธารณะ
พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ี ้
(11) “ทางเท้ า” หมายความว่า พื ้นที่ที่ทําไว้ สําหรับคนเดินซึง่ อยูข่ ้ างใดข้ างหนึง่ ของ
ทาง หรื อทังสองข้
้
างของทาง หรื อส่วนที่อยูช่ ิดขอบทางซึง่ ใช้ เป็ นที่สําหรับคนเดิน
มาตรา 43 ห้ ามมิให้ ผ้ ขู บั ขี่ขบั รถ
(7) บนทางเท้ าโดยไม่มีเหตุอนั สมควร เว้ นแต่รถลากเข็นสําหรับทารก คนป่ วยหรื อ
คนพิการ
พรบ. จราจรทางบก ลักษณะ 13 คนเดินเท้ า
มาตรา 103 ทางใดที่มีทางเท้ าหรื อไหล่ทางอยู่ข้างทางเดินรถให้ คนเดินเท้ าเดินบนทางเท้ า
หรื อไหล่ทาง ถ้ าทางนันไม่
้ มีทางเท้ าอยูข่ ้ างทางเดินรถให้ เดินริมทางด้ านขวาของตน
มาตรา 109 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดกระทําด้ วยประการใด ๆ บนทางเท้ าหรื อทางใด ๆซึง่ จัดไว้ สําหรับ
คนเดินเท้ าในลักษณะ ที่เป็ นการกีดขวางผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
พระราชบัญญัตทิ างหลวง พ.ศ. 2535
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ี ้
“ทางเท้ า” หมายความว่า ส่วนหนึง่ ของทางหลวงที่ทําหรื อจัดไว้ สําหรับคนเดิน
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2.4 ทฤษฎีและหลักการทํางานของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
2.4.1
แนวความคิดและหลักเกณฑ์ ในการปลู กต้ นไม้ บนทางเท้ าสาธารณะ
สํานักงานสวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดล้ อม กรุ งเทพมหานคร
2.4.1.1 แนวความคิดและหลักเกณฑ์ ในการออกแบบการปลูกต้ นไม้ บน
ทางเท้ า (กลุ่มออกแบบสวน ต้ นไม้ )
กรุงเทพมหานครมีแนวความคิดปลูกต้ นไม้ ชนิดเดียวกันบนถนนสายเดียวกัน โดยพันธุ์ไม้
ที่เหมาะสําหรับปลูกบริ เวณริ มทางเท้ าเพื่อให้ ร่มเงา ควรมีลกั ษณะ พุ่มใบหนาทึบพอสมควร ลําต้ น
และกิ่งก้ านเหนียว ไม่ฉีกหักง่าย ระบบรากแข็งแรง มีปัญหาเรื่ องศัตรูพืชน้ อย การเจริ ญเติบโตปาน
กลาง มีอายุยืนนานหลายปี และหากสามารถให้ ดอกที่มีสีสนั สวยงามก็จะยิ่งดี
กระบวนการออกแบบการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าในสถานที่ตา่ งๆ
การออกแบบการปลู ก ต้ นไม้ บนทางเท้ าในถนนสายต่ า งๆ ดํ า เนิ น การโดย
สํานักงานเขตท้ องที่ที่ต้องการให้ ต้นไม้ ช่วยสร้ างบรรยากาศที่ดีและลดความกระด้ างของถนน ซึง่ การ
เลือกใช้ ต้นไม้ มีปัจจัยหลายอย่าง ได้ แก่ ต้ นไม้ ที่เหมาะกับภาพลักษณ์ถนน สภาพอากาศ แมลง โรค
การดูแลรักษา ความกว้ างของรากต้ นไม้ เมื่อต้ นไม้ โต ขนาดของการแผ่กิ่งก้ าน และการสร้ างแผ่น
ปิ ดหลุมปลูกต้ นไม้ (Tree grates) ฯลฯ
2.4.1.2 แนวความคิดและหลักเกณฑ์ ในการเลือกพันธุ์ต้นไม้ (กลุ่มวิชาการ
สวน ต้ นไม้ )
1) พันธุ์ไม้ ท่ คี วรปลูกตามถนน
1.1 ไม้ ยืนต้ น ได้ แก่ มะขาม อินทนิล ตะแบก พิกลุ เสลา กระทิง สารภี ขี ้เหล็ก
ไทร รํ าเพย อโศกนํ ้า ปี บ เลีย่ น ข่อย สะเดาช้ าง ราชพฤกษ์ นนทรี ชงโค สัตตบรรณ มะฮอกกานี
เป็ นต้ น
1.2 ไม้ พมุ่ ได้ แก่ กาหลง หางนกยูงไทย โยทะกา ทรงบาดาล ทรงกลด ทองอุไร
ยี่เข่ง โมก แก้ ว ไทรไต้ หวัน หว้ า คริ สตินา ยี่โถ ขี ้เหล็กชวา เป็ นต้ น
1.3 ไม้ ดอกไม้ ประดับ ได้ แก่ เข็มเศรษฐี เข็มมาเลเซีย เข็มญี่ ปุ่น เข็มเชียงใหม่
เข็มบางกอก เข็มบางกรวย เข็มปั ตตาเวีย ชบา ชบาหนู พู่ระหง คริ สต์มาส เฟื่ องฟ้า ขาไก่ลาย
แสยก ขาไก่เขียว ฤๅษี ผสม เล็บครุ ฑ หูปลาช่อน ลิ ้นกระบือ ลิ ้นมังกร พลับพลึงหนู พลับพลึงทอง
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ไทรยอดทอง พวงทองต้ น ฉัตรทอง ประทัดจีน พุทธรักษา อังกาบ หูกระต่าย ธรรมรักษา หวายเขียว
ซองออฟอินเดีย บานบุรีแคระ เป็ นต้ น
1.4

ไม้ คลุมดิน ได้ แก่ ผักโขมแดง เฟิ นใบมะขาม เฟิ นก้ างปลา เฟิ นบอสตัน

ก้ ามปูหลุด ผกากรองเลื ้อย หัวใจม่วง ผักเป็ ดแดง ผักเป็ ดเขียว ดาดตะกัว่ ว่านกาบหอยแครงแคระ
คุณนายตื่นสาย มหากาฬ แพรเซี่ยงไฮ้ บษุ บาฮาวาย กระดุมทองเลื ้อย เป็ นต้ น
1.5 ไม้ เลือ้ ย ได้ แก่ การเวก บานบุรีเลือ้ ย เล็บมือนาง ชมนาด พวงคราม สาย
นํ ้าผึ ้ง เป็ นต้ น
1.6 หญ้ า แนะนําหญ้ ามาเลเซียเพราะสามารถควบคุมวัชพืชได้ ดี
2) พันธุ์ไม้ ท่ ไี ม่ ควรปลูกตามถนน ทางเท้ า
2.1 พันธุ์ไม้ โตเร็ วและมีพมุ่ ใบใหญ่ เช่น จามจุรี ชมพูพนั ธุ์ทิพย์ ไม่ควรปลูกใกล้
บ้ านหรื อริมถนน บนทางเท้ าที่มีสายไฟฟ้าพาดผ่าน เพราะจะต้ องตัดแต่งกิ่งบ่อยๆ ทําให้ เสียเวลา
และค่าใช้ จ่าย
2.2 พันธุ์ไม้ ที่มีลําต้ นและกิ่งเปราะ ฉีกขาด ล้ มง่าย เช่น จามจุรี ทองกวาว
ทองหลาง นนทรี ซงึ่ มีเรื อนยอดแผ่กว้ างเมื่อถูกลมพายุพดั แรงๆ กิ่งอาจฉีกหัก จึงไม่ควรนํามาปลูก
ใกล้ สงิ่ ก่อสร้ าง
2.3 พันธุ์ไม้ ที่มีระบบรากรุนแรง เช่น ไทร หางนกยูงฝรั่ง ยางอินเดีย เพราะรากมี
ขนาดใหญ่ แข็งแรง อาจดันและแทรกชอนทําให้ สงิ่ ก่อสร้ าง ถนนและทางเท้ า แตกร้ าวหรื อพังทลาย
ได้
2.4

พัน ธุ์ไม้ ที่มีลักษณะทางกายภาพเป็ นอันตรายต่อประชาชน เช่น

แปรงล้ างขวด เต่าร้ าง อินทผลัม

51

ตาราง 2 ตัวอย่างชนิดพันธุ์ไม้ ที่ปลูกในกรุงเทพมหานคร (1-4)

ตาราง 3 ตัวอย่างชนิดพันธุ์ไม้ ที่ปลูกในกรุงเทพมหานคร (5-8)

52

ตาราง 4 ตัวอย่างชนิดพันธุ์ไม้ ที่ปลูกในกรุงเทพมหานคร (9-12)

ตาราง 5 ตัวอย่างชนิดพันธุ์ไม้ ที่ปลูกในกรุงเทพมหานคร(13-16)
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ตาราง 6 ตัวอย่างชนิดพันธุ์ไม้ ที่ปลูกในกรุงเทพมหานคร(17-20)

ตาราง 7 ตัวอย่างชนิดพันธุ์ไม้ ที่ปลูกในกรุงเทพมหานคร(21-23)

54

2.4.1.3 แนวความคิดและหลักเกณฑ์ ในการเลือกพรรณต้ นไม้ (กลุ่ ม
วิชาการสวน ต้ นไม้ )
วิธีการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ า
การเลือกพันธุไม้ ที่เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่ ต้ องดูขนาดทางเท้ า ระดับสายไฟฟ้า
และในถนนสายเดียวกันควรปลูกต้ นไม้ ชนิดเดียวกัน
การพิจารณาการปลูกดูแล บํารุงรักษาต้ นไม้ เกาะกลางถนน ทางเท้ า ให้ ถือปฏิบตั ิ
ดังนี ้
1) ใช้ พนั ธุ์ไม้ ไม่เกิน 3 ชนิด
2) หากปลูกต้ นไม้ 3 ระดับ ให้ ตดั แต่งเดือนละ 1-2 ครัง้ แล้ วแต่ชนิดของพันธุ์ไม้
ระดับที่หนึง่ สูง 30 เซนติเมตร ตัดแต่งทุก 15 วัน
ระดับที่สอง สูง 50 เซนติเมตร ตัดแต่งเดือนละ 1-2 ครัง้ แล้ วแต่ชนิดของพันธุ์ไม้ การตัดแต่ง
ไม้ พมุ่ ใช้ เชือกไนล่อนขึงแนวระดับตัดให้ พมุ่ เรี ยบเสมอกัน
ระดับที่ ส าม เป็ นไม้ ยื น ต้ น ตัด แต่ง ให้ ช ายเรื อ นพุ่ม อยู่ใ นระดับ เดี ย วกัน สูง จากพื น้ ดิน
ประมาณ 2.5-3 เมตร
4) หากมีพื ้นหญ้ า พื ้นที่หญ้ าต้ องไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร ให้ สามารถตัดหญ้ า
ด้ วยเครื่ องตัดหญ้ าได้ กันขอบชานหญ้ าให้ ชิดคันหิน (ไม่เซาะหญ้ าเป็ นแนวร่องกว้ าง)
โดยทัว่ ไปการปลูกต้ นไม้ ริมทางเท้ าจะปลูกเมื่อสํานักการโยธา ได้ เว้ นช่องริ มทาง
เท้ าไว้ เพื่อการปลูกต้ นไม้ ในพืน้ ที่ ทางเท้ าใหม่ สํานักงานสวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดล้ อม และ
สํานักงานเขตจึงจะคัดเลือกชนิดต้ นไม้ สําหรับปลูก ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นไม้ ล้อมมาปลูก ต้ องมีไม้ คํ ้ายัน
และเป็ นต้ นไม้ ที่ทนต่อสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร
การดูแลบํารุ งรั กษา
1) การให้ นํ ้า และปุ๋ยมีการให้ นํ ้าต้ นไม้ ทกุ วัน โดยทัว่ ไปจะใช้ รถบรรทุกนํ ้า ซึง่ จะจัด
เวลาดําเนินการรดนํ ้าต้ นไม้ หลีกเลี่ยงในช่วงระยะเวลาที่มีการจราจรติดขัด สําหรับพื ้นที่ที่มีปัญหา
การจราจรติดขัด มีการให้ นํ ้าผ่านทางท่อ เช่น ระบบสปริงเกลอร์ หรื อระบบนํ ้าหยด
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ตารางที่ 8 แสดงรายละเอียดการให้ ป๋ ยแก่
ุ ต้นไม้
ประเภทพื ้นที่สีเขียว

ปุ๋ยอินทรี ย์

หมายเหตุ

สวนสาธารณะ/สวนหย่อม

1.0 ตัน/ไร่/ปี

แบ่งให้ ปีละ 2 ครัง้

สวนป่ า

0.5 ตัน/ไร่/ปี

ให้ ปีละ 1 ครัง้ ช่วงต้ นฤดูฝน

ไม้ พมุ่

2.3 กิโลกรัม/ต้ น/ปี

แบ่งให้ ปีละ 2 ครัง้
โดยขุดหลุมรอบบริ เวณรอบทรงพุ่ม
ลึก 3-5 เซนติเมตร ใส่ป๋ ยแล้
ุ วรดนํ ้า

1.1 ใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์จากเศษกิ่งไม้ และสิง่ ปฏิกลู จากสํานักสิง่ แวดล้ อม
1.2 แนะนําให้ ใช้ นํ ้าขยะหอม ผสมนํ ้าในอัตรา 1 : 500 (นํ ้า 1 คันรถ ใช้ นํ ้าขยะหอม
ประมาณ 10 ลิตร)
1.3 ใช้ กากขยะหอม ผสมดินในอัตรา 1:1 ใช้ แทนปุ๋ยอินทรี ย์
2) การใช้ ยาป้องกันกําจัดศัตรูพืช
2.1 ไม่แนะนําให้ ใช้ สารเคมีป้องกันศัตรูพืช เนื่องจากสารเคมีเป็ นอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อม
และสุขภาพของผู้ใช้ และสาธารณชนทัว่ ไป
2.2 ใช้ ความเอาใจใส่สงั เกตต้ นไม้ อย่างสมํ่าเสมอ หากเริ่ มมีลกั ษณะผิดปกติ จากแมลง
ศัตรูพืช หรื อโรคพืช
2.3 วิเคราะห์ลกั ษณะอาการและใช้ ยาปราบศัตรูพืชตามคูม่ ือการปฏิบตั งิ านปลูกและ
ดูแลรักษาต้ นไม้ สํานักงานสวนสาธารณะ ตามความจําเป็ นเท่านัน้
3) การตัดแต่งต้ นไม้ ไม้ ยืนต้ นจะมีเจ้ าหน้ าที่ของกรุงเทพมหานครที่เข้ าไป
ดําเนินการตัด ปี ละ 1 ครัง้ ไม้ พมุ่ ตัดแต่งเดือนละ 1-2 ครัง้
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2.4.1.4 แนวความคิด หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการดูแลบํารุ งรั กษาต้ นไม้ บน
ทางเท้ า
การกระจายอํานาจการบริ หารจัดการดูแลบํารุ งรักษาต้ นไม้ บนทางเท้ า โดยให้ สํานักงาน
เขตดูแลบํารุ งรั กษาต้ นไม้ บนทางเท้ าให้ สมบูรณ์ สวยงามตลอดเวลา จัดทํ าแผนงานการให้ นํา้
พรวนดิน ตัดแต่ง ให้ ป๋ ยุ ให้ ต้นไม้ เขียวร่มรื่ น สวยงามตลอดเวลา
2.4.2 แผนงานของการไฟฟ้านครหลวงเรื่องการดําเนินงานนําสายไฟฟ้าลงใต้ ดนิ
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สายปฏิบตั ิการ กล่าวถึงการดําเนินการนําสายไฟฟ้าลงใต้ ดิน
ว่า ขณะนี ้การไฟฟ้านครหลวง ได้ ดําเนินการนําสายไฟฟ้าลงใต้ ดินไปแล้ วช่วงถนนพหลโยธิน ตังแต่
้
อนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิ บริ เวณห้ าแยกลาดพร้ าวระยะทางทังหมด
้
8 กิโลเมตร กลางปี 2557 และใน
้ ซอยสุขมุ วิท 1 - สุขมุ วิท 81 ระยะทาง
ปี 2558 ก็จะนําสายไฟฟ้าลงใต้ ดิน ที่ถนนสุขมุ วิทตังแต่
ทังหมด
้
12.6 กิโลเมตร และในระยะต่อไปก็จะดําเนินการ ถนนพระราม 3 ถนนรัชดา - อโศก ถนน
รัชดา-พระราม 9 และบริ เวณจังหวัดนนทบุรี ซึง่ คาดว่าจะสามารถดําเนินการได้ ประมาณปี พ.ศ.
2561 อย่างไรก็ตาม การดําเนินการจะเริ่ มจากย่านธุรกิจก่อน เพื่อให้ เกิดความมัน่ คงในเรื่ องของ
การจ่ายไฟฟ้า สถานที่สําคัญที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากการนําสายไฟฟ้าลงดินจะทําให้ ระบบ
การจ่ายไฟมีเสถียรภาพมากขึ ้น ไฟฟ้าดับน้ อยลง และยังทําให้ เกิดภูมิทศั น์ที่สวยงาม
2.5 สรุ ปทฤษฎีทงั ้ หมดที่เกี่ยวข้ อง
2.5.1 สรุ ปทฤษฎีเกี่ยวกับทางเท้ าในการใช้ งานในย่ านต่ างๆ
2.5.1.1 สรุ ปทฤษฎีทางเท้ าโดยรวม
1) ต้ องมีพื ้นที่รองรับปริ มาณการเดินเท้ าอย่างเพียงพอ สร้ างความต่อเนื่องในการเดินเท้ า
2) ความสวยงามของทางเท้ าจะมาจากความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของทางเท้ าเป็ นสิง่ แรก
3) มีความกลมกลืนกับบริ บทโดยรวม การใช้ ประโยชน์พื ้นที่อาคารข้ างเคียง
4) มีทางสัญจรที่ไม่แออัดสับสนวุน่ วาย
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5) มีการออกแบบส่งเสริมการสัญจรของคนพิการ (มีความกว้ างช่องทางสัญจรอย่างน้ อย
0.90 เมตร, ไม่มีอปุ สรรคกีดขวางทางสัญจร, มีการทําทางลาดบริ เวณจุดสิ ้นสุดทางเท้ าและบริเวณ
ทางข้ าม)
6) อาจเพิ่มชีวิตชีวาให้ ทางเท้ า ด้ วยการเพิม่ ป้ายโฆษณา ป้ายห้ อยขยาดเล็ก ประดับ
แนวทางเดิน แต่ไม่ควรใช้ ในบริเวณที่มีอปุ กรณ์ประกอบทางเท้ าหรื อป้ายร้ านค้ าที่มากอยูแ่ ล้ ว
7) จัดระเบียบอุปกรณ์ประกอบทางเท้ าให้ อยูใ่ นตําแหน่งที่เหมาะสม เรี ยบร้ อย
8) จัดระเบียบควมคุมการค้ าขาย การทํากิจกรรมต่างๆ บนทางเท้ า ให้ อยูใ่ นพื ้นที่ที่
เหมาะสม
2.5.1.2 เกณฑ์ มาตรฐานความกว้ างช่ องทางเดินเท้ า
1) ทางเท้ าในย่ านธุรกิจ
1.1) เกณฑ์มาตรฐานความต้ องการด้ านพื ้นที่ของมนุษย์

ภาพที่ 43 ภาพแสดงลักษณะการใช้ ทางเท้ าของมนุษย์ในย่านธุรกิจ
(ที่มา : คูม่ ือพัฒนาภูมิทศั น์เมืองท่องเที่ยว)
จากภาพจะเห็นว่าหากต้ องการให้ พื ้นที่ทางเดินเท้ าสามารถเดินสวนกันได้ นนั ้ ต้ องมีขนาด
ความกว้ างทางเดินไม่ตํ่ากว่า 1.20 - 2.20 เมตร โดยประมาณ
1.2) วิธีการประมาณความกว้ างทางเท้ า
ความกว้ างทางเท้ า = ( ปริมาณคนที่ใช้ งาน x ระยะห่างด้ านหน้ า ) / อัตราความเร็วของการเดิน
- ปริ มาณคนที่ใช้ งานวัดจาก ปริมาณผู้คนที่ผา่ นจุดนันๆ
้ ในระยะเวลา 1 ชัว่ โมง
- ระยะเว้ นห่างของมนุษย์ที่พงึ พอใจในทางเดินสาธารณะคือ 1.80 เมตร
- อัตราความเร็ วของการเดินของมนุษย์จะเดินที่ความเร็ วเฉลี่ย 72 เมตร / นาที
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2) ทางเท้ าในย่ านพาณิชยกรรม
2.1) เกณฑ์มาตรฐานความต้ องการด้ านพื ้นที่ของมนุษย์

ภาพที่ 44 ภาพแสดงลักษณะการใช้ ทางเท้ าของมนุษย์ในย่านพาณิชยกรรม
(ที่มา : คูม่ ือพัฒนาภูมิทศั น์เมืองท่องเที่ยว)
จากภาพจะเห็นว่าหากต้ องการให้ พื ้นที่ทางเดินเท้ าสามารถเดินสวนกันได้ นนั ้ ต้ องมีขนาด
ความกว้ างทางเดินไม่ตํ่ากว่า 1.20 - 2.20 เมตร โดยประมาณ
2.2) วิธีการประมาณความกว้ างทางเท้ า
ความกว้ างทางเท้ า = ( ปริมาณคนที่ใช้ งาน x ระยะห่างด้ านหน้ า ) / อัตราความเร็วของการเดิน
- ปริมาณคนที่ใช้ งานวัดจาก ปริมาณผู้คนที่ผา่ นจุดนันๆ
้ ในระยะเวลา 1 ชัว่ โมง
- ระยะเว้ นห่างของมนุษย์ท่ีพงึ พอใจในทางเดินสาธารณะคือ 1.80 เมตร
- อัตราความเร็วของการเดินของมนุษย์จะเดินที่ความเร็วเฉลี่ย 72 เมตร / นาที
3) ทางเท้ าในย่ านที่พักอาศัย
2.1) เกณฑ์มาตรฐานความต้ องการด้ านพื ้นที่ของมนุษย์

ภาพที่ 45 ภาพแสดงลักษณะการใช้ ทางเท้ าของมนุษย์ในย่านที่พกั อาศัย
(ที่มา : คูม่ ือพัฒนาภูมิทศั น์เมืองท่องเที่ยว)
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จากภาพจะเห็นว่าหากต้ องการให้ พื ้นที่ทางเดินเท้ าสามารถเดินสวนกันได้ นนั ้ ต้ องมีขนาด
ความกว้ างทางเดินไม่ตํ่ากว่า 1.20 – 1.80 เมตร โดยประมาณ
2.2) วิธีการประมาณความกว้ างทางเท้ า
ความกว้ างทางเท้ า = ( ปริ มาณคนที่ใช้ งาน x ระยะห่างด้ านหน้ า ) / อัตราความเร็วของการเดิน
- ปริ มาณคนที่ใช้ งานวัดจาก ปริมาณผู้คนที่ผา่ นจุดนันๆ
้ ในระยะเวลา 1 ชัว่ โมง
- ระยะเว้ นห่างของมนุษย์ที่พงึ พอใจในทางเดินสาธารณะคือ 1.80 เมตร
- อัตราความเร็ วของการเดินของมนุษย์จะเดินที่ความเร็ วเฉลี่ย 72 เมตร / นาที
2.5.2 สรุ ปทฤษฎีเกี่ยวกับต้ นไม้ บนทางเท้ า
2.5.2.1 คุณลักษณะของพันธุ์พืชที่เหมาะสมในการปลูกบนทางเท้ า
1) ลําต้ นแข็งแรง กิ่งก้ านเหนียว แตกหักยาก
2) ทรงพุม่ มีความเหมาะสม ไม่แผ่กว้ างจนเกินไป สามารถให้ ร่มเงาได้ ดี
3) ระบบรากเหมาะสม ไม่มีพพู อน รากไม่ชอนไชรุนแรง
4) ทนต่อโรค แมลง และสภาพแวดล้ อม
5) มีอตั ราการเจริ ญเติบโตช้ าถึงปานกลาง
6) เป็ นต้ นไม้ ที่ไม่ผลัดใบ หรื อผลัดใบน้ อย
7) ตัดแต่ง รักษา ควบคุมได้ ง่าย
8) เป็ นพันธุ์พืชท้ องถิ่น
จากคุณลักษณะข้ างต้ น ต้ นไม้ ที่เข้ าเกณฑ์มีดงั ต่อไปนี ้ ต้ นประดูอ่ งั สนา ต้ นประดู-่
แดง ต้ นตะแบก ต้ นเสลา ต้ นสะเดา ต้ นแปรงล้ างขวด ต้ นนนทรี ต้ นสารภี ต้ นปี บ ต้ นมะฮอกกานี
ต้ นชงโค ต้ นพิกลุ ต้ นอินทนิล เป็ นต้ น
2.5.2.2 การปลูกและตําแหน่ งที่เหมาะสม
1) ไม่ควรปลูกพืชเพียงพันธุ์เดียวกันเกินร้ อยละ 10 ของต้ นไม้ ทงหมดในย่
ั้
านนันๆ
้
ั จร ความปลอดภัย
2) ต้ นไม้ ต้องไม่บดบังไฟส่องสว่างถนน คํานึงถึงทัศนวิสยั ของผู้สญ
3) ต้ องคํานึงถึงระบบสาธารณูปโภคทังบนดิ
้ นและใต้ ดนิ
4) คํานึงถึงความกว้ างของทางเท้ า พื ้นที่เดินเท้ า และการใช้ พื ้นที่บนทางเท้ า
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5) ปลูกในตําแหน่งที่รดนํ ้าได้ ง่าย มีระยะห่างระหว่างต้ น 4-6 เมตร
6) คํานึงถึงพื ้นที่และอาคารข้ างเคียง
2.5.3 สรุ ปทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลบํารุงรักษาต้ นไม้ บนทางเท้ า
2.5.3.1 แนวทางการตัดแต่ งต้ นไม้ ในเมือง
1) พิจารณาว่าตัดแต่งด้ วยวัตถุงประสงค์ใด มีความจําเป็ นต้ องตัดแต่งหรื อไม่ อายุของ
ต้ นไม้ ปั ญหาเดิมของต้ นไม้ และพิจารณาโครงกิ่งให้ ละเอียดว่าควรตัดที่จดุ ใด
2) เลือกช่วงเวลาในการตัดแต่งที่เหมาะสม เป็ นช่วงที่ต้นไม้ พกั ฟื น้ ตัวแล้ ว ควรตัดเฉพาะ
กิ่งแห้ ง กิ่งผุ หรื อกิ่งสดด้ านในที่ไม่โดนแดด
3) เก็บกิ่งและใบที่ไม่เกี่ยวข้ องไว้ ให้ มากที่สดุ ควรตัดเฉพาะส่วนล่าง หรื อส่วนที่ไม่โดน
แดด หรื อได้ รับแสงแดดน้ อย
4) ใช้ เครื่ องมือที่เหมาะสม และวิธีการที่ถกู ต้ อง จะลดความบอบชํ ้าของต้ นไม้ เครื่ องมือ
จะต้ องมีความคมและสะอาดเพื่อป้องกันต้ นไม้ ตดิ โรค
5) ทําศัลยกรรมรักษาต้ นไม้ ตามความจําเป็ น ด้ วยวิธีที่ถกู ต้ อง
6) แต่งแผลให้ เรี ยบและสะอาด ไม่ต้องทาสีที่แผล
2.5.3.2 รูปแบบตัดแต่ งต้ นไม้ บนทางเท้ า
1) การตัดแต่งสางโปร่ง (ภาพที่ 32 หน้ า 40)
2) การยกระดับใต้ ทรงพุม่ (ภาพที่ 33 หน้ า 41)
3) การตัดแต่งลดขนาดความกว้ าง (ภาพที่ 34 หน้ า 41)
4) การตัดแต่งกิ่งเพื่อยกระดับกิ่งล่าง (ภาพที่ 35 หน้ า 42)
5) การตัดแต่งเอายอดออก (ภาพที่ 39 หน้ า 44)
6) การตัดแต่งเอายอดออกเกือบทังหมด
้
(ภาพที่ 40 หน้ า 44)
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2.5.4 สรุ ปข้ อจํากัดข้ อบังคับจากกฎหมายและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
2.5.4.1 ข้ อจํากัดและข้ อบังคับจากกฎหมาย
1) เจ้ าของอาคารที่ตดิ อยูก่ บั ทางเท้ า มีหน้ าที่ดแู ลรักษาความสะอาดทางเท้ าที่ตดิ อยูก่ บั
อาคาร
2) ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดกระทําการให้ ทางเท้ า และต้ นไม้ เกิดความชํารุดเสียหาย ยกเว้ น
เจ้ าหน้ าที่ที่เหี่ยวข้ อง
3) ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดทิ ้งขยะมูลฝอย หรื อกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรื อสิง่ อื่น ลงบนพื ้น
หญ้ าหรื อต้ นไม้
4) ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดโค่นต้ นไม้ ตัด เด็ด หรื อกระทําการใดๆ ให้ เกิดความเสียหายหรื อเป็ น
อันตรายแก่ต้นไม้ หรื อใบ ดอก ผล หรื อส่วนใดส่วนหนึง่ ของต้ นไม้ ที่ปลูกไว้ หรื อขึ ้นเองตามธรรมชาติ
ในที่สาธารณะ ยกเว้ นเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
2.5.4.2 ข้ อจํากัดและข้ อบังคับจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
1) ใช้ พนั ธุ์ไม้ ยืนต้ นเพียงชนิดเดียวทังถนน
้
2) หากปลูกต้ นไม้ หลายระดับ ใช้ พนั ธุ์ไม้ ไม่เกิน 3 ชนิด
3) ไม่ควรปลูก พันธุ์ไม้ โตเร็วและมีพมุ่ ใบใหญ่ พันธุ์ไม้ ที่มีลําตันและกิ่งเปราะ ฉีกขาด ล้ ม
ง่าย พันธุ์ไม้ ที่มีระบบรากรุนแรง พันธุ์ไม้ ที่มีลกั ษณะทางกายภาพเป็ นอันตราย
4) ไม้ ยืนต้ นตัดแต่งปี ละ 1 ครัง้ ช่วงต้ นฤดูฝน โดยตัดแต่งให้ ชายเรื อนพุม่ อยูใ่ นระดับ
เดียวกัน คือ สูงจากพื ้นดิน 2.5 – 3 เมตร
5) ไม้ พมุ่ ตัดแต่งเดือนละ 1 – 2 ครัง้ ให้ มีความสูง 30 – 50 เซนติเมตร
6) รดนํ ้าต้ นไม้ วนั ละ 1 ครัง้ หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่การจราจรหนาแน่น
7) ปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าในหลุมปลูกตามที่สํานักโยธาเขตกําหนดพื ้นที่ไว้ ให้
8) มอบหมายให้ สํานักงานเขตดูแลรักษาต้ นไม้ ให้ สมบูรณ์ สวยงามตลอดเวลา
9) ฝ่ ายปลูก ของสํานักสวนสาธารณะ จะเป็ นผู้ตดั แต่งต้ นไม่ให้ สร้ างความเสียหายกับ
สายไฟฟ้า ตามที่ได้ รับแจ้ งจากการไฟฟ้า

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 ทฤษฎีและหลักการในการออกแบบภูมิทศั น์ ทางเท้ า
2.1.1 ความรู้ ท่ วั ไป ทฤษฎี และหลักการออกแบบภูมิทศั น์ ถนน
2.1.1.1 ความรู้ ท่ วั ไปเกี่ยวกับภูมิทศั น์ ถนน (Streetscape)
ภูมิทัศน์ ถนน (Streetscape) (ดํารงค์ศักดิ์ สังข์ ทอง, 2549 : 10-12) หมายถึง
สภาพแวดล้ อมที่คนเราสามารถมองเห็นได้ ในบริเวณถนน ซึง่ จะครอบคลุมถึงพื ้นที่วา่ งสาธารณะริ ม
ถนนทังบริ
้ เวณด้ านหน้ าและระหว่างพื ้นที่ของอาคารที่อยูบ่ ริเวณถนนรวมถึง พื ้นผิวถนนที่แสดงวัสดุ
ในการปูพื ้นผิวถนนหรื อทางเดิน สาธารณูปโภคต่างๆเช่นเสาไฟฟ้าหรื อท่อนํ ้าที่แสดงให้ เห็นบนผิว
ถนน ต้ นไม้ อุปกรณ์ประกอบถนนต่างๆ (Street Furniture) รวมไปจนถึงสิ่งของหรื อวัตถุที่สามารถ
มองเห็นได้ ในแนวถนน (นิลบุ ล คล่องเวสสะ, 2549 อ้ างอิงใน ดํารงค์ศกั ดิ์ สังข์ทอง, 2549) ซึง่ ภูมิ
ทัศน์ถนนที่ดีนนจะต้
ั้
องได้ รับการออกแบบ และจัดการให้ เป็ นระบบระเบียบซึง่ สิ่งเหล่านี ้จะนําไปสู่
การเพิ่มมูค่าของที่ดิน เพิ่มพื ้นที่สาธารณะในการเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง เป็ นที่ที่คน
เมืองสามาณถมาใช้ ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมต่างๆได้ ซึ่งคู่มือการพัฒนาพื ้นที่สีเขียวริ ม
ถนนสายหลัก (การพัฒนาพืน้ ที่ สีเขียวริ มถนนสายหลัก,2550:11) ได้ กล่าวถึงคุณสมบัติของภูมิ
ทัศน์ถนนที่ดี ได้ แก่
- มีความหลากหลายตามลักษณะใช้ สอยและการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ สองข้ าง
- เอื ้อประโยชน์ตอ่ ผู้สญ
ั จรในทุกประเภท ทังทางถนนและทางเท้
้
า โดยมีสภาพแวดล้ อมที่
สบายและปลอดภัย
- มีภาพลักษณ์ที่น่าจดจํา โดยสอดคล้ องกับกิจกรรมและเอกลักษณ์ของพื ้นที่
- มีลกั ษณะเรี ยบง่ายไม่ซบั ซ้ อนรุงรัง และสามารถดึงดูดสายตาเป็ นระยะ
- วัสดุและการก่อสร้ างองค์ประกอบภูมิทศั น์ถนนที่มีคณ
ุ ภาพ ทนทานได้ มาตรฐานและ
สามารถดูและรักษาได้ ง่าย
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บทที่ 3
กระบวนการวิจัยและการดําเนินการ
3.1 ศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่ได้ ทําการศึกษามาแล้ วนัน้ มีประเด็นเนื ้อหาที่
เกี่ยวข้ องต่อการดําเนินการวิจยั นี ้ โดยสามารถแบ่งหมวดหมูข่ องเนื ้อหาได้ ดงั นี ้
3.1.1 เพื่อเป็ นการทําความเข้ าใจในประเด็นสําคัญได้ แก่
- หลักการออกแบบภูมิทศั น์ถนน
- มาตรฐานการออกแบบทางเท้ า
- หลักการออกแบบอุปกรณ์ประกอบทางเท้ า
- การออกแบบสาธารณูปโภคประกอบถนน
- หลักการเลือกพืชพรรณบนทางเท้ า
- มาตรฐานการออกแบบและก่อสร้ างพืชพรรณบนทางเท้ า
- ปั ญหาจากพืชพรรณบนทางเท้ า
- หลักการดูแลรักษาพืชพรรณบนทางเท้ า
3.1.2 ศึกษางานวิจยั และบทความที่เกียวข้ อง เป็ นการรวบรวมข้ อมูลจากการศึกษาวิจยั ที่
เกี่ ย วข้ องและได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ นการศึ ก ษาที่ ส ามารถเชื่ อ ถื อ ได้ เพื่ อ นํ า มาเป็ นข้ อมูล
เปรี ยบเทียบ อ้ างอิง และเป็ นแนวทางในการศึกษาโดยข้ อมูลที่ ได้ ทําการค้ นคว้ าเป็ นการศึกษา
งานวิจยั ในหัวข้ อที่คล้ ายคลึงกันโดยเน้ นในเรื่ องแนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิทศั น์ของถนนและ
ทางเท้ าในเขตชุมชนเมืองหรื อย่านเศรฐกิจ รวมถึงพฤติกรรมของผู้ที่ใช้ ทางเท้ าในปั จจุบนั
3.1.3 ศึกษาข้ อกฎหมาย กฏกระทรวง พระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกียวข้ องกับพื ้นที่ศึกษา
โดยมี จุ ด ประสงค์ ใ นการศึก ษาเพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจถึ ง ข้ อ จํ า กัด และทิ ศ ทางการพัฒ นาปรั บ ปรุ ง หรื อ
เปลี่ยนแปลงกายภาพในพื ้นที่ศึกษา เช่น รู ปแบบของอาคารที่อนุญาติได้ ตามแนวทางเท้ า การ
กําหนดขนาดทางเดินเท้ า ระยะห่างของอาคารที่ติดกับทางเท้ า นอกจากนี ้ยังรวมไปถึงแผนพัฒนา
ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาพื ้นที่ทางเท้ า
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3.2 การรวบรวมข้ อมูลจากหน่ วยงานต่ างๆ ที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับพืน้ ที่ทางเท้ า
กองสวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดล้ อม กรุ งเทพมหานคร เป็ นหน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบ
พื ้นที่ทางเท้ าในกรุงเทพมหานครโดยตรง ซึง่ การปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้ องกับพืชพรรณบนทางเท้ านันได้
้
มีหลักในการปฏิบตั งิ านในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1) แนวความคิดและหลักเกณฑ์ในการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าสาธารณะ
2) แนวความคิดและหลักเกณฑ์ในการเลือกพรรณไม้ ต้นไม้
3) แนวความคิดและหลักเกณฑ์ในการปลูกต้ นไม้
4) แนวความคิดและหลักการณ์ในการดูแลบํารุงรักษาต้ นไม้ ที่ปลูกแล้ ว
โดยข้ อมูลข้ างต้ นเป็ นข้ อมูลที่จําเป็ นในการนํามาอ้ างอิงและเป็ นแนวความคิดในการเลือก
พรรณไม้ ในการนํามาปลูกบนทางเท้ าได้ รวมถึงแนวทางในการจัดการหลังการปลูกด้ วย
3.3 สรุ ปข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและข้ อมูลจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
จากข้ อมูลทุติยภูมิที่ได้ ทําการศึกษามา ได้ นํามาสรุ ในประเด็นสําคัญที่เกี่ ยวข้ องต่อการ
ดําเนินการวิจยั ในขันต่
้ อไป ดังนี ้
3.3.1 สรุ ปทฤษฎีเกี่ยวกับทางเท้ าในการใช้ งานในย่ านต่ างๆ
1) สรุปทฤษฎีทางเท้ าโดยรวม
2) เกณฑ์มาตรฐานความกว้ างช่องทางเดินเท้ า
3.3.2 สรุ ปทฤษฎีเกี่ยวกับต้ นไม้ บนทางเท้ า
1) คุณลักษณะของพันธุ์พืชที่เหมาะสมในการปลูกบนทางเท้ า
2) การปลูกและตําแหน่งที่เหมาะสม
3.3.3 สรุ ปทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลบํารุ งรักษาต้ นไม้ บนทางเท้ า
1) แนวทางการตัดแต่งต้ นไม้ ในเมือง
2) รูปแบบตัดแต่งต้ นไม้ บนทางเท้ า
3.3.4 สรุ ปข้ อจํากัดข้ อบังคับจากกฎหมายและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
1) ข้ อจํากัดและข้ อบังคับจากกฎหมาย
2) ข้ อจํากัดและข้ อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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3.4 การศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานของพืน้ ที่ศึกษา
พื ้นที่ศกึ ษา คือ พื ้นที่ศกึ ษา ก ถนนสีลม, พื ้นที่ศกึ ษา ข ถนนพระราม1 และพื ้นที่ศกึ ษา ค
ถนนสุขมุ วิท ซึง่ เป็ นตัวแทนของพื ้นที่ ย่านธุรกิจ, ย่านพาณิชยกรรม และย่านที่พกั อาศัย ต่างก็เป็ น
พื ้นที่ที่มีการใช้ งานทางเท้ าเป็ นประจําและหลากหลาย ประจวบกับข้ อจํากัดของขนาดพื ้นที่ทางเท้ า
ทําให้ การออกแบบพืชพรรณให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมการใช้ พื ้นที่และสภาพแวดล้ อม จึงมีความ
จําเป็ นอย่างยิ่ง โดยลักษณะทัว่ ไปของพื ้นที่ศกึ ษาทัง้ 3 มีดงั นี ้
3.4.1 พืน้ ที่ศึกษา ก : ถนนสีลม (เป็ นถนนที่มีความสําคัญในด้ านเศรษกิจ)
ถนนสีลมเป็ นถนนที่มีความสําคัญในด้ านของเศรษกิจ เนื่องจากเป็ นถนนที่เป็ น
ที่ตงของสํ
ั้
านักงานและธุรกิจการเงินการธนาคารต่างๆ เป็ นจํานวนมาก ถนนสีลมนันเป็
้ นถนนสาย
แรกที่มีการนําสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ฝังลงใต้ ดิน มีการปลูกต้ นไม้ ใหญ่เรี ยงรายไปตลอดแนว
สองฝั่ งถนนทําให้ เกิดความร่มรื่ นเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยเป็ นอย่างมาก

ภาพที่ 46 ถนนสีลม (ภาพจากโปแกรม Google Earth)
ข้ อมูลทั่วไปของถนนสีลม
1. ประวัติถนนสีลม ถนนสีลมนันถู
้ กสร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ในสมัยที่ยงั สัญจร
ทางนํ ้าผ่านแม่นํ ้าลําคลอง เป็ นหลัก โดยสร้ างพร้ อมๆ กับถนนเจริ ญกรุง ถนนบํารุงเมือง ถนนเฟื่ อง
นคร ตอนแรกนันมี
้ ชื่อว่า ”ถนนขวาง” เพราะเป็ นคันดินที่เกิดจากการขุดคลองที่เชื่อมกับคลองบาง
รัก และในเวลาต่อมาได้ มีชาวต่างชาตินํากังหันวิดนํ ้าจากคลองเพื่อเข้ าทุ่งนาในย่านนี ้ โดยที่กงั หัน
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วิดนํ ้านี ้ชาวบ้ านเรี ยกว่า “เครื่ องสีลม” จากความสวยงาม เด่น จึงกลายเป็ นชื่อเรี ยกของถนนสีลม
สืบมา
2. กายภาพของถนน เป็ นถนนคอนกรี ตขนาดกว้ าง 6 ช่องทางจราจร มีช่องจอดรถ
และบาทวิถีทงสองข้
ั้
าง ความยาวประมาณ 2.78 กิโลเมตร มีแนวรถไฟฟ้าขนานไปกับถนนจากแยก
ศาลาแดงไปจนถึงแยกนราธิวาส

ภาพที่ 47 ภาพบรรยากาศถนนสีลม
3. ความเชื่ อ มโยง เริ่ มตั ง้ แต่ ถ นนเจริ ญกรุ ง (แยกบางรั ก ) ไปทางทิ ศ
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตัด กับ ถนนมเหสัก ข์ -ถนนสุร ศัก ดิ์ (แยกสุร ศัก ดิ์ ) ถนนประมวญ (แยก
ประมวญ) ถนนเดโช (แยกเดโช) ถนนนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ (แยกสี ลม-นราธิ ว าส) และถนน
คอนแวนต์ (แยกคอนแวนต์) และไปสิ ้นสุดที่ถนนพระรามที่ 4 (แยกศาลาแดง)
4. การคมนาคมและการสัญจร ภายในพื ้นที่เขตบางรักมีระบบสัญจรหลากหลาย
ประเภททังโครงข่
้
ายการสัญจรทางบกที่รองรับการสัญจรส่วนบุคคลด้ วยยานพาหนะและการเดิน
เท้ า การขนส่งมวลชนสาธารณะและการขนส่งกึ่งสาธารณะ เช่นรถจักรยารยนต์รับจ้ าง รถตู้มวลชน
รวมถึงโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน BTS และรถไฟฟ้าใต้ ดิน MRT โดยพื ้นที่ที่มีรูปแบบการ
สัญจรที่หลากหลายและหนาแน่นที่สดุ อยู่ในบริ เวณพื ้นที่ถนนสีลม เนื่องจากมีปริ มาณรถมาก แต่มี
ช่องทางเดินรถเพียง 6 ช่องทาง จึงเกิดการจราจรติดขัด ประกอบกับการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภท
พานิชยกรรมที่คอ่ นข้ างหนาแน่นจึงก่อให้ เกิดปั ญหาดังกล่าว
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ภาพที่ 48 สภาพทางกายภาพของถนนสีลม
3.4.2 พืน้ ที่ศึกษา ข : ถนนพระรามที่ 1 (เป็ นถนนที่มีความสําคัญในด้ านการค้ าขาย
และการท่องเที่ยว)
ถนนพระราม 1 เป็ นถนนสายหลักทางด้ านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และแหล่งรวม
กิ จกรรมต่างๆ ซึ่งเห็ นได้ ชัดคือเป็ นถนนที่รววมห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ ไว้ มากมาย อาทิเช่น
สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สายามดิสคัพเวอรี่ ห้ างมาบุญครองเซ็นเตอร์ ดิจิตอลเกตเวย์
ศูนย์การค้ าสยาม การจราจรมีความหนาแน่น และเป็ นถนนที่มีการใช้ ทางเท้ าในการเดินเชื่อมต่อไป
ยังจุดสําคัญๆต่างๆได้ จึงนับเป็ นถนนธุรกิจสายสําคัญสายหนึง่ ของกรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 49 ภาพถ่ายทางอากาศถนนพระราม 1 (ภาพจากโปรแกรม Google Earth)
ข้ อมูลทั่วไปของถนนพระรามที่ 1
ประวัติถ นน ถนนพระรามที่ 1 เดิ ม ชื่ อ "ถนนปทุม วัน " สร้ างในรั ชสมัย
1.
พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัว ต่อ มาในวัน ที่ 16 กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2462 รั ช สมัย
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ เปลี่ยนชื่ อถนนปทุมวัน
ตังแต่
้ สะพานยศเส (สะพานกษัตริ ย์ศกึ ) ถึงถนนราชดําริ เป็ น "ถนนพระรามที่ 1" เพราะถนนสายนี ้
เกี่ ย วข้ องกับ พระบาทสมเด็จ พระพุท ธยอดฟ้ าจุฬ าโลกมหาราชขณะมี บ รรดาศัก ดิ์ เ ป็ นสมเด็จ
เจ้ าพระยามหากษัตริ ย์ศกึ ในสมัยธนบุรีใช้ เป็ นเส้ นทางเสด็จพระราชดําเนินกลับจากราชการที่เขมร
เข้ ามาปราบจลาจลในกรุงธนบุรี ปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช โดยผ่านเส้ นทางถนน
พระรามที่ 1 ผ่านจุดที่เป็ นสะพานยศเสซึง่ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ นสะพานกษัตริ ย์ศกึ และได้ ทรงพักทํา
พิ ธี ส ระสนานที่ วั ด สะแกซึ่ ง โปรดเกล้ าฯ ให้ เปลี่ ย นนามเป็ นวั ด สระเกศราชวรมหาวิ ห าร
(http://th.wikipedia.org/wiki/ถนนพระรามที่_1)
2. กายภาพถนน ถนนพระรามที่ 1 มีความยาว 2826 เมตร จากสะพานกษัตริ ย์
ศึก-ถนนราชดําริเขตถนน 24.5-29 เมตรผิวจราจร 15.5-21.5 เมตร แบบแอสฟั ลต์ ทางเท้ าด้ านซ้ าย
กว้ าง 3.5-6 เมตร ด้ านขวากว้ าง 5 เมตรเกาะกลางถนน เป็ นเส้ นทางยกระดับของรถไฟฟ้า ตังแต่
้
จุดสิ ้นสุดรถไฟฟ้าสายสีลมบริ เวณหน้ าสนามศุภชลาศัย ถึงสี่แยกราชประสงค์ โดยถนนพระรามที่ 1
เป็ นที่ตงของสถานี
ั้
สนามกีฬาแห่งชาติ และสถานีสยาม

ภาพที่ 50 ภาพบรรยากาศถนนพระราม 1
3. ความเชื่อมโยง เริ่ มต้ นจากสี่แยกกษัตริ ย์ศกึ ซึง่ ต่อเนื่องมาจากถนนบํารุงเมือง
บริเวณ สะพานกษัตริ ย์ศกึ ในพื ้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (ข้ ามคลองผดุงกรุงเกษม และทางรถไฟ
สายเหนือ) ไปทางทิศตะวันออก ตัดกับถนนรองเมือง (ทางแยกกลางสะพานกษัตริ ย์ศึก) ถนนจารุ
เมือง และทางพิเศษศรี รัช (สี่แยกพงษ์ พระราม) ข้ ามคลองสวนหลวงและตัดกับถนนบรรทัดทอง (สี่
แยกเจริญผล) ถนนพญาไท (สี่แยกปทุมวัน) ข้ ามคลองอรชร (สะพานเฉลิมเผ่า 52) และตัดกับถนน
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อังรี ดนู งั ต์ (สามแยกเฉลิมเผ่า) ไปสิ ้นสุดที่แยกตัดถนนราชดําริ (สี่แยกราชประสงค์ ต่อเนื่องไปยัง
ถนนเพลินจิต) อยูใ่ นพื ้นที่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
4. การคมนาคมและการสัญจร การคมนาคมและการสัญจร ภายในพื ้นที่เขตปทุม
วันก็เป็ นระบบการจราจรที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับเขตบางรักที่มีระบบสัญจรหลากหลายประเภท
ทังโครงข่
้
ายการสัญจรทางบกที่รองรับการสัญจรส่วนบุคคลด้ วยยานพาหนะและการเดินเท้ า การ
ขนส่งมวลชนสาธารณะและการขนส่งกึ่งสาธารณะ เช่นรถจักรยารยนต์รับจ้ าง รถตู้มวลชน รวมถึง
โครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน BTS และรถไฟฟ้าใต้ ดิน MRT โดยพื ้นที่ถนนพระรามที่1 ก็มี
การจราจรที่หนาแน่นและเป็ นจุดหนึง่ ในกรุงเทพมหานครที่มีปัญหาการจราจรมายาวนาน

ภาพที่ 51 กายภาพทัว่ ไปของถนนพระราม 1
3.4.3 พืน้ ที่ศึกษา ค : ถนนสุขุมวิท (เป็ นถนนที่มีความสําคัญในด้ านที่พกั อาศัย)
ถนนสุขุมวิทช่วงต้ น ๆ สายที่ผ่านกรุ งเทพมหานคร ถื อเป็ นเขตธุรกิจสําคัญแห่ง
หนึ่งของกรุ งเทพมหานคร ตามซอยต่าง ๆ ตลอดแนวถนนสุขุมวิทในช่วงนีย้ งั เป็ นที่อยู่อาศัยเป็ น
จํานวนมาก นอกจากนี ้ยังเป็ นแหล่งบันเทิงใหญ่ของเมืองอีกด้ วย และที่สําคัญถนนสุขมุ วิทยังมีแนว
ระบบขนส่งมวลชนตามแผนแม่บท ซึ่ง ก็ คือรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุม วิท ด้ ว ย โดยวิ่งเหนื อถนน
สุขุมวิทตังแต่
้ สถานีเพลินจิตถึงสถานีแบริ่ งหรื อสุดเขตกรุ งเทพมหานคร และในปั จจุบนั ได้ มีการ
สร้ างส่วนต่อขยายระยะที่ 2 ระหว่างแบริ่ ง - สมุทรปราการ โดยส่วนต่อขยายดังกล่าวจะยกระดับ
ถนนสุขมุ วิทตลอดเส้ นทาง คาดว่าจะเปิ ดให้ บริการได้ ในปี 2559
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ภาพที่ 52 ภาพถ่ายทางอากาศของถนนสุขมุ วิท (ภาพจากโปรแกรม Google Earth)
ข้ อมูลทั่วไปของถนนสุขุมวิท
1. ประวัติถนน ถนนสายนี ้แต่ก่อนมีชื่อว่า "ถนนกรุ งเทพฯ-สมุทรปราการ" เพราะ
ปลายถนนนี ้ไปถึงตัวเมืองสมุทรปราการ เปิ ดใช้ งานเมื่อ 8 กันยายน พ.ศ. 2479 ต่อมาถนนสายนี ้
ได้ รับการเปลี่ยนชื่อเป็ น "ถนนสุขมุ วิท" ตามราชทินนามของพระพิศาลสุขมุ วิท (ประสพ สุขมุ ) บุตร
เจ้ าพระยายมราช (ปั น้ สุขมุ ) และท่านผู้หญิงตลับ พระพิศาลสุขมุ วิทเคยดํารงตําแหน่งอธิบดีกรม
ทางหลวงคนที่ 5 และเป็ นคนไทยคนแรกที่ สํ าเร็ จ การศึก ษาด้ า นวิ ศวกรรมศาสตร์ จ ากสถาบัน
เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา พระพิศาลสุขมุ วิทได้ ท่มุ เทในการก่อสร้ างทางหลวงสําคัญ
ของประเทศเป็ นอย่างยิ่ง คณะรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามจึงได้ มีมติให้ ตงชื
ั ้ ่อทางหลวง
สายกรุ งเทพฯ-ตราด ว่า ถนนสุขุมวิท เพื่อเป็ นเกียรติแก่พระพิศาลสุขุมวิท เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม
พ.ศ. 2493 (http://th.wikipedia.org/wiki/ถนนสุขมุ วิท)
2. กายภาพของถนน เป็ นถนนคอนกรี ตขนาดกว้ าง 6 ช่องทางจราจร มีช่องจอดรถ
และบาทวิถีทัง้ สองข้ าง ความยาวประมาณ 488 กิ โลเมตร มีแนวรถไฟฟ้าขนานไปกับถนนจาก
สุขมุ วิท ซอย 1 ไปจนถึงสุขมุ วิท ซอย 105 (สุดเขตกรุงเทพมหานคร)
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ภาพที่ 53 ภาพบรรยากาศถนนสุขมุ วิท
3. ความเชื่อมโยง ถนนสุขมุ วิทเป็ นถนนซึง่ มีระยะทางส่วนใหญ่เป็ นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3 สายบางนา - หาดเล็ก เป็ นเส้ นทางคมนาคมหลักเส้ นหนึ่งของประเทศไทย เริ่ ม
นับหลักกิโลเมตรที่ 0 จากอนุสาวรี ย์ประชาธิปไตย ถนนราชดําเนินกลาง โดยได้ เริ่ มต้ นเรี ยกชื่อถนน
สุขุมวิทตังแต่
้ กรุ งเทพมหานครบริ เวณเพลินจิตหลังจากข้ ามทางรถไฟสายปากนํ า้ ตัดผ่านเขต
คลองเตย เขตพระโขนง และเขตบางนา ก่อนเข้ าเขตจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านเข้ าสูจ่ งั หวัดในภาค
ตะวันออก ได้ แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และไปสิ ้นสุดที่จงั หวัดตราด ปั จจุบนั ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 318 (ช่วงตัวเมืองตราดถึงด่านพรมแดนบ้ านหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่) ได้
ถูกกําหนดให้ เป็ นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ทําให้ ถนนสุขมุ วิทมีระยะทางเพิ่มขึ ้น
อีก 89 กิโลเมตร
4. การคมนาคม ถนนสุขุมวิทเป็ นถนนที่ มีการจราจรคับคังในเขตตัวเมือง
กรุ งเทพมหานครและการสัญจร มีระบบสัญจรหลากหลายประเภททังโครงข่
้
ายการสัญจรทางบกที่
รองรับการสัญจรส่วนบุคคลด้ วยยานพาหนะและการเดินเท้ า การขนส่งมวลชนสาธารณะและการ
ขนส่งกึ่งสาธารณะ เช่น รถจักรยารยนต์รับจ้ าง รถตู้มวลชน รวมถึงโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
BTS และรถไฟฟ้าใต้ ดิน MRT ถนนสุขมุ วิทเป็ นถนนที่เชื่มต่อไปยังภาคต่างๆของประเทศไทย เป็ น
ถนนเส้ นหลักที่ช่วยส่งเสริ มเศรษฐกิจของประเทศได้ เป็ นอย่างดี
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ภาพที่ 54 กายภาพทัว่ ไปของถนนสุขมุ วิท
3.5 การลงพืน้ ที่สํารวจลักษณะทางกายภาพ การใช้ งานภาพรวมของแนวถนนที่เป็ น
กรณีศึกษา
การลงพื ้นที่สํารวจลักษณะทางกายภาพเบื ้องต้ น และภาพรวมของกิจกรรมการใช้ งานของ
ถนนสีลม ถนนพระรามที่ 1 และถนนสุขมุ วิท
3.5.1 การลงพืน้ ที่สาํ รวจลักษณะทางกายภาพ
การลงพื ้นที่สํารวจพื ้นที่ในแต่ละถนนนัน้ จะเลือกสํารวจลักษณะทางกายภาพใน
แต่ละช่วงตามเกณฑ์ ในการเลือกถนน โดยแบ่งเป็ นช่วงๆ ตามย่านต่างๆ บนถนนเส้ นนัน้ ๆ เก็บ
ข้ อมูลในรูปแบบของภาพถ่าย ในช่วงพื ้นที่ตา่ งๆ
3.5.2 การลงพืน้ ที่สาํ รวจการใช้ งานภาพรวม
การลงพื ้นที่สํารวจภาพรวมของกิจกรรมการใช้ งานบนถนนต่างๆ ปฏิบตั ิโดยการ
ลงพื ้นที่เดินสํารวจ เก็บบรรยากาศของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในแต่ละถนน โดยการถ่ายภาพ จดบันทึก
ถึงการใช้ งานของคนประเภทต่างๆ ในแต่ละช่วงของถนน จนสามารถสรุปกิจกรรมที่เกิดขึ ้นซํ ้าๆ ใน
แต่ละถนนได้ วา่ นัน่ เป็ นภาพรวมเป็ นอัตตลักษณ์เป็ นธรรมชาติของถนนนันๆ
้

72

3.6 การเลือกช่ วงถนนเพื่อนํามาเป็ นตัวแทนในการศึกษาวิเคราะห์
3.6.1 การกําหนดเกณฑ์ ในการเลือกช่ วงของถนน
ในถนนแต่ละเส้ นนัน้ มีความยาวแล้ วมีความหลากหลายของพืน้ เป็ นอย่างมาก
ฉนัน้ แล้ วจะต้ องมีการเลือกพืน้ ที่ ที่จะนํามาเป็ นตัวแทนของแต่ละถนนเพื่อเป็ นกรณี ศึกษา โดย
เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกช่วงที่จะเป็ นตัวแทนของแต่ละถนนดังนี ้
้
1. เป็ นช่วงที่สามารถเป็ นตัวแทนของทังถนนได้
2. เป็ นช่วงที่ขนานกับแนวรถไฟฟ้า BTS
3. เป็ นช่วงที่มีลกั ษณะทางกายภาพ และการใช้ งานที่แตกต่างกันในแต่ละถนน
4. เป็ นช่วงที่มีผ้ คู นใช้ งาน
5. เป็ นช่วงที่สามารถปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าได้
3.6.2 สรุ ปขอบเขตพืน้ ที่ของช่ วงถนนที่จะนํามาศึกษาวิเคราะห์
จากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกช่วงของถนน สามารถเลือกช่วงของถนนที่จะ
นํามาวิเคราะห์ได้ ดงั นี ้
3.6.2.1 พืน้ ที่ศึกษา ก : ถนนสีลม
ช่ วงของถนนที่เลือกศึกษา : ช่ วงบริเวณสถานี BTS ศาลาแดง ถึง แยกนราธิวาส

ภาพที่ 55 แสดงช่วงของถนนสีลมที่เลือกในการศึกษา (ภาพจากโปรแกรม Google Earth)
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1. ตําแหน่งที่ตงของช่
ั้
วงถนนที่ศกึ ษา : พื ้นที่บริ เวณนี ้มีตรอกซอกซอยที่สามารถเดินทะลุ
ถนนข้ างเคียงได้ รอบด้ าน ทังถนนสาทร
้
ถนนนราธิวาสฯ ถนนสุรวงค์ เป็ นต้ น และเป็ นจุดเชื่อมต่อ
กับสถานี BTS ศาลาแดง
ั้
าทาง รถ
2. การเข้ าถึงช่วงถนนพื ้นที่ศกึ ษา : พื ้นที่ศึกษานี ้สามารถเข้ าถึงได้ ทงรถประจํ
รับจ้ าง รถไฟฟ้า BTS และการเดินเท้ าจากพื ้นที่ใกล้ เคียง
3. สภาพแวดล้ อมตลอดแนวช่วงถนนพื ้นที่ศกึ ษา : ช่วงพื ้นที่ระหว่าง BTS ศาลาแดงถึง
แยกนราธิวาสฯ มีพื ้นที่สําคัญเป็ นจํานวนมากดังต่อไปนี ้ อาคาร CP Tower, อาคารวอลสตรี ท,
ธนาคารกรุ งเทพสํานักงานใหญ่, ซอยละลายทรัพย์, ซอยคอนแวนต์, รพ.กรุ งเทพคริ สเตียน , ร.ร.
เซนโยเซฟคอนแวนต์ พัฒน์พงษ์ เป็ นต้ น
มีรูปแบบการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ดังนี ้ เป็ นอาคารสํานักงาน ร้ านค้ า ห้ างสรรพสินค้ า
ขนาดเล็ก โรงเรี ยน โรงพยาบาล สถานบันเทิง ร้ านอาหาร เป็ นต้ น
4. กิจกรรมการใช้ งานบนทางเท้ า : พื ้นที่ทางเท้ าในช่วงบริ เวณนี ้มีการใช้ งานเน้ นหนักไป
ด้ วยการเดินเท้ าไปสูอ่ าคารสํานักงานในช่วงเช้ าและเย็น มีร้านค้ าริ มทางเดินคอยบริ การผู้คนที่ผ่าน
ไปมา และบริการนักท่องเที่ยว และยังเป็ นถนนที่จดั กิจกรรมงานสงกรานต์ที่ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่
3.6.2.2 พืน้ ที่ศึกษา ข : ถนนพระรามที่ 1
ช่ วงของถนนที่เลือกศึกษา : แยกราชประสงค์ ถึง แยกอังรีดนู ังค์

ภาพที่ 56 แสดงช่วงของถนนพระรามที่ 1ที่เลือกในการศึกษา (ภาพจากโปรแกรม Google Earth)
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1. ตําแหน่งที่ตงของช่
ั้
วงถนนที่ศกึ ษา : สามารถเชื่อมต่อไปยังถนนที่สําคัญต่างๆ เริ่ มต้ น
จากถนนพญาไท (สี่แยกปทุมวัน) ข้ ามคลองอรชร (สะพานเฉลิมเผ่า 52) และตัดกับถนนอังรี ดนู งั ต์
(สามแยกเฉลิมเผ่า) ไปสิ ้นสุดที่แยกตัดถนนราชดําริ (สี่แยกราชประสงค์ ต่อเนื่องไปยังถนนเพลิน
จิต) และยังสามารถเชื่อต่อกับระบบขนส่งสาธารณะคือ รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้า ใต้ ดิน MRT
ได้ อย่างสะดวก
2. การเข้ าถึงช่วงถนนพื ้นที่ศกึ ษา : พื ้นที่ศึกษานี ้สามารถเข้ าถึงได้ ทงรถประจํ
ั้
าทาง รถ
รับจ้ าง รถไฟฟ้า BTS และการเดินเท้ าจากพื ้นที่ใกล้ เคียง
3. สภาพแวดล้ อมตลอดแนวช่วงถนนพื ้นที่ศึกษา : สยามพารากอน วัดปทุมวนาราม
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โรงพยาบาลตํารวจ ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ เกษรพลาซ่า อัมริ
นทร์ พลาซ่า ศาลพระพรหม
มี รู ป แบบการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ดัง นี ้ หน่ ว ยงานราชการ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า วัด
โรงแรม อาคารสํานักงาน
4. กิจกรรมการใช้ งานบนทางเท้ า : ลักษณะการใช้ งานของทางเท้ า ใช้ สญ
ั จรเพื่อเชื่อมต่อ
ระหว่างสถานที่สําคัญต่างๆบนถนนพระราม 1 บางช่วงของถนนก็ใช้ เป็ นที่ขายสินค้ า เป็ นที่จอดรถ
รับ-ส่ง สาธารณะ
3.6.2.3 พืน้ ที่ศึกษา ค : ถนนสุขุมวิท
ช่ วงของถนนที่เลือกศึกษา : แยกเอกมัย ถึง สุขุมวิท ซอย 40

ภาพที่ 57 แสดงช่วงของถนนสุขมุ วิทที่เลือกในการศึกษา (ภาพจากโปรแกรม Google Earth)
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1. ตําแหน่งที่ตงของช่
ั้
วงถนนที่ศกึ ษา : พื ้นที่บริ เวณนี ้มีจดุ เชื่อมต่อหลักๆ อยู่ที่สถานีขนส่ง
เอกมัย เพื่อเชื่อมต่อผู้คนและนักท่องเที่ยวไปยังภาคตะวันออกของประเทศ และยังมีสถานีรถไฟฟ้า
BTS เอกมัย ที่เชื่อมต่อไปยังโครงข่ายกรุ งเทพฯ ชันในอี
้ กด้ วย ซอยเอกมัยสามารถเชื่อมต่อไปยัง
ถนนเพชรบุรี ซอยสุขมุ วิท 40 เชื่อมต่อไปยังถนนพระรามที่ 4
ั้
าทาง รถ
2. การเข้ าถึงช่วงถนนพื ้นที่ศกึ ษา : พื ้นที่ศึกษานี ้สามารถเข้ าถึงได้ ทงรถประจํ
รับจ้ าง รถไฟฟ้า BTS และการเดินเท้ าจากพื ้นที่ใกล้ เคียง
3. สภาพแวดล้ อมตลอดแนวช่วงถนนพื ้นที่ศึกษา : แวดล้ อมไปด้ วยสถานที่สําคัญ
ดังต่อไปนี ้ ศูนย์ วิทยาศาตร์ ท้ องฟ้าจํ าลอง ร.ร.ปทุมคงคา สระว่ายนํ า้ บ้ านกล้ วย สํานักงาน
UNESCO ฟูเลอร์ ตนั คอนโดมิเนียม เมเจอร์ สขุ มุ วิท สหกรณ์เอกมัย ร้ านศึกษาภัณฑ์พานิช และ
สถานีขนส่งเอกมัย
มี รูปแบบการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิน ดัง นี ้ เป็ นโรงเรี ย น ห้ า งสรรพสิน ค้ า โรงหนัง
สถานีขนส่ง หน่วยงานระหว่างประเทศ สถานที่ออกกําลังกาย พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรี ยนรู้ ที่
อยูอ่ าศัย เป็ นต้ น
4. กิจกรรมการใช้ งานบนทางเท้ า : มีการใช้ งานในด้ านของการเดินเท้ าเป็ นส่วนใหญ่เป็ น
ผู้คนที่อาศัยในย่านเอกมัย นักเรี ยน นักท่องเที่ยว
3.7 การลงพืน้ ที่สํารวจช่ วงของถนนที่ใช้ ในการศึกษา วิเคราะห์ โดยดําเนินงานเก็บข้ อมูล
ทางกายภาพอย่ างละเอียด
การสรุ ปประเด็นในการสํารวจ
- สรุ ปประเด็นในการสํารวจจากหลักเกณฑ์การเลือกถนนและช่วงและเกณฑ์ในการเลือก
พืชพรรณ
การสร้ างแบบสํารวจ
- สร้ างแบบสํารวจเป็ นตารางข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ที่สามารถใช้ ได้ กบั ทุกพื ้นที่ โดยแตก
รายละเอียดจากข้ อสรุ ปข้ อมูลในด้ านต่างๆ จากบทที่ 2 สามารถทําออกมาเป็ นแบบสํารวจเก็บ
ข้ อมูลได้ ดงั นี ้
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ภาพที่ 58 - 59 รูปแสดงแบบสํารวจเก็บข้ อมูล (ดูในภาคผนวก)
การเก็บข้ อมูลของช่ วงถนน
- ใช้ แบบสํารวจเก็บข้ อมูลเป็ นเครื่ องมือในการเก็บบันทึกข้ อมูล
- เก็ บข้ อมูลลัก ษณะทางกายภาพของถนนและทางเท้ า ว่า มี ค วามกว้ า งกี่ เมตร มี พื น้ ที่
สําหรับเดินกี่ เมตร พื ้นที่สําหรับปลูกต้ นไม้ กี่เมตร พื ้นที่สําหรับระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์
ประกอบทางเท้ ากี่เมตร มีระดับเท่าใด วัสดุที่ใช้ ลักษณะการใช้ งานบนพื ้นที่ทางเท้ า
- เก็ บข้ อมูลลักษณะและกายภาพของพื ชพรรณ ว่ามี การปลูกในแนวใด ห่างจากถนน
เท่าใด ห่างกันเท่าใด มีขนาดหลุมปลูกเท่าใด ปลูกต้ นไม้ กี่ลกั ษณะ ใช้ ต้นไม้ พนั ธุ์ใดบ้ าง ขนาดและ
ความสมบูรณ์ของต้ นไม้
- เก็บข้ อมูลพื ้นที่ข้างเคียงของทางเท้ า ว่ามีกายภาพแบบใด และมีใช้ งานในลักษณะใดบ้ าง
- เก็บข้ อมูลสาธารณูปโภคบนทางเท้ าว่ามีระบบใดบ้ าง เสาไฟ สายไฟ สายโทรศัพท์อยู่ใน
แนวใด ห่างจากขอบทางเท้ าเท่าใด สูงเท่าใด มีระยะห่างกันเท่าใด
- เก็บข้ อมูลอุปกรณ์ประกอบทางเท้ าต่างๆ (Street Furnitures) ว่ามีอะไรบ้ าง อยู่ตรง
ตําแหน่งใดบ้ าง มีขนาดใหญ่แค่ไหน ห่างจากขอบทางเท้ าเท่าใด ห่างกันเท่าใด
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รูปแบบการแสดงข้ อมูลของช่ วงถนนที่เก็บมาได้
- การแสดงกายภาพของช่วงถนนด้ วยภาพถ่าย
- การแสดงกายภาพของช่วงถนนด้ วยรูปตัด รูปผัง และรูปสามมิติ
3.8 การวิเคราะห์ ผลจากการสํารวจในประเด็นปั ญหา ข้ อจํากัด และศักยภาพ ในการ
ออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ า
การสร้ างเกณฑ์การประเมิณและวิเคราะห์ จากลําดับความสําคัญดังนี ้
- การใช้ งาน ใช้ ประโยชน์ของพื ้นที่ ธรรมชาติของพื ้นที่
- ขนาดของพื ้นที่ทางเท้ า
- สภาพทางกายภาพ
การวิเคราะห์ผลจากการสํารวจโดยใช้ เกณฑ์การประเมิณและวิเคราะห์
- วิเคราะห์กายภาพของต้ นไม้ อย่างละเอียด
- วิเคราะห์พนั ธุ์พืชอย่างละเอียด
สามารถสร้ างเป็ นแผนผังการวิเคราะห์ได้ ดงั นี ้
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ภาพที่ 60 แผนภาพแสดงกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
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การใช้ พนื ้ ที่
ย่านและประเภทของพื ้นที่ศกึ ษา (ZONE, TYPE) เช่น ทางเท้ าในย่านธุรกิจ ทาง
เท้ าในย่านพาณิชยกรรม ทางเท้ าในย่านที่พกั อาศัย เป็ นต้ น
ธรรมชาติและแก่นของพื ้นที่ศกึ ษา (NATURE, CORE) เช่น ธรรมชาติของถนนสี
ลมเป็ นถนนย่านธุรกิจ และทางเท้ าที่เชื่อมต่อในการคมนาคมในย่านธุรกิจ จะเป็ นพื ้นที่ที่รองรับการ
สัญจรการเดินทางได้ อย่างสะดวก ไม่มีอปุ สรรค เป็ นต้ น
กิจกรรมและการใช้ พื ้นที่ (ACTIVITY, USED) กิจกรรมการการใช้ งานของพื ้นที่
ศึกษาจะมาจากธรรมชาติของพื ้นที่นนๆ
ั ้ เป็ นตัวกําหนดกิจกกรมที่จะเกิดขึ ้นบนพื ้นที่นนๆ
ั ้ เช่น การ
เดินเพื่อการสัญจร การเดินเพื่อการพักผ่อน การซื ้อของขายของ การเปลี่ยนถ่ายการคมนาคม การ
หยุดรอ เป็ นต้ น
ผู้ใช้ พื ้นที่และปริ มาณความหนาแน่นในการใช้ พื ้นที่ (USER, VOLUME) รูปแบบ
การใช้ พื ้นที่จะเป็ นตัวกํ าหนดถึงความเหมาะสมของทางเท้ าในพื ้นที่ต่างๆ ให้ มีความสอดคล้ อง
สะดวก เหมาะสมกับการใช้ งาน ตรงกับความต้ องการในการใช้ งานพื ้นที่ทางเท้ านันๆ
้
กายภาพของพืน้ ที่
บริ บทของพื ้นที่ศกึ ษา (CONTEXT) สภาพแวดล้ อมข้ างเคียง ขอบเขตที่เชื่อมต่อ
กับพื ้นที่ศกึ ษา ผลกระทบข้ อจํากัดที่เกิดจากบริ บทและสภาพแวดล้ อม เช่น อาคารข้ างเคียง ที่ดิน
ข้ างเคียง สถานีรถไฟฟ้า ทางเข้ าออกอาคาร รัว้ ของที่ดนิ เอกชน เป็ นต้ น
กายภาพของพื ้นที่ศกึ ษา (PHYSICAL) เช่น ความกว้ างทางเท้ า ช่องทางเดิน หลุม
ปลูก อุปกรณ์ประกอบทางเท้ า ระบบสาธารณูปโภค เป็ นต้ น
กายภาพของพื ้นที่ทางเท้ าที่เหมาะสมนัน้ จะถูกกําหนดจากรู ปแบบการใช้ พื ้นที่ทางเท้ า
ั ้ โดย จะต้ องออกแบบทางเท้ าให้ มีรูปแบบทางกายภาพที่
และบริ บทสภาพแวดล้ อมของพื ้นที่นนๆ
เอื ้อต่อการใช้ งานในแต่ละพื ้นที่
พืชพรรณ
ประเภทของพืชพรรณ (TYPES OF PLANT) เช่น รู ปแบบการใช้ พืชพรรณที่
เหมาะสม การใช้ ไม้ ยืนต้ น ไม้ พมุ่ ไม้ เลื ้อย ปลูกในกระบะ หรื อแขวนห้ อย เป็ นต้ น
ตําแหน่งของพืชพรรณ (TREE POSITION) ตําแหน่งที่เหมาะสมในการปลุกต้ นไม้
เช่น ตําแหน่งและขนาดหลุมปลูก ตําแหน่งและขนาดกระถาง เป็ นต้ น
พืชพรรณ (SPECIES) ได้ แก่ พันธุ์ของต้ นไม้ ที่เหมาะสมในการปลูกบนพื ้นที่นนๆ
ั้
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ความสมบูรณ์ของพืชพรรณ (PLANT HEALTH) ได้ แก่ความสมบูรณ์ของต้ นไม้ ที่
ปลูกบนทางเท้ าว่ามีความสมบูรณ์มากน้ อยเพียงใด ตัดแต่งบํารุงได้ ษาได้ เหมาะสมหรื อไม่ เป็ นต้ น
ชนิด ตําแหน่ง และพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับทางเท้ าในพื ้นที่ตา่ งๆ จะถูกกําหนดโดยรู ปแบบ
การใช้ พื ้นที่ทางเท้ า และกายภาพของพื ้นที่เท้ า ซึง่ จะต้ องเลือกใช้ พืชพรรณให้ สอดคล้ องของความ
ต้ องการข้ างต้ น
กระบวนการวิเคราะห์จะทําโดยการวิเคราะห์ถึงทางเท้ าที่เหมาะสมในพื ้นที่ศกึ ษานันๆ
้ จาก
แผนผังการวิเคราะห์ (แผนภูมิที่ 1) จนได้ เป็ นชุดข้ อมูลของทางเท้ าที่มีความเหมาะสมกับพื ้นที่นนๆ
ั้
้ แล้ ววิเคราะห์ว่า
แล้ วนํามาเปรี ยบเทียบกับชุดข้ อมูลที่ได้ จากการลงพื ้นที่สํารวจในพื ้นที่ศกึ ษานันๆ
ชุดข้ อมูลที่ได้ จากการสํารวจพื ้นที่ นัน้ มีความสอดคล้ อง หรื อขัดแย้ งกับชุดข้ อมูลของทางเท้ าที่มี
ความเหมาะสมอย่างใด ก่อให้ เกิดผลดีหรื อผลเสียอย่างไร
3.9 การสรุ ปผลการวิจัย การจัดทําแนวทางการปรั บปรุ งทางเท้ า
เมื่อได้ วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องและเป็ นประโยชน์แล้ วนันกํ
้ าหนดแนวทางในการออกแบบ
ุ ลักษณะเหมาะสม
วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ผลที่คาดว่าจะได้ รับในการออกแบบทางที่มีคณ
ต่อพื ้นที่นนๆ
ั ้ โดยปรับปรุงจากกายภาพเดิม ขนาดทางเท้ าเดิม องค์ประกอบต่างๆ บนทางเท้ า และ
นโยบายในการพัฒนาที่มีอยูแ่ ล้ วเป็ นหลัก โดยเน้ นให้ สนับสนุนกับธรรมชาติของการใช้ งานของทาง
เท้ าในบริเวณนันๆ
้
1. ตําแหน่งในการปลูกต้ นไม้ เพื่อกําหนดจุดที่เหมาะสมในการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าที่ไม่
เป็ นอุปสรรคในการใช้ ทางเดินเท้ า
2. พันธุ์พืช เพื่อเลือกพันธุ์ไม้ ที่เหมาะสมในแต่ละพื ้นที่โดยพิจารณาลักษณะทางกายภาพ
จากสถานที่ทางเท้ านันๆ
้
3. องค์ประกอบอื่นๆ ของทางเท้ าได้ แก่ อุปกรณ์ประกอบถนน (Street Furniture)
ซึ่งการเลือกอุปกรณ์ ประกอบถนนต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการใช้ งานโดยพิจารณาทัง้ วิธีใช้ ขนาด
ความสูงและวัสดุตา่ งๆ ที่นํามาประกอบเป็ นอุปกรณ์ประกอบถนนต่างๆ
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3.10 จัดทําข้ อสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาข้ อมูลทังหมด
้
เก็บข้ อมูล วิเคราะห์ และสรุ ปผลการศึกษาแล้ วนัน้ ขันตอน
้
สุดท้ ายคือการจัดทําข้ อเสนอแนะซึง่ จะนําเสนอปั ญหาที่มีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ กล่าวคือ
การทําวิจยั ครัง้ นี ้ได้ เสนอแนวทางในการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าของถนนสายหลักนัน้
ได้ ทําการศึกษาหาแนวทางในการออกแบบทางเท้ า การเลือกพรรณไม้ ที่จะนํามาปลูก หรื อการ
พัฒนาพื ้นที่ทางเท้ าไปในแนวทางด้ านการให้ ประโยชน์แกชุมชน แต่มีปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคทําให้ การ
ดําเนินการตามแนวทางที่วางไว้ นนชะงั
ั ้ กหรื อมีปัญหา เช่นแผนพัฒนาหรื อนโยบายของภาครัฐใน
บางเรื่ องที่ยงั ไม่ชดั เจนหรอใช้ ระยะเวลานานในการกําหนดแผนงาน เช่น การวางแผนการนําระบบ
สาธารณูปโภคลงใต้ ดินในถนนสายหลักซึ่งก็เป็ นนโยบายในระยะยาวที่ไม่สามารถล่วงรู้ ได้ ว่าจะ
สําเร็ จเสร็ จสิ ้นลงเมื่อใด ซึง่ การวิจยั ครัง้ นี ้จะทําการกําหนดรู ปแบบเป็ นเพียงข้ อเสนอแนะในการ
แก้ ไขปั ญหาเบื ้องต้ นเพื่อให้ เห็นคุณค่าของประโยชน์การปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ า เพื่อให้ สามารถรับรู้
ถึงประโยชน์ที่แท้ จริงและใช้ งานได้ อย่างถูกต้ อง และข้ อมูลต่างๆที่ได้ ศกึ ษานี ้ก็เป็ นพื ้นที่ตวั อย่างที่ได้
มีการวางแผนการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ ้น เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ ไป

บทที่ 4
ผลการสํารวจพืน้ ที่ศึกษา
การศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานและสภาพทัว่ ไปของพื ้นที่ที่ทําการศึกษาในด้ านต่างๆ นัน้ เพื่อเก็บ
ข้ อมูลที่สําคัญ เพื่อนํามาประกอบกับข้ อมูลทางวิชาการที่ได้ ทําการศึกษาจากการวิจยั หรื อหนังสือ
อื่ น ๆ การศึ ก ษาพื น้ ฐานของปั จจั ย ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ พื น้ ที่ ที่ ศึ ก ษา เช่ น บริ บ ทของพื น้ ที่
สภาพแวดล้ อม การจราจร ความหนาแน่นของประชากร ลักษณะเฉพาะตัวของย่านนันๆ
้ เศรษฐกิจ
และโครงสร้ างพื ้นฐานของระบบสาธารณูปโภค เพื่อนําข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในแต่
ละหัวข้ อที่กล่าวมาข้ างต้ น
4.1 ผลสํารวจพืน้ ที่ศึกษา ก-1 : ทางเท้ าหน้ าอาคารสีบุญเรื่ อง ๑ (CP-ALL 7-Eleven)
สํารวจพื ้นที่ศกึ ษา ก-1 ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557
4.1.1 ผลการสํารวจทางด้ านกายภาพของพืน้ ที่ศึกษา ก-1
พื ้นที่ศึกษา ก-1 อยู่บริ เวณหน้ าอาคารสีบุญเรื อง ๑ (CP-ALL 7-Eleven) อยู่
ระหว่างทางลงบันไดเลื่อนสถานี BTS ศาลาแดง กับ ซอยคอนแวนต์ เป็ นทางเท้ าที่อยูใ่ นย่านธรุกิจ

ภาพที่ 61 แสดงจุดที่เลือกในการศึกษาบริ เวณหน้ าอาคารสีบุญเรื อง ๑ (CP-ALL 7-Eleven)
(ภาพจากโปรแกรม Google Earth)
พื ้นที่ศกึ ษา ก-1 มีขนาดความยาวของพื ้นที่ประมาณ 50 เมตร มีขอบเขตพื ้นที่ติด
กับอาคารสีบุญเรื อง ๑ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นอาคารพาณิชที่มีกันสาดยื่นออกมาบริ เวณทางเท้ าเป็ น
82

83

ระยะ 1.6 เมตร มีความกว้ างทางเท้ า 3.40 เมตร เป็ นพื ้นที่ทางเดินเท้ ากว้ าง 2.20 เมตร มีแนว
สาธารณูปโภคและแนวปลูกต้ นไม้ กว้ าง 1.20 เมตร มีพื ้นผิวทางเท้ าเป็ นกระเบื ้องคอนกรี ตเรี ยบ

ภาพที่ 62 รูปตัดพื ้นที่ศกึ ษา ก-1
- มีป้ายจราจรในระดับสูง จํานวน 2 ต้ น ห่างจากขอบถนน 1 เมตร เสาสูงประมาณ 7 เมตร
- มีป้ายจราจรในระดับสายตา จํานวน 2 ต้ น ห่างจากขอบถนน 0.80 เมตร มีขนาดแผ่นป้าย
0.40x1.20 เมตร
- มีเสาไฟส่องทางเดินเท้ า จํานวน 2 ต้ น มีระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 20 เมตร ห่างจากขอบ
ถนน 0.60 เมตร เสามีความสูงประมาณ 3 เมตร
- มีต้ ไู ปรษณีย์ จํานวน 1 ตู้ ห่างจากขอบถนน 0.20 เมตร
- มีต้ คู วบคุมจราจรและงานระบบ จํานวน 2 ตู้ ห่างจากขอบถนน 0.40 เมตร
- มีป้ายโฆษณา จํานวน 2 ป้าย ห่างจากขอบถนน 0.70 เมตร มีขนาดแผ่นป้ายประมาณ
1.00x1.50 เมตร
- มีการนําเอาสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงใต้ ดนิ เรี ยบร้ อยแล้ ว
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ภาพที่ 63 รูปทัศนียภาพแสดงอุปกรณ์ประกอบทางเท้ าและบรรยากาศโดยรวม
4.1.2 ผลการสํารวจทางด้ านพืชพรรณของพืน้ ที่ศึกษา ก-1
มีการปลูกต้ นไม้ ชิดริมถนนคือต้ นประดูอ่ งั สนา จํานวน 4 ต้ น มีขนาดลําต้ นไม่เกิน
0.30 เมตร มีขนาดพุ่มใบกว้ าง 3-5 เมตร ซึง่ ถัดจากแนวถนนเข้ ามา 0.70 เมตร มีความห่าง
ระหว่างต้ นประมาณ 6-8 เมตร มีขนาดหลุมปลูก 0.90x0.90 เมตร ไม่มีแผ่นปิ ดปากหลุม แต่มีคนั
ขอบปูนล้ อมรอบหลุมปลูก โดยที่คนั ขอบปูนยกสูงขึ ้นมา 0.20 เมตร คันปูนอยู่ห่างจากขอบถนน
0.30 เมตร
ต้ นประดู่องั สนาในพื ้นที่ศกึ ษา ก-1 นี ้ มีความสมบูรณ์ของลําต้ นและกิ่งก้ านปาน
กลาง มีความสมบูรณ์ของพุ่มใบปานกลาง มีโครงสร้ างกิ่งก้ านที่คอ่ นข้ างบาง ไม่หนาแน่น เพราะ
ถูกตัดแต่งไปพอสมควร ทรงพุม่ และใบค่อนข้ างกระจัดกระจายไม่หนาแน่นมากนัก ให้ ร่มเงาได้ บ้าง
เล็กน้ อย
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ภาพที่ 64 - 65 รูปภาพต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ก-1

ภาพที่ 66 รูปตัดแสดงระยะขององค์ประกอบทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-1
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ภาพที่ 67 รูปผังของพื ้นที่ศกึ ษา ก-1

ภาพที่ 68 รูปตัด A แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-1
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ภาพที่ 69 รูปตัด B แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-1

ภาพที่ 70 รูปตัด C แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-1
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4.1.3 ผลการสํารวจทางด้ านการใช้ พืน้ ที่ของพืน้ ที่ศึกษา ก-1
ผลการสํารวจพื ้นที่ศกึ ษา ก-1 ในแง่ของการใช้ พื ้นที่ และการทํากิจกรรมบนพื ้นที่
ศึกษา ของผู้ใช้ งานทางเท้ า ได้ ผลดังตารางต่อไปนี ้
ช่ วงเวลา

ความหนาแน่ นใน
การใช้ งาน

เช้ า
6.00 - 9.00

มากที่สดุ

สาย
9.00 - 11.00

ค่อนข้ างมาก

เที่ยง
11.00 - 13.00

ปานกลาง

บ่ าย
13.00 - 16.00

ปานกลาง

เย็น
16.00 - 19.00

มากที่สดุ

คํ่า
19.00 - 22.00

ค่อนข้ างมาก

ผู้ใช้ งาน

กิจกรรมการใช้ งาน

นักเรี ยน, ผู้ปกครอง, พนักงานออฟฟิ ส,
พ่อค้ า แม่ค้า , ผู้ที่เปลี่ยนการเดินทาง
พนักงานออฟฟิ ส, พ่อค้ า แม่ค้า, ผู้ที่
เปลี่ยนการเดินทาง

การสัญจรทางเท้ า,
การค้ าขาย
การสัญจรทางเท้ า,
การค้ าขาย
การสัญจรทางเท้ า,
การค้ าขาย
การสัญจรทางเท้ า,
การค้ าขาย
การสัญจรทางเท้ า,
การค้ าขาย
การสัญจรทางเท้ า,
การค้ าขาย

พนักงานออฟฟิ ส, พ่อค้ า แม่ค้า
นักเรี ยน, ผู้ปกครอง, นักท่องเที่ยว,
พ่อค้ า แม่ค้า
พนักงานออฟฟิ ส, นักท่องเที่ยว, พ่อค้ า
แม่ค้า, ผู้ที่เปลี่ยนการเดินทาง
นักท่องเที่ยว, พ่อค้ า แม่ค้า

ตารางที่ 9 ตารางแสดงการใช้ พื ้นที่ของพื ้นที่ศกึ ษา ก-1
ในพื ้นที่ศึกษา ก-1 นี ้มีการค้ าขายตลอดวัน โดยมีแผงลอยขายของตังเป็
้ นระยะ
ขนาดของแผงลอยประมาณ 1.2 x 1.8 เมตร ตังอยู
้ บ่ ริ เวณริมทางเท้ าชิดขอบถนน และมีรถเข็นขาย
ของเข็นเข้ ามาขายของเป็ นช่วงๆ จอดอยูบ่ ริเวณริมทางเท้ าชิดขอบถนน
4.1.4 ผลการสํารวจทางด้ านแสงและเงาในพืน้ ที่ของพืน้ ที่ศึกษา ก-1
ผลการสํารวจพื ้นที่ศกึ ษา ก-1 ในแง่การรับแสงแดดและผลการะทบจากแสง ได้ ผล
ดังต่อไปนี ้
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ภาพที่ 71 รูปผังแสดงทิศทางการรับแดดของทางเท้ าพื ้นที่ศกึ ษา ก-1
6.00 – 11.00 พื ้นที่ทางเท้ าจะถูกอาคารสีบญ
ุ เรื อง๑ บังแดดจนเกิดเป็ นเงาตลอดช่วงเช้ า
11.00 – 13.00 ทางเท้ าบริ เวณนีจ้ ะได้ รับแดดในแนวตังฉาก
้
จะได้ ร่มเงาจากพุ่มไม้ และชายคา
ได้ ไม่มากนัก ทําให้ คนที่ใช้ พื ้นที่ต้องกางร่มในการสัญจรและค้ าขาย
13.00 - 16.00 ได้ รับแดดช่วงบ่ายที่เฉี ยงเข้ ามาอย่างเต็มที่ ก่อให้ เกิดความร้ อมเป็ นอย่างมาก
จะได้ รับเงาจากตอม่อ BTS บ้ างเล็กน้ อย
16.00 – 16.30 จะเกิดเป็ นเงาจากแนวรางรถไฟฟ้า BTS พาดผ่านทังทางเท้
้
า
16.30 – 17.00 ได้ แดดที่พงุ่ ตํ่าเข้ ามาในแนวเฉียง แยงตาผู้ที่สญ
ั จรพอสมควร
17.00 – 18.00 แสงแดดจะถูกอาคารอีกฝั่ งถนนบังจนเกิดเป็ นเงาตลอดช่วง

ภาพที่ 72 ภาพแสดงการใช้ งานทางเท้ าบริเวณพื ้นที่ศกึ ษา ก-1 (ภาพจาก Google Street View)
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ภาพที่ 73 ภาพแสดงการใช้ งานทางเท้ าบริเวณพื ้นที่ศกึ ษา ก-1 (ภาพจาก Google Street View)
4.2 ผลสํารวจพืน้ ที่ศึกษา ก-2 : ทางเท้ าหน้ าโรงพยาบาลกรุ งเทพคริสเตียน
สํารวจพื ้นที่ศกึ ษา ก-2 ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557
4.2.1 ผลการสํารวจทางด้ านกายภาพของพืน้ ที่ศึกษา ก-2
พื ้นที่ศกึ ษา ก-2 อยู่บริ เวณหน้ าอาคารของโรงพยาบาลกรุงเทพคริ สเตียน เป็ นทาง
เท้ าที่อยูใ่ นย่านธรุกิจและการค้ าขาย
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ภาพที่ 74 แสดงจุดที่เลือกในการศึกษาบริเวณหน้ าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
(ภาพจากโปรแกรม Google Earth)
พื ้นที่ศกึ ษา ก-2 มีขนาดความยาวของพื ้นที่ประมาณ 45 เมตร มีขอบเขตพื ้นที่ติด
กับอาคารของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นอาคาร 4 ชัน้ บริ เวณที่ตดิ กับทางเท้ า
มีการปลูกต้ นไม้ บนแนวรัว้ ตลอดแนว มีความกว้ างทางเท้ า 4.00 เมตร เป็ นพื ้นที่ทางเดินเท้ ากว้ าง
1.20 เมตร มีแนวสาธารณูปโภคและแนวปลูกต้ นไม้ ใหญ่กว้ าง 1.20 เมตร มีแนวหลุมปลูกไม้ เลื ้อย
1.60 เมตร โดยมีพื ้นที่ระหว่างหลุมปลูกกับเขตที่ดิน 0.70 เมตร มีพื ้นผิวทางเท้ าเป็ นกระเบื ้อง
คอนกรี ตเรี ยบ
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ภาพที่ 75 รูปตัดพื ้นที่ศกึ ษา ก-2
- มีป้ายจราจรในระดับสูง จํานวน 1 ต้ น ห่างจากขอบถนน 0.40 เมตร เสาสูงประมาณ 7 เมตร
- มีเสาไฟส่องทางเดินเท้ า จํานวน 2 ต้ น มีระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 22 เมตร ห่างจากขอบ
ถนน 0.60 เมตร เสามีความสูงประมาณ 3 เมตร
- มีต้ งู านระบบ จํานวน 1 ตู้ ขนาด 1.00x2.00x1.40 เมตรห่างจากขอบถนน 1.00 เมตร
- มีป้ายโฆษณา จํานวน 2 ป้าย ห่างจากขอบถนน 0.60 เมตร มีขนาดแผ่นป้ายประมาณ
1.20x1.50 เมตร
- มีทางเดินข้ ามถนน 1 แห่ง ไม่มีการลดระดับคันขอบทางเท้ า
- มีการนําเอาสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงใต้ ดนิ เรี ยบร้ อยแล้ ว

93

ภาพที่ 76 รูปทัศนียภาพแสดงอุปกรณ์ประกอบทางเท้ าและบรรยากาศโดยรวม

ภาพที่ 77 รูปทัศนียภาพแสดงอุปกรณ์ประกอบทางเท้ าและบรรยากาศโดยรวม
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4.2.2 ผลการสํารวจทางด้ านพืชพรรณของพืน้ ที่ศึกษา ก-2
มีการปลูกต้ นไม้ ชิดริ มถนนคือต้ นประดู่องั สนา จํานวน 9 ต้ น มีขนาดลําต้ น
ประมาณ 0.15-0.30 เมตร มีขนาดพุม่ ใบกว้ าง 3-4 เมตร ซึง่ ถัดจากแนวถนนเข้ ามา 0.70 เมตร มี
ความห่างระหว่างต้ นประมาณ 6-8 เมตร มีขนาดหลุมปลูก 0.90x0.90 เมตร ไม่มีแผ่นปิ ดปาก
หลุม แต่มีคนั ขอบปูนล้ อมรอบหลุมปลูก โดยที่คนั ขอบปูนยกสูงขึ ้นมา 0.15 เมตร คันอยู่ปนู ห่าง
จากขอบถนน 0.30 เมตร
ต้ นประดู่องั สนาในพื ้นที่ศึกษา ก-1 นี ้ มีความสมบูรณ์ ของลําต้ นและกิ่งก้ าน
ค่อนข้ างตํ่า มีความสมบูรณ์ของพุ่มใบตํ่า มีโครงสร้ างและกิ่งก้ านที่ค่อนข้ างตํ่า ถูกตัดแต่งกิ่งก้ าน
และใบออกจนเกือบจะกุดด้ วน ให้ ร่มเงาและความร่มรื่ นได้ น้อยมาก

ภาพที่ 78 - 79 รูปภาพต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ก-2
มีการปลูกไม้ เลื ้อยชิดริ มอาคารข้ างเคียงคือต้ นการเวก จํานวน 7 ซุ้ม มีขนาดลําต้ น
ประมาณ 0.05-0.10 เมตร มีขนาดพุ่มใบกว้ าง 1.5-2 เมตร ซึง่ ถัดจากแนวอาคารเข้ ามา 0.70
เมตร มีความห่างระหว่างต้ นประมาณ 6-8 เมตร มีขนาดหลุมปลูก 0.80x0.80 เมตร ไม่มีแผ่นปิ ด
ปากหลุม แต่มีบล็อคปูนชนิดพรุ นเรี ยงอยู่เต็มหลุมปลูก หลุมปลูกอยู่ห่างจากขอบอาคาร 0.70
เมตร โครงไม้ เลื ้อยเป็ นโครงเหล็กขนาด 1.20x1.20 เมตร สูง 2.40 เมตร
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ภาพที่ 80 - 81 รูปภาพไม้ เลื ้อยในพื ้นที่ศกึ ษา ก-2

ภาพที่ 82 รูปตัดแสดงระยะการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-2
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ภาพที่ 83 รูปผังของพื ้นที่ศกึ ษา ก-2

ภาพที่ 84 รูปตัด D แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-2
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ภาพที่ 85 รูปตัด E แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-2

ภาพที่ 86 รูปตัด F แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-2
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4.2.3 ผลการสํารวจทางด้ านการใช้ พืน้ ที่ของพืน้ ที่ศึกษา ก-2
ผลการสํารวจพื ้นที่ศกึ ษา ก-2 ในแง่ของการใช้ พื ้นที่ และการทํากิจกรรมบนพื ้นที่
ศึกษา ของผู้ใช้ งานทางเท้ า ได้ ผลดังตารางต่อไปนี ้
ช่ วงเวลา

ความหนาแน่ นใน
การใช้ งาน

ผู้ใช้ งาน

กิจกรรมการใช้ งาน

เช้ า
6.00 - 9.00

ค่อนข้ างมาก

พนักงานออฟฟิ ส, แพทย์ พยาบาล
ผู้ป่วย, ผู้ใช้ แรงงาน

สาย
9.00 - 11.00

น้ อยถึงปานกลาง

พนักงานออฟฟิ ส, ผู้ป่วย, ผู้ใช้ แรงงาน

เที่ยง
11.00 - 13.00

ปานกลาง

บ่ าย
13.00 - 16.00

ปานกลาง

การสัญจรทางเท้ า, การ
ข้ ามถนน
การสัญจรทางเท้ า, การ
ข้ ามถนน
การสัญจรทางเท้ า, การ
ข้ ามถนน, การค้ าขาย
การสัญจรทางเท้ า, การ
ข้ ามถนน, การค้ าขาย

เย็น
16.00 - 19.00

มาก

คํ่า
19.00 - 22.00

ปานกลางถึง
ค่อนข้ างมาก

พนักงานออฟฟิ ส, แพทย์ พยาบาล
ผู้ป่วย, ผู้ใช้ แรงงาน, พ่อค้ า แม่ค้า
ผู้ป่วย, ผู้ใช้ แรงงาน, นักท่องเที่ยว,
พ่อค้ า แม่ค้า
พนักงานออฟฟิ ส, แพทย์ พยาบาล
ผู้ป่วย, ผู้ใช้ แรงงาน, พ่อค้ า แม่ค้า,
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว, พ่อค้ า แม่ค้า

การสัญจรทางเท้ า, การ
ข้ ามถนน, การค้ าขาย
การสัญจรทางเท้ า,
การค้ าขาย

ตารางที่ 10 ตารางแสดงการใช้ พื ้นที่ของพื ้นที่ศกึ ษา ก-2
้ น
ในพื ้นที่ศึกษา ก-2 นี ้มีการค้ าขายช่วงบ่าย-เย็น โดยมีแผงลอยขายของตังเป็
ระยะ ขนาดของแผงลอยประมาณ 1.2 x 1.8 เมตร ตังอยู
้ บ่ ริ เวณริ มทางเท้ าชิดขอบถนนและบนทาง
เท้ าชิดขอบเขตอาคาร เหลือทางเดินตรงกลางประมาณ 1.20 เมตร และมีรถเข็นขายของเข็นเข้ ามา
ขายของเป็ นช่วงๆ จอดอยูบ่ ริ เวณริ มทางเท้ าชิดขอบถนน
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4.2.4 ผลการสํารวจทางด้ านแสงและเงาในพืน้ ที่ของพืน้ ที่ศึกษา ก-2

ภาพที่ 87 รูปผังแสดงทิศทางการรับแดดของทางเท้ าพื ้นที่ศกึ ษา ก-2
6.00 – 9.00
9.30 – 10.00
10.00 – 14.00
14.00 - 16.00

16.00 – 18.00

พื ้นที่ทางเท้ าจะรับแดดในตอนเช้ าที่เฉียงเข้ ามาในระดับตํ่าทะลุผ่านทรงพุ่มของ
ต้ นประดูท่ ี่ถกู ยกสุงขึ ้น
จะเกิดเป็ นเงาจากแนวรางรถไฟฟ้า BTS พาดผ่านทังทางเท้
้
า
ทางเท้ าบริ เวณนี ้จะได้ รับแดดในแนวตังฉาก
้
จะได้ ร่มเงาจากต้ นประดูไ่ ด้ ไม่มากนัก
เพราะพุม่ ใบถูกตัดจนกุดด้ วน ทําให้ คนที่ใช้ พื ้นที่ต้องกางร่มเพื่อกันแดดกันร้ อน
ได้ รับแดดช่วงบ่ายเพียงบางส่วนทางด้ านซ้ ายมือที่เฉียงเข้ ามาเท่านัน้ พื ้นที่ทางเท้ าที่เหลือจะถูกอาคารของโรงพยาบาลกรุ งเทพคริ สเตียนบังแดด เกิดเป็ น
เงาตลอดช่วงที่เหลือ
แสงแดดจะถูกอาคารทางซ้ ายมือของพื ้นที่และอาคารของโรงพยาบาลกรุ งเทพคริ สเตียนบังจนเกิดเป็ นเงาตลอดช่วง
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ภาพที่ 88 ภาพแสดงการบรรยากาศใช้ งานทางเท้ าบริ เวณพื ้นที่ศกึ ษา ก-2

ภาพที่ 89 - 90 ภาพแสดงการบรรยากาศใช้ งานทางเท้ าบริเวณพื ้นที่ศกึ ษา ก-2
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ภาพที่ 91 รูปผังทางเท้ าบริ เวณพื ้นที่ศกึ ษา ก-2

ภาพที่ 92 รูปอุปกรณ์งานระบบทางเท้ าบริเวณพื ้นที่ศกึ ษา ก-2
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4.3 ผลสํารวจพืน้ ที่ศึกษา ข-1 : ทางเท้ าหน้ าสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ, วัดปทุมวนาราม
สํารวจพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
4.3.1 ผลการสํารวจทางด้ านกายภาพของพืน้ ที่ศึกษา ข-1
พื ้นที่ศกึ ษา ข-1 จุดนี ้มีสองฝั่ งตรงข้ ามกัน จุดแรกอยู่บริ เวณหน้ าสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ จุดที่สองอยูบ่ ริเวณป้ายรถเมล์หน้ าวัดปทุมวนาราม เป็ นทางเท้ าที่อยู่ในย่านพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว มีทางเดิน Skywalk เชื่อมต่อสถานที่ใกล้ เคียง

ภาพที่ 93 แสดงจุดที่เลือกในการศึกษาบริ เวณหน้ าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ, วัดปทุมวนาราม
(ภาพจากโปรแกรม Google Earth)
พื ้นที่ศกึ ษา ข-1 มีขนาดความยาวของพื ้นที่ประมาณ 40 เมตร จุดแรกทางเท้ า
หน้ าสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีขอบเขตพื ้นที่ติดกับรั่วของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งมีความ
กว้ างทางเท้ า 4.00 เมตร เป็ นพื ้นที่ทางเดินเท้ ากว้ าง 1.90 เมตร มีแนวสาธารณูปโภคและแนว
ปลูกต้ นไม้ กว้ าง 1.30 เมตร และเป็ นแนวปลูกต้ นไม้ พ่มุ ชิดรัว้ สํานักงานตํารวจแห่งชาติกว้ าง 0.80
เมตร มีพื ้นผิวทางเท้ าเป็ นบล็อคคอนกรี ตเรี ยบ
จุดที่สองทางเท้ าบริ เวณป้ายรถเมล์หน้ าวัดปทุมวนาราม มีขอบเขตติดกับรัว้ ของ
วัดปทุมวนาราม ซึง่ มีความกว้ างทางเท้ า 4.00 เมตร เป็ นพื ้นที่ทางเดินเท้ ากว้ าง 2.00 เมตร มีแนว
สาธารณูปโภคและแนวปลูกต้ นไม้ กว้ าง 1.20 เมตร และเป็ นแนวปลูกต้ นไม้ พ่มุ ชิดรัว้ สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติกว้ าง 0.80 เมตร มีพื ้นผิวทางเท้ าเป็ นบล็อคคอนกรี ตเรี ยบ

103

ทางเดิน Skywalk เป็ นทางเดินยกระดับลอยฟ้า โดยทางเดินยกระดับ Skywalk
เชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าและห้ างสรรพสินค้ าใกล้ เคียง มีสถานที่ที่เชื่อมต่อกับทางเดิน Skywalk ดังนี ้
สถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม ห้ างสรรพสินค้ า Siam Paragon ห้ างสรรพสินค้ า Central World
ห้ างสรรพสินค้ าอัมริ นทร์ พลาซ่า ห้ างสรรพสินค้ าเกสรพลาซ่า และอาคารมณียาเซ็นเตอร์

ภาพที่ 94 รูปตัดพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (ทางเท้ าหน้ าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ)

ภาพที่ 95 รูปตัดพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (ทางเท้ าหน้ าวัดปทุมวนาราม)
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ทางเท้ าหน้ าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
- มีป้ายจราจรในระดับสูง จํานวน 1 ต้ น ห่างจากขอบถนน 0.90 เมตร เสาสูงประมาณ 6 เมตร
- มีป้ายจราจรในระดับสายตา จํานวน 1 ต้ น ห่างจากขอบถนน 0.50 เมตร มีขนาดแผ่นป้าย
1.20x1.20 เมตร
- มีเสาไฟส่องถนน จํานวน 2 ต้ น มีระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 25 เมตร ห่างจากขอบถนน
0.80 เมตร เสามีความสูงประมาณ 8 เมตร
- มีเสาไฟส่องทางเดินเท้ า จํานวน 6 ต้ น มีระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 4-8 เมตร ห่างจากขอบ
ถนน 0.40 เมตร เสามีความสูงประมาณ 3 เมตร
- มีป้ายโฆษณา จํานวน 1 ป้าย ห่างจากขอบถนน 1.50 เมตร มีขนาดแผ่นป้ายประมาณ
1.00x1.50 เมตร
- มีป้ายจอด TAXI จํานวน 1 ป้าย คัดทางเท้ าเว้ าเป็ นที่จอดรถกว้ าง 1.80 เมตร เหลือพื ้นที่ทางเดิน
เท้ ากว้ าง 1.40 เมตร
- มีถงั ขยะสาธารณะ จํานวน 1 ถัง ห่างจากขอบถนน 0.30 เมตร
- มีการนําเอาสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงใต้ ดนิ เรี ยบร้ อยแล้ ว

ภาพที่ 96 รูปตัดทางเดินเท้ าพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (ทางเท้ าหน้ าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ)
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ภาพที่ 97 รู ปผังแสดงระยะต้ นไม้ และอุปกรณ์ ประกอบทางเท้ า (ทางเท้ าหน้ าสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ)

ภาพที่ 98 รู ปผังแสดงระยะต้ นไม้ และอุปกรณ์ ประกอบทางเท้ า (ทางเท้ าหน้ าสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ)
ทางเท้ าหน้ าวัดปทุมวนาราม
- มีป้ายจราจรในระดับสายตา จํานวน 1 ต้ น ห่างจากขอบถนน 0.60 เมตร มีขนาดแผ่นป้าย
0.40x0.60 เมตร
- มีเสาไฟส่องถนน จํานวน 2 ต้ น มีระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 25 เมตร ห่างจากขอบถนน
0.80 เมตร เสามีความสูงประมาณ 8 เมตร
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- มีเสาไฟส่องทางเดินเท้ า จํานวน 2 ต้ น มีระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 20 เมตร ห่างจากขอบ
ถนน 0.60 เมตร เสามีความสูงประมาณ 3 เมตร
- มีต้ โู ทรศัพท์ จํานวน 2 ตู้ ขนาด 1.00x1.00x2.00 เมตร ตังชิ
้ ดริมรัว้ วัดปทุมวนาราม
- มีต้ งู านระบบ จํานวน 2 ตู้ ขนาด 0.50x1.20x1.60 เมตรห่างจากขอบถนน 2.30 เมตร
- มีป้ายโฆษณา จํานวน 1 ป้าย ห่างจากขอบถนน 1.20 เมตร มีขนาดแผ่นป้ายประมาณ
1.00x1.50 เมตร
- มีป้ายรถเมล์จํานวน 3 ป้าย ห่างจากขอบถนน 2.80 เมตร
- มีรัว้ ถนนยาวประมาณ 6 เมตร ถัดจากป้ายรถเมล์ ห่างจากขอบถนน 0.15 เมตร
- มีการนําเอาสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงใต้ ดนิ เรี ยบร้ อยแล้ ว

ภาพที่ 99 รูปตัดทางเดินเท้ าพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (ทางเท้ าหน้ าวัดปทุมวนาราม)
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ภาพที่ 100 รูปผังแสดงระยะอุปกรณ์ประกอบทางเท้ า (ทางเท้ าหน้ าวัดปทุมวนาราม)

ภาพที่ 101 รูปผังแสดงระยะต้ นไม้ และอุปกรณ์ประกอบทางเท้ า (ทางเท้ าหน้ าวัดปทุมวนาราม)
4.3.2 ผลการสํารวจทางด้ านพืชพรรณของพืน้ ที่ศึกษา ข-1
จุดแรกหน้ าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มี การปลูกต้ นไม้ ชิดริ มถนนคือต้ นประดู่
อังสนา จํานวน 6 ต้ น มีขนาดลําต้ นประมาณ 0.15-0.25 เมตร มีขนาดพุ่มใบกว้ าง 2.50-4.00
เมตร ซึง่ ถัดจากแนวถนนเข้ ามา 0.75 เมตร มีความห่างระหว่างต้ นประมาณ 3.50-5.00 เมตร มี
ขนาดหลุมปลูก 0.80x0.80 เมตร ไม่มีแผ่นปิ ดปากหลุม ไม่มีคนั ขอบปูนล้ อมรอบหลุมปลูก หลุม
ปลูกอยูห่ ่างจากขอบถนน 0.30 -0.60 เมตร

108

ต้ นประดู่องั สนาในพื ้นที่ศกึ ษา ก-1 นี ้ มีความสมบูรณ์ของลําต้ นและกิ่งก้ านปาน
กลาง-มาก มีความสมบูรณ์ของพุม่ ใบพอสมควร มีโครงสร้ างและกิ่งก้ านที่คอ่ นข้ างสมบูรณ์ ไม่เคย
ถูกตัดกิ่งก้ านมาก่อน เพราะต้ นไม้ ยงั มีขนาดไม่ใหญ่นกั ให้ ร่มเงาและความร่มรื่ นได้ เล็กน้ อย
มีการปลูกไม้ พมุ่ ริมรัว้ สํานักงานตําตวจแห่งชาติ คือต้ นแก้ ว มีความสูง 1.20 เมตร
มีความกว้ างหลุมปลูก 0.80 เมตร มีการยกคันขอบหลุมปลูกขึ ้นมา 0.10 เมตร
และมีการปลูกไม้ พ่มุ ระยะที่สองในกระบะปูน คือต้ นเข็ม มีความสูง 0.30 เมตร มี
ความกว้ างกระบะปลูก 0.50 เมตร มีการยกขอบกระบะขึ ้นมา 0.15 เมตร

ภาพที่ 102 รูปภาพไม้ ยืนต้ นและไม้ พมุ่ ในพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (ทางเท้ าหน้ าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ)
จุดที่ สองหน้ า วัดปทุม วนาราม มี ก ารปลูก ต้ นไม้ ชิดริ มถนนคือต้ น ประดู่อัง สนา
จํานวน 3 ต้ น มีขนาดลําต้ นประมาณ 0.15-0.25 เมตร มีขนาดพุ่มใบกว้ าง 2.50-4.00 เมตร ซึง่
ถัดจากแนวถนนเข้ ามา 0.70 เมตร มีความห่างระหว่างต้ นประมาณ 5.00 เมตร มีขนาดหลุมปลูก
0.80x0.80 เมตร ไม่มีแผ่นปิ ดปากหลุม ไม่มีคนั ขอบปูนล้ อมรอบหลุมปลูก แต่มีบล็อคซีเมนต์ชนิด
พรุนครอบหลุมปลูกอยู่ หลุมปลูกอยูห่ ่างจากขอบถนน 0.30 เมตร
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ต้ นประดู่องั สนาในพื ้นที่ศกึ ษา ก-1 นี ้ มีความสมบูรณ์ของลําต้ นและกิ่งก้ านน้ อย
ถึงปานกลาง มีความสมบูรณ์ ของพุ่มใบน้ อยถึงปานกลาง มีโครงสร้ างและกิ่งก้ านที่สมบูรณ์ ไม่
มากนัก เคยถูกตัดกิ่ งก้ านมาก่อน ทัง้ ที่ต้นไม้ ยังมีขนาดไม่ใหญ่นัก ให้ ร่มเงาและความร่ มรื่ นได้
เล็กน้ อย
มีการปลูกไม้ พ่มุ ริ มรัว้ วัดปทุมวนาราม คือต้ นเข็ม มีความสูง 0.30 เมตร มีความ
กว้ างหลุมปลูก 0.80 เมตร มีการยกคันขอบหลุมปลูกขึ ้นมา 0.10 เมตร

ภาพที่ 103 - 104 รูปภาพไม้ ยืนต้ นในพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (ทางเท้ าหน้ าวัดปทุมวนาราม)
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ภาพที่ 105 รูปผังของพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (ทางเท้ าหน้ าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ)

ภาพที่ 106 รูปตัด G แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (ทางเท้ าหน้ าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ)
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ภาพที่ 107 รูปตัด H แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (ทางเท้ าหน้ าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ)

ภาพที่ 108 รูปตัด I แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (ทางเท้ าหน้ าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ)
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ภาพที่ 109 รูปผังของพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (ทางเท้ าหน้ าวัดปทุมวนาราม)

ภาพที่ 110 รูปตัด J แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (ทางเท้ าหน้ าวัดปทุมวนาราม)
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ภาพที่ 111 รูปตัด K แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (ทางเท้ าหน้ าวัดปทุมวนาราม)

ภาพที่ 112 รูปตัด L แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (ทางเท้ าหน้ าวัดปทุมวนาราม)
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4.3.3 ผลการสํารวจทางด้ านการใช้ พืน้ ที่ของพืน้ ที่ศึกษา ข-1
4.3.3.1 ผลการสํารวจทางด้ านการใช้ พื ้นที่ของพื ้นที่ศึกษา ข-1 (หน้ าสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ)
ผลการสํารวจพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 ในแง่ของการใช้ พื ้นที่ และการทํากิจกรรมบนพื ้นที่
ศึกษา ของผู้ใช้ งานทางเท้ า ได้ ผลดังตารางต่อไปนี ้
ช่ วงเวลา
เช้ า
6.00 - 9.00
สาย
9.00 - 11.00
เที่ยง
11.00 - 13.00
บ่ าย
13.00 - 16.00
เย็น
16.00 - 19.00
คํ่า
19.00 - 22.00

ความหนาแน่ นใน
การใช้ งาน

ผู้ใช้ งาน

กิจกรรมการใช้ งาน

ปานกลาง

ผู้ใช้ แรงงาน, เจ้ าหน้ าที่ตํารวจ, นักเรี ยน,
นักศึกษา, คนทัว่ ไป

การสัญจรทางเท้ า, การ
เชื่อมต่อคมนาคม

น้ อย

นักศึกษา, นักท่องเที่ยว, ประชาชนทัว่ ไป

การสัญจรทางเท้ า

ปานกลาง
ปานกลาง

เจ้ าหน้ าที่ตํารวจ, นักท่องเที่ยว,
ประชาชนทัว่ ไป, นักศึกษา
นักท่องเที่ยว, ประชาชนทัว่ ไป, นักศึกษา
, นักเรี ยน

ปานกลาง

นักท่องเที่ยว, ประชาชนทัว่ ไป

น้ อย

ผู้ใช้ แรงงาน, ประชาชนทัว่ ไป

การสัญจรทางเท้ า
การสัญจรทางเท้ า, การ
เชื่อมต่อคมนาคม
การสัญจรทางเท้ า, การ
เชื่อมต่อคมนาคม
การสัญจรทางเท้ า

ตารางที่ 11 ตารางแสดงการใช้ พื ้นที่ของพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (ทางเท้ าหน้ าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ)
ในพื ้นที่ศึกษา ข-1 (ทางเท้ าหน้ าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ) ตรงจุดนี ้ไม่มีการ
ค้ าขายริ มทางเท้ าใดๆ ทังสิ
้ ้น
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ภาพที่ 113 ภาพแสดงการบรรยากาศใช้ งานทางเท้ าบริเวณพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (หน้ าสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ)
4.3.3.2 ผลการสํารวจทางด้ านการใช้ พื ้นที่ของพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (หน้ าวัดปทุมวนา
ราม)
ผลการสํารวจพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 ในแง่ของการใช้ พื ้นที่ และการทํากิจกรรมบนพื ้นที่
ศึกษา ของผู้ใช้ งานทางเท้ า ได้ ผลดังตารางต่อไปนี ้

ช่ วงเวลา

ความหนาแน่ นใน
การใช้ งาน

ผู้ใช้ งาน

กิจกรรมการใช้ งาน

เช้ า
6.00 - 9.00

ปานกลาง

ผู้ใช้ แรงงาน, พระสงฆ์, ผู้มาปฏิบตั ิธรรม
, นักเรี ยน, นักศึกษา

สาย
9.00 - 11.00

น้ อยถึงปานกลาง

นักท่องเที่ยว, ประชาชนทัว่ ไป

เที่ยง
11.00 - 13.00

ปานกลาง

พนักงานออฟฟิ ส, นักท่องเที่ยว,
ประชาชนทัว่ ไป, นักศึกษา, แม่ค้า

การสัญจรทางเท้ า, การ
เชื่อมต่อคมนาคม
การสัญจรทางเท้ า, การ
เชื่อมต่อคมนาคม
การสัญจรทางเท้ า, การ
เชื่อมต่อคมนาคม, การค้ า
ขาย
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บ่ าย
13.00 - 16.00

มาก

เย็น
16.00 - 19.00

ปานกลางถึงมาก

คํ่า
19.00 - 22.00

น้ อยถึงปานกลาง

การสัญจรทางเท้ า, การ
นักท่องเที่ยว, ประชาชนทัว่ ไป, นักศึกษา
เชื่อมต่อคมนาคม, การค้ า
, แม่ค้า
ขาย
พนักงานออฟฟิ ส, นักท่องเที่ยว,
การสัญจรทางเท้ า, การ
ประชาชนทัว่ ไป, นักเรี ยน, นักศึกษา, เชื่อมต่อคมนาคม, การค้ า
แม่ค้า
ขาย
การสัญจรทางเท้ า, การ
ผู้ใช้ แรงงาน, ประชาชนทัว่ ไป
เชื่อมต่อคมนาคม

ตารางที่ 12 ตารางแสดงการใช้ พื ้นที่ของพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (ทางเท้ าหน้ าวัดปทุมวนาราม)
ในพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (ทางเท้ าหน้ าวัดปทุมวนาราม) นี ้มีการค้ าขายช่วงเที่ยง-เย็น
โดยมีรถเข็นขายของเข็นเข้ ามาขายของเป็ นช่วงๆ จอดอยูบ่ ริเวณริ มทางเท้ าชิดขอบถนน

ภาพที่ 114 รู ปทัศนียภาพแสดงการบรรยากาศใช้ งานทางเท้ าบริ เวณพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (หน้ าวัดปทุมวนาราม)
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ภาพที่ 115 - 116 ภาพแสดงการบรรยากาศใช้ งานทางเท้ าบริ เวณพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (หน้ าวัดปทุม
วนาราม)
4.3.4 ผลการสํารวจทางด้ านแสงและเงาในพืน้ ที่ของพืน้ ที่ศึกษา ข-1

ภาพที่ 117 รู ปผังแสดงทิศทางการรับแดดของทางเท้ าพื ้นที่ศึกษา ข-1 (หน้ าสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ)
6.00 – 9.00 พื ้นที่ทางเท้ าจะได้ รับแดดในช่วงเช้ าเฉียงเข้ ามาในระดับตํ่าที่ทะลุต้นประดูเ่ ข้ ามา
09.00 – 11.00 จะได้ รับแดดช่วงสายที่สอ่ งลงมาบนพื ้นที่ทางเท้ าเกิดร่มเงาจากต้ นไม้ เล็กน้ อย
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11.00 - 14.00 ทางเท้ าบริเวณนี ้จะได้ รับแดดในแนวตังฉาก
้
จะได้ ร่มเงาจากต้ นประดูไ่ ด้ ไม่มากนัก
เพราะพุม่ ใบยังไม่หนาแน่น ต้ นประดูย่ งั มีขนาดที่ไม่ใหญ่
14.00 – 17.00 ได้ รับแดดบ่ายที่เฉียงสวนมาตลอดเวลา เกิดความร้ อนในพื ้นที่และแยงตาผู้ใช้ งาน
17.00 – 18.00 แสงแดดจะลดความแรงลงไป ลดความร้ อนและผลกระทบที่เกิดขึ ้นบนทางเท้ า

ภาพที่ 118 รูปผังแสดงทิศทางการรับแดดของทางเท้ าพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (หน้ าวัดปทุมวนาราม)
6.00 – 9.00
9.00 – 11.00
11.00 – 13.00

14.00 - 17.00
17.00 – 18.00

พื ้นที่ทางเท้ าจะรับแดดในตอนเช้ าที่เฉียงเข้ ามาในระดับตํ่าทะลุผ่านทรงพุ่มของ
ต้ นประดูท่ ี่ถกู ยกสุงขึ ้น
จะได้ รับแดดช่วงสายที่สอ่ งลงมาบนพื ้นที่ทางเท้ า
ทางเท้ าบริเวณนี ้จะได้ รับแดดในแนวตังฉาก
้
จะได้ ร่มเงาจากต้ นประดูไ่ ด้ ไม่มากนัก
เพราะต้ นไม้ มีขนาดเล็กและโปร่ ง จะมีร่มเงาแค่บริ เวณใต้ ชายคาป้ายรถประจําทางเท่านัน้
ได้ รับแดดบ่ายที่เฉียงสวนมาตลอดเวลา เกิดความร้ อนในพื ้นที่และแยงตาผู้ใช้ งาน
แสงแดดจะลดความรุ นแรงและถูกสะพานลอย และสถานี BTS สยาม บังจนเป็ น
เงาพาดผ่าน
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4.4 ผลสํารวจพืน้ ที่ศึกษา ค-1 : ทางเท้ าหน้ าองค์ การ UNESCO
สํารวจพื ้นที่ศกึ ษา ค-1 ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
4.4.1 ผลการสํารวจทางด้ านกายภาพของพืน้ ที่ศึกษา ค-1
พื ้นที่ศกึ ษา ค-1 อยู่บริ เวณหน้ าองค์การ UNESCO เป็ นทางเท้ าที่อยู่ในย่านที่พกั
อาศัย

ภาพที่ 119 แสดงจุดที่เลือกในการศึกษาบริเวณหน้ าองค์การ UNESCO
(ภาพจากโปรแกรม Google Earth)
พื ้นที่ศกึ ษา ค-1 มีขนาดความยาวของพื ้นที่ประมาณ 45 เมตร มีขอบเขตพื ้นที่ติด
กับรัว้ ขององค์การ UNESCO ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่สีเขียวเปิ ดโล่งมีรัว้ กันบริ
้ เวณขอบเขตที่ดิน มี
ความกว้ างทางเท้ า 4.00 เมตร เป็ นพื ้นที่ทางเดินเท้ ากว้ าง 1.65 เมตร มีแนวสาธารณูปโภคและ
แนวปลูกต้ นไม้ กว้ าง 1.05 เมตร มีพื ้นที่ปลูกไม้ พ่มุ สองระดับชิดขอบรัว้ กว้ าง 1.30 เมตร มีพื ้นผิว
ทางเท้ าเป็ นบล็อคซีเมนต์เรี ยบ
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ภาพที่ 120 รูปตัดทางเท้ าพื ้นที่ศกึ ษา ค-1

ภาพที่ 121 รูปตัดถนนพื ้นที่ศกึ ษา ค-1
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- มีเสาส่งไฟฟ้า จํานวน 2 ต้ น มีระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 32.00 เมตร ห่างจากขอบถนน
0.50 เมตร เสามีความสูงประมาณ 12.00 เมตร สายไฟฟ้ามีความสูง 10.00-12.00 เมตร มีความ
หนาแน่นสายน้ อย
- มีเสาส่งโทรศัพท์ จํานวน 3 ต้ น มีระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 16.00 เมตร ห่างจากขอบถนน
0.50 เมตร เสามีความสูงประมาณ 6.00 เมตร สายไฟฟ้ามีความสูง 5.00-6.00 เมตร มีความ
หนาแน่นสายมาก และไม่เป็ นระเบียบ
- มีป้ายจราจรในระดับสูง จํานวน 1 ต้ น ห่างจากขอบถนน 0.50 เมตร เสาสูงประมาณ 7 เมตร
- มีป้ายจราจรในระดับสายตา จํานวน 2 ต้ น ห่างจากขอบถนน 0.50-1.20 เมตร มีขนาดแผ่นป้าย
0.40x1.20 เมตร
- มีเสาไฟส่องทางเดินเท้ า จํานวน 3 ต้ น มีระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 13.00-15.00 เมตร ห่าง
จากขอบถนน 0.50 เมตร เสามีความสูงประมาณ 3 เมตร
- มีต้ คู วบคุมจราจรและงานระบบ จํานวน 1 ตู้ ห่างจากขอบถนน 0.30 เมตร
- มีป้ายโฆษณา จํานวน 1 ป้าย ห่างจากขอบถนน 0.60 เมตร มีขนาดแผ่นป้ายประมาณ
1.00x1.50 เมตร
- มีถงั ขยะสาธารณะ จํานวน 1 ถัง ห่างจากขอบถนน 0.40 เมตร
- มีป้ายรถเมล์ จํานวน 1 ป้าย ห่างจากขอบถนน 3.00 เมตร

ภาพที่ 122 รูปตัดแสดงระยะอุปกรณ์ประกอบทางเท้ าในพื ้นที่ศกึ ษา ค-1
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4.4.2 ผลการสํารวจทางด้ านพืชพรรณของพืน้ ที่ศึกษา ค-1
มีการปลูกต้ นไม้ ชิดริมถนนคือต้ นประดูอ่ งั สนา จํานวน 4 ต้ น มีขนาดลําต้ นไม่เกิน
0.30 เมตร มีขนาดพุม่ ใบกว้ าง 2.00-3.50 เมตร ซึง่ อยู่ถดั จากแนวถนนเข้ ามา 0.50 เมตร มีความ
ห่างระหว่างต้ นประมาณ 5-6 เมตร มีขนาดหลุมปลูก 0.90x0.90 เมตร ไม่มีแผ่นปิ ดปากหลุม แต่มี
คันขอบปูนล้ อมรอบหลุมปลูก โดยที่คนั ขอบปูนยกสูงขึ ้นมา 0.20 เมตร คันอยู่ปนู ห่างจากขอบ
ถนน 0.15 เมตร
ต้ นประดูอ่ งั สนาในพื ้นที่ศกึ ษา ค-1 นี ้ มีความสมบูรณ์ของลําต้ นและกิ่งก้ านตํ่า มี
ความสมบูรณ์ ของพุ่มใบตํ่า มีโครงสร้ างกิ่งก้ านที่ค่อนข้ างบาง ไม่หนาแน่น เพราะถูกตัดแต่งไป
พอสมควร ทรงพุม่ และใบค่อนข้ างกระจัดกระจายไม่หนาแน่นมากนัก ให้ ร่มเงาได้ บ้างเล็กน้ อย

ภาพที่ 123 - 124 รูปภาพต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ค-1
มีการปลูกไม้ เลื ้อยชิดริ มถนนคือต้ นการเวก จํานวน 1 ซุ้ม มีขนาดลําต้ นประมาณ
0.05-0.10 เมตร มีขนาดพุ่มใบกว้ าง 1.50 เมตร ซึง่ ถัดจากแนวถนนเข้ ามา 0.50 เมตร มีความ
ห่างระหว่างต้ นประมาณ 5.00 เมตร มีขนาดหลุมปลูก 0.80x0.80 เมตร ไม่มีแผ่นปิ ดปากหลุม แต่
มีบล็อคปูนชนิดพรุนเรี ยงอยูเ่ ต็มหลุมปลูก หลุมปลูกอยูห่ ่างจากขอบถนน 0.30 เมตร โครงไม้ เลื ้อย
เป็ นโครงเหล็กขนาด 1.20x8.00 เมตร สูง 2.40 เมตร
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ภาพที่ 125 รูปภาพไม้ เลื ้อยและไม้ พมุ่ ในพื ้นที่ศกึ ษา ค-1
มีการปลูกไม้ พมุ่ ริมรัว้ ขององค์การ UNESCO คือต้ นเข็ม มีความสูง 1.00 เมตร มี
ความกว้ างหลุมปลูก 0.50 เมตร มีการยกคันขอบหลุมปลูกขึ ้นมา 0.10 เมตร
และมีการปลูกไม้ พมุ่ ระยะที่สองในหลุมปลูกเดียวกัน คือต้ นชาฮกเกี ้ยน มีความสูง
0.60 เมตร มีความกว้ างหลุมปลูก 0.40 เมตร มีการยกขอบกระบะขึ ้นมา 0.10

ภาพที่ 126 รูปผังของพื ้นที่ศกึ ษา ค-1
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ภาพที่ 127 รูปตัด M แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ค-1

ภาพที่ 128 รูปตัด N แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ค-1
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ภาพที่ 129 รูปตัด O แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ค-1
4.4.3 ผลการสํารวจทางด้ านการใช้ พืน้ ที่ของพืน้ ที่ศึกษา ค-1
ผลการสํารวจพื ้นที่ศกึ ษา ค-1 ในแง่ของการใช้ พื ้นที่ และการทํากิจกรรมบนพื ้นที่
ศึกษา ของผู้ใช้ งานทางเท้ า ได้ ผลดังตารางต่อไปนี ้

ช่ วงเวลา
เช้ า
6.00 - 9.00
สาย
9.00 - 11.00
เที่ยง
11.00 - 13.00
บ่ าย
13.00 - 16.00
เย็น
16.00 - 19.00

ความหนาแน่ นใน
การใช้ งาน

ผู้ใช้ งาน

กิจกรรมการใช้ งาน

ปานกลาง

นักเรี ยน, ผู้ปกครอง, คนทํางานทัว่ ไป,
ชาวบ้ าน

การสัญจรทางเท้ า, การ
เปลี่ยนการคมนาคม

เบาบาง

ชาวบ้ าน, ประชาชนทัว่ ไป

การสัญจรทางเท้ า

เบาบางถึงปานกลาง

คนทํางานทัว่ ไป, ชาวบ้ าน, ประชาชน
ทัว่ ไป

การสัญจรทางเท้ า, การ
เปลี่ยนการคมนาคม

เบาบาง

ชาวบ้ าน, ประชาชนทัว่ ไป, นักท่องเที่ยว

การสัญจรทางเท้ า

ปานกลาง

นักเรี ยน, คนทํางานทัว่ ไป, ชาวบ้ าน,
ประชาชนทัว่ ไป

การสัญจรทางเท้ า, การ
เปลี่ยนการคมนาคม
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คํ่า
19.00 - 22.00

น้ อยมาก

คนทํางานทัว่ ไป, ชาวบ้ าน

ตารางที่ 13 ตารางแสดงการใช้ พื ้นที่ของพื ้นที่ศกึ ษา ค-1
ในพื ้นที่ศกึ ษา ค-1 นี ้ไม่มีการค้ าขายใดๆ บนทางเท้ า

ภาพที่ 130 รูปทัศนียภาพแสดงการใช้ พื ้นของพื ้นที่ศกึ ษา ค-1

ภาพที่ 131 - 132 รูปแสดงการใช้ พื ้นของพื ้นที่ศกึ ษา ค-1

การสัญจรทางเท้ า
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4.4.4 ผลการสํารวจทางด้ านแสงและเงาในพืน้ ที่ของพืน้ ที่ศึกษา ค-1

ภาพที่ 133 รูปผังแสดงทิศทางการรับแดดของทางเท้ าพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (หน้ าวัดปทุมวนาราม)
6.00 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 - 11.00
11.00 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 17.30
17.30 – 18.00

พื ้นที่ทางเท้ าจะได้ รับแดดในช่วงเช้ าที่ไม่แรงนัก สาดทะลุตอม่อ BTS และแนว
ต้ นไม้ มาได้ พอสมควร
จะเกิดเป็ นเงาจากแนวรางรถไฟฟ้า BTS พาดผ่านทังทางเท้
้
า
จะได้ รับแดดช่วงสายที่สอ่ งลงมาบนพื ้นที่ทางเท้ า
ทางเท้ าบริ เวณนี ้จะได้ รับแดดในแนวตังฉาก
้
จะได้ ร่มเงาจากต้ นไม้ ได้ ไม่มากนัก
เพราะพุม่ ใบยังไม่หนาแน่น ต้ นประดูย่ งั มีขนาดที่ไม่ใหญ่
ได้ รับแดดช่วงบ่ายที่เฉี ยงเข้ ามาอย่างเต็มที่ ก่อให้ เกิดความร้ อมเป็ นอย่างมาก
จะได้ รับเงาจากต้ นไม้ ด้านในองค์การ UNESCO ได้ บ้าง
แดดบ่ายที่เฉียงมาจะถูกต้ นไม้ ใหญ่และอาคารที่อยู่ในองค์การ UNESCO ช่วยบัง
แดดได้ มากพอสมควร
แสงแดดจะถูกอาคารและต้ นไม้ ใหญ่ภายในองค์การ UNESCO บังจนเกิดเป็ นเงา
ตลอดช่วง
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4.5 ผลสํารวจพืน้ ที่ศึกษา ค-2 : ทางเท้ าหน้ าสหกรณ์ เอกมัย
สํารวจพื ้นที่ศกึ ษา ค-2 ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
4.5.1 ผลการสํารวจทางด้ านกายภาพของพืน้ ที่ศึกษา ค-2
พื ้นที่ศกึ ษา ค-2 อยู่บริ เวณหน้ าร้ านสหกรณ์เอกมัย เป็ นทางเท้ าที่อยู่ในย่านที่พกั
อาศัยและการค้ า

ภาพที่ 134 แสดงจุดที่เลือกในการศึกษาบริเวณหน้ าสหกรณ์เอกมัย
(ภาพจากโปรแกรม Google Earth)
พื ้นที่ศกึ ษา ค-2 มีขนาดความยาวของพื ้นที่ประมาณ 45 เมตร มีขอบเขตพื ้นที่ติด
กับพื ้นที่ภายนอกของสหกรณ์เอกมัย ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่เปิ ดโล่งยกระดับบริ เวณขอบเขตที่ดิน
ของสหกรณ์เอกมัน มีความกว้ างทางเท้ า 4.00 เมตร เป็ นพื ้นที่ทางเดินเท้ ากว้ าง 1.44 เมตร มีแนว
สาธารณูปโภคและแนวปลูกต้ นไม้ กว้ าง 1.20 เมตร มีพื ้นที่ปลูกไม้ พ่มุ สองระดับชิดขอบรัว้ กว้ าง
1.26 เมตร มีพื ้นผิวทางเท้ าเป็ นบล็อคซีเมนต์เรี ยบ
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ภาพที่ 135 รูปตัดถนนพื ้นที่ศกึ ษา ค-2

ภาพที่ 136 รูปตัดทางเท้ าพื ้นที่ศกึ ษา ค-2
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- มีเสาส่งไฟฟ้า จํานวน 2 ต้ น มีระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 32.00 เมตร ห่างจากขอบถนน
0.50 เมตร เสามีความสูงประมาณ 12.00 เมตร สายไฟฟ้ามีความสูง 10.00-12.00 เมตร มีความ
หนาแน่นสายน้ อย
- มีเสาส่งโทรศัพท์ จํานวน 3 ต้ น มีระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 16.00 เมตร ห่างจากขอบถนน
0.50 เมตร เสามีความสูงประมาณ 6.00 เมตร สายไฟฟ้ามีความสูง 5.00-6.00 เมตร มีความ
หนาแน่นสายมาก และไม่เป็ นระเบียบ
- มีป้ายจราจรในระดับสูง จํานวน 1 ต้ น ห่างจากขอบถนน 0.50 เมตร เสาสูงประมาณ 7 เมตร
- มีป้ายจราจรในระดับสายตา จํานวน 2 ต้ น ห่างจากขอบถนน 0.50-3.20 เมตร มีขนาดแผ่นป้าย
0.80x1.20 เมตร
- มีต้ โู ทรศัพท์ จํานวน 2 ตู้ ขนาด 1.00x1.00x2.00 เมตร ห่างจากขอบถนน 0.20 เมตร
- มีป้ายโฆษณา จํานวน 2 ป้าย ห่างจากขอบถนน 0.60 เมตร มีขนาดแผ่นป้ายประมาณ
1.00x1.50 เมตร
- มีถงั ขยะสาธารณะ จํานวน 1 ถัง ห่างจากขอบถนน 0.40 เมตร
- มีป้ายจอด TAXI จํานวน 1 ป้าย คัดทางเท้ าเว้ าเป็ นที่จอดรถกว้ าง 1.80 เมตร เหลือพื ้นที่ทางเดิน
เท้ ากว้ าง 1.00 เมตร

ภาพที่ 137 รูปทัศนียภาพแสดงระยะอุปกรณ์ประกอบทางเท้ าในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2
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ภาพที่ 138 รูปทัศนียภาพแสดงอุปกรณ์ประกอบทางเท้ าและบรรยากาศในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2
4.5.2 ผลการสํารวจทางด้ านพืชพรรณของพืน้ ที่ศึกษา ค-2
มีการปลูกต้ นไม้ ชิดริมถนนคือต้ นประดูอ่ งั สนา จํานวน 4 ต้ น มีขนาดลําต้ นไม่เกิน
0.25 เมตร มีขนาดพุม่ ใบกว้ าง 2.00-3.50 เมตร ซึง่ อยู่ถดั จากแนวถนนเข้ ามา 0.50 เมตร มีความ
ห่างระหว่างต้ นประมาณ 3.50-10.00 เมตร มีขนาดหลุมปลูก 0.90x0.90 เมตร ไม่มีแผ่นปิ ดปาก
หลุม ไม่มีคนั ขอบปูนล้ อมรอบหลุม
ต้ นประดูอ่ งั สนาในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2 นี ้ มีความสมบูรณ์ของลําต้ นและกิ่งก้ านตํ่า มี
ความสมบูรณ์ ของพุ่มใบตํ่า มีโครงสร้ างกิ่งก้ านที่ค่อนข้ างบาง ไม่หนาแน่น เพราะถูกตัดแต่งไป
พอสมควร ทรงพุม่ และใบค่อนข้ างกระจัดกระจายไม่หนาแน่นมากนัก ให้ ร่มเงาได้ บ้างเล็กน้ อย
มีต้นประดูอ่ งั สนาขนาดใหญ่ซงึ่ เป็ นต้ นไม้ เดิมในพื ้นที่ อยูบ่ ริเวณรอยเชื่อมขอบเขต
ทางเท้ ากับขอบเขตที่ดินของสหกรณ์เอกมัย มีขนาดลําต้ น 0.50-0.80 เมตร มีขนาดพุ่มใบกว้ าง
5.00-8.00 เมตร ซึง่ อยู่ถดั จากแนวถนนเข้ ามา 3.80-4.20 เมตร มีความห่างระหว่างต้ นประมาณ
10.00 เมตร มีขนาดหลุมปลูก 1.20x1.20 เมตร ไม่มีแผ่นปิ ดปากหลุม ไม่มีคนั ขอบปูนล้ อมรอบ
หลุม
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ภาพที่ 139 - 141 รูปภาพต้ นประดูใ่ นพื ้นที่ศกึ ษา ค-2

ภาพที่ 142 - 143 รูปภาพต้ นประดูท่ ี่มีอยูเ่ ดิมในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2
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มีการจัดสวนหย่อมขนาดเล็กบนทางเท้ า ชิดกับขอบเขตถนน มีการใช้ ไม้ พ่มุ และ
ไม้ กระถาง มีคนั ดินขึ ้นมาปิ ดทางเท้ าทับไปกับหลุมปลูกต้ นไม้ ใหญ่ โดยมีขอบคันปูนสูงขึ ้นมา 0.20
เมตร

ภาพที่ 144 รูปภาพสวนหย่อมบนทางเท้ าในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2
(รูปจากโปรแกรม Google Street View)
มีการปลูกไม้ เลื ้อยชิดริ มถนนคือต้ นการเวก จํานวน 1 ซุ้ม มีขนาดลําต้ นประมาณ
0.05-0.10 เมตร มีขนาดพุ่มใบกว้ าง 1.50 เมตร ซึง่ ถัดจากแนวถนนเข้ ามา 0.50 เมตร มีความ
ห่างระหว่างต้ นประมาณ 5.00 เมตร มีขนาดหลุมปลูก 0.80x0.80 เมตร ไม่มีแผ่นปิ ดปากหลุม แต่
มีบล็อคปูนชนิดพรุนเรี ยงอยูเ่ ต็มหลุมปลูก หลุมปลูกอยูห่ ่างจากขอบถนน 0.30 เมตร โครงไม้ เลื ้อย
เป็ นโครงเหล็กขนาด 1.20x5.00 เมตร สูง 2.40 เมตร
มีการปลูกไม้ พ่มุ ริ มขอบเขตทางเท้ า คือต้ นเข็ม มีความสูง 0.70 เมตร มีความ
กว้ างหลุมปลูก 1.16 เมตร มีการยกคันขอบหลุมปลูกขึ ้นมา 0.10 เมตร
และมีการปลูกไม้ พมุ่ ระยะที่สองในหลุมปลูกเดียวกัน คือต้ นชาฮกเกี ้ยน มีความสูง
0.40 เมตร
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ภาพที่ 145 - 146 รูปภาพซุ้มไม้ เลื ้อยในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2

ภาพที่ 147 รูปผังของพื ้นที่ศกึ ษา ค-2
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ภาพที่ 148 รูปตัด M แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ค-1

ภาพที่ 149 รูปตัด M แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ค-1
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ภาพที่ 150 รูปตัด M แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ค-1

ภาพที่ 151 รูปตัด M แสดงทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ค-1
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4.5.3 ผลการสํารวจทางด้ านการใช้ พืน้ ที่ของพืน้ ที่ศึกษา ค-2
ผลการสํารวจพื ้นที่ศกึ ษา ค-2 ในแง่ของการใช้ พื ้นที่ และการทํากิจกรรมบนพื ้นที่
ศึกษา ของผู้ใช้ งานทางเท้ า ได้ ผลดังตารางต่อไปนี ้
ช่ วงเวลา
เช้ า
6.00 - 9.00
สาย
9.00 - 11.00
เที่ยง
11.00 - 13.00
บ่ าย
13.00 - 16.00
เย็น
16.00 - 19.00
คํ่า
19.00 - 22.00

ความหนาแน่ นใน
การใช้ งาน

ผู้ใช้ งาน

กิจกรรมการใช้ งาน

ปานกลาง

นักเรี ยน, ผู้ปกครอง, คนทํางานทัว่ ไป,
ชาวบ้ าน

การสัญจรทางเท้ า, การ
เปลี่ยนการคมนาคม

เบาบาง

ชาวบ้ าน, ประชาชนทัว่ ไป

การสัญจรทางเท้ า

ปานกลาง

คนทํางานทัว่ ไป, ชาวบ้ าน, ประชาชน
ทัว่ ไป

การสัญจรทางเท้ า, การ
เปลี่ยนการคมนาคม

ปานกลาง

ชาวบ้ าน, ประชาชนทัว่ ไป, นักท่องเที่ยว

การสัญจรทางเท้ า

ปานกลางถึง
ค่อนข้ างมาก

นักเรี ยน, คนทํางานทัว่ ไป, ชาวบ้ าน,
ประชาชนทัว่ ไป

การสัญจรทางเท้ า, การ
เปลี่ยนการคมนาคม

เบาบาง

คนทํางานทัว่ ไป, ชาวบ้ าน

การสัญจรทางเท้ า

ตารางที่ 14 ตารางแสดงการใช้ พื ้นที่ของพื ้นที่ศกึ ษา ค-2
ในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2 นี ้ไม่มีการค้ าขายใดๆ บนทางเท้ า

ภาพที่ 152 รูปภาพบรรยากาศโดยรวมในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2
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ภาพที่ 153 - 154 รูปภาพการใช้ พื ้นที่และบรรยากาศโดยรวมในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2

ภาพที่ 155 รูปผังการใช้ พื ้นที่และบรรยากาศโดยรวมในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2
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ภาพที่ 156 รูปตัดแสดงการใช้ พื ้นที่และบรรยากาศโดยรวมในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2

ภาพที่ 157 รูปทัศนียภาพแสดงการใช้ พื ้นที่และบรรยากาศโดยรวมในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2
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4.5.4 ผลการสํารวจทางด้ านแสงและเงาในพืน้ ที่ของพืน้ ที่ศึกษา ค-2

ภาพที่ 158 รูปผังแสดงทิศทางการรับแดดของทางเท้ าพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (หน้ าวัดปทุมวนาราม)
6.00 – 9.00
9.00 – 11.00
11.00 – 13.00

13.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 17.30
17.30 – 18.00

พื ้นที่ทางเท้ าจะเป็ นเงาตลาดช่วง เพราะแสงแดดที่ส่องมาจะถูกอาคารสหกรณ์
เอกมัยบดบัง
จะได้ รับแดดช่วงสายที่สอ่ งลงมาบนพื ้นที่ทางเท้ า
จะได้ ร่มเงาจากต้ นไม้ บนทางเท้ าได้
ทางเท้ าบริ เวณนี ้จะได้ รับแดดในแนวตังฉาก
้
ไม่มากนัก เพราะพุ่มใบยังไม่หนาแน่น ต้ นประดู่ยงั มีขนาดที่ไม่ใหญ่ แต่จะได้ ร่ม
เงาจากต้ นไม้ ขนาดใหญ่ที่อยูบ่ ริเวณขอบเขตพื ้นที่ลากกลางแจ้ งของสหกรณ์
เอกมัยได้ คอ่ นข้ างมาก
ได้ รับแดดช่วงบ่ายที่เฉี ยงเข้ ามาอย่างเต็มที่ ก่อให้ เกิดความร้ อมเป็ นอย่างมาก
ได้ รับเงาจากต้ นประดูแ่ ละแนวไม้ เลื ้อยได้ บ้างเล็กน้ อย
จะเกิดเป็ นเงาจากแนวรางรถไฟฟ้า BTS พาดผ่านทังทางเท้
้
า
ได้ แดดที่พงุ่ ตํ่าเข้ ามาในแนวเฉียง สร้ างความร้ อนในพื ้นที่ได้ พอสมควร
แสงแดดจะเริ่ มลดความรุ นแรงและความร้ อนลง ความร้ อนบนทางเท้ าลดลง มี
ความผ่อนคลายมากขึ ้น
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4.6 สรุ ปผลการสํารวจพืน้ ที่ศึกษา
จากผลการสํารวจพื ้นที่ศกึ ษาในจุดต่างๆ สามารถนํามาสรุ ปเป็ นแผนภูมิเปรี ยบเทียบ และ
ตารางเปรี ยบเทียบ ได้ ดงั ต่อไปนี ้
4.6.1 สรุ ปผลการสํารวจพืน้ ที่ศึกษาทางด้ านการใช้ พนื ้ ที่
4.6.1.1 ตารางสรุ ปด้ านการใช้ พนื ้ ที่ของแต่ ละพืน้ ที่ศึกษา
พื ้นที่ศกึ ษา ก-1 (ทางเท้ าหน้ าอาคารสีบญ
ุ เรื อง๑ CP-ALL 7-Eleven)
ย่ านและ
ธรรมชาติและแก่ น
กิจกรรมและการใช้
ประเภท
ของพืน้ ที่
พืน้ ที่ทางเท้ า
ของทางเท้ า
เป็ นทางเท้ าใน ธรรมชาติของถนนสีลม ทางเท้ าบริเวณนี ้เป็ น
ย่านธุรกิจและ คือ เป็ นถนนธุรกิจที่
บริเวณที่มีการเปลี่ยน
การเชื่อมต่อ
สําคัญแห่งหนึง่ เป็ น
ถ่ายการคมนาคมจาก
คมนาคม
ถนนที่รองรับการสัญจร รถไฟฟ้า BTS สูก่ ารเดิน
ทางเท้ าที่มีผ้ คู น
เท้ า ทางเท้ าบริ เวณนี ้
พลุกพล่าน มีการใช้ งาน จะต้ องรองรับการเดิน
เป็ นจํานวนมาก และ
เท้ าที่พลุกพล่านรวดเร็ว
รวดเร็ ว
เพื่อกระจายไปยัง
สถานที่ตา่ งๆ ที่ตงอยู
ั้ ่
บนถนนเส้ นนี ้
ตารางที่ 15 ตารางสรุปด้ านการใช้ พื ้นที่ของพื ้นที่ศกึ ษา ก-1

ผู้ใช้ และความ
หนาแน่ นในการใช้
พืน้ ที่ทางเท้ า
กลุม่ ผู้ใช้ งานในพื ้นที่
บริเวณนี ้ ได้ แก่ นักธุรกิจ
พนักงานคนทํางาน
นักเรี ยน ครู ผู้ปกครอง
นักท่องเที่ยว ฯลฯ โดยมี
ผู้ใช้ งานหนาแน่นตลอด
วัน
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พื ้นที่ศกึ ษา ก-2 (ทางเท้ าหน้ าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน)
ย่ านและ
ธรรมชาติและแก่ น
กิจกรรมและการใช้
ประเภท
ของพืน้ ที่
พืน้ ที่ทางเท้ า
ของทางเท้ า
เป็ นทางเท้ าใน ธรรมชาติของถนนสีลม ทางเท้ าบริเวณนี ้เป็ น
ย่านธุรกิจ
คือ เป็ นถนนธุรกิจสาย บริ เวณที่มีการสัญจร
สําคัญ เป็ นถนนที่
ทางเท้ า การค้ าขายผ่าน
รองรับการสัญจรทาง
แผงลอยและรถเข็น ทาง
เท้ าที่มีผ้ คู นใช้ งานเป็ น เท้ าบริเวณนี ้จะต้ อง
จํานวนมาก
รองรับการเดินเท้ าที่
พลุกพล่าน

ผู้ใช้ และความ
หนาแน่ นในการใช้
พืน้ ที่ทางเท้ า
กลุม่ ผู้ใช้ งานในพื ้นที่
บริ เวณนี ้ ได้ แก่ นักธุรกิจ
พนักงานคนทํางาน
แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย
ผู้ใช้ แรงงาน
นักท่องเที่ยว พ่อค้ า
แม่ค้า ฯลฯ โดยมี
ผู้ใช้ งานหนาแน่นเป็ น
ช่วงๆ เกือบตลอดทังวั
้ น

ตารางที่ 16 ตารางสรุปด้ านการใช้ พื ้นที่ของพื ้นที่ศกึ ษา ก-2
พื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (ทางเท้ าหน้ าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ)
ย่ านและ
ธรรมชาติและแก่ น
กิจกรรมและการใช้
ประเภท
ของพืน้ ที่
พืน้ ที่ทางเท้ า
ของทางเท้ า
เป็ นทางเท้ าใน ธรรมชาติของถนน
นอกเหนือจากกิจกรรม
ย่านพาณิชย- พระราม 1 คือ เป็ นถนน การเดินเท้ าแล้ ว ทาง
กรรม
การค้ าขายที่สาํ คัญสาย เท้ าบริ เวณนี ้มีทางขึ ้น
หนึง่ ประกอบด้ วย
สะพานลอยที่เชื่อมกับ
ห้ างสรรพสินค้ าหลาย Skywalk และป้ายรถ
แห่ง และย่านการ
TAXI พื ้นที่บริเวณนี ้จึง
ค้ าขายสยามสแควร์
ทําหน้ าที่เปลีย่ นถ่าย
แต่พื ้นที่ศกึ ษาบริเวณนี ้ รูปแบบการคมนาคม
จะมีทางเดิน Skywalk ด้ วย
ทีทําหน้ าที่เชื่อมพื ้นที่
การค้ าและรถไฟฟ้า

ผู้ใช้ และความ
หนาแน่ นในการใช้
พืน้ ที่ทางเท้ า
กลุม่ ผู้ใช้ งานในพื ้นที่
บริ เวณนี ้ ได้ แก่ ผู้ใช้
แรงงาน นักเรียน
นักศึกษา นักท่องเที่ยว
ตํารวจ และประชาชน
ทัว่ ไป
ทางเท้ าบริเวณนี ้มีความ
หนาแน่นในการใช้ งาน
ปานกลาง
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BTS เข้ าด้ วยกัน ทาง
เท้ าในบริ เวณนี ้จึงทํา
หน้ าที่รองรับการสัญจร
ของผู้ใช้ ในจุดประสงค์
อื่น ที่นอกเหนือจากการ
เชื่อมการค้ าขาย
ตารางที่ 17 ตารางสรุปด้ านการใช้ พื ้นที่ของพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ)
พื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (ทางเท้ าหน้ าวัดปทุมวนาราม)
ย่ านและ
ผู้ใช้ และความ
ธรรมชาติและแก่ น
กิจกรรมและการใช้
ประเภทของ
หนาแน่ นในการใช้
ของพืน้ ที่
พืน้ ที่ทางเท้ า
ทางเท้ า
พืน้ ที่ทางเท้ า
เป็ นทางเท้ าใน ธรรมชาติของถนน
นอกเหนือจากกิจกรรม กลุม่ ผู้ใช้ งานในพื ้นที่
ย่านพาณิชย- พระราม 1 คือ เป็ นถนน การเดินเท้ าแล้ ว ทาง
บริเวณนี ้ ได้ แก่
กรรมและการ การค้ าขายที่สาํ คัญสาย เท้ าบริ เวณนี ้มีทางขึ ้น พระสงฆ์ ผู้ใช้ แรงงาน
เชื่อมต่อ
สะพานลอยที่เชื่อมกับ พนักงาน นักเรี ยน
หนึง่ ประกอบด้ วย
คมนาคม
นักศึกษา นักท่องเที่ยว
ห้ างสรรพสินค้ าหลาย Skywalk และป้ายรถ
ประจําทางขนาดใหญ่ พ่อค้ าแม่ค้า และ
แห่ง และย่านการ
ประชาชนทัว่ ไป
(ติดกัน 3 ป้าย) พื ้นที่
ค้ าขายสยามสแควร์
ทางเท้ าบริเวณนี ้มีความ
แต่พื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณนี ้ บริ เวณนี ้จึงทําหน้ าที่
จะมีทางเดิน Skywalk เปลี่ยนถ่าย รูปแบบการ หนาแน่นในการใช้ งาน
คมนาคมด้ วย และมีการ ปานกลางถึง
ทีทําหน้ าที่เชื่อมพื ้นที่
ค้ าขายบนทางเท้ าด้ วย ค่อนข้ างมาก
การค้ าและรถไฟฟ้า
รถเข็นขนาดเล็ก ขายนํ ้า
BTS เข้ าด้ วยกัน ทาง
ขายผลไม้ ขายขนม เป็ น
เท้ าในบริ เวณนี ้จึงทํา
หน้ าที่รองรับการสัญจร ต้ น
ของผู้ใช้ ในจุดประสงค์
อื่น ที่นอกเหนือจากการ
เชื่อมการค้ าขาย
ตารางที่ 18 ตารางสรุปด้ านการใช้ พื ้นที่ของพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (วัดปทุมวนาราม)
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พื ้นที่ศกึ ษา ค-1 (ทางเท้ าหน้ าองค์การ UNESCO)
ย่ านและ
ประเภท
ธรรมชาติและแก่ นของพืน้ ที่
ของทางเท้ า
เป็ นทางเท้ า ธรรมชาติของถนนสุขมุ วิท เป็ น
ในย่านที่พกั ถนนที่มีความหลาก-หลายในการ
อาศัย
ใช้ พื ้นที่ทงช่
ั ้ วงพื ้นที่สํานักงาน
ห้ างสรรพสินค้ า สถานที่สาธารณะ
ต่างๆ แต่แก่นหลักของถนน
สุขมุ วิทคือ เป็ นถนนที่เป็ นที่พกั
อาศัยของคนเมือง จึงเป็ นถนนที่มี
การสัญจรทางเท้ าที่คอ่ นข้ างสงบ
ไม่วนุ่ วาย คนไม่พลุกพล่านมาก
นัก

ผู้ใช้ และความ
กิจกรรมและการใช้
หนาแน่ นในการใช้
พืน้ ที่ทางเท้ า
พืน้ ที่ทางเท้ า
กลุม่ ผู้ใช้ งานในพื ้นที่
สถานที่สาํ คัญใน
บริ เวณนี ้ ได้ แก่
บริเวณใกล้ เคียง
นักเรี ยน ครู
ประกอบไปด้ วย
ผู้ปกครอง ผู้ใช้
โรงเรี ยน องค์การ
แรงงาน ชาวบ้ าน
ยูเนสโก้ ศูนย์
การศึกษา สนามกีฬา นักท่องเที่ยว และ
คอนโดมิเนียม สถานี ประชาชนทัว่ ไป
ขนส่ง ทางเท้ าบริเวณ โดยมีผ้ ใู ช้ งาน
นี ้จึงเป็ นทางเดิน
หนาแน่นปานกลาง
สัญจรระหว่างเอกมัย ในบางช่วงเวลา
กับทองหล่อ
นอกจากการเดิน
สัญจรแล้ ว ยังมีป้าย
รถประจําทางใน
บริเวณนี ้ด้ วย
ตารางที่ 19 ตารางสรุปด้ านการใช้ พื ้นที่ของพื ้นที่ศกึ ษา ค-1
พื ้นที่ศกึ ษา ค-2 (ทางเท้ าหน้ าสหกรณ์เอกมัย)
ย่ านและ
ธรรมชาติและแก่ น
กิจกรรมและการใช้
ประเภทของ
ของพืน้ ที่
พืน้ ที่ทางเท้ า
ทางเท้ า
เป็ นทางเท้ าใน ธรรมชาติของถนน
สถานที่สาํ คัญในบริ เวณ
ย่านที่พกั อาศัย สุขมุ วิท เป็ นถนนที่มี
ใกล้ เคียงประกอบไป
และการ
ความหลาก-หลายใน ด้ วย โรงเรี ยน ซอยเอก
เชื่อมต่อ
การใช้ พื ้นที่ทงช่
ั ้ วงพื ้นที่ มัย ศูนย์การศึกษา
คมนาคม
สํานักงาน
คอนโดมิเนียม สถานี

ผู้ใช้ และความ
หนาแน่ นในการใช้
พืน้ ที่ทางเท้ า
กลุม่ ผู้ใช้ งานในพื ้นที่
บริ เวณนี ้ ได้ แก่ นักเรี ยน
ครูผ้ ปู กครอง คนทํางาน
ผู้ใช้ แรงงาน ชาวบ้ าน
นักท่องเที่ยว และ
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ห้ างสรรพสินค้ า สถานที่ ขนส่ง สถานี BTS ทาง
สาธารณะต่างๆ แต่แก่น เท้ าบริเวณนี ้จึงเป็ น
หลักของถนนสุขมุ วิทคือ ทางเดินสัญจรเชื่อมต่อ
เป็ นถนนที่เป็ นที่พกั
พื ้นที่ใกล้ เคียงกับซอย
อาศัยของคนเมือง จึง เอกมัยและสถานี
เป็ นถนนที่มีการสัญจร รถไฟฟ้าเอกมัย
ทางเท้ าที่คอ่ นข้ างสงบ
ไม่วนุ่ วาย คนไม่
พลุกพล่านมากนัก
ตารางที่ 20 ตารางสรุปด้ านการใช้ พื ้นที่ของพื ้นที่ศกึ ษา ค-1

ประชาชนทัว่ ไป
โดยมีผ้ ใู ช้ งานหนาแน่น
ปานกลางถึง
ค่อนข้ างมากในบาง
ช่วงเวลา

4.6.1.2 สรุ ปผู้ใช้ งานและความหนาแน่ นในการใช้ พนื ้ ที่

ภาพที่ 159 รูปแผนภูมิแท่งแสดงความหนาแน่นของผู้ใช้ พื ้นที่ บนพื ้นที่ศกึ ษาต่างๆ
(1 คะแนน = หนาแน่นน้ อยที่สดุ , 10 คะแนน = หนาแน่นมากที่สดุ )
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พืน้ ที่ศกึ ษา
/ ช่ วงเวลา

เช้ า
(6.00 - 9.00)

สาย
(9.00 - 11.00)

เที่ยง
(11.00 - 13.00)

ก-1
ศาลาแดงซอย
คอนแวนต์
นักเรี ยน,
ผู้ปกครอง,
พนักงานออฟ
ฟิ ส, พ่อค้ า
แม่ค้า , ผู้ที่
เปลี่ยนการ
เดินทาง
พนักงานออฟ
ฟิ ส, พ่อค้ า
แม่ค้า, ผู้ที่
เปลี่ยนการ
เดินทาง
พนักงานออฟ
ฟิ ส, พ่อค้ า
แม่ค้า

นักเรี ยน,
บ่ าย
ผู้ปกครอง,
(13.00 - 16.00) นักท่องเที่ยว,
พ่อค้ า แม่ค้า
พนักงานออฟ
ฟิ ส,
นักท่องเที่ยว,
เย็น
พ่อค้ า แม่ค้า, ผู้
(16.00 - 19.00)
ที่เปลี่ยนการ
เดินทาง
นักท่องเที่ยว,
คํ่า
(19.00 - 22.00) พ่อค้ า แม่ค้า

ก-2
รพ.กรุ งเทพ
คริสเตียน

ข-1
สํานักงาน
ตํารวจ
แห่ งชาติ

ข-1
วัดปทุมวนาราม

ค-1
UNESCO

ค-2
สหกรณ์ เอกมัย

พนักงานออฟ
ฟิ ส, แพทย์
พยาบาล ผู้ป่วย,
ผู้ใช้ แรงงาน

ผู้ใช้ แรงงาน,
เจ้ าหน้ าที่ตํารวจ
, นักเรี ยน,
นักศึกษา, คน
ทัว่ ไป

ผู้ใช้ แรงงาน,
พระสงฆ์, ผู้มา
ปฏิบตั ิธรรม,
นักเรี ยน,
นักศึกษา

นักเรี ยน,
ผู้ปกครอง,
คนทํางานทัว่ ไป,
ชาวบ้ าน

นักเรี ยน,
ผู้ปกครอง,
คนทํางานทัว่ ไป,
ชาวบ้ าน

พนักงานออฟ
ฟิ ส, ผู้ป่วย, ผู้ใช้
แรงงาน

นักศึกษา,
นักท่องเที่ยว,
ประชาชนทัว่ ไป

นักท่องเที่ยว,
ประชาชนทัว่ ไป

ชาวบ้ าน,
ประชาชนทัว่ ไป

ชาวบ้ าน,
ประชาชนทัว่ ไป

พนักงานออฟ
ฟิ ส, แพทย์
พยาบาล ผู้ป่วย,
ผู้ใช้ แรงงาน,
พ่อค้ า แม่ค้า

เจ้ าหน้ าที่ตํารวจ
, นักท่องเที่ยว,
ประชาชนทัว่ ไป,
นักศึกษา

พนักงานออฟ
ฟิ ส,
นักท่องเที่ยว,
ประชาชนทัว่ ไป,
นักศึกษา,
แม่ค้า
ผู้ป่วย, ผู้ใช้
นักท่องเที่ยว,
นักท่องเที่ยว,
แรงงาน,
ประชาชนทัว่ ไป, ประชาชนทัว่ ไป,
นักท่องเที่ยว,
นักศึกษา,
นักศึกษา,
พ่อค้ า แม่ค้า
นักเรี ยน
แม่ค้า
พนักงานออฟ
นักท่องเที่ยว,
พนักงานออฟ
ฟิ ส, แพทย์
ประชาชนทัว่ ไป ฟิ ส,
พยาบาล ผู้ป่วย,
นักท่องเที่ยว,
ผู้ใช้ แรงงาน,
ประชาชนทัว่ ไป,
พ่อค้ า แม่ค้า,
นักเรี ยน,
นักท่องเที่ยว
นักศึกษา,
แม่ค้า
นักท่องเที่ยว,
ผู้ใช้ แรงงาน,
ผู้ใช้ แรงงาน,
พ่อค้ า แม่ค้า
ประชาชนทัว่ ไป ประชาชนทัว่ ไป

ตารางที่ 21 ตารางแสดงผู้ใช้ พื ้นที่ในช่วงเวลาต่างๆ บนทุกพื ้นที่ศกึ ษา

คนทํางานทัว่ ไป, คนทํางานทัว่ ไป,
ชาวบ้ าน,
ชาวบ้ าน,
ประชาชนทัว่ ไป ประชาชนทัว่ ไป

ชาวบ้ าน,
ชาวบ้ าน,
ประชาชนทัว่ ไป, ประชาชนทัว่ ไป,
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักเรี ยน,
คนทํางานทัว่ ไป,
ชาวบ้ าน,
ประชาชนทัว่ ไป

นักเรี ยน,
คนทํางานทัว่ ไป,
ชาวบ้ าน,
ประชาชนทัว่ ไป

คนทํางานทัว่ ไป, คนทํางานทัว่ ไป,
ชาวบ้ าน
ชาวบ้ าน
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จากแผนภูมิแสดงความหนาแน่นของผู้ใช้ พื ้นที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของการใช้ งาน
ในแต่ละพื ้นที่ออกมาเป็ นข้ อๆ ได้ ดงั นี ้
- แผนภูมิแท่งแสดงให้ เห็นว่าทางเท้ าในย่านธุรกิจและเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่ง (ก-1)
นันมี
้ ผ้ ใู ช้ งานหนาแน่นที่สดุ เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่รวบรวมสํานักงาน บริ ษัทห้ างร้ าน โรงเรี ยน ไว้ เป็ น
จํานวนมาก และยังเป็ นจุดที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง กับย่านธุรกิจแห่งนี ้ด้ วย
ส่วนทางเท้ าในย่านที่พกั อาศัย (ค-1 UNESCO) เป็ นทางเท้ าที่มีการใช้ งานน้ อยที่สดุ เนื่องจากบริบท
โดยรอบนัน้ ไม่มีสถานที่ที่มีผ้ ูคนใช้ งานหนาแน่นมากนัก มีเพียงที่ทําการขององค์การ UNESCO
และที่พกั อาศัยไม่กี่แห่งเท่านัน้
- พื ้นที่ที่มีปริมาณการใช้ งานหนาแน่น เรี ยงลําดับจากมากที่สดุ ไปน้ อยที่สดุ ได้ ดงั นี ้
1. ทางเท้ าในย่านธุรกิจและการเชื่อมต่อคมนาคม (ก-1 CP-ALL 7-11) (45 p.)
2. ทางเท้ าในย่านธุรกิจ (ก-2 รพ.กรุงเทพคริสเตียน) (35 p.)
3. ทางเท้ าในย่านพาณิชยกรรมและการเชื่อมต่อคมนาคม (ข-1 วัดปทุมฯ) (30 p.)
4. ทางเท้ าในย่านที่พกั อาศัยและการเชื่อมต่อคมนาคม (ค-2 สหกรณ์ฯ) (25 p.)
5. ทางเท้ าในย่านพาณิชยกรรม (ข-1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ) (19 p.)
6. ทางเท้ าในย่านที่พกั อาศัย (ค-1 UNESCO) (16 p.)
้ นไปในทิศทางเดียวกันทุกพื ้นที่ศกึ ษา คือ ช่วง
- ช่วงที่มีปริ มาณการใช้ พื ้นที่หนาแน่นนันเป็
เช้ า (6.00 – 9.00) และช่วงเย็น (16.00 – 19.00) เพราะเป็ นช่วงเวลาที่ผ้ ใู ช้ งานนันเดิ
้ นทางออกจาก
้
นไปทํากิจกรรม
ที่พกั เพื่อไปทํางานในสถานที่ต่างๆ และช่วงเย็น ซึ่งเป็ นช่วงเวลาเลิกงานนันแยกกั
ในสถานที่ตา่ งๆ และกลับบ้ าน
- ส่วนในช่วงเวลาที่มีการใช้ งานหนาแน่นรองลงมา คือ ช่วงเที่ยง (11.00 – 13.00) ซึง่ เป็ น
ช่วงพักเที่ยงที่ผ้ คู นออกมาใช้ พื ้นที่เพื่อสัญจรไปยังสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน และทําธุระ
ส่วนตัวในช่วงเวลาพักเที่ยง
- ช่วงสาย (9.00 – 11.00) เป็ นช่วงที่มีผ้ ใู ช้ งานเบาบางลง เพราะผ่านช่วงเวลาเร่ งรี บ เวลา
เข้ าทํางงาน เวลาเข้ าโรงเรี ยนไปแล้ ว ยกเว้ นทางเท้ าในย่านธุรกิจและการเชื่อมต่อคมนาคม (ก- 1
CP-ALL) ที่ยงั มีการใช้ งานพื ้นที่ค่อนข้ างมาก เพราะโดยรอบของพื ้นที่ ก-1 นี ้ นอกจากจะเป็ น
สํ า นัก งานของบริ ษั ท ต่ า งๆ แล้ ว ยัง มี ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ร้ านค้ า โรงแรม แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และ
ร้ านอาหารอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
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- ในช่วงเวลาบ่าย (13.00 – 16.00) นัน้ จะเห็นได้ ว่าทางเท้ าในย่านพาณิชยกรรมและการ
เชื่ อ มต่อ คมนาคม นัน้ มี ผ้ ูใช้ ง านมากที่ สุด เนื่ อ งจากอยู่ใกล้ ห้ างสรรพสิน ค้ า และพื น้ ที่ เ ชื่ อมต่อ
คมนาคมที่มีการใช้ งานตลอดวัน และมีความหนาแน่นมากขึ ้นในช่วงบ่าย
- ในช่วงเวลาคํ่านัน้ (19.00 – 22.00) ทุกพื ้นที่จะมีความหนาแน่นลดลงจนเข้ าขันเบาบาง
้
เพราะผู้ใช้ งานส่วนใหญ่ได้ กลับเข้ าที่พกั อาศัยจนเกือบหมดแล้ ว ยกเว้ นทางเท้ า ก-1, ก-2 ที่มี
สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งค้ าขายที่เปิ ดรับนักท่องเที่ยวในตอนกลางคืน
- จากข้ อมูลข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า ทางเท้ าที่เป็ นจุดเชื่อมต่อการคมนาคมสาธารณะอยู่ใน
บริ เวณ จะมีผ้ ทู ี่มาใช้ งานมากขึ ้นในเวลาเร่งด่วน (เช้ า-เย็น) เนื่องจากผู้ใช้ งานจะต้ องผ่านมาใช้ งาน
เพื่อเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมตอนออกไปทํางานและกลับเข้ าที่พกั
ความสัมพันธ์ ของแสงแดดที่ส่งผลต่อการใช้ พื ้นที่ การใช้ พื ้นที่ทํากิจกรรมต่างๆ นัน้ มี
ความสัมพันธ์กบั แสงแดดที่สอ่ งพื ้นที่ทางเท้ าดังนี ้
- พื ้นที่ทางเท้ า ก-2 (รพ.กรุงเทพคริ สเตียน) ในช่วงสายถึงช่วงบ่ายนันไม่
้ มีการตังแผงขาย
้
ของบนพื ้นที่ทางเท้ า เพราะได้ รับผลกระทบจากแสงแดดที่สอ่ งทางเท้ าในบริ เวณนี ้ พอถึงช่วงที่ทาง
เท้ าได้ รับร่มเงาจากอาคารของโรงพยาบาลกรุงเทพคริ สเตียน พ่อค้ าแม่ค้าก็จะมาตังแผงขายของใน
้
พื ้นที่นี ้ทันที
- พื ้นที่ทางเท้ า ก-1 (CP-ALL) ปกติแล้ วจะมีการใช้ งานที่หนาแน่นตลอดวัน แต่มีช่วงเวลา
หนึ่งที่มีการใช้ งานเบาบางลงอย่างเห็นได้ ชดั คือช่วงเวลาบ่าย เพราะเป็ นช่วงที่แสงแดดตอนบ่าย
ส่องทางเท้ าบริ เวณนี ้อย่างเต็มที่
- จากการสํารวจทําให้ เห็นได้ ว่าความร้ อนจากแสงแดดส่งผลกระทบต่อการใช้ งานบนทาง
เท้ า ทําให้ ผ้ ใู ช้ งานบางส่วนนันหลี
้ กเลี่ยงที่จะใช้ งานในช่วงเวลาที่ได้ รับแดด ทําให้ กิจกรรมบนทาง
เท้ าในช่วงเวลาดังกล่าวนันเบาบางลงได้
้
การรองรับกิจกรรมการใช้ งานในช่วงที่มีผ้ ูใช้ งานหนาแน่นที่สุดในแต่ละพื ้นที่นัน้ มีความ
สะดวกในการใช้ งานแตกต่างกันไปดังนี ้
- พื ้นที่ ก-1 (CP-ALL) ที่มีช่องทางเดินกว้ างที่สดุ แต่ในช่วงที่มีการใช้ งานพื ้นที่นนแออั
ั ้ ดไป
้ ดขัด ไม่ลื่นไหล เกิดอุปสรรในการสัญจร
ด้ วยผู้คนที่มาใช้ พื ้นที่นี ้ ทําให้ การสัญจรบนทางเท้ านันติ
และพื ้นที่ทางเท้ านี ้ยังต้ องรองรับกิจกรรมที่หลายหลาย เช่น การหยุดยืนรอ การค้ าขาย จึงทําให้
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พื ้นที่ทางเท้ า ก-1 นี ้ ไม่สามารถรองรับกับกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงที่มีการใช้ งานสูงสุดได้ อย่าง
เพียงพอ
- พื ้นที่ ก-2 (รพ.กรุงเทพคริสเตียน) ในช่วงเวลาเย็นนัน้ มีการตังแผงลอยค้
้
าขายตลอดสอง
ข้ างทางของช่องทางเดิน ทําให้ ช่องทางเดินที่กว้ างเพียง 1.20 เมตร นันไม่
้ สามารถสัญจรได้ อย่าง
สะดวก เกิดการติดขัด แสดงให้ เห็นว่าพื ้นที่ช่องทางเดินที่กว้ างเพียง 1.20 เมตรนัน้ ไม่สามารถ
ตอบสนองกับกิจกรรมสองกิจกรรม (การค้ าขายและการสัญจร) ได้ ในช่วงที่มีผ้ คู นใช้ งานเป็ นจํานวน
มาก
- ในพื ้นที่ศึกษาอื่นๆ ในช่วงเวลาที่มีผ้ ูคนใช้ งานสูงสุดนันเกิ
้ ดความชลอตัวในการสัญจร
บ้ าง แต่ไม่ถึงกับเกิดอุปสรรคติดขัดหรื อเกิดเป็ นปั ญหาในการใช้ งานทางเท้ าแต่อย่างใด เพราะพื ้นที่
ศึกษาอื่นๆ นัน้ ปริ มาณการใช้ งานบนทางเท้ านันมี
้ ความเบาบางกว่าพื ้นที่ ก-1 และ ก-2
4.6.2 สรุ ปผลการสํารวจพืน้ ที่ศึกษาทางด้ านกายภาพ
4.6.2.1 แผนภูมิสรุ ปความกว้ างของทางเท้ า

ภาพที่ 160 รูปแผนภูมิแท่งแสดงความกว้ างด้ านกายภาพของพื ้นที่ศกึ ษาต่างๆ
้
จากแผนภูมิแสดงความกว้ างของทางเท้ าจะเห็นได้ ว่าพื ้นที่ทางเท้ า ก-1 (CP-ALL) นันมี
ความกว้ างน้ อยที่สดุ (3.40 ม.) แต่กลับมีความกว้ างของช่องทางเดินเท้ ากว้ างมากที่สดุ (2.20 ม.)
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เมื่อเทียบกับทุกพืน้ ที่ แสดงให้ เห็นว่าความกว้ างของช่องทางเดินเท้ านัน้ สามารถแปลผกผันกับ
ขนาดความกว้ า งโดยรวมได้ เพื่ อ ให้ ส ามารถรองรั บ การใช้ ง านของผู้ใ ช้ ที่ มี ป ริ ม าณและความ
หนาแน่นมากได้
4.6.2.2 สรุ ปลักษณะทางกายภาพของทางเท้ าจากการลงพืน้ ที่สาํ รวจ
รูปแบบทางเท้ าจากผลสํารวจพื ้นที่ศกึ ษาทังหมดสามารถจํ
้
าแนกเป็ นรูปแบบต่างๆ ได้ ดงั นี ้
1. ทางเท้ าที่อยูต่ ดิ กับอาคารพาณิช โดยที่มีชายคายื่นลํ ้าออกมาในบริเวณทางเท้ า
ทางเท้ าลักษณะนี ้จะพบเห็นได้ ทวั่ ไปตามสองข้ างทาง ส่วนใหญ่จะเป็ นทางเท้ าที่อยู่ติดกับ
อาคารพาณิชหรื อตึกแถวที่สร้ างเมื่อนานมาแล้ ว จึงสามารถมีชายคายื่นออกมารุ กลํ ้าบริ เวณทาง
เท้ าได้ ส่งผลให้ พื ้นที่ใช้ สอยใต้ ชายคาสามารถใช้ เดินเท้ าได้ เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถนําไปใช้
ปลูกต้ นไม้ หรื อใช้ ทํากิจกรรมอื่นๆได้ ดังนันแนวของหลุ
้
มปลูกต้ นไม้ แนวระบบสาธารณูปโภค และ
แนวอุปกรณ์ประกอบถนน จึงจําเป็ นจะต้ องวางเป็ นแนวชิดขอบถนนได้ เพียงตําแหน่งเดียวเท่านัน้
หากทางเท้ ามีความกว้ างไม่มากนักดังเช่น ทางเท้ าในพื ้นที่ศกึ ษา ก-1 (CP-ALL) จะส่งผล
ให้ ระยะห่างจากชายคากับขอบถนนเหลือพื ้นที่ที่จํากัด จึงไม่สามารถปลูกต้ นไม้ ที่มีทรงพุ่มแผ่กว้ าง
หรื อต้ นไม้ ที่มีขนาดใหญ่ได้

ภาพที่ 161 รูปตัดแสดงรูปแบบทางกายภาพทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-1
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2. ทางเท้ าที่อยูต่ ดิ กับอาคารเอกชน โดยที่ไม่มีสว่ นใดของอาคารยื่นลํ ้าเข้ ามาในทางเท้ า
ทางเท้ าลักษณะนี ้ได้ แก่ ทางเท้ าในพื ้นที่ศกึ ษา ก-2 (ทางเท้ าหน้ าโรงพยาบาลกรุ งเทพคริ ส
เตียน) ทางเท้ าในลักษณะนีส้ ามารถใช้ พื ้นที่ทํากิจกรรมได้ หลากหลาย ตามแต่ที่จะออกแบบให้
สอดคล้ องกับกิจกรรมการใช้ งาน และสภาพแวดล้ อม
ทางเท้ าในพืน้ ที่ ศึกษา ก-2 นี ้ มีการจัดวางโดยให้ ช่องทางเดินอยู่ตรงกลาง มีระบบ
สาธารณูปโภค อุปกรณ์ประกอบทางเท้ า และแนวหลุมปลูกต้ นไม้ อยู่ในแนวที่ที่ชิดขอบถนน และมี
พื ้นที่อเนกประสงค์มีแนวหลุมปลูกไม้ เลื ้อยและโครงตังอยู
้ ่ห่างจากขอบอาคารเล็กน้ อย โดยพื ้นที่
บริเวณนี ้จะได้ รับแดดในเวลาเช้ าถึงเที่ยง และในช่วงบ่ายอาคารของโรงพยาบาลจะช่วยบังแดดให้

ภาพที่ 162 รูปตัดแสดงรูปแบบทางกายภาพทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-2
3. ทางเท้ าที่อยูต่ ดิ กับพื ้นที่สีเขียวของที่ดนิ เอกชน กันด้
้ วยรัว้ โปร่ง
พื ้นที่ทางเท้ าในลักษณะนี ้ ได้ แก่ พื ้นที่ทางเท้ า ข-1 (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ) และพื ้นที่
ทางเท้ า ค-1 (UNESCO) ทางเท้ าลักษณะนี ้จะมีช่องทางเดินอยู่ตรงกลางของพื ้นที่ทางเท้ า มีแนว
สาธารณูปโภค แนวอุปกรณ์ประกอบทางเท้ า และแนวหลุมปลูกต้ นไม้ อยูบริ เวณชิดขอบถนน และ
มีแนวปลูกไม้ พุ่มอยู่ชิดรัว้ ของที่ดินเอกชน สภาพพื ้นที่ของที่ดินข้ างเคียงเป็ นพื ้นที่โล่ง มีการปลูก
หญ้ าแล้ วต้ นไม้ ใหญ่ในขอบเขตที่ดนิ สามารถให้ ร่มเงาและสุนทรี ยภาพแก่ทางเท้ าในบริเวณนันได้
้
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ความแตกต่างของพื ้นที่ทางเท้ า ข-1 (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ) และพื ้นที่ทางเท้ า ค-1
(UNESCO) คือพื ้นที่ทางเท้ า ข-1 (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ) จะมีทางเดิน Skywalk ที่เชื่อมต่อ
พื ้นที่พาณิชยกรรมและระบบคมนาคมในพื ้นที่นี ้ด้ วย และ ทางเท้ า ข-1 (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ)
นัน้ มี ก ารนํ า สายส่ ง ไฟฟ้ าและสายส่ ง โทรศัพ ท์ ล งไปไว้ ใต้ ดิ น แล้ ว แต่ ใ นขณะที่ ท างเท้ า ค-1
(UNESCO) นันยั
้ งมีสายส่งไฟฟ้าและสายส่งโทรศัพท์อยูใ่ นพื ้นที่บริเวณนี ้ด้ วย

ภาพที่ 163 รูปตัดแสดงรูปแบบทางกายภาพทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (สํานักงานตํารวจฯ)

ภาพที่ 164 รูปตัดแสดงรูปแบบทางกายภาพทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ค-1

153

4. พื ้นที่ทางเท้ าที่มีป้ายรถประจําทางขนาดใหญ่ในพื ้นที่
ทางเท้ าลักษณะนี ้ ได้ แก่ พื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (วัดปทุมวนาราม) พื ้นที่ทางเท้ านี ้มีขอบเขตติด
กับรัว้ ของวัดปทุมวนาราม ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นรัว้ ทึบ พื ้นที่ทางเท้ าในบริ เวณนี ้มีป้ายรถประจําทางตัง้
เรี ยงติดกันถึง 3 ป้าย รองรับผู้ใช้ งานได้ จํานวนมาก โดยที่ป้ายรถประจําทางมีโครงสร้ างและที่นงั่
ห่างจากขอบถนนเข้ ามา 3.00 เมตร และมีพื ้นที่หลังป้ายรถประจําทางกว้ าง 1.00 เมตร
ส่วนพื ้นที่ที่ถดั จากป้านรถประจําทางจะมีช่องทางเดินเท้ าอยู่ตรงกลางของทางเท้ า มีแนว
อุปกรณ์ ประกอบทางเท้ าและแนวปลูกต้ นไม้ อยู่ชิดขอบถนน ส่วนพื ้นที่ของทางเท้ าที่อยู่ติดกับรัว้
ของวัดปทุมวนารามนันเป็
้ นแนวไม้ พมุ่ ระดับตํ่าและเป็ นที่ตงของตู
ั้
้ โทรศัพท์สาธารณะ

ภาพที่ 165 รูปตัดแสดงรูปแบบทางกายภาพทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (วัดปทุมวนาราม)
5. พื ้นที่ทางเท้ าที่ตดิ กับลานกลางแจ้ งของที่ดนิ ข้ างเคียง
พื ้นที่ทางเท้ าในลักษณะนี ้ได้ แก่ พื ้นที่ศกึ ษา ค-2 (ทางเท้ าหน้ าสหกรณ์เอกมัย) พื ้นที่ทาง
เท้ า ค-2 นี ้มีพื ้นที่ข้างเคียงเป็ นลานกิจกรรมเปิ ดโล่งของสหกรณ์เอกมัย โดยที่ลานกิจกรรมเปิ ดโล่งนี ้
้ ่ในบริ เวณที่ชิดกับพื ้นที่ทางเท้ าด้ วย ทางเท้ าในบริ เวณนี ้จึงเป็ นทางเท้ าที่มี
มีร้านค้ าขนาดเล็กตังอยู
การทํากิจกรรมที่เชื่อมต่อสัมพันธ์กนั ทังการสั
้
ญจรเข้ าสูพ่ ื ้นที่สหกรณ์เอกมัย หรื อการทํากิจกรรมบน
ลานกิจกรรมกลางแจ้ งก็ตาม บนลานกิจกรรมยังมีทางเดินที่ขนานไปกับทางเท้ าด้ วย และบนลาน
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กิจกรรมมีต้นไม้ เก่าขนาดใหญ่ที่อยู่ในพืน้ ที่แต่เดิม สามารถให้ ร่มเงาและความร่ มรื่ นกับทัง้ ลาน
กิจกรรมกลางแจ้ ง และทางเท้ าได้
ทางเท้ า บริ เวณนี ้ มี ช่อ งทางเดิน อยู่ง ตรงกลางของทางเท้ า มี แ นวสาธารณูปโภค แนว
อุปกรณ์ประกอบทางเท้ า และแนวหลุมปลูกต้ นไม้ อยู่ริมทางเท้ าชิดกับขอบถนน พื ้นที่ทางเท้ าด้ าน
ในที่ติดกับพืน้ ที่ลานกลางแจ้ ง มีการปลูกไม้ พุ่มเป็ นระดับ ขนานไปกับทางเดินเท้ า และเว้ นเป็ น
ช่องว่างในบริเวณทางเข้ าสหกรณ์เอกมัย

ภาพที่ 166 รูปตัดแสดงรูปแบบทางกายภาพทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ค-2
4.6.2.3 ตารางสรุ ปข้ อมูลวัสดุ กายภาพ และอุปกรณ์ ประกอบทางเท้ า
สาธารณูปโภค
ก-1
, อุปกรณ์
ศาลาแดงประกอบทาง
ซอย
เท้ า
คอนแวนต์
วัสดุผิวทาง กระเบื ้อง
คอนกรี ตเรี ยบ
เท้ า
-

เสาไฟฟ้า

ก-2
รพ.กรุ งเทพ
คริสเตียน

ข-1
สํานักงาน
ตํารวจ
แห่ งชาติ

ข-1
วัดปทุมวนาราม

ค-1
UNESCO

ค-2
สหกรณ์
เอกมัย

กระเบื ้อง
คอนกรี ตเรี ยบ

บล็อคคอนกรี ต

บล็อคคอนกรี ต

บล็อคคอนกรี ต

บล็อคคอนกรี ต

-

-

-

2 ต้ น @ 32 ม.
ห่างจากขอบ
ถนน 0.5 ม.
สูง 12 ม.

2 ต้ น @ 32 ม.
ห่างจากขอบ
ถนน 0.5 ม.
สูง 12 ม.
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-

-

-

-

2 ป้าย ห่างจาก
ขอบถนน 1 ม.
สูง 7 ม.
2 ป้าย
(0.4x1.2) ห่าง
จากขอบถนน
0.8 ม.
-

1 ป้าย ห่างจาก
ขอบถนน 0.4ม.
สูง 7 ม.
-

-

2 ต้ น @ 20 ม.
ห่างจากขอบ
ถนน 0.6 ม.
สูง 3 ม.
-

2 ต้ น @ 22 ม.
ห่างจากขอบ
ถนน 0.6 ม.
สูง 3 ม.
-

1 ป้าย ห่างจาก
ขอบถนน 0.9ม.
สูง 6 ม.
1 ป้าย
(1.2x1.2) ห่าง
จากขอบถนน
0.5 ม.
2 ต้ น @ 25 ม.
ห่างจากขอบ
ถนน 0.8 ม.
สูง 8 ม.
6 ต้ น @ 4-8 ม.
ห่างจากขอบ
ถนน 0.8 ม.
สูง 3 ม.
-

เสาโทรศัพท์
ป้ายจราจร
ระดับสูง
ป้ายจราจร
ระดับสายตา

-

เสาไฟส่ อง
สว่ างถนน
เสาไฟส่ อง
สว่ างทางเท้ า
ตู้โทรศัพท์
ตู้ไปรษณีย์
ตู้จราจร, งาน
ระบบ
ถังขยะ

ป้ายโฆษณา

1 ตู้ ห่างจาก
ขอบถนน 0.2ม.
2 ตู้ ห่างจาก
1 ตู้ (1x2x1.4)
ขอบถนน 0.4ม. ห่างจากขอบ
ถนน 0.4ม.

-

-

-

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

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

1 ถัง ห่างจาก
ขอบถนน 0.3ม.
1 ป้าย (1 x1.5) 1 ป้าย (1 x1.5)
ห่างจากขอบ
ห่างจากขอบ
ถนน 1.5 ม.
ถนน 1.2 ม.

-

-

-

-

ป้ายรถเมล์
ป้าย TAXI

1 ป้าย
(0.4x0.6) ห่าง
จากขอบถนน
0.6 ม.
2 ต้ น @ 25 ม.
ห่างจากขอบ
ถนน 0.8 ม.
สูง 8 ม.
2 ต้ น @ 20 ม.
ห่างจากขอบ
ถนน 0.6 ม.
สูง 3 ม.
2 ตู้ (1x1x2)
ตังชิ
้ ดริ มรัว้ วัด
ปทุมวนาราม
-

1 ป้าย เว้ าที่
จอด 1.8 ม.

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

3 ต้ น @ 16 ม.
ห่างจากขอบ
ถนน 0.5 ม.
สูง 6 ม.
1 ป้าย ห่างจาก
ขอบถนน 0.5ม.
สูง 7 ม.
2 ป้าย
(0.4x1.2) ห่าง
จากขอบถนน
0.5-1.2 ม.
-

3 ต้ น @ 16 ม.
ห่างจากขอบ
ถนน 0.5 ม.
สูง 6 ม.
1 ป้าย ห่างจาก
ขอบถนน 0.5ม.
สูง 7 ม.
2 ป้าย
(0.8x1.2) ห่าง
จากขอบถนน
0.5-3.2 ม.
-

3 ต้ น @ 13-15
ม. ห่างจาก
ขอบถนน 0.5
ม. สูง 3 ม.
-

-

-

2 ตู้ (1x1x2)
ห่างจากขอบ
ถนน 0.2 ม.
-

1 ตู้ ห่างจาก
ขอบถนน 0.3ม.

1 ถัง ห่างจาก
ขอบถนน 0.4ม.
1 ป้าย (1 x1.5)
ห่างจากขอบ
ถนน 0.6 ม.

1 ถัง ห่างจาก
ขอบถนน 0.4ม.
2 ป้าย (1x1.5)
ห่างจากขอบ
ถนน 0.6 ม.

3 ป้าย เรี ยง
1 ป้าย ห่างจาก ติดกัน ห่างจาก ขอบถนน 3 ม.
ขอบถนน 2.8ม.
1 ป้าย เว้ าที่
จอด 1.8 ม.
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-

อื่นๆ

-

เหลือทางเดิน
เท้ า 1.4 ม.
-

รัว้ ขอบถนน
ยาว 6 ม. ห่าง
จากขอบถนน
0.15 ม.

-

เหลือทางเดิน
เท้ า 1 ม.
-

ตารางที่ 22 ตารางแสดงสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ประกอบทางเท้ าบนพื ้นที่ศกึ ษาต่างๆ
จากข้ อมูลในตารางด้ านบน สามารถสรุปเป็ นข้ อมูลเปรี ยบเทียบแต่ละพื ้นที่ศกึ ษาได้ ดงั นี ้
- พื ้นที่ทางเท้ า ก-1 (CP-ALL) และพื ้นที่ทางเท้ า ก-2 (รพ.กรุ่ งเทพคริ สเตียน) ซึง่ ทังสอง
้
พื ้นที่ศกึ ษานี ้เป็ นพื ้นที่ทางเท้ าในย่านธุรกิจถนนสีลม ทังสองทางเท้
้
ามีการใช้ วสั ดุปพู ื ้นเป็ นกระเบื ้อง
คอนกรี ต เรี ย บ ต่า งจากพื น้ ที่ ศึก ษาอื่ น ๆ ที่ มี ก ารปูพื น้ ด้ ว ยบล็ อ คคอนกรี ต ซึ่ง การใช้ ก ระเบื อ้ ง
คอนกรี ต เรี ย บนี ้ จะทํ า ให้ พื น้ ที่ ท างเท้ า เกิ ด ความสวยงาม ราบเรี ย บ และมี ค วามเป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้ อยมากกว่าการใช้ บล็อคคอนกรี ต สามารถส่งเสิรมทัศนียภาพ และการใช้ งานบนพื ้นที่ทาง
เท้ าได้ ดียิ่งขึ ้น
้นที่
- พื ้นที่ทางเท้ า ค-1 (UNESCO) และ พื ้นที่ทางเท้ า ค-2 (สหกรณ์เอกมัย) ทังสองพื
้
ตังอยู
้ ่บนถนนสุขมุ วิท ซึง่ ถนนสุขมุ วิทในช่วงบริ เวณนี ้ยังไม่ได้ นําเสาและสายส่งไฟฟ้า โทรศัพท์ ลง
ไปฝั งไว้ ใต้ ดิน ซึ่งสายส่งโทรศัพท์และสายไฟฟ้านี ้ มีความหนาแน่นเป็ นอย่างมาก ไม่เป็ นระเบียบ
รกรุ งรัง เป็ นมลพิษทางสายตา และยังเกิดเป็ นอุปสรรคในการเจริ ญเติบโตของต้ นไม้ ได้ เพราะแนว
สายไฟฟ้าอยู่ในแนวเดียวกันกับแนวหลุมปลูกต้ นไม้ และอาจเกิดเป็ นอุปสรรคในการใช้ พื ้นที่ทาง
เท้ าได้
- ป้ายจราจรระดับสูงนัน้ ไม่ได้ สร้ างผลกระทบต่อการใช้ งานทางเท้ ามากนัก จะมีเพียง
ต่อม่อและโคนเสาของป้ายจราจรบางป้าย ที่ไม่ได้ อยู่ในแนวเดียวกันกับอุปกรณ์ประกอบทางเท้ า
อื่นๆ ก่อให้ เกิดความไม่เป็ นระเบียบและเป็ นอุปสรรคในการใช้ งานได้
- ป้ายจราจรในระดับสายตานัน้ ขนาดของป้ายและตําแหน่งของป้ายมีความสําคัญต่อการ
ใช้ งานเป็ นอย่างมาก ผู้ที่ใช้ รถใช้ ถนนจะต้ องใช้ งานได้ อย่างสะดวก เห็นได้ ชัด ในขณะเดียวกัน
ตําแหน่งของป้ายนัน้ ต้ องไม่รบกวนการใช้ งานพื ้นที่บนทางเท้ าด้ วย จากตารางจะเห็นได้ ว่าในบาง
พื ้นที่มีการติดตังป
้ ้ ายจราจรอย่างไม่เป็ นระเบียบ ขวางทางสัญจรในช่องทางเดินเท้ า เช่นพื ้นที่ศกึ ษา
ค-1 (UNESCO)
- ในพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (วัดปทุมวนาราม) และพื ้นที่ศกึ ษา ค-2 (สหกรณ์เอกมัย) นันได้
้ มีการ
ติดตังตู
้ ้ โทรศัพท์สาธารณะอยู่บนพื ้นที่ทางเท้ า แต่ตําแหน่งในการติดตังของทั
้
งสองพื
้
้นที่นี ้ต่างกัน
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ออกไป โดยที่ต้ โู ทรศัพท์ในพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (วัดปทุมวนามราม) นันตั
้ งชิ
้ ดกับรัว้ ของวัดปทุมวนาราม
เพื่อไม่ให้ ไปกีดขวางช่องทางเดินเท้ า และไม่ไปกีดขวางบดบังการใช้ งานในพื ้นที่ป้ายรถประจําทาง
ส่วนในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2 (สหกรณ์เอกมัย) ตู้โทรศัพท์ได้ ตงอยู
ั ้ ่ริมทางเท้ า ชิดขอบถนน เพื่อให้ อยู่ใน
แนวเดียวกันกับระบบสาธารณูปโภคและหลุมปลูกต้ นไม้ ไม่ไปส่งผลกระทบต่อช่องทางเดินเท้ า
- ในเกือบทุกพื ้นที่ศกึ ษาจะมีป้ายโฆษณาติดตังอยู
้ ่บนทางเท้ าด้ วย ซึง่ ป้ายโฆษณาที่ตงอยู
ั้ ่
บนทางเท้ านันมี
้ ขนาดใหญ่พอสมควร ป้ายโฆษณาจึงสามารถทําให้ เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม
เป็ นมลพิษทางสายตาได้ อีกทังตํ
้ าแหน่งในการติดตัง้ หากยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของป้ายโฆษณารุ ก
ลํ ้าเข้ ามาในบริเวณช่องทางเดินเท้ าแล้ ว จะทําให้ เกิดเป็ นอุปสรรคในการใช้ ทางเดินเท้ าได้
- ป้ายรถประจําทางเป็ นพื ้นที่เชื่อมต่อการคมนาคมของชนชันแรงงาน
้
พนักงาน นักเรี ยน
นักศึกษา และเป็ นพื ้นที่เชื่อมผู้คนที่มาจากสถานที่อื่น ที่ไม่มีระบบขนส่งมวลชนระบบราง ดังนัน้
พื ้นที่ทางเท้ าจึงมีความจําเป็ นจะต้ องรองรับการใช้ งานของป้ายรถประจําทางได้ อย่างสะดวก และ
เป็ นอุปสรรคต่อผู้ใช้ ทางเดินเท้ าให้ น้อยที่สดุ ด้ วย ดังเช่นพื ้นที่ศึกษา ข-1 (วัดปทุมวนาราม) และ
พื ้นที่ศกึ ษา ค-2 (UNESCO) ที่เป็ นพื ้นที่ทางเท้ าที่เชื่อมต่อการคมนาคมของชนชันแรงงานด้
้
วย
- ในพื ้นที่ทางเท้ าที่มีจดุ จอดรถบริการสาธารณะ (ป้ายรถ TAXI) จะมีการตัดทางเท้ าให้ เว้ า
เข้ าไปเพื่อให้ รถ TAXI นันสามารถเข้
้
ามาจอดรับผู้โดยสารได้ จึงทําให้ พื ้นที่ทางเท้ าและช่องทางเดิน
เท้ านันคั
้ บแคบลงจนสัญจรผ่านไม่สะดวก
- รัว้ กันทางเท้ าเป็ นอุปกรณ์ประกอบทางเท้ าเพื่อความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้ ผ้ ใู ช้ งานพลัด
ตกไปบนถนน และสามารถนํามาใช้ ในการจํากัดการใช้ ทางเท้ าได้ เช่นกัน เช่น กันไม่
้ ให้ ผ้ ใู ช้ งานเดิน
ขึ ้นลงทางเท้ าในจุดที่ไม่เหาะสม หรื อกันไม่
้ ให้ รถเข็นขายของขึ ้นมาขายในพื ้นที่ที่ไม่ใช่จดุ ค้ าขายได้
4.6.3 สรุ ปผลการสํารวจพืน้ ที่ศึกษาทางด้ านพืชพรรณ
4.6.3.1 ตารางสรุ ปด้ านพืชพรรณของพืน้ ที่ศึกษา ก-1 (ทางเท้ าหน้ าอาคารสี
บุญเรื อง๑ CP-ALL 7-Eleven)
ประเภทของพืช
ตําแหน่ งของ
ความสมบูรณ์ ของ
พืชพรรณ
พรรณ
พืชพรรณ
พืชพรรณ
ไม้ ยืนต้ น : มีการปลูก ไม้ ยืนต้ น : มีการปลูก ไม้ ยืนต้ น : ต้ นไม้ ที่
ไม้ ยืนต้ น : ต้ นประดู่
ไม้ ยืนต้ นจํานวน 4 ต้ น ต้ นไม้ ห่างจากขอบ
ปลูกคือต้ นประดู่
ในพื ้นที่นี ้มีขนาดลํา
เพียงประเภทเดียว
ถนน 0.70 ม. มี
อังสนา ซึง่ เป็ นต้ นไม้ ที่ ต้ นประมาณ 0.30 ม.
ถูกใช้ ในการลดความ ระยะห่างระหว่างต้ น นิยมปลูกบนทางเท้ า มีความสมบูรณ์ของ
กระด้ าง และให้ ร่มเงา 6-8 ม. มีขนาดหลุม เนื่องจากเป็ นต้ นไม้ ที่ กิ่งและลําต้ นปาน
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กับทางเท้ า แต่ด้วย
พื ้นที่มีจํากัดทําให้ ทรง
พุม่ มีขนาดไม่ใหญ่
ไม่ได้ สามารถให้ ร่ม
เงากับทางเท้ าได้
ทังหมด
้

ปลูก 0.90 x 0.90 ม.
มีขอบคันปูนยกสูง
ขึ ้นมา 0.20 ม. คัน
ขอบปูนอยูห่ า่ งจาก
ถนน 0.30 ม. อยูใ่ น
แนวเดียวกับ
สาธารณูปโภคและ
อุปกรณ์ประกอบทาง
เท้ า ทําให้ มีการเบียด
กับเสากล้ อง CCTV
บ้ างในบางต้ น

มีพมุ่ ใบหนา ชอบแดด
โตได้ ในดินทัว่ ไป มี
อัตราการเจริญเติบโต
เร็วแต่สามารถตัดแต่ง
กิ่งควบคุมขนาดของ
ต้ นไม้ ได้ ง่าย มีโรค
และแมลงคือ ปลวก
และมอดกินเปลือกลํา
ต้ น

ต้ นไม้ ในบริ เวณนี ้
ได้ รับแสงแดดช่วง
สาย-เย็น (60% ของ
แสงทังวั
้ น)
ตารางที่ 23 ตารางสรุปด้ านพืชพรรณของพื ้นที่ศกึ ษา ก-1

กลาง มีโครงสร้ างกิ่ง
ก้ านที่คอ่ นข้ างบาง
ทรงพุม่ มีความ
สมบูรณ์ปานกลาง
เพราะถูกตัดแต่งไป
พอสมควร เนื่องจาก
ต้ องควบคุมระยะทรง
พุม่ ไม่ให้ ไปชนกับ
อาคารข้ างเคียง และ
การตัดแต่นนั ้ มีการ
ตัดแต่งที่ไม่ถกู ต้ อง
เกินพอดี ทําให้ ความ
สมบูรณ์ของต้ นไม้ นนั ้
ลดลง

4.6.3.2 ตารางสรุ ปด้ านพืชพรรณของพืน้ ที่ศึกษา ก-2 (ทางเท้ าหน้ า
โรงพยาบาลกรุ งเทพคริสเตียน)
ประเภทของพืช
ตําแหน่ งของ
ความสมบูรณ์ ของ
พืชพรรณ
พรรณ
พืชพรรณ
พืชพรรณ
ไม้ ยืนต้ น : มีการปลูก ไม้ ยืนต้ น : มีการปลูก ไม้ ยืนต้ น : ต้ นไม้ ที่
ไม้ ยืนต้ น : ต้ นประดูใ่ น
ไม้ ยืนต้ นจํานวน 9 ต้ น ต้ นไม้ ห่างจากขอบ
พื ้นที่นี ้มีขนาดลําต้ น
ปลูกคือต้ นประดู่
เพื่อใช้ ในการลดความ ถนน 0.70 ม. มี
อังสนา ซึง่ เป็ นต้ นไม้ ที่ ประมาณ 0.30 ม. มี
กระด้ าง และให้ ร่มเงา ระยะห่างระหว่างต้ น นิยมปลูกบนทางเท้ า ความสมบูรณ์ของกิ่ง
กับทางเท้ า แต่ด้วย
6-8 ม. มีขนาดหลุม เนื่องจากเป็ นต้ นไม้ ที่มี และลําต้ นตํ่ามาก
ต้ นไม้ ในบริ เวณนี ้ขาด ปลูก 0.90 x 0.90 ม. พุม่ ใบหนา ชอบแดด เพราะถูกตัดแต่งกิ่ง
ความสมบูรณ์ ทําให้ มีขอบคันปูนยกสูง
ก้ านและใบออกไปจน
โตได้ ในดินทัว่ ไป มี
ไม่สามารถให้ ร่มเงา ขึ ้นมา 0.15 ม. คัน
อัตราการเจริญเติบโต เกือบจะกุดด้ วน และ
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และความร่มรื่ นใน
พื ้นที่บริเวณนี ้ได้
ไม้ เลื ้อย : มีการปลูก
ไม้ เลื ้อยเป็ นซุ้มๆ
จํานวน 7 ซุ้ม เพื่อช่วย
เพิ่มร่มเงาให้ กบั ทาง
เท้ าซึง่ สามารถให้ ร่ม
เงาเพิ่มเติมกับทางเท้ า
ได้ เป็ นอย่างดี

ขอบปูนอยูห่ า่ งจาก
ถนน 0.30 ม. อยูใ่ น
แนวเดียวกับอุปกรณ์
ประกอบทางเท้ า
ไม้ เลื ้อย : มีการปลูก
ไม้ เลื ้อยห่างจากขอบ
ถนน 3.30 ม. มี
ระยะห่างระหว่างต้ น
6-8 ม. มีขนาดหลุม
ปลูก 0.80 x 0.80 ม.
ไม่มีแผ่นปิ ดปากหลุม
มีบล็อคปูนชนิดพรุน
เรี ยงอยูเ่ ต็มหลุมปลูก
โครงไม้ เลื ้อยเป็ นโครง
เหล็กขนาด 1.20 x
1.20 ม. สูง 2.40 ม.

เร็วแต่สามารถตัดแต่ง
กิ่งควบคุมขนาดของ
ต้ นไม้ ได้ ง่าย มีโรคและ
แมลงคือ ปลวกและ
มอดกินเปลือกลําต้ น
ไม้ เลื ้อย : มีการปลูก
ต้ นการเวก ซึง่ นิยม
ปลูกเป็ นซุ้มบนทาง
เท้ า เนื่องจากเป็ นไม้
ไม่ผลัดใบ โตได้ ในดิน
ทัว่ ไป ชอบแดด เติบโต
เร็ว และมีพมุ่ ใบหนา
ให้ ร่มเงาได้ ดี มีโรค
และแมลงคือ หนอน
ปลอกกินใบ

การตัดแต่นนั ้ มีการ
ตัดแต่งที่ไม่ถกู ต้ อง
เกินพอดี ทําให้ ความ
สมบูรณ์ของต้ นไม้ นนั ้
ลดลง ไม่สามารถให้
ร่มเงาได้ เลย
ไม้ เลื ้อย : ต้ นกาลเวก
นันมี
้ ความสมบูรณ์
มาก มีพมุ่ ใบที่หนาทึบ
ให้ ร่มเงาได้ ดี แต่ขาด
การตัดแต่งทําให้ มีกิ่ง
ที่ห้อยย้ อยลงมา
รบกวนการใช้ ทางเท้ า
ได้

ต้ นไม้ ในบริ เวณนี ้ได้ รับ
แสงแดดช่วงเช้ า-บ่าย
(60% ของแสงทังวั
้ น)
ตารางที่ 24 ตารางสรุปด้ านพืชพรรณของพื ้นที่ศกึ ษา ก-2
4.6.3.3 ตารางสรุ ปด้ านพืชพรรณของพืน้ ที่ศึกษา ข-1 (ทางเท้ าหน้ า
สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ)
ประเภทของพืช
ตําแหน่ งของ
ความสมบูรณ์ ของ
พืชพรรณ
พรรณ
พืชพรรณ
พืชพรรณ
ไม้ ยืนต้ น : มีการปลูก ไม้ ยืนต้ น : มีการปลูก ไม้ ยืนต้ น : ต้ นไม้ ที่
ไม้ ยืนต้ น : ต้ นประดู่
ไม้ ยืนต้ นจํานวน 6 ต้ น ต้ นไม้ ห่างจากขอบ
ปลูกคือต้ นประดู่
ในพื ้นที่นี ้มีขนาดลํา
เพื่อใช้ ในการลดความ ถนน 0.75 ม. มี
อังสนา ซึง่ เป็ นต้ นไม้ ที่ ต้ นประมาณ 0.15 ม.
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กระด้ าง และให้ ร่มเงา
กับทางเท้ า แต่ด้วย
ต้ นไม้ ในบริ เวณนี ้ยังมี
ขนาดที่เล็กอยู่
สามารถให้ ร่มเงาและ
ความร่มรื่ นในพื ้นที่
บริ เวณนี ้ได้ ไม่มากนัก
ไม้ พมุ่ : มีการปลูกไม้
พุม่ เป็ นแนวขนานไป
กับทางเดินเท้ า
เพื่อให้ ชว่ ยลดความ
กระด้ างของทางเท้ า

ระยะห่างระหว่างต้ น
3.5-5 ม. มีขนาดหลุม
ปลูก 0.80 x 0.80 ม.
ไม่มีแผ่นปิ ดปากหลุม
และขอบคันปูนกัน้
ขอบหลุม ขอบหลุม
ปลูกอยูห่ า่ งจากขอบ
ถนน 0.30-0.60 ม.
อยูใ่ นแนวเดียวกับ
อุปกรณ์ประกอบทาง
เท้ า

นิยมปลูกบนทางเท้ า
เนื่องจากเป็ นต้ นไม้ ที่
มีพมุ่ ใบหนา ชอบแดด
โตได้ ในดินทัว่ ไป มี
อัตราการเจริญเติบโต
เร็วแต่สามารถตัดแต่ง
กิ่งควบคุมขนาดของ
ต้ นไม้ ได้ ง่าย มีโรค
และแมลงคือ ปลวก
และมอดกินเปลือกลํา
ต้ น

มีความสมบูรณ์ของ
กิ่งและลําต้ น
ค่อนข้ างมาก แต่
ต้ นไม้ ยงั มีขนาดเล็ก
อยู่ จึงทําให้ ทรงพุม่ มี
ขนาดที่ไม่ใหญ่มาก
นัก สามารถให้ ร่มเงา
ได้ ไม่ครอบคลุม
ทังหมด
้

ไม้ พมุ่ : ต้ นแก้ วและ
ต้ นเข็มในบริเวณนี ้มี
ไม้ พมุ่ : มีการปลูกต้ น ไม้ พมุ่ : มีการปลูกต้ น ความสมบูรณ์ดี ปลูก
แก้ ว และต้ นเข็ม ซึง่
เป็ นแนวได้ สวยงาม
แก้ วริ มรัว้ ของ
นิยมปลูกเป็ นพุม่ บน แต่ยงั ไม่หนาแน่น
สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ สูงขึ ้นมา
ทางเท้ า เนื่องจากเป็ น เท่าที่ควร
1.20 ม. หลุมปลูก
โตได้ ดีในดินทัว่ ไป
กว้ าง 0.80 ม. มีการ ชอบแดด อัตราการ
ยกขอบคันหลุมปลูก ติบโตปานกลาง ดอก
ขึ ้นมา 0.10 ม. และมี มีกลิน่ หอม สามารถ
การปลูกต้ นเข็มใน
ปลูกเป็ นกลุม่ และตัด
กระบะปูน สูง 0.30 แต่งเป็ นพุม่ เป็ นรัว้ ได้
ม. เป็ นแนวเดียวกับ ง่าย
อุปกรณ์ประกอบทาง
เท้ า มีความกว้ าง
กระบะปลูก 0.50 ม.
ยกขอบกระบะขึ ้นมา
0.15 ม.
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ต้ นไม้ ในบริ เวณนี ้
ได้ รับแสงแดดช่วง
สาย-เย็น (80% ของ
แสงทังวั
้ น)
ตารางที่ 25 ตารางสรุปด้ านพืชพรรณของพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (ทางเท้ าหน้ าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ)
4.6.3.4 ตารางสรุ ปด้ านพืชพรรณของพืน้ ที่ศึกษา ข-1 (ทางเท้ าหน้ าวัดปทุม
วนาราม)
ประเภทของพืช
ตําแหน่ งของ
ความสมบูรณ์ ของ
พืชพรรณ
พรรณ
พืชพรรณ
พืชพรรณ
ไม้ ยืนต้ น : มีการปลูก ไม้ ยืนต้ น : มีการปลูก ไม้ ยืนต้ น : ต้ นไม้ ที่
ไม้ ยืนต้ น : ต้ นประดู่
ไม้ ยืนต้ นจํานวน 3 ต้ น ต้ นไม้ ห่างจากขอบ
ในพื ้นที่นี ้มีขนาดลํา
ปลูกคือต้ นประดู่
เพื่อใช้ ในการลดความ ถนน 0.70 ม. มี
อังสนา ซึง่ เป็ นต้ นไม้ ที่ ต้ นประมาณ 0.15 ม.
กระด้ าง และให้ ร่มเงา ระยะห่างระหว่างต้ น นิยมปลูกบนทางเท้ า มีความสมบูรณ์ของ
กับทางเท้ า แต่ด้วย 5 ม. มีขนาดหลุมปลูก เนื่องจากเป็ นต้ นไม้ ที่ กิ่งและลําต้ นไม่มาก
ต้ นไม้ ในบริ เวณนี ้ยังมี 0.80 x 0.80 ม. ไม่มี มีพมุ่ ใบหนา ชอบแดด นัก ต้ นไม้ ยงั มีขนาด
ขนาดที่เล็กอยู่
เล็กอยู่ และถูกตัดแต่ง
แผ่นปิ ดปากหลุมและ โตได้ ในดินทัว่ ไป มี
สามารถให้ ร่มเงาและ ขอบคันปูนกันขอบ
้
อัตราการเจริญเติบโต ไปพอสมควร จึงทําให้
ความร่มรื่ นในพื ้นที่
้
หลุม แต่มีบล็อคปูน เร็วแต่สามารถตัดแต่ง ทรงพุม่ นันเบาบาง
บริ เวณนี ้ได้ ไม่มากนัก ชนิดพรุนคลุมปาก
กิ่งควบคุมขนาดของ สามารถให้ ร่มเงาได้
ต้ นไม้ ได้ ง่าย มีโรค
น้ อยมาก
หลุมปลูกอยู่ ขอบ
ไม้ พมุ่ : มีการปลูกไม้ หลุมปลูกอยูห่ า่ งจาก และแมลงคือ ปลวก
พุม่ เป็ นแนวขนานไป ขอบถนน 0.30 ม. อยู่ และมอดกินเปลือกลํา ไม้ พมุ่ : ต้ นเข็มใน
กับทางเดินเท้ า
ต้ น
ในแนวเดียวกับ
บริ เวณนี ้มีความ
เพื่อให้ ชว่ ยลดความ อุปกรณ์ประกอบทาง
สมบูรณ์ดี ปลูกเป็ น
กระด้ างของทางเท้ า เท้ า
ไม้ พมุ่ : มีการปลูกต้ น แนวได้ สวยงาม แต่ยงั
เข็ม ซึง่ นิยมปลูกเป็ น ไม่หนาแน่นเท่าที่ควร
ไม้ พมุ่ : มีการปลูกต้ น พุม่ บนทางเท้ า
เข็มริ มรัว้ ของวัดปทุม เนื่องจากเป็ น โตได้ ดี
ในดินทัว่ ไป ชอบแดด
วนาราม สูงขึ ้นมา
อัตราการติบโตปาน
0.30 ม. หลุมปลูก
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กว้ าง 0.80 ม. มีการ
ยกขอบคันหลุมปลูก
ขึ ้นมา 0.10 ม.

กลาง ดอกมีกลิน่ หอม
สามารถปลูกเป็ นกลุม่
และตัดแต่งเป็ นพุม่
เป็ นรัว้ ได้ งา่ ย

ต้ นไม้ ในบริ เวณนี ้
ได้ รับแสงแดดช่วง
เช้ า-บ่ายแก่ (80%
ของแสงทังวั
้ น)
ตารางที่ 26 ตารางสรุปด้ านพืชพรรณของพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (ทางเท้ าหน้ าวัดปทุมวนาราม)
4.6.3.5 ตารางสรุ ปด้ านพืชพรรณของพืน้ ที่ศึกษา ค-1 (ทางเท้ าหน้ าองค์ การ
UNESCO)
ประเภทของพืช
พรรณ
ไม้ ยืนต้ น : มีการปลูก
ไม้ ยืนต้ นจํานวน 4 ต้ น
เพื่อใช้ ในการลดความ
กระด้ าง และให้ ร่มเงา
กับทางเท้ า แต่ด้วย
ต้ นไม้ ในบริ เวณนี ้ขาด
ความสมบูรณ์ ทําให้
ไม่สามารถให้ ร่มเงา
และความร่มรื่นใน
พื ้นที่บริเวณนี ้ได้

ตําแหน่ งของ
พืชพรรณ
ไม้ ยืนต้ น : มีการปลูก
ต้ นไม้ ห่างจากขอบ
ถนน 0.50 ม. มี
ระยะห่างระหว่างต้ น
5-6 ม. มีขนาดหลุม
ปลูก 0.90 x 0.90 ม.
มีขอบคันปูนยกสูง
ขึ ้นมา 0.20 ม. คัน
ขอบปูนอยูห่ า่ งจาก
ถนน 0.15 ม. อยูใ่ น
แนวเดียวกับสายส่ง
ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ประกอบทางเท้ า

ไม้ เลื ้อย : มีการปลูก
ไม้ เลื ้อยเป็ นซุ้ม
จํานวน 1 ซุ้ม เพื่อช่วย
เพิ่มร่มเงาให้ กบั ทาง ไม้ เลื ้อย : มีการปลูก
เท้ าซึง่ สามารถให้ ร่ม ไม้ เลื ้อยห่างจากขอบ

พืชพรรณ
ไม้ ยืนต้ น : ต้ นไม้ ที่
ปลูกคือต้ นประดู่
อังสนา ซึง่ เป็ นต้ นไม้ ที่
นิยมปลูกบนทางเท้ า
เนื่องจากเป็ นต้ นไม้ ที่มี
พุม่ ใบหนา ชอบแดด
โตได้ ในดินทัว่ ไป มี
อัตราการเจริญเติบโต
เร็วแต่สามารถตัดแต่ง
กิ่งควบคุมขนาดของ
ต้ นไม้ ได้ ง่าย มีโรคและ
แมลงคือ ปลวกและ
มอดกินเปลือกลําต้ น
ไม้ เลื ้อย : มีการปลูก
ต้ นการเวก ซึง่ นิยม
ปลูกเป็ นซุ้มบนทาง

ความสมบูรณ์ ของ
พืชพรรณ
ไม้ ยืนต้ น : ต้ นประดูใ่ น
พื ้นที่นี ้มีขนาดลําต้ น
ประมาณ 0.30 ม. มี
ความสมบูรณ์ของกิ่ง
และพุม่ ใบค่อนข้ างตํา่
เพราะถูกตัดแต่งกิ่ง
ก้ านและใบออกไปเพื่อ
ไม่ให้ ไปส่งผลกระทบ
ต่อแนวสายส่งไฟฟ้า
สายโทรศัพท์ และการ
ตัดแต่นนั ้ มีการตัด
แต่งที่ไม่ถกู ต้ อง เกิน
พอดี ทําให้ ความ
สมบูรณ์ของต้ นไม้ นนั ้
ลดลง ไม่สามารถให้
ร่มเงาได้
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เงาเพิ่มเติมกับทางเท้ า
ได้ เป็ นอย่างดี และซุ้ม
ไม้ เลื ้อยยังช่วยให้ ไม่
บดบังในระดับสายตา
ช่วยให้ มองเห็นรถ
ประจําทางได้ สะดวก
มากขึ ้น

ถนน 0.30 ม. มี
ระยะห่างระหว่างต้ น 5
ม. มีขนาดหลุมปลูก
0.80 x 0.80 ม. ไม่มี
แผ่นปิ ดปากหลุม แต่มี
บล็อคปูนชนิดพรุน
เรี ยงอยูเ่ ต็มหลุมปลูก
โครงไม้ เลื ้อยเป็ นโครง
เหล็กขนาด 1.20 x
8.00 ม. สูง 2.40 ม.

ไม้ พมุ่ : มีการปลูกไม้
พุม่ เป็ นแนวขนานไป
กับทางเดินเท้ า เพื่อให้
ช่วยลดความกระด้ าง ไม้ พมุ่ : มีการปลูกต้ น
เข็มริมรัว้ ขององค์การ
ของทางเท้ า
UNESCO สูง 1.00 ม.
หลุมปลูกกว้ าง 0.50
ม. มีการยกขอบคัน
หลุมปลูกขึ ้นมา 0.10
ม.และต้ นชาฮกเกี ้ยน
สูง 0.60 ม. หลุมปลูก
กว้ าง 0.40 ม. มีการ
ยกขอบคันหลุมปลูก
ขึ ้นมา 0.10 ม.

เท้ า เนื่องจากเป็ นไม้
ไม่ผลัดใบ โตได้ ในดิน
ทัว่ ไป ชอบแดด เติบโต
เร็ว และมีพมุ่ ใบหนา
ให้ ร่มเงาได้ ดี มีโรค
และแมลงคือ หนอน
ปลอกกินใบ
ไม้ พมุ่ : มีการปลูกต้ น
เข็มและต้ นชาฮกเกี ้ยน
ซึง่ นิยมปลูกเป็ นพุม่
บนทางเท้ า เนื่องจาก
เป็ น โตได้ ดีในดิน
ทัว่ ไป ชอบแดด อัตรา
การติบโตปานกลาง
สามารถปลูกเป็ นกลุม่
และตัดแต่งเป็ นพุม่
เป็ นรัว้ ได้ งา่ ย

ต้ นไม้ ในบริ เวณนี ้ได้ รับ
แสงแดดช่วงเช้ า-บ่าย
แก่ (80% ของแสงทัง้
วัน)
ตารางที่ 27 ตารางสรุปด้ านพืชพรรณของพื ้นที่ศกึ ษา ค-1

ไม้ เลื ้อย : ต้ นกาลเวก
นันมี
้ ความสมบูรณ์
มาก มีพมุ่ ใบที่หนาทึบ
ให้ ร่มเงาได้ ดี แต่โครง
เหล็กที่รองรับไม้ เลื ้อย
นี ้อยูใ่ นสภาพที่ไม่
สมบูรณ์มีความเอียง
ไม้ พมุ่ : ต้ นเข็มและต้ น
ชาฮกเกี ้ยนในบริเวณนี ้
มีความสมบูรณ์ดี ปลูก
เป็ นแนวได้ สวยงาม
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4.6.3.6 ตารางสรุ ปด้ านพืชพรรณของพืน้ ที่ศึกษา ค-2 (ทางเท้ าหน้ าสหกรณ์
เอกมัย)
ประเภทของพืช
พรรณ
ไม้ ยืนต้ น : มีการปลูก
ไม้ ยืนต้ นจํานวน 4 ต้ น
เพื่อใช้ ในการลดความ
กระด้ าง และให้ ร่มเงา
กับทางเท้ า แต่ด้วย
ต้ นไม้ ในบริ เวณนี ้ขาด
ความสมบูรณ์ ทําให้
ไม่สามารถให้ ร่มเงา
และความร่มรื่นใน
พื ้นที่บริเวณนี ้ได้
ไม้ เลื ้อย : มีการปลูก
ไม้ เลื ้อยเป็ นซุ้ม
จํานวน 1 ซุ้ม เพื่อช่วย
เพิ่มร่มเงาให้ กบั ทาง
เท้ าซึง่ สามารถให้ ร่ม
เงาเพิ่มเติมกับทาง
เท้ าได้ เป็ นอย่างดี

ตําแหน่ งของ
พืชพรรณ
ไม้ ยืนต้ น : มีการปลูก
ต้ นไม้ ห่างจากขอบ
ถนน 0.50 ม. มี
ระยะห่างระหว่างต้ น
5-6 ม. มีขนาดหลุม
ปลูก 0.90 x 0.90 ม.
ไม่มีขอบคันปูนปาก
หลุม หลุมปลูกอยูใ่ น
แนวเดียวกับสายส่ง
ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ประกอบทางเท้ า
ไม้ เลื ้อย : มีการปลูก
ไม้ เลื ้อยห่างจากขอบ
ถนน 0.30 ม. มี
ระยะห่างระหว่างต้ น
5 ม. มีขนาดหลุมปลูก
0.80 x 0.80 ม. ไม่มี
แผ่นปิ ดปากหลุม แต่
มีบล็อคปูนชนิดพรุน
เรี ยงอยูเ่ ต็มหลุมปลูก
โครงไม้ เลื ้อยเป็ นโครง
เหล็กขนาด 1.20 x
5.00 ม. สูง 2.40 ม.

ไม้ พมุ่ : มีการปลูกไม้
พุม่ เป็ นแนวขนานไป
กับทางเดินเท้ า
เพื่อให้ ชว่ ยลดความ
กระด้ างของทางเท้ า
มีการจัดสวนหย่อม
ขนาดเล็กใต้ แนวสาย ไม้ พมุ่ : มีการปลูกต้ น

พืชพรรณ
ไม้ ยืนต้ น : ต้ นไม้ ที่
ปลูกคือต้ นประดู่
อังสนา ซึง่ เป็ นต้ นไม้ ที่
นิยมปลูกบนทางเท้ า
เนื่องจากเป็ นต้ นไม้ ที่
มีพมุ่ ใบหนา ชอบแดด
โตได้ ในดินทัว่ ไป มี
อัตราการเจริญเติบโต
เร็วแต่สามารถตัดแต่ง
กิ่งควบคุมขนาดของ
ต้ นไม้ ได้ ง่าย มีโรค
และแมลงคือ ปลวก
และมอดกินเปลือกลํา
ต้ น
ไม้ เลื ้อย : มีการปลูก
ต้ นการเวก ซึง่ นิยม
ปลูกเป็ นซุ้มบนทาง
เท้ า เนื่องจากเป็ นไม้
ไม่ผลัดใบ โตได้ ในดิน
ทัว่ ไป ชอบแดด
เติบโตเร็ว และมีพมุ่
ใบหนา ให้ ร่มเงาได้ ดี
มีโรคและแมลงคือ
หนอนปลอกกินใบ

ความสมบูรณ์ ของ
พืชพรรณ
ไม้ ยืนต้ น : ต้ นประดู่
ในพื ้นที่นี ้มีขนาดลํา
ต้ นประมาณ 0.30 ม.
มีความสมบูรณ์ของ
กิ่งและพุม่ ใบค่อนข้ าง
ตํ่า เพราะถูกตัดแต่ง
กิ่งก้ านและใบออกไป
เพื่อไม่ให้ ไปส่งผล
กระทบต่อแนวสายส่ง
ไฟฟ้า สายโทรศัพท์
และการตัดแต่นนั ้ มี
การตัดแต่งที่ไม่
ถูกต้ อง ทําให้ ความ
สมบูรณ์ของต้ นไม้ นนั ้
ลดลง ไม่สามารถให้
ร่มเงาได้
ไม้ เลื ้อย : ต้ นกาลเวก
นันมี
้ ความสมบูรณ์
มาก มีพมุ่ ใบที่หนา
ทึบ ให้ ร่มเงาได้ ดี แต่
โครงเหล็กที่รองรับไม้
เลื ้อยนี ้อยูใ่ นสภาพที่
ไม่สมบูรณ์มีความ
เอียง
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ส่งไฟฟ้าเพื่อลดความ เข็มริมพื ้นที่เปิ ดโล่ง
กระด้ างของทางเท้ า ของสหกรณ์เอกมัย
และเพิ่มสุนทรี ยภาพ สูง 0.70 ม. หลุมปลูก
กว้ าง 1.16 ม. มีการ
ยกขอบคันหลุมปลูก
ขึ ้นมา 0.10 ม.และต้ น
ชาฮกเกี ้ยนสูง 0.4 ม.

ไม้ พมุ่ : มีการปลูกต้ น
เข็มและต้ นชา
ฮกเกี ้ยน ซึง่ นิยมปลูก
เป็ นพุม่ บนทางเท้ า
เนื่องจากเป็ น โตได้ ดี
ในดินทัว่ ไป ชอบแดด
อัตราการติบโตปาน
กลาง สามารถปลูก
เป็ นกลุม่ และตัดแต่ง
เป็ นพุม่ เป็ นรัว้ ได้ ง่าย

ต้ นไม้ ในบริ เวณนี ้
ได้ รับแสงแดดช่วง
สาย-เย็น (80% ของ
แสงทังวั
้ น)
ตารางที่ 28 ตารางสรุปด้ านพืชพรรณของพื ้นที่ศกึ ษา ค-2

ไม้ พมุ่ : ต้ นเข็มและ
ต้ นชาฮกเกี ้ยนใน
บริเวณนี ้มีความ
สมบูรณ์ดี ปลูกเป็ น
แนวได้ สวยงาม

บทที่ 5
การวิเคราะห์ และการแก้ ไขปรับปรุ งการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ า
จากการลงพื ้นที่สํารวจและรวบรวมข้ อมูลของต้ นไม้ บนทางเท้ าในพื ้นที่ศกึ ษาบนถนนสีลม
ถนนพระราม1 และถนนสุขมุ วิท แล้ วนัน้ สามารถนํามาวิเคราะห์ความเหมาะสมของการออกแบบ
พื ช พรรณบนทางเท้ า รวมถึ ง การวิ เ คราะห์ เ หตุแ ละปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ พื ช พรรณบนทางเท้ า ตาม
วัตถุประสงค์หลักของการวิจยั โดยทังนี
้ ้ได้ นําเสนอแนวทางในการปรับปรุ งแก้ ไขการออกแบบพืช
พรรณบนทางเท้ าที่เหมาะสมตามเหตุและข้ อจํากัดต่างๆ ของพื ้นที่ทางเท้ าในแต่ละรู ปแบบ แต่ละ
พื ้นที่ศกึ ษา
5.1 การวิเคราะห์ ความเหมาะสมของการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าในแต่ ละพืน้ ที่ศึกษา
5.1.1 การวิเคราะห์ ความเหมาะสมของการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าในพืน้ ที่ศึกษา ก1 ทางเท้ าหน้ าอาคารสีบุญเรือง ๑ (CP-ALL 7-Eleven)
พื ้นที่ศกึ ษา ก-1 เป็ นทางเท้ าที่มีความต้ องการในการรองรับการใช้ งานพื ้นที่ทาง
เท้ าในการสัญจรที่มีความพลุกพล่าน และหนาแน่นตลอดทังวั
้ น ประกอบกับพื ้นที่ทางเท้ าบริ เวณนี ้
มีพื ้นที่ข้างเคียงเป็ นอาคารสีบญ
ุ เรื อง ๑ ที่มีลกั ษณะเป็ นอาคารพาณิชที่ได้ มีการปรับปรุงเป็ นอาคาร
สํานักงาน มีชายคาและโครงสร้ างของอาคารยื่นออกมาครอบคลุมในพื ้นที่ทางเท้ าบางส่วน และ
พื ้นที่ทางเท้ านี ้จะได้ รับแสงแดดในช่วงเที่ยงจนถึงช่วงเวลาเย็น ดังนันการปลู
้
กต้ นไม่บริ เวณนี ้จะต้ อง
สามารถตอบสนองความต้ องการด้ านการใช้ งานและรับกับข้ อจํากัดของพื ้นที่ในพื ้นที่บริเวณนี ้ได้
ในพื ้นที่ ก-1 นี ้มีการใช้ ไม้ ยืนต้ นเพียงประเภทเดียวในการปลูกบนทางเท้ า โดยที่มี
ตําแหน่งการปลูกอยู่ถกั จากขอบถนนเข้ ามา 0.70 เมตร ซึง่ เป็ นแนวเดียวกับอุปกรณ์ประกอบทาง
เท้ าต่างๆ และเป็ นแนวที่ อยู่นอกแนวชายคาของอาคาร ซึ่งจะทําให้ เกิดเป็ นช่องทางเดินเท้ าที่มี
ความกว้ าง มีความต่อเนื่อง อยู่ด้านในของทางเท้ า ภายใต้ ชายคาของอาคารบางส่วน แต่ตําแหน่ง
ของต้ นไม้ ที่ร่นระยะเข้ ามานันมากเกิ
้
นไปเล็กน้ อย เพราะยังสามารถขยับหลุมปลูกให้ ชิดขอบถนนได้
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อีก 0.20 เมตร สามารถเพิ่มความกว้ างให้ กบั ช่องทางเดินได้ หลุมปลูกนันมี
้ ขนาด 0.90 x 0.90
เมตร เป็ นขนาดที่มีความพอดีกบั ขนาดของต้ นไม้ แต่บริ เวณขอบของหลุมปลูกมีการทําคันขอบปูน
สูงขึ ้นมา 0.20

เมตร รอบหลุมปลูก แทนการใช้ แผ่นเหล็กปิ ดหลุมปลูกที่เรี ยบแบนเป็ นพื ้นผิว

เดียวกับทางเท้ า ทําให้ ขอบคันปูนนี ้เป็ นอุปสรรคต่อการสัญจร และเสียพื ้นที่ในการสัญจรไปโดยไม่
จําเป็ น หากมีการใช้ แผ่นเหล็กปิ ดหลุมปลูกแทนขอบคันปูนแล้ ว จะทําให้ สามารถนําพื ้นที่เหนือหลุม
ปลูกมาใช้ ทํากิจกรรมสัญจรเพิ่มเติมได้ และยังจะช่วยไม่ให้ มีขยะและสิง่ ปฏิกลู ไปสะสมบริเวณหลุม
ปลูกอีกด้ วย ไม้ ยืนต้ นในบริเวณนี ้มีการปลูกต้ นประดูอ่ งั สนาไว้ ทงหมด
ั้
4 ต้ น มีระยะห่างระหว่างต้ น
6-8 เมตร ซึ่งเป็ นระยะของการปลูกต้ นประดู่ที่ค่อนข้ างห่าง มีพื ้นที่ระหว่างต้ นค่อนข้ าง ทําให้
แสงแดดสามารถส่องลงมาบนทางเท้ าได้ อย่างสะดวก ไม่สามารถบังแดดที่ส่องมาในช่วงเที่ยงและ
บ่ายได้ ก่อให้ เกิดความร้ อนสะสมบนทางเท้ า เป็ นอุปสรรคต่อผู้ใช้ งานได้ ในพื ้นที่บริ เวณนี ้มีเสาของ
กล้ อง CCTV อยู่หนึ่งต้ นมีความสูงมาก ตังอยู
้ ่ชิดกับต้ นประดู่ต้นที่ 3 หากต้ นไม้ มีทรงพุ่มที่หนา
อาจจะสร้ างปั ญหาให้ กบั เสาต้ นนี ้ได้
ต้ นประดู่องั สนาเป็ นต้ นไม้ ที่มีความเหมาะสมในการปลูกบนทางเท้ าในหลายๆ
พื ้นที่ เนื่องจากเป็ นต้ นไม้ ที่มีความทนทานต่อสภาพแสดล้ อม ขยายพันธุ์ได้ ง่าย พุ่มใบหนาให้ ร่มเงา
ได้ ดี และสามารถตัดแต่งจัดทรงได้ ง่าย แต่การเลือกปลูกต้ นประดู่อังสนาในบริ เวณนี น้ ัน้ ไม่ได้
คํานึงถึงระยะของทรงพุม่ ของต้ นไม้ ที่ตอ่ พื ้นที่ที่จํากัด ต้ นประดูเ่ ป็ นต้ นไม้ ที่มีลกั ษณะของทรงพุ่มแผ่
กว้ าง ทําให้ กิ่งก้ าน พุม่ ของต้ นไม้ ไปสร้ างผลกระทบและความเสียหายต่ออาคารข้ างเคียงได้
จากปั ญหาในด้ านของพื ้นที่ทางเท้ า ที่มีพื ้นที่สําหรับทรงพุ่มจํากัด จึงทําให้ ต้องมี
การตัดแต่งกิ่งก้ านและทรงพุม่ ของต้ นประดูอ่ อกไปเป็ นจํานวนมาก เพื่อไม่ให้ ไปสร้ างผลกระทบและ
สร้ างความเสียหายให้ กบั อาคารข้ างเคียง อีกทังการตั
้
ดแต่งต้ นประดู่นนขาดการวางแผน
ั้
มีการตัด
แต่งอย่างไม่ถกู ต้ อง มีการตัดกิ่งหลักขนาดใหญ่ออกไป ทําให้ ต้นประดูน่ นมี
ั ้ พ่มุ ใบที่เบาบาง สูงและ
โปร่ ง ขาดความสมบูรณ์เป็ นอย่างมาก ทําให้ ต้นประดู่ในพื ้นที่บริ เวณนี ้ไม่สามารถสร้ างร่ มเงาและ
ความร่มรื่ นที่จะช่วยส่งเสริมการใช้ งานทางเท้ าในบริเวณนี ้ได้
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ภาพที่ 167 รูปตัดแสดงผลกระทบของการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-1

ภาพที่ 168 รูปภาพหลุมปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-1
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จากการศึกษาและวิเคราะห์การปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าในพื ้นที่ศกึ ษา ก-1 นันสามารถสรุ
้
ป
ได้ ดงั นี ้
- ในประเด็นของการเลือกประเภทของพืชพรรณนันมี
้ ความไม่เหมาะสม เพราะ
จากบริ บทและสิ่งแวดล้ อมของพืน้ ที่นัน้ ไม่เอือ้ ต่อการปลูกไม้ ยืนต้ นที่มีทรงพุ่มแผ่กว้ าง ในพืน้ ที่
บริ เวณนีม้ ีความคับแคบ เหมาะที่จะปลูกไม้ ยืนต้ นที่มีทรงพุ่มแคบและมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป
หรื อใช้ ซ้ มุ ไม้ เลื ้อยที่มีการตัดแต่งควบคุมพื ้นที่ได้ ตามต้ องการมาใช้ ให้ ร่มเงาในพื ้นที่ หรื อจะใช้ ต้นไม้
ทังสองประเภทร่
้
วมกัน จะมีความเหมาะสมต่อพื ้นที่และการใช้ งานมากกว่า
- ในประเด็นตําแหน่งของการปลูกต้ นไม้ แนวของการปลูกต้ นไม้ ที่อยู่ชิดกับขอบ
ถนนนันเกื
้ อบที่จะเหมาะสมแล้ ว เพียงแค่ขยับแนวการปลูกต้ นไม้ ให้ ชิดขอบถนนได้ อีกเล็กน้ อย จะ
ช่วยเพิ่มพื ้นที่ให้ กบั ช่องสัญจรได้ ด้ านความถี่ของต้ นไม้ นนไม่
ั ้ เหมาะสม เพราะมีการเว้ นระยะห่าง
มากเกินไป ไม่สามารถให้ ร่มเงากับทางเท้ าได้ อย่างครอบคลุม ถ้ ามีการลดระยะห่างระหว่างต้ นให้ มี
ความถี่มากขึ ้น จะใช้ เพิ่มร่ มเงาและลดความร้ อนให้ กับพื ้นที่ทางเท้ าได้ หลุมปลูกของต้ นไม้ นนั ้ มี
้ เหมาะสม เพราะขอบคันปูนที่กนขึ
ั ้ ้นมานัน้
ขนาดที่เหมาะสมแล้ ว แต่วิธีการปิ ดปากหลุมปลูกนันไม่
ทําให้ เป็ นอุปสรรคและเสียพื ้นที่ในการสัญจรไป ถ้ าเปลี่ยนเป็ นการใช้ แผ่นเหล็กปิ ดปากหลุม จะช่วย
เพิ่มพื ้นที่ในการสัญจร เพิ่มความเรี ยบร้ อย และลดความสกปรกในหลุมปลูกได้
้ เหมาะสม เพราะจากข้ อจํากัดในด้ านของ
- ในประเด็นการเลือกพืชพรรณนันไม่
พื ้นที่ที่คบั แคบไม่เพียงพอต่อทรงพุ่มของต้ นประดู่ นันเป็
้ นอุปสรรคในการเจริ ญเติบโต และกิ่งก้ าน
ของต้ นประดูส่ ามารถสร้ างความเสียหายให้ กบั อาคารข้ างเคียงได้
- ในประเด็นด้ านความสมบูรณ์ของพืชพรรณนันขาดความเหมาะสม
้
เพราะมีการ
ตัดแต่งกิ่งก้ านและพุม่ ใบออกไปเป็ นจํานวนมาก เพื่อลดผลกระทบต่ออาคาร อีกทังยิ
้ ่งมีการตัดแต่ง
ที่ไม่ถูกต้ อง ขาดการวางแผน ทํ าให้ ต้นประดู่นนั ้ เสียทรงและคุณลักษณะที่ดีไป ไม่สามารถช่วย
ส่งเสริมต่อทางเท้ าได้
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5.1.2 การวิเคราะห์ ความเหมาะสมของการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าในพืน้ ที่ศึกษา ก2 ทางเท้ าหน้ าโรงพยาบาลกรุ งเทพคริสเตียน
พื ้นที่ศกึ ษา ก-2 เป็ นทางเท้ าที่มีความต้ องการในการรองรับการใช้ งานพื ้นที่ทาง
เท้ าในบริ เวณที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย มีการสัญจรไปมา มีการค้ าขายแผงลอย รถเข็นขายของ
และจุดข้ ามถนน (ทางม้ าลาย) บริ เวณข้ างเคียงของทางเท้ าติดกับอาคารของโรงพยาบาลกรุ งเทพคริ สเตียน ในพื ้นที่ทางเท้ าบริ เวณนี ้ได้ รับแสงแดดในช่วงเวลาเข้ าถึงช่วงเวลาเที่ยง และจะเป็ นเงา
ทอดยาวเกือบทังทางเท้
้
าในช่วงเวลาบ่ายจนถึงเย็น การปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าในบริ เวณนี ้จะต้ อง
ตอบสนองต่อความต้ องงานการใช้ งานของพื ้นที่ และส่งเสริ มต่อกิจกรรมการใช้ งานบนทางเท้ าได้
การปลูกต้ นไม้ บนพื ้นที่ศกึ ษา ก-2 ประกอบไปด้ วยไม้ ยืนต้ นที่นํามาใช้ งานควบคู่
กับซุ้มไม้ เลือ้ ย ซึ่งสามารถให้ ร่มเงาได้ ครอบคลุมและส่งเสริ มกิจกรรมบนทางเท้ า ไม้ ยืนต้ นนัน้
สามารถให้ ร่มเงาที่แผ่กว้ างและครอบคลุม สามารถใช้ พื ้นที่รอบๆ ต้ นไม้ ได้ ในขณะที่ซ้ มุ ไม้ เลื ้อยนัน้
สามารถให้ ร่มเงาในพื ้นที่ที่ร่มเงาจากไม้ ยืนต้ นไปไม่ถึง และสามารถใช้ งานพื ้นที่ใต้ ซ้ ุมไม้ เลื ้อยทํา
กิจกรรมได้ เช่นกัน
ตําแหน่งในการปลูกไม้ ยืนต้ นนัน้ มีการปลูกเป็ นแนวอยู่ชิดริ มถนน ห่างจากขอบ
ถนนเข้ ามา 0.70 เมตร อยู่ในแนวเดียวกับอุปกรณ์ประกอบทางเท้ า ซึง่ เป็ นตําแหน่งที่ช่วยให้ ช่อง
ทางเดินเท้ าที่ อยู่ตรงกลางทางเท้ า นัน้ ใช้ งานได้ อย่างสะดวก แต่ตํา แหน่งของแนวต้ นไม้ นัน้ ยัง
สามารถขยับให้ ชิดริ มถนนได้ อีก 0.20 เมตร สามารถเพิ่มเติมพื ้นที่ให้ กบั ช่องทางเดินที่ต้องรองรับ
กิจกรรมที่หลากหลายได้ ตําแหน่งของแนวปลูกต้ นไม้ นี ้ช่วยให้ ทรงพุ่งของต้ นไม้ ไม่ไปรบกวนอาคาร
ข้ างเคียงด้ วย ความถี่ของการปลูกไม้ ยืนต้ นนันมี
้ ระยะห่างระหว่างต้ น 6-8 เมตร ซึง่ เป็ นระยะห่างที่
กําลังดี ไม่แน่นไม่หลวมจนเกินไป สามารถรับมือกับแสงแดดในช่วงเวลาเช้ าถึงเที่ยงที่ไม่รุนแรงมาก
ั้
าขายได้ อย่างสะดวก มีระยะเว้ นว่าง
นักได้ และยังมีช่องว่างระหว่างต้ นไม้ พอที่จะให้ ตงแผงลอยค้
สําหรับการใช้ ทางม้ าลายที่พอดี หลุมปลูกนันมี
้ ขนาด 0.90 x 0.90 เมตร เป็ นขนาดที่มีความพอดี
กับขนาดของต้ นไม้ แต่บริ เวณขอบของหลุมปลูกมีการทําคันขอบปูนสูงขึ ้นมา 0.15 เมตร รอบหลุม
ปลูก แทนการใช้ แผ่นเหล็กปิ ดหลุมปลูกที่เรี ยบแบนเป็ นพื ้นผิวเดียวกับทางเท้ า ทําให้ ขอบคันปูนนี ้
เป็ นอุปสรรคต่อการสัญจร และเสียพื ้นที่ใช้ สอยไปโดยไม่จําเป็ น หากมีการใช้ แผ่นเหล็กปิ ดหลุม
ปลูกแทนขอบคันปูนแล้ ว จะทําให้ สามารถนําพื ้นที่เหนือหลุมปลูกมาใช้ ทํากิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม
ได้ และยังจะช่วยไม่ให้ มีขยะและสิ่งปฏิกูลไปสะสมบริ เวณหลุมปลูกด้ วย ส่วนตําแหน่งของซุ้มไม้
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พุ่มนันมี
้ การปลูกขนานไปกับขอบทางเท้ า ห่างจากตัวอาคารออกมา 0.70 เมตร และมีระยะห่าง
หว่างต้ นอยู่ในแนวเดียวกับไม้ ยืนต้ น ขนานกันไป โครงซุ้มไม้ เลื ้อยนันเป็
้ นโครงเหล็กขนาด 1.20 x
1.20 เมตร สูง 2.40 เมตร สามารถให้ ไม้ เลื ้อยนันแผ่
้ ทรงพุ่มออกมาได้ ด้านละ 1.50 - 2.00 เมตร
ขนาดหลุมปลูก 0.80 x 0.80 เมตร ไม่มีแผ่นปิ ดปากหลุม แต่มีบล็อคปูนชนิดพรุ นเรี ยงอยู่เต็มหลุม
ปลูก ซึง่ สามารถใช้ พื ้นที่บนหลุมปลูกได้ ซุ้มไม้ เลื ้อยในตําแหน่งนี ้สามารถช่วยให้ ร่มเงาเพิ่มเติมจาก
ต้ นไม้ ใหญ่ ช่วงส่งเสริ มให้ สามารถทํากิจกรรมค้ าขายแผงลอยใต้ ซ้ มุ ไม้ เลื ้อยได้ เช่นกัน
้ วยส่งเสริ มการใช้ งานทางเท้ าในพื ้นที่บริ เวณนี ้เป็ น
การปลูกต้ นประดู่องั สนานันช่
อย่างมาก เพราะต้ นประดูอ่ งั สนามีทรงพุม่ ที่แผ่กว้ าง พุม่ ใบหนาทึบ ให้ ร่มเงาและความร่มรื่ นได้ เป็ น
อย่างมาก ช่วยส่งเสริ มให้ สามารถทํากิจกรรมบนทางเท้ าในบริ เวณนี ้ได้ อย่างราบรื่ น และต้ นประดู่
้ ความเหมาะสมที่จะปลูกบนทางเท้ า เพราะทนทานต่อสภาพแวดล้ อม มีความแข็งแรง
อังสนานันมี
โรคและแมลงน้ อย และสามารถตัดแต่งบํารุ งรักษาได้ ง่าย ส่วนไม้ เลื ้อยนัน้ มีการปลูกต้ นการเวก
หรื อต้ นกระดังงาจีนเป็ นซุ้มๆ นันสามารถตอบสนองต่
้
อความต้ องการในการใช้ พื ้นที่ได้ ดี สามารถให้
ร่ ม เงาได้ ม าก เพราะต้ น การเวกนัน้ มี พุ่ม ใบค่ อ นข้ า งทึ บ ธรรมชาติ ข องต้ น การเวกนัน้ มี ค วาม
เหมาะสมที่จะปลูกบนทางเท้ า เพราะเป็ นต้ นไม้ ที่ชอบแดด ทนต่อสภาพแวดล้ อมได้ ดี
ในอดี ตต้ น ประดู่อัง สนาในบริ เ วณนี น้ ัน้ มี ค วามสมบูร ณ์ มี ข นาดค่อ นข้ า งใหญ่
สามารถแผ่กิ่งก้ านสาขาให้ ร่มเงากับทางเท้ าได้ ดี แต่ปัจจุบนั (วันที่ทําการสํารวจ) ต้ นประดู่องั สนา
ในบริเวณนี ้นันแทบไม่
้
เหลือร่องรอยของความสมบูรณ์ให้ เห็นเลย เห็นแค่ลําต้ นที่มีขนาดใหญ่ แต่ถกู
ตัดแต่งจนกุดด้ วน มีเพียงใบอ่อนที่แตกยอดออกมาเล็กน้ อย ไม่สามารถให้ ร่มเงา ให้ ประโยชน์ กับ
พื ้นที่ทางเท้ าได้ ส่งผลให้ ทางเท้ าในบริ เวณนี ้ได้ รับแสงแดดและความร้ อนอย่างเต็มที่ แต่ในขณะที่
ซุ้มไม้ เลื ้อยนัน้ ยังคงมีความสมบูรณ์ ไม่ได้ ถกู ตัดแต่ออกไปแต่อย่างใด สามารถให้ ร่มเงากับทางเท้ า
ได้ เป็ นอย่างดี แต่ก็มีไม้ เลื ้อยบางส่วนที่ขาดการตัดแต่งจนกิ่งก้ านห้ อยลงมากระทบต่อการใช้ ทาง
เท้ าได้
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ภาพที่ 169 - 170 รูปภาพต้ นไม้ บนทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-2 ที่ถกู ตัดจนกุดด้ วน

ภาพที่ 171 รูปภาพหลุมปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-2
ภาพที่ 172 รูปภาพซุ้มไม้ เลื ้อยไม้ ที่ขาดการตัดแต่งบนทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ก-2
จากการศึกษาและวิเคราะห์การปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าในพื ้นที่ศกึ ษา ก-2 นันสามารถสรุ
้
ป
ได้ ดงั นี ้
้ ความเหมาะสมดีแล้ ว เพราะ
- ในประเด็นของการเลือกประเภทของพืชพรรณนันมี
จากบริ บทและสิ่งแวดล้ อมของพื ้นที่นนเอื
ั ้ ้อต่อการปลูกไม้ ยืนต้ นที่มีทรงพุ่มแผ่กว้ าง ช่วยให้ ร่มเงา
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กับพื ้นที่ทางเท้ าได้ ดี และการใช้ ซ้ มุ ไม้ เลื ้อยนันก็
้ มีความเหมาะสม เพราะเป็ นการเสริ มในส่วนที่ขาด
ของการใช้ ไม้ ยืนต้ น สามารถปลูกในพื ้นที่ที่ไม้ ยืนต้ นไม่สามารถปลูกได้ (ชิดริ มอาคาร) และยังช่วย
ส่งเสริ มกิจกรรมบนทางเท้ าอีกด้ วย
- ในประเด็นตําแหน่งของการปลูกต้ นไม้ ยืนต้ น แนวของการปลูกต้ นไม้ ที่อยู่ชิดกับ
ขอบถนนนันเหมาะสมแล้
้
ว แต่สามารถขยับแนวการปลูกต้ นไม้ ให้ ชิดขอบถนนได้ อีกเล็กน้ อย จะ
ช่วยเพิ่ม พืน้ ที่ ให้ กับช่องสัญจรได้ ด้ านความถี่ ของต้ น ไม้ นัน้ ก็ เหมาะสมดีแล้ ว เพราะมี การเว้ น
ั ้ ขนาดที่
ระยะห่างที่พอดี ให้ ร่มเงาและทํากิจกรรมใต้ ต้นไม้ ได้ อย่างสะดวก หลุมปลูกของต้ นไม้ นนมี
เหมาะสมแล้ ว แต่วิธีการปิ ดปากหลุมปลูกนันไม่
้ เหมาะสม เพราะขอบคันปูนที่กนขึ
ั ้ ้นมานัน้ ทําให้
เป็ นอุปสรรคและเสียพื ้นที่ในการสัญจรไป ถ้ าเปลี่ยนเป็ นการใช้ แผ่นเหล็กปิ ดปากหลุม จะช่วยเพิ่ม
พื ้นที่ในการสัญจร เพิ่มความเรี ยบร้ อย และลดความสกปรกในหลุมปลูกได้ ส่วนตําแหน่งของซุ้มไม้
เลื ้อยนันเหมาะสมดี
้
แล้ ว เพราะเป็ นตําแหน่งที่สามารถส่งเสริมการให้ ร่มเงา และการใช้ งาน ในพื ้นที่
ที่ไม้ ยืนต้ นไปไม่ถึง
้
แล้ ว เพราะต้ นประดู่องั สนา และ
- ในประเด็นการเลือกพืชพรรณนันเหมาะสมดี
ต้ นการเวก สามารถตอบโจทย์ความต้ องการในการใช้ งาน เข้ ากับบริ บทและสิ่งแวดล้ อม และยัง
เหมาะสมที่จะปลูกบนทางเท้ าด้ วย
- ในประเด็นด้ านความสมบูรณ์ของพืชพรรณของไม้ ยืนต้ นนันขาดความเหมาะสม
้
เพราะมีการตัดทรงพุม่ ออกจนกุดด้ วนเหลือแต่ลําต้ น ทําให้ ต้นไม้ นนเสี
ั ้ ยความสมบูรณ์ไปตลอดกาล
ไม่สามารถสร้ างคุณค่าและประโยชน์ให้ กบั ทางเท้ าได้ เลย ส่วนซุ้มไม้ เลื ้อยนันมี
้ ความสมบูรณ์เกือบ
ที่จะเหมาะสม เพราะตัวต้ นการเวกนัน้ มีความสมบูรณ์ มากจนเกินไป ไม่ได้ มีการตัดแต่งให้ เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อย ทําให้ กิ่งก้ านห้ อยย้ อยลงมาบนทางเท้ าบางส่วน
5.1.3 การวิเคราะห์ ความเหมาะสมของการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าในพืน้ ที่ศึกษา ข1 ทางเท้ าหน้ าสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ
พื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ) เป็ นทางเท้ าที่มีความต้ องการในการ
รองรั บการใช้ ง านการสัญจรเชื่ อมต่อพื น้ ที่ ของประชาชนชนชัน้ แรงงาน นัก ท่ อ งเที่ ย ว นัก เรี ย น
นักศึกษา เป็ นต้ น และจะต้ องรองรับการเปลี่ยนถ่ายการคมนาคม โดยมีป้ายรอรถ TAXI ในพื ้นที่
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บริเวณนี ้ด้ วย ในพื ้นที่ทางเท้ าบริ เวณนี ้ได้ รับแสงแดดในช่วงเวลาเข้ าถึงช่วงเวลาเช้ าจนถึงบ่ายแก่ๆ
การปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าในบริ เวณนี ้จะต้ องตอบสนองต่อความต้ องงานการใช้ งานของพื ้นที่ และ
ส่งเสริมต่อกิจกรรมการใช้ งานบนทางเท้ าได้
การปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่บริ เวณนี ้มีการปลูกต้ นไม้ 2 ประเภท คือ ไม้ ยืนต้ น และไม้
พุ่ม นํามาใช้ งานร่ วมกัน สามารถช่วยเพิ่มร่ มเงา เพิ่มสุนทรี ยภาพ และลดความกระด้ างให้ กบั ทาง
เท้ าในบริเวณนี ้ได้
โดยที่ตงและตํ
ั้
าแหน่งของไม้ ยืนต้ นนันเรี
้ ยงเป็ นแนวอยู่ชิดขอบถนน โดยร่ นเข้ ามา
จากขอบถนน 0.75 เมตร อยู่ในแนวเดียวกับอุปกรณ์ประกอบทางเท้ า ซึง่ เป็ นตําแหน่งที่ช่วยให้ ช่อง
้
งานได้ อย่างสะดวก และแนวไม้ พ่มุ นันขนานไปกั
้
บ
ทางเดินเท้ าที่อยูต่ รงกลางทางเท้ านันสามารถใช้
ช่องทางเดินเท้ าทังสองข้
้
าง สามารถลดความกระด้ างและเพิ่มสุนทรี ยภาพให้ กบั การใช้ งานบริ เวณ
นี ้เป็ นอย่างดี โดยที่ไม่เป็ นอุปสรรคต่อช่องทางเดินสัญจรแต่อย่างใด เพราะพื ้นที่ทางเท้ าแห่งนี ้ มี
ผู้ใช้ งานไม่มากนัก ขนาดช่องทางเดินขนาด 1.90 เมตร นันเพี
้ ยงพอต่อการใช้ งานในบริ เวณนี ้ พื ้นที่
บริเวณนี ้มีการปลูกไม้ ยืนต้ นคือต้ นประดูอ่ งั สนาเป็ นจํานวน 6 ต้ น โดยมีระยะห่างระหว่างต้ น 3.5-5
เมตร ซึง่ ถือว่าค่อนข้ างถี่ จะสามารถให้ ร่มเงาแก่ทางเท้ าได้ ตลอดช่วงที่มีต้นไม้ ยืนต้ นปลูกอยู่ หลุม
ปลูกของต้ นประดูในบริ เวณนี ้ไม่มีขอบคันปูนและแผ่นปิ ดหลุมปลูกครอบหลุมปลูกไว้ แต่ก็ไม่เป็ น
อุปสรรคต่อการสัญจรแต่อย่างใด
บริ เวณป้ายรอรถ TAXI มีการปลูกต้ นแก้ วเป็ นพื ้นหลังชิดกับรัว้ ของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ ทําให้ เสียพื ้นที่ในการเดินเท้ าด้ านหลังป้ายรถ TAXI ไป เพราะบริ เวณป้ายรอรถ
TAXI จะมีการตัดเว้ าทางเท้ าเข้ ามาเพื่อให้ รถ TAXI สามารถเข้ ามาจอดรับผู้โดยสารได้ หากมีการ
เว้ นช่วงในการปลูกไม้ พุ่มในบริ เวณหลังป้ายรถ TAXI จะสามารถช่วยเพิ่มพื ้นที่ทางเดินเท้ าให้
สามารถสัญจรผ่านจุดนี ้ได้ อย่างสะดวก
การปลูกต้ นประดู่องั สนานันช่
้ วยส่งเสริ มการใช้ งานทางเท้ าในพื ้นที่บริ เวณนี ้เป็ น
อย่างมาก เพราะต้ นประดูอ่ งั สนามีทรงพุม่ ที่แผ่กว้ าง พุม่ ใบหนาทึบ ให้ ร่มเงาและความร่มรื่ นได้ เป็ น
อย่างมาก ช่วยส่งเสริ มให้ สามารถทํากิจกรรมบนทางเท้ าในบริ เวณนี ้ได้ อย่างราบรื่ น และต้ นประดู่
อังสนานันมี
้ ความเหมาะสมที่จะปลูกบนทางเท้ า เพราะทนทานต่อสภาพแวดล้ อม มีความแข็งแรง
โรคและแมลงน้ อย และสามารถตัดแต่งบํารุ งรักษาได้ ง่าย ส่วนไม้ พ่มุ มีการปลูกต้ นแก้ วเป็ นแนวชิด
รัว้ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ช่วงลดความกระด้ างให้ กับทางเดินเท้ า และดอกแก้ วยังมีกลิ่นหอม
ช่วยส่งเสริ มสุนทรี ยภาพในการใช้ งานได้ และมีการปลูกต้ นเข็มเป็ นพุ่มเล็กๆ ในกระบะปูนขนานไป
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กับขอบถนน ช่วยลดความกระด้ างได้ เช่นกัน ทังต้
้ นแก้ วและต้ นเข็มเป็ นไม้ พ่มุ ที่ชอบแดด ตัดแต่ง
บํารุงรักษาง่าย สามารถปลูกบนทางเท้ าได้ เป็ นอย่างดี
ความสมบูรณ์ของต้ นประดู่องั สนาในบริ เวณนี ้มีความสมบูรณ์พอประมาณ ทรง
พุม่ และกิ่งก้ านยังอยูค่ รบ แตด่วยที่ต้นประดูใ่ นบริ เวณนี ้อายุยงั น้ อย ลําต้ นและพุ่มใบยังมีขนาดเล็ก
จึงไม่สามารถให้ ร่มเงากับทางเท้ าได้ มากนัก
ดัง นั น้ ต้ องรอให้ ต้ นประดู่ อั ง สนาได้ ใช้ เวลา
เจริ ญเติบโตอีก 3-4 ปี และบํารุงรักษาให้ คงความสมบูรณ์ จึงจะช่วยสร้ างร่มเงากับทางเท้ าได้ มาก
ขึ ้น ส่วนไม้ พมุ่ ยังมีความหนาแน่นที่ไม่มากนัก จึงไม่สามารถให้ สนุ ทรี ยภาพได้ เท่าที่ควร

ภาพที่ 173 รูปภาพต้ นไม้ บนทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ)

ภาพที่ 174 รูปภาพหลุมปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าของพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ)
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ภาพที่ 175 รู ปภาพการปลูกไม้ พุ่มหลังป้ายรถ TAXI ในพื ้นที่ศึกษา ข-1 (สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ)
จากการศึกษาและวิเคราะห์การปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าในพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ) นันสามารถสรุ
้
ปได้ ดงั นี ้
- ในประเด็นของการเลือกประเภทของพืชพรรณนันมี
้ ความเหมาะสมดีแล้ ว เพราะ
จากบริ บทและสิ่งแวดล้ อมของพื ้นที่นนเอื
ั ้ ้อต่อการปลูกไม้ ยืนต้ นที่มีทรงพุ่มแผ่กว้ าง ช่วยให้ ร่มเงา
กับพืน้ ที่ ทางเท้ าได้ ดี และการใช้ ไม้ พุ่มขนาดไปกับทางเท้ าก็มีความเหมาะสมดี เพราะไม้ พุ่มจะ
สามารถช่วยลดความกระด้ างและสร้ างสุนทรี ยภาพให้ กบั ทางเท้ าได้
- ในประเด็นตําแหน่งของการปลูกต้ นไม้ ยืนต้ น แนวของการปลูกต้ นไม้ ที่อยู่ชิดกับ
ขอบถนนนันเหมาะสมแล้
้
ว เพราะจะเว้ นเป็ นช่องทางเดินเท้ าตรงกลางของทางเท้ าทําให้ สญ
ั จรได้
อย่างราบรื่ น ด้ านความถี่ของต้ นไม้ นนก็
ั ้ เหมาะสมดีแล้ ว เพราะมีการเว้ นระยะห่างที่ค่อนข้ างถี่ จะ
สามารถให้ ร่มเงาเงาได้ มาก หลุมปลูกของต้ นไม้ นนมี
ั ้ ขนาดที่เหมาะสมแล้ ว แต่ถ้าหากมีการใช้ แผ่น
เหล็กปิ ดปากหลุม จะช่วยเพิ่มพื ้นที่ในการสัญจร เพิ่มความเรี ยบร้ อย และลดความสกปรกในหลุม
ปลูกได้ ส่วนตําแหน่งของไม้ พ่มุ เกือบที่จะเหมาะสม เพราะหากมีการเว้ นช่วงการปลูกไม้ พ่มุ ใน
บริ เวณหลังป้ายรถ TAXI ก็จะสามารถสัญจรได้ สะดวกมากขึ ้น
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- ในประเด็นการเลือกพืชพรรณนัน้ เหมาะสมดีแล้ ว เพราะต้ นประดู่องั สนา ต้ น
แก้ ว และต้ นเข็ม สามารถตอบโจทย์ความต้ องการในการใช้ งาน เข้ ากับบริ บทและสิ่งแวดล้ อม และ
ยังเหมาะสมที่จะปลูกบนทางเท้ าด้ วย
- ในประเด็นด้ านความสมบูรณ์ของพืชพรรณนันเกื
้ อบที่จะเหมาะสม เพียงแต่ต้อง
ให้ เวลาต้ นไม้ ได้ เจริ ญเติบโต และจะต้ องบํารุ งรักษาต้ นไม่อย่างถูกต้ อง ตัดแต่งอย่างถูกกาลเทศะ
และไม้ พ่มุ จะต้ องบํารุงให้ เติบโตและหนาแน่นมากขึ ้น เพื่อจะได้ ส่งเสริ มบรรยากาศบนทางเท้ าได้ ดี
ยิ่งขึ ้น
5.1.4 การวิเคราะห์ ความเหมาะสมของการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าในพืน้ ที่ศึกษา ข1 ทางเท้ าหน้ าวัดปทุมวนาราม
พื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (วัดปทุมวนาราม) เป็ นทางเท้ าที่มีความต้ องการในการรองรับการ
ใช้ งานการสัญจรเชื่อมต่อพื ้นที่ของประชาชนชนชันแรงงาน
้
นักท่องเที่ยว นักเรี ยน นักศึกษา เป็ นต้ น
จะต้ องรองรับการเปลี่ยนถ่ายการคมนาคม โดยมีป้ายรอรถประจําทางทางขนาดใหญ่ เป็ นจํานวน 3
ป้ายติดต่อกันในพื ้นที่บริ เวณนี ้ด้ วย และจะต้ องเป็ นพื ้นที่รองรับการค้ าขายรายย่อย ที่ใช้ รถเข็นขาย
ของในช่วงพื ้นที่ก่อนถึงป้ายรถเมล์ด้วย ในพื ้นที่ทางเท้ าบริ เวณนี ้ได้ รับแสงแดดในช่วงเวลาสายถึง
ช่วงเวลาเช้ าจนถึงบ่ายแก่ๆ การปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าในบริ เวณนี ้จะต้ องตอบสนองต่อความต้ อง
งานการใช้ งานของพื ้นที่ และส่งเสริ มต่อกิจกรรมการใช้ งานบนทางเท้ าได้
ในบริ เวณนี ้มีการปลูกต้ นประดูอ่ งั สนาเพียง 3 ต้ น ในพื ้นที่ทางเท้ าที่ถดั จากป้ายรถ
ประจําทางทําให้ ไม่ได้ ช่วยส่งเสริ มในช่วงพื ้นที่ป้ายรถประจําทางเลย มีเพียงต้ นไม้ ใหญ่ที่อยู่ภายใน
พื ้นที่ของวัดปทุมวนารามที่มีขนาดใหญ่แผ่กิ่งก้ านสาขาออกมาให้ ร่มเงาบริ เวณช่วงป้ายรถประจํา
ทางได้ บ้าง มีการปลูกไม้ พ่มุ ริ มรัว้ มีขนาดเล็กและเตี ้ย ขาดความต่อเนื่อง ส่งผลให้ ลดความกระด้ าง
ของทางเท้ าไม่ได้ เลย
การเลื อ กใช้ ไ ม้ ยื น ต้ น นัน้ ยัง ไม่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการได้ อ ย่ า ง
ครอบคลุม สามารถให้ ร่มเงา สร้ างประโยชน์แค่ทางเดินเท้ าในบางส่วนเท่านัน้ ดังนันจึ
้ งควรจะต้ อง
ใช้ ซ้ ุมไม้ เรื อ้ ย และไม่พุ่ม มาช่วยส่งเสริ มการใช้ งานทางเท้ าในบริ เวณนี ้ เพราะพื ้นที่บริ เวณนีใ้ น
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หลายๆ ตําแหน่งนันไม่
้ สามารถปลูกไม้ ยืนต้ นได้ เช่น บริ เวณก่อนและหน้ าป้ายรถประจําทาง พื ้นที่
หลังป้ายรถประจําทาง เป็ นต้ น
ตําแหน่งของการปลูกต้ นไม้ ยืนต้ นที่มีแนวติดกับขอบถนน โดยร่ นรยะเข้ ามา 0.70
เมตร อยู่ในแนวเดียวกับอุปกรณ์ประกอบทางเท้ า ซึง่ ช่วงให้ เกิดความเป็ นระเบียบ ไม่เป็ นอุปสรรค
ต่อการสัญจร บริ เวณหลุมปลูกนันไม่
้ มีการใช้ ขอบคันปูนหรื อแผ่นเหล็กปิ ดหลุมปลูก แต่มีการนํา
บล็อ คปูน ไปเรี ย งไว้ ใ นหลุม ปลูก แทน และมี ก ารหล่อปูน รอบโคนลํ า ต้ น ทํ า ให้ ต้น ไม้ มี ส ามารถ
เจริ ญเติบโตได้ อย่างสะดวก ต้ นไม้ อาจจะแคระแกร็ นได้
การปลูกต้ นประดู่อังสนานัน้ ช่วยส่งเสริ มการใช้ งานทางเท้ าในพืน้ ที่บริ เวณนีไ้ ด้
เพราะต้ นประดูอ่ งั สนามีทรงพุ่มที่แผ่กว้ าง พุ่มใบหนาทึบ ให้ ร่มเงาและความร่มรื่ นได้ และต้ นประดู่
อังสนานันมี
้ ความเหมาะสมที่จะปลูกบนทางเท้ า เพราะทนทานต่อสภาพแวดล้ อม มีความแข็งแรง
โรคและแมลงน้ อย และสามารถตัดแต่งบํารุ งรักษาได้ ง่าย แต่จะต้ องมีการปลูกพืชในลักษณะอื่นๆ
เพื่อช่วยรองรับและส่งเสริ มการใช้ งานประกอบการการปลูกต้ นประดูด่ ้ วย เพราะการปลูกต้ นเข็มซึง่
มีพื ้นที่การปลูกเพียงเล็กน้ อยและไม่ตอ่ เนื่องนันไม่
้ สามารถช่วยเพิ่มสุนทรี ยภาพให้ กบั ทางเท้ าได้
ความสมบู ร ณ์ ข องต้ น ประดู่ใ นบริ เ วณนี น้ ัน้ มี ร ะดับ ตํ่ า ถูก ตัด กิ่ ง ก้ านออกไป
พอสมควร ทังที
้ ่ต้นประดูน่ นยั
ั ้ งมีขนาดที่ไม่ใหญ่ ทําให้ สามารถให้ ร่มเงากับทางเท้ าได้ เพียงเล็กน้ อย
เท่านัน้ ส่วนต้ นเข็มนันมี
้ ปริ มาณที่น้อยเกินกว่าจะสร้ างสุนทรี ยภาพให้ กบั ทางเท้ าในบริ เวณนี ้ได้

ภาพที่ 176 รูปภาพการปลูกไม้ พมุ่ และจุดที่ต้องการพืชพรรณ ในพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (วัดปทุมฯ)
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ภาพที่ 177 รูปภาพการปลูกต้ นประดูใ่ นพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (วัดปทุมวนาราม)
ภาพที่ 178 รูปภาพหลุมปลูกต้ นประดูใ่ นพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (วัดปทุมวนาราม)
จากการศึกษาและวิเคราะห์การปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าในพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (วัดปทุมวนาราม)
นันสามารถสรุ
้
ปได้ ดงั นี ้
- ในประเด็นของการเลือกประเภทของพืชพรรณนัน้ ยังไม่เหมาะสม เพราะไม่
สามารถรองรับและส่งเสริ มการใช้ งานได้ อย่างครอบคลุม ควรจะต้ องเพิ่มซุ้มไม้ เลื ้อยและไม้ พ่มุ ใน
บริ เวณจุดต่างๆ เพิ่มมากขึ ้น เพื่อช่วยส่งเสริมทางเท้ าบริเวณนี ้เพิ่มมากขึ ้นด้ วย
- ในประเด็นตําแหน่งของการปลูกต้ นไม้ ยืนต้ น แนวของการปลูกต้ นไม้ ที่อยู่ชิดกับ
้
ว เพราะจะเว้ นเป็ นช่องทางเดินเท้ าตรงกลางของทางเท้ าทําให้ สญ
ั จรได้
ขอบถนนนันเหมาะสมแล้
อย่างราบรื่ น หลุมปลูกของต้ นไม้ นนมี
ั ้ ขนาดที่เหมาะสมแล้ ว แต่การหล่อปูนรอบลําต้ นของต้ นประดู่
นันไม่
้ เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะจะทําให้ ต้นไม้ ไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ อย่างอิสระ และถ้ าหากมี
การใช้ แผ่นเหล็กปิ ดปากหลุม จะช่วยเพิ่มพืน้ ที่ในการสัญจร เพิ่มความเรี ยบร้ อย และลดความ
สกปรกในหลุมปลูกได้ ส่วนตําแหน่งของไม้ พ่มุ ยังไม่เหมาะสม เพราะมีการปลูกในปริ มาณน้ อย
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และไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถสร้ างประโยชน์ให้ กับทางเท้ าได้ มากนัก และโดยรวมยังขาดการปลูก
ต้ นไม้ ที่สง่ เสริมการใช้ งานในหลายๆ จุดในพื ้นที่
- ในประเด็นการเลือกพืชพรรณนันยั
้ งไม่เหมาะสม เพราะต้ นประดูอ่ งั สนา และต้ น
เข็ม เข้ ากับบริ บทและสิ่งแวดล้ อม และยังเหมาะสมที่จะปลูกบนทางเท้ า แต่ยงั ไม่ครอบคลุมกับ
พื ้นที่จดุ ต่างๆ ในบริเวณนี ้
้ เหมาะสม เพราะต้ นประดู่นนั ้
- ในประเด็นด้ านความสมบูรณ์ของพืชพรรณนันไม่
มีการตัดแต่ง กิ่ ง ก้ านออกไป ในขณะที่ ยัง มี ขนาดเล็ก ทํ า ให้ ต้น ประดู่นัน้ ขาดความสมบูรณ์ ไม่
้ ปริ มาณน้ อยจนเกินไป จึงขาดความ
สามารถให้ ร่มเงากับพื ้นที่ทางเท้ าได้ มากนัก ส่วนต้ นเข็มนันมี
สมบูรณ์
5.1.5 การวิเคราะห์ ความเหมาะสมของการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าในพืน้ ที่ศึกษา ค1 ทางเท้ าหน้ าองค์ การ UNESCO
พื ้นที่ศกึ ษา ค-1 เป็ นทางเท้ าที่มีความต้ องการในการรองรับการใช้ งานการสัญจร
เชื่อมต่อพืน้ ที่ของประชาชนชน ชาวบ้ าน นักท่องเที่ยว นักเรี ยน เป็ นต้ น และจะต้ องรองรับการ
เปลี่ยนถ่ายการคมนาคม โดยมีป้ายรอรถประจําทางทางจํานวน 1 ป้ายติดต่อกันในพื ้นที่บริ เวณนี ้
พื ้นที่ในบริ เวณนี ้มีแนวเสาและสายส่งไฟฟ้า สายโทรศัพท์ อยู่บนทางเท้ าในพื ้นที่นี ้ด้ วย ในพื ้นที่ทาง
เท้ าบริ เวณนี ้ได้ รับแสงแดดในช่วงเวลาสายถึงช่วงเวลาเช้ าจนถึงบ่ายแก่ๆ การปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ า
ในบริ เวณนี ้จะต้ องตอบสนองต่อความต้ องงานการใช้ งานของพื ้นที่ และส่งเสริ มต่อกิจกรรมการใช้
งานบนทางเท้ าได้
้ ยืนต้ น ไม่พ่มุ และ
พื ้นที่ในบริ เวณนี ้มีการใช้ ลกั ษณะของต้ นไม้ ที่หลากหลาย ทังไม้
ไม้ เลื ้อย การใช้ ต้นไม้ ในลักษณะต่างๆ ร่ วมกันนัน้ จะช่วยให้ พื ้นที่บริ เวณนี ้มีสนุ ทรี ยภาพในการใช้
งานมาก ส่งเสริ มให้ ใช้ ทางเท้ าได้ อย่างเพลิดเพลิน
ในบริ เวณนี ้มีการปลูกต้ นประดูอ่ งั สนา 4 ต้ น ห่างจากขอบถนนเข้ ามา 0.50 เมตร
เป็ นแนวเดียวกับระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ ประกอบทางเท้ า ซึ่งแนวปลูกต้ นไม้ นี ้จะอยู่ใต้
แนวสายส่งไฟฟ้าและสายส่งโทรศัพท์ พอดี ทําให้ ต้องมีการตัดแต่งกิ่งก้ านของต้ นประดู่ออกเป็ น
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จํานวนมาก จนต้ นไม้ นนไม่
ั ้ อยู่ในสภาพที่จะสามารถร่ มเงาและความร่ มรื่ นที่เป็ นประโยชน์ต่อทาง
เท้ าได้ เลย ถึงแม้ ความถี่ต้นประดูใ่ นพื ้นที่บริ เวณนี ้จะมีระยะห่างระหว่างต้ น 5-6 เมตร ซึง่ ค่อนข้ างถี่
ก็ตาม การปลูกไม้ พุ่มริ มรั ว้ ขององค์การ UNESCO

นัน้ ช่วยลดความกระด้ างของทางเท้ าได้

พอสมควร สร้ างความร่ มรื่ นให้ กับทางเท้ าได้ บริ เวณก่อนที่จะถึงป้ายรถประจําทางมีการปลูกไม้
เลื ้อยเป็ นซุ้มขนาดใหญ่ อยูใ่ ต้ แนวสายส่งโทรศัพท์จงึ ไม่สงผลกระทบใดๆ ต่อแนวสายโทรศัพท์นี ้ อีก
ทังโครงของซุ
้
้ มไม้ พมุ่ นันมี
้ ลกั ษณะที่โปร่งทําให้ ไม่ไปบดบังมุมมองของผู้ที่ใช้ ป้ายรถประจําทาง และ
ยังให้ ร่มเงาและความร่ มรื่ นกับพื ้นที่ทางเท้ าได้ ดี หลุมปลูกมีขนาด 0.90 x 0.90 เมตร มีคนั ขอบปูน
้ เป็ นอุปสรรคต่อการ
สูงขึ ้นมาแต่ไม่มีการปลูกไม้ ประดับคลุมปากหลุม ขอบคันปูนที่สงู ขึ ้นมานันไม่
สัญจรแต่อย่างใด เพราะทางเท้ า ในบริ เวณนี ม้ ีการใช้ ง านที่ ค่อนข้ างเบาบาง ไม่ห นาแน่น ช่อง
ทางเดินเท้ าที่มีอยูน่ นั ้ ยังสามารถรองรับปริมาณการใช้ งานได้ อย่างสะดวก
การปลูกต้ นประดูใ่ ต้ แนวสายไฟฟ้านันจะทํ
้
าให้ ต้นประดูเ่ จริ ญไม่สามารถเติบโตได้
อย่างอิสระ เพราะมีข้อจํากัดในด้ านความสูงของแนวสายไฟฟ้ามาเป็ นตัวกําหนด การปลูกไม้ พมุ่ ทัง้
สองระดับนันมี
้ การปลูกต้ นเข็ม และชาฮกเกี ้ยน นันช่
้ วยสร้ างบรรยากาศให้ กบั ทางเดินเท้ าได้ ดี อีก
ทัง้ ต้ นไม้ พุ่มทัง้ สองชนิดนี ส้ ามารถปลูกบนทางเท้ าได้ ง่าย ชอบแดด เจริ ญเติบโตดี ทนทานต่อ
สภาพแวดล้ อม และตัดแต่งควบคุมได้ ง่าย ไม้ เลื ้อยที่ปลูกเป็ นซุ้มก่อนป้ายรถประจําทางนัน้ คือ ต้ น
การเวก เป็ นต้ นไม้ ที่มีใบทึบ ให้ ร่มเงากับทางเท้ าได้ ดี ทนทานต่อสภาพแวดล้ อม และตัดแต่งดูแล
รักาได้ ง่าย
ความสมบูรณ์ ของต้ นประดู่องั สนาในบริ เวณนี ้นันอยู
้ ่ในระดับตํ่า เพราะมีการบัน่
ยอดแหวกตรงกลางของลําต้ น เพื่อหลบแนวสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ที่มีปริ มาณความหนาแน่น
มาก ทําให้ แทบจะไม่เหลือทรงพุม่ ที่จะพอให้ ร่มเงากับทางเท้ าได้ ไม่สามารถที่จะช่วยส่งเสริ มการใช้
งานทางเท้ าได้ เลย ส่วนไม้ พมุ่ ทังสองชนิ
้
ดนันมี
้ ความหนาแน่นสมบูรณ์ดี สามารถส่งเสริมการใช้ งาน
ทางเท้ าได้ พอสมควร ซุ้มไม้ เลื ้อยนันก้
้ อมีความหนาแน่นสมบูรณ์ สร้ างร่ มเงากับทางเท้ าในบริ เวณ
พื ้นที่ทางเท้ าแห่งนี ้ได้ มาก

182

ภาพที่ 179 รูปภาพหลุมปลูกและต้ นประดูใ่ นพื ้นที่ศกึ ษา ค-1
ภาพที่ 180 รูปภาพแนวสายไฟฟ้าที่สง่ ผลกระทบต่อต้ นประดูใ่ นพื ้นที่ศกึ ษา ค-1

ภาพที่ 181 รูปภาพแนวไม้ พมุ่ ทังสองระดั
้
บในพื ้นที่ศกึ ษา ค-1
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จากการศึกษาและวิเคราะห์การปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าในพื ้นที่ศกึ ษา ค-1 นันสามารถสรุ
้
ป
ได้ ดงั นี ้
- ในประเด็นของการเลือกประเภทของพืชพรรณนันเกื
้ อบที่จะเหมาะสม เพราะ
การใช้ ไม้ เลื ้อยและไม้ พ่มุ มาช่วยเพิ่มร่ มเงาและสุนทรี ยภาพช่วยส่งเสริ มทางเท้ าดีแล้ ว แต่การใช้ ไม้
ยืนต้ นปลูกใต้ แนวสายไฟฟ้านันไม่
้ เหมาะสมอย่างยิ่ง ก่อให้ เกิดปั ญหากับสายไฟฟ้าและตัวต้ นไม้
เองด้ วย
- ในประเด็นตําแหน่งของการปลูกต้ นไม้ ยืนต้ น แนวของการปลูกต้ นไม้ ที่อยู่ชิดกับ
ขอบถนนนันใต้
้ แนวของสายไฟฟ้านัน่ ไม่เหมาะสม เพราะสายไฟฟ้าจะเกิดความเสียหาย และตัว
ต้ นไม้ ก็จะถูกตัดแต่งออกไปจนไม่สามารถส่งเสริ มการใช้ งานทางเท้ าได้ เลย หลุมปลูกของต้ นไม้ นนั ้
มีขนาดที่เหมาะสมแล้ ว ควรจะมีการปลูกไม้ ประดับบนหลุมปลูกต้ นไม้ ด้วย หรื อถ้ าหากมีการใช้
แผ่นเหล็กปิ ดปากหลุม จะช่วยเพิ่มพื ้นที่ในการสัญจร เพิ่มความเรี ยบร้ อย และลดความสกปรกใน
หลุมปลูกได้ ส่วนตําแหน่งของไม้ พ่มุ นันเหมาะสมดี
้
แล้ ว เพราะสามารถสร้ างความร่มรื่ นให้ กบั ทาง
เท้ าได้ โดยไม่เป็ นอุปสรรค ส่วนตําแหน่งของไม้ เลื ้อยนันก็
้ มีความเหมาะสมดี เพราะเป็ นการเลือก
ตําแหน่งการใช้ งานได้ อย่างถูกจุด สามารถส่งเสริมการใช้ งานได้ ดี
- ในประเด็นการเลือกพืชพรรณนัน้ ยังไม่เหมาะสม เพราะต้ นประดู่อังสนา จะ
สร้ างผลกระทบต่ อ แนวสายไฟฟ้ า ส่ว มต้ น เข็ ม และต้ น ชาฮกเกี ย้ นนัน้ มี ค วามเหมาะสมดี แ ล้ ว
สวยงามและสบายตา ซุ้มไม้ เลื ้อยนันมี
้ การใช้ ต้นการเวกนันก็
้ เหมาะสมดี เพราะสามารถให้ ร่มเงา
โดยไม่สร้ างผลกระทบต่อแนวสายส่งไฟฟ้า และไม่บกบังมุมมองของป้ายรถประจําทางด้ วย
- ในประเด็นด้ านความสมบูรณ์ของพืชพรรณนันไม่
้ เหมาะสม เพราะต้ นประดู่นนั ้
มีการตัดแต่งกิ่งก้ านออกไป เพื่อหลบแนวสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ไม่สามารถสร้ างร่ มเงาให้ กบั
ทางเท้ าได้ ส่วนไม้ พมุ่ และไม่เลื ้อยนันมี
้ ความสมบูรณ์ดี เหมาะสมกับพื ้นที่แล้ ว
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5.1.6 การวิเคราะห์ ความเหมาะสมของการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าในพืน้ ที่ศึกษา ค2 ทางเท้ าหน้ าสหกรณ์ เอกมัย
พื ้นที่ศกึ ษา ค-2 เป็ นทางเท้ าที่มีความต้ องการในการรองรับการใช้ งานการสัญจร
เชื่อมต่อพื ้นที่ของชาวบ้ าน คนทํางาน นักท่องเที่ยว นักเรี ยน เป็ นต้ น และจะต้ องรองรับการเปลี่ยน
ถ่ายการคมนาคม ไปยังสถานีรถไฟฟ้าใกล้ เคียง โดยมีป้ายรถ TAXI จํานวน 1 ป้ายติดต่อกันใน
พื ้นที่บริ เวณนี ้ พื ้นที่ในบริ เวณนี ้มีแนวเสาและสายส่งไฟฟ้า สายโทรศัพท์ อยู่บนทางเท้ าในพื ้นที่นี ้
ด้ วย และพื น้ ที่ บริ เวณนี ม้ ีขอบเขตติดกับลานกิ จกรรมเปิ ดโล่งของสหกรณ์ เอกมัย พืน้ ที่ ทางเท้ า
บริ เวณนีไ้ ด้ รับแสงแดดในช่วงเวลาสายถึงช่วงเวลาสายจนถึงเย็น การปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าใน
บริเวณนี ้จะต้ องตอบสนองต่อความต้ องงานการใช้ งานของพื ้นที่ และส่งเสริ มต่อกิจกรรมการใช้ งาน
บนทางเท้ าได้
้ ยืนต้ น ไม่พ่มุ และ
พื ้นที่ในบริ เวณนี ้มีการใช้ ลกั ษณะของต้ นไม้ ที่หลากหลาย ทังไม้
ไม้ เลื ้อย การใช้ ต้นไม้ ในลักษณะต่างๆ ร่ วมกันนัน้ จะช่วยให้ พื ้นที่บริ เวณนี ้มีสนุ ทรี ยภาพในการใช้
งานมาก ส่ ง เสริ ม ให้ ใ ช้ ท างเท้ า ได้ อ ย่ า งเพลิ ด เพลิน และยัง มี ก ารจัด สวนหย่ อ มย่ อ ยๆ ใต้ แ นว
สายไฟฟ้า โดยนําไม้ กระถางมาจัดเป็ นสวนหย่อม ช่วยสร้ างความเพลิดเพลินในการใช้ งานทางเท้ า
เพิ่มเติมด้ วย
ในบริ เวณนี ้มีการปลูกต้ นประดูอ่ งั สนา 4 ต้ น ห่างจากขอบถนนเข้ ามา 0.50 เมตร
เป็ นแนวเดียวกับระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ ประกอบทางเท้ า ซึ่งแนวปลูกต้ นไม้ นี ้จะอยู่ใต้
แนวสายส่งไฟฟ้าและสายส่งโทรศัพท์ พอดี ทําให้ ต้องมีการตัดแต่งกิ่งก้ านของต้ นประดู่ออกเป็ น
จํานวนมาก จนต้ นไม้ นนไม่
ั ้ อยู่ในสภาพที่จะสามารถร่ มเงาและความร่ มรื่ นที่เป็ นประโยชน์ต่อทาง
เท้ าได้ เลย การปลูกไม้ พ่มุ ริ มพื ้นที่เปิ ดโล่งของสหกรณ์เอกมัย นันช่
้ วยลดความกระด้ างของทางเท้ า
ได้ พอสมควร สร้ างความร่มรื่ นให้ กบั ทางเท้ าได้ มีการปลูกไม้ เลื ้อยเป็ นซุ้มขนาดใหญ่ อยูใ่ ต้ แนวสาย
ส่งโทรศัพท์จึงไม่สงผลกระทบใดๆ ต่อแนวสายโทรศัพท์นี ้ และยังให้ ร่มเงาและความร่ มรื่ นกับพื ้นที่
้ ้น
ทางเท้ าได้ ดี หลุมปลูกมีขนาด 0.90 x 0.90 เมตร ไม่มีคนั ขอบปูนหรื อแผ่นปิ ดหลุมปลูกใดๆ ทังสิ
ทําให้ บริ เวณหลุมปลูกนันไม่
้ เป็ นระเบียบ เลอะเทอะ สกปรก และไม่สวยงาม และขอบหลุมปลูกยัง
อยูใ่ นสภาพไม่เรี ยบร้ อย เกิดเป็ นอุปสรรคในการสัญจรได้
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การปลูกต้ นประดูใ่ ต้ แนวสายไฟฟ้านันจะทํ
้
าให้ ต้นประดูเ่ จริ ญไม่สามารถเติบโตได้
อย่างอิสระ เพราะมีข้อจํากัดในด้ านความสูงของแนวสายไฟฟ้ามาเป็ นตัวกําหนด การปลูกไม้ พมุ่ ทัง้
สองระดับนันมี
้ การปลูกต้ นเข็ม และชาฮกเกี ้ยน นันช่
้ วยสร้ างบรรยากาศให้ กบั ทางเดินเท้ าได้ ดี อีก
ทัง้ ต้ นไม้ พุ่มทัง้ สองชนิ ดนี ส้ ามารถปลูกบนทางเท้ าได้ ง่าย ชอบแดด เจริ ญเติบโตดี ทนทานต่อ
สภาพแวดล้ อม และตัดแต่งควบคุมได้ ง่าย ไม้ เลื ้อยที่ปลูกเป็ นซุ้มก่อนป้ายรถประจําทางนัน้ คือ ต้ น
การเวก เป็ นต้ นไม้ ที่มีใบทึบ ให้ ร่มเงากับทางเท้ าได้ ดี ทนทานต่อสภาพแวดล้ อม และตัดแต่งดูแล
รักาได้ ง่าย
ความสมบูรณ์ ของต้ นประดู่องั สนาในบริ เวณนี ้นันอยู
้ ่ในระดับตํ่า เพราะมีการบัน่
ยอดแหวกตรงกลางของลําต้ น เพื่อหลบแนวสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ที่มีปริ มาณความหนาแน่น
มาก ทําให้ แทบจะไม่เหลือทรงพุม่ ที่จะพอให้ ร่มเงากับทางเท้ าได้ ไม่สามารถที่จะช่วยส่งเสริ มการใช้
งานทางเท้ าได้ เลย แต่พื ้นที่บริ เวณนี ้กลับได้ ร่มเงาและความร่มรื่ นจากต้ นไม้ ใหญ่ที่มีอยู่เดิมในพื ้นที่
รอยต่อกับพื ้นที่เปิ ดโล่งของสหกรณ์ เอกมัย ส่วนไม้ พุ่มทัง้ สองชนิดนันมี
้ ความหนาแน่นสมบูรณ์ ดี
้ อมีความหนาแน่นสมบูรณ์ สร้ าง
สามารถส่งเสริ มการใช้ งานทางเท้ าได้ พอสมควร ซุ้มไม้ เลื ้อยนันก้
ร่มเงากับทางเท้ าในบริเวณพื ้นที่ทางเท้ าแห่งนี ้ได้ มาก

ภาพที่ 182 รูปภาพแนวสายไฟฟ้าที่พาดผ่านต้ นประดูใ่ นพื ้นที่ศกึ ษา ค-2
ภาพที่ 183 รูปภาพหลุมปลูกต้ นประดูท่ ี่ชํารุดในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2
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ภาพที่ 184 รูปภาพต้ นไม้ เดิมในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2
จากการศึกษาและวิเคราะห์การปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2 นันสามารถสรุ
้
ป
ได้ ดงั นี ้
- ในประเด็นของการเลือกประเภทของพืชพรรณนันเกื
้ อบที่จะเหมาะสม เพราะ
การใช้ ไม้ เลื ้อยและไม้ พ่มุ มาช่วยเพิ่มร่ มเงาและสุนทรี ยภาพช่วยส่งเสริ มทางเท้ าดีแล้ ว แต่การใช้ ไม้
ยืนต้ นปลูกใต้ แนวสายไฟฟ้านันไม่
้ เหมาะสมอย่างยิ่ง ก่อให้ เกิดปั ญหากับสายไฟฟ้าและตัวต้ นไม้
เองด้ วย
- ในประเด็นตําแหน่งของการปลูกต้ นไม้ ยืนต้ น แนวของการปลูกต้ นไม้ ที่อยู่ชิดกับ
ขอบถนนนันใต้
้ แนวของสายไฟฟ้านัน่ ไม่เหมาะสม เพราะสายไฟฟ้าจะเกิดความเสียหาย และตัว
ต้ นไม้ ก็จะถูกตัดแต่งออกไปจนไม่สามารถส่งเสริ มการใช้ งานทางเท้ าได้ เลย หลุมปลูกของต้ นไม้ นนั ้
มีขนาดที่เหมาะสมแล้ ว ควรจะมีขอบคันปูนรอบหลุมปลูกต้ นไม้ ด้วย หรื อถ้ าหากมีการใช้ แผ่นเหล็ก
ปิ ดปากหลุม จะช่วยเพิ่มพื ้นที่ในการสัญจร เพิ่มความเรี ยบร้ อย และลดความสกปรกในหลุมปลูกได้
้
แล้ ว เพราะสามารถสร้ างความร่ มรื่ นให้ กบั ทางเท้ าได้ โดยไม่
ส่วนตําแหน่งของไม้ พ่มุ นันเหมาะสมดี
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เป็ นอุปสรรค ส่วนตําแหน่งของไม้ เลื ้อยนันก็
้ มีความเหมาะสมดี เพราะเป็ นการเลือกตําแหน่งการใช้
งานได้ อย่างถูกจุด สามารถส่งเสริมการใช้ งานได้ ดี
- ในประเด็นการเลือกพืชพรรณนัน้ ยังไม่เหมาะสม เพราะต้ นประดู่อังสนา จะ
สร้ างผลกระทบต่ อ แนวสายไฟฟ้ า ส่ว มต้ น เข็ ม และต้ น ชาฮกเกี ย้ นนัน้ มี ค วามเหมาะสมดี แ ล้ ว
สวยงามและสบายตา ซุ้มไม้ เลื ้อยนันมี
้ การใช้ ต้นการเวกนันก็
้ เหมาะสมดี เพราะสามารถให้ ร่มเงา
โดยไม่สร้ างผลกระทบต่อแนวสายส่งไฟฟ้า และไม่บกบังมุมมองของป้ายรถประจําทางด้ วย
- ในประเด็นด้ านความสมบูรณ์ของพืชพรรณนันไม่
้ เหมาะสม เพราะต้ นประดู่นนั ้
มีการตัดแต่งกิ่งก้ านออกไป เพื่อหลบแนวสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ไม่สามารถสร้ างร่มเงาให้ กบั
ทางเท้ าได้ ส่วนไม้ พมุ่ และไม่เลื ้อยนันมี
้ ความสมบูรณ์ดี เหมาะสมกับพื ้นที่แล้ ว
5.2 แนวทางการปรับปรุ งการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ าในแต่ ละพืน้ ที่ศึกษา
5.2.1 แนวทางการปรั บปรุ งการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ าในพืน้ ที่ศึกษา ก-1
ทางเท้ าหน้ าอาคารสีบุญเรื อง ๑ (CP-ALL 7-Eleven)
แนวทางการปรับปรุงการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ าในพื ้นที่ศกึ ษา ก-1 มีแนวทางดังนี ้
1) เลือกใช้ พรรณไม้ ที่มีทรงพุ่มแคบ เป็ นทรงกระบอกหรื อทรงรูปไข่ และมีการตัด
แต่งให้ เข้ ากับพื ้นที่ได้ ง่าย เช่น ต้ นมะฮอกกานีใบใหญ่ ต้ นแปรงล้ างขวด ต้ นคอร์ เดีย ต้ นแคแสด
เป็ นต้ น หรื อใช้ เป็ นซุ้มไม้ เลื ้อยปลูกเป็ นแนวขนานไปกับขอบถนน ไม้ เลื ้อยที่เหมาะสมกับการปลูก
บนพื ้นที่นี ้ ได้ แก่ ต้ นการเวก ต้ นบานบุรี ต้ นชมนาค เป็ นต้ น เพราะมีพ่มุ ใบหนาทึบ บังแดดได้ ดี ตัด
แต่งให้ อยูใ่ นซุ้มที่มีพื ้นที่จํากัดได้ ง่าย
2) ขยับแนวหลุมปลูกให้ ชิดขอบถนนมากขึ ้นอีก 0.20 เมตร และปลูกไม้ ยืนต้ นให้
มีความถี่ มากขึ ้น โดยมีระยะระหว่างต้ น 4-6 เมตร และใช้ แผ่นเหล็กปิ ดหลุมปลูกในการปิ ดหลุม
ปลูกให้ ราบเรี ยบไปกับทางเท้ า เพิ่มพื ้นที่การใช้ งานได้
3) ตัดแต่งต้ นไม้ อย่าถูกวิธี การตัดแต่งไม้ ยืนต้ นนันต้
้ องตัดแต่งกิ่งนําให้ มีความ
เหมาะสมถูกวิธี มีการสางโปร่งยกทรงพุม่ ชึ ้นให้ พ้นระยะศีรษะ และตัดแต่งลดขนาดความกว้ างทรง
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พุ่มให้ เหมาะสม (ดู 2.2.4.5 ตัวอย่างการตัดแต่งต้ นไม้ ใหญ่ในเมือง หน้ า 34) และไม้ เลื ้อยนันจะมี
้
การตัดแต่งปลายกิ่งให้ อยูใ่ นขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ห้อยย้ อยลงมาเป็ นอุปสรรคในการใช้ ทางเท้ า
4) จัดระเบียบอุปกรณ์ประกอบทางเท้ า เช่น ป้ายจราจร ป้ายโฆษณา เสาไฟ เสา
กล้ อง ตู้ไปรษณี ย์ และตู้งานระบบ โดยเขยิบให้ เข้ าไปอยู่ในแนวเดียวกันกับแนวต้ นไม้ ให้ เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อย

ภาพที่ 185 รูปตัดแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ก-1 ด้ วยซุ้มไม้ เลื ้อย

ภาพที่ 186 รูปด้ านแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ก-1 ด้ วยซุ้มไม้ เลื ้อย

ภาพที่ 187 รูปด้ านแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ก-1 ด้ วยไม้ ยืนต้ น
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ภาพที่ 188 รูปตัดแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ก-1 ด้ วยไม้ ยืนต้ น

ภาพที่ 189 รูปทัศนียภาพแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ก-1 ด้ วยไม้ ยืนต้ น
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5.2.2 แนวทางการปรั บปรุ งการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ าในพืน้ ที่ศึกษา ก-2
ทางเท้ าหน้ าโรงพยาบาลกรุ งเทพคริสเตียน
แนวทางการปรับปรุงการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ าในพื ้นที่ศกึ ษา ก-2 มีแนวทางดังนี ้
1)

ทําความสะอาดหลุมปลูกแล้ วใช้ แผ่นเหล็กปิ ดหลุมปลูก ปิ ดหลุมปลูกให้

เรี ยบร้ อย
2) ตัดแต่งต้ นไม้ อย่างถูกวิธี การตัดแต่งไม้ ยืนต้ นนันต้
้ องตัดแต่งกิ่งนําให้ มีความ
เหมาะสมถูกวิธี มีการสางโปร่ งยกทรงพุ่มชึ ้นให้ พ้นระยะศีรษะ (ดู 2.2.4.5 ตัวอย่างการตัดแต่ง
ต้ นไม้ ใหญ่ในเมือง หน้ า 34) และไม้ เลื ้อยนันจะมี
้
การตัดแต่งปลายกิ่งให้ อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม
ไม่ห้อยย้ อยลงมาเป็ นอุปสรรคในการใช้ ทางเท้ า
3) หากต้ นไม้ เดิมตาย หรื อไม่อยูใ่ นสภาพที่ดี ไม่สามารถสร้ างประโยชน์ให้ กบั ทาง
เท้ าได้ แล้ ว ควรที่จะมีการเปลี่ยนต้ นไม้ ใหม่ โดยต้ นไม้ ใหม่ที่จะล้ อมมาปลูกนันจํ
้ าเป็ นที่จะต้ องมีการ
้ โคนต้ น หรื อมีการ ”ตัด
เลือกต้ นไม้ ที่จะนํามาปลูกให้ มีลกั ษณะลําต้ นตรง ไม่แตกเป็ นสองกิ่งตังแต่
ฝึ ก” ตังแต่
้ ต้นไม้ ยงั อายุน้อย ให้ มีลกั ษณะที่เหมาะสมกับพื ้นที่ ก่อนที่จะนํามาปลูก (ดู 2.2.4.4 หน้ า
33 และรู ปที่ 30 หน้ า 38) โดยมีการล้ อมมาปลูกลงในหลุมปลูกที่ไม่ลึกมากนัก มีความกว้ าง
พอสมควร (อย่างน้ อย 0.90 x 0.90) โดยใช้ ดินในพื ้นที่ผสมกับดินสําหรับปลูกต้ นไม้ และมีการคํ ้า
ยันด้ วยวัสดุที่ยืนหยุน่ ในระยะแรก

ภาพที่ 190 รูปทัศนียภาพแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ก-2
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5.2.3 แนวทางการปรั บปรุ งการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ าในพืน้ ที่ศึกษา ข-1
ทางเท้ าหน้ าสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ
แนวทางการปรั บปรุ งการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ าในพืน้ ที่ศึกษา ข-1 (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ) มีแนวทางดังนี ้
1)

ทําความสะอาดหลุมปลูกแล้ วใช้ แผ่นเหล็กปิ ดหลุมปลูก ปิ ดหลุมปลูกให้

เรี ยบร้ อย
2) เว้ นช่วงการปลูกไม้ พมุ่ บริ เวณหลังป้ายรถ TAXI แล้ วปรับพื ้นที่เป็ นทางเดินเท้ า
3) บํารุ งให้ ต้นไม้ เจริ ญเติบโต และตัดแต่งต้ นไม้ อย่าถูกวิธี การตัดแต่งไม้ ยืนต้ น
นันต้
้ องตัดแต่งกิ่งนําให้ มีความเหมาะสมถูกวิธี มีการสางโปร่ งยกทรงพุ่มชึ ้นให้ พ้นระยะศีรษะ (ดู
2.2.4.5 ตัวอย่างการตัดแต่งต้ นไม้ ใหญ่ในเมือง หน้ า 34)

ภาพที่ 191 รูปผังแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ)
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5.2.4 แนวทางการปรั บปรุ งการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ าในพืน้ ที่ศึกษา ข-1
ทางเท้ าหน้ าวัดปทุมวนาราม
แนวทางการปรับปรุ งการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ าในพื ้นที่ศึกษา ข-1 (วัดปทุมวนาราม) มีแนวทางดังนี ้
1) ใช้ ซ้ มุ ไม้ เลื ้อย และไม้ พ่มุ เพิ่มในพื ้นที่ โดยนําซุ้มไม้ เลื ้อยปลูกบริ เวณก่อนถึง
ป้ายรถประจําทางในแนวชิดริ มถนน เพื่อให้ ร่มเงา และเปิ ดมุมมองระดับสายตาจากป้ายรถประจํา
ทาง ไม้ เลื ้อยที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื ้นที่นี ้ ได้ แก่ ต้ นการเวก ต้ นบานบุรี ต้ นชมนาค เป็ นต้ น
เพราะมีพ่มุ ใบหนาทึบ บังแดดได้ ดี ตัดแต่งให้ อยู่ในซุ้มที่มีพื ้นที่จํากัดได้ ง่าย และปลูกไม้ พ่มุ ริ มรัว้
ของวัดปทุมวนารามให้ ยาวต่อเนื่อง โดยไม้ พ่มุ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมแบบนี ้ได้ แก่
ต้ นแก้ ว ต้ นโมก ต้ นเข็ม ต้ นชาฮกเกี ้ยน เป็ นต้ น
2) ปรับปรุงหลุมหลูกใหม่ สกัดเอาปูนที่หล่อล้ อมลําต้ นในหลุมปลูกออก แล้ วนํา
แผ่ น เหล็ ก ปิ ดปากหลุม มาใช้ แทน เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อย และให้ ต้ น ไม้ ได้
เจริญเติบโตอย่างอิสระ
3) บํารุ งให้ ต้นไม้ เจริ ญเติบโต และตัดแต่งต้ นไม้ อย่าถูกวิธี การตัดแต่งไม้ ยืนต้ น
นันต้
้ องตัดแต่งกิ่งนําให้ มีความเหมาะสมถูกวิธี มีการสางโปร่ งยกทรงพุ่มชึ ้นให้ พ้นระยะศีรษะ (ดู
2.2.4.5 ตัวอย่างการตัดแต่งต้ นไม้ ใหญ่ในเมือง หน้ า 34)
4)

ขอความร่ วมมือกับวัดปทุมวนาราม โดยการขอนําต้ นไม้ ใหญ่เข้ าไปปลูก

บริเวณพื ้นที่รอยต่อริ มรัว้ ด้ านใน เพื่อใช้ ประโยชน์จากร่มเงาของต้ นไม้ ร่วมกันทังทางเท้
้
าและภายใน
พื ้นที่ของวัดเอง

ภาพที่ 192 รูปผังแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (วัดปทุมวนาราม)
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ภาพที่ 193 รูปตัดแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ข-1 (วัดปทุมวนาราม)
5.2.5 แนวทางการปรั บปรุ งการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ าในพืน้ ที่ศึกษา ค-1
ทางเท้ าหน้ าองค์ การ UNESCO
แนวทางการปรับปรุงการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ าในพื ้นที่ศกึ ษา ค-1 มีแนวทางดังนี ้
1) ใช้ ซ้ มุ ไม้ เลื ้อยปลูกใต้ แนวสายไฟ แทนการปลูกไม้ ยืนต้ น เพื่อลดผลกระทบที่มี
ต่อสายไฟฟ้าและต้ นไม้ ใหญ่
2) ขอความร่วมมือกับองค์การ UNESCO ในการนําไม้ ยืนต้ นไปปลูกชิดรัว้ หรื อ
ด้ านในรัว้ ขององค์การ UNESCO เพื่อให้ ต้นไม้ ใหญ่ได้ ให้ ร่มเงาและความร่มรื่ นกับทังสองบริ
้
เวณ
3) ใช้ แผ่นเหล็กปิ ดปากหลุมแทนการใช้ ขอบคันปูนบริเวณปากหลุม
้ องตัดแต่งกิ่งนําให้ มีความ
4) ตัดแต่งต้ นไม้ อย่างถูกวิธี การตัดแต่งไม้ ยืนต้ นนันต้
เหมาะสมถูกวิธี มีการตัดกิ่งหลบสายไฟอย่างถูกต้ อง (ดู 2.2.4.5 ตัวอย่างการตัดแต่งต้ นไม้ ใหญ่ใน
้
การตัดแต่งปลายกิ่งให้ อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ห้อยย้ อย
เมือง หน้ า 34) และไม้ เลื ้อยนันจะมี
ลงมาเป็ นอุปสรรคในการใช้ ทางเท้ า
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5) หากต้ นไม้ เดิมตาย หรื อไม่อยูใ่ นสภาพที่ดี ไม่สามารถสร้ างประโยชน์ให้ กบั ทาง
เท้ าได้ แล้ ว ควรที่จะมีการเปลี่ยนต้ นไม้ ใหม่ โดยต้ นไม้ ใหม่ที่จะล้ อมมาปลูกนันจํ
้ าเป็ นที่จะต้ องมีการ
้ โคนต้ น หรื อมีการ ”ตัด
เลือกต้ นไม้ ที่จะนํามาปลูกให้ มีลกั ษณะลําต้ นตรง ไม่แตกเป็ นสองกิ่งตังแต่
ฝึ ก” ตังแต่
้ ต้นไม้ ยงั อายุน้อย ให้ มีลกั ษณะที่เหมาะสมกับพื ้นที่ ก่อนที่จะนํามาปลูก (ดู 2.2.4.4 หน้ า
33 และรู ปที่ 30 หน้ า 38) โดยมีการล้ อมมาปลูกลงในหลุมปลูกที่ไม่ลึกมากนัก มีความกว้ าง
พอสมควร (อย่างน้ อย 0.90 x 0.90) โดยใช้ ดินในพื ้นที่ผสมกับดินสําหรับปลูกต้ นไม้ และมีการคํ ้า
ยันด้ วยวัสดุที่ยืนหยุน่ ในระยะแรก

ภาพที่ 194 - 195 รูปตัดแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ค-1

ภาพที่ 196 - 197 รูปทัศนียภาพแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ค-1
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5.2.6 แนวทางการปรั บปรุ งการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ าในพืน้ ที่ศึกษา ค-2
ทางเท้ าหน้ าสหกรณ์ เอกมัย
แนวทางการปรับปรุงการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ าในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2 มีแนวทางดังนี ้
1) ใช้ ซ้ มุ ไม้ เลื ้อยปลูกใต้ แนวสายไฟ แทนการปลูกไม้ ยืนต้ น เพื่อลดผลกระทบที่มี
ต่อสายไฟฟ้าและต้ นไม้ ใหญ่
2) ขอความร่วมมือกับสหกรณ์เอกมัย ในการนําไม้ ยืนต้ นไปปลูกชิดพื ้นที่หรื อด้ าน
ในพื ้นที่ของพื ้นที่เปิ ดโล่งของสหกรณ์เอกมัย เพื่อให้ ต้นไม้ ใหญ่ได้ ให้ ร่มเงาและความร่ มรื่ นกับทัง้
สองบริเวณ
3) ใช้ แผ่นเหล็กปิ ดปากหลุมแทนการใช้ ขอบคันปูนบริเวณปากหลุม
้ องตัดแต่งกิ่งนําให้ มีความ
4) ตัดแต่งต้ นไม้ อย่างถูกวิธี การตัดแต่งไม้ ยืนต้ นนันต้
เหมาะสมถูกวิธี มีการตัดกิ่งหลบสายไฟอย่างถูกต้ อง (ดู 2.2.4.5 ตัวอย่างการตัดแต่งต้ นไม้ ใหญ่ใน
้
การตัดแต่งปลายกิ่งให้ อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ห้อยย้ อย
เมือง หน้ า 34) และไม้ เลื ้อยนันจะมี
ลงมาเป็ นอุปสรรคในการใช้ ทางเท้ า
5) หากต้ นไม้ เดิมตาย หรื อไม่อยูใ่ นสภาพที่ดี ไม่สามารถสร้ างประโยชน์ให้ กบั ทาง
เท้ าได้ แล้ ว ควรที่จะมีการเปลี่ยนต้ นไม้ ใหม่ โดยต้ นไม้ ใหม่ที่จะล้ อมมาปลูกนันจํ
้ าเป็ นที่จะต้ องมีการ
เลือกต้ นไม้ ที่จะนํามาปลูกให้ มีลกั ษณะลําต้ นตรง ไม่แตกเป็ นสองกิ่งตังแต่
้ โคนต้ น หรื อมีการ ”ตัด
ฝึ ก” ตังแต่
้ ต้นไม้ ยงั อายุน้อย ให้ มีลกั ษณะที่เหมาะสมกับพื ้นที่ ก่อนที่จะนํามาปลูก (ดู 2.2.4.4 หน้ า
33 และรู ปที่ 30 หน้ า 38) โดยมีการล้ อมมาปลูกลงในหลุมปลูกที่ไม่ลึกมากนัก มีความกว้ าง
พอสมควร (อย่างน้ อย 0.90 x 0.90) โดยใช้ ดินในพื ้นที่ผสมกับดินสําหรับปลูกต้ นไม้ และมีการคํ ้า
ยันด้ วยวัสดุที่ยืนหยุน่ ในระยะแรก
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ภาพที่ 198 รูปผังแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2

ภาพที่ 199 รูปทัศนียภาพแสดงการปรับปรุงการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ค-2
5.3 การวิเคราะห์ ปัญหาข้ อจํากัด ศักยภาพ และเสนอแนะแนวทางการออกแบบพืชพรรณ
บนทางเท้ ารูปแบบต่ างๆ
จากการวิเคราะห์ ในด้ านพืชพรรณในพื ้นที่ศึกษาต่างๆ แล้ วสามารถนําข้ อมูลพืชพรรณที่
ผ่านการวิเคราะห์มาประยุกต์เข้ ากับพื ้นที่ทางเท้ าในลักษณะต่างๆ ที่มีความเหมือน หรื อคล้ ายกับ
พื ้นที่ศกึ ษาข้ างต้ น ได้ ดงั นี ้
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5.3.1 การวิเคราะห์ การปลูกต้ นไม้ ท่ เี หมาะสมกับทางเท้ าที่อยู่ตดิ กับอาคารพาณิชที่
มีชายคายื่นลํา้ ออกมาในบริเวณทางเท้ า
พื ้นที่ทางเท้ าลักษณะนี ้จะอยู่บริ เวณหน้ าตึกแถว และอาคารพาณิช ที่อยู่ริมถนนทัว่ ไปใน
กรุ งเทพมหานคร โดยที่ตกึ แถวและอาคารพาณิชส่วนใหญ่นนจะมี
ั้
การก่อสร้ างเต็มพื ้นที่ มีขอบเขต
ติดกับพื น้ ที่ ทางเท้ า สาธารณะพอดี และจะมาชายคายื่น ออกมาปกคลุมพื น้ ที่ ทางเท้ าบางส่ว น
เนื่องจากอาคารพาณิชส่วนใหญ่นนได้
ั ้ สร้ างมานานเป็ นเวลาหลายสิบปี แล้ ว ก่อนที่จะมีกฎหมาย
พระราชบัญญัติต่างๆ มาควบคุมขอบเขตอาคารไม่ให้ ยื่นรุ กลํ ้าพื ้นที่สาธารณะ อาคารพาณิชที่อยู่
ติดริ มถนนส่วนใหญ่มกั จะใช้ งานในด้ านที่พกั อาศัยและพาณิชยกรรม การเปิ ดพื ้นที่หน้ าร้ านเพื่อ
ต้ อนรับลูกค้ าย่อมเป็ นสิ่งที่มีความจําเป็ น พื ้นที่สว่ นใหญ่มีการใช้ งานตลอดทังวั
้ นจนถึงช่วงคํ่า และ
โดยรวมจะมีการใช้ งานหนาแน่นในช่วงเที่ยงไปจนถึงช่วงเย็น ทางเท้ าในลักษณะนี ้จะมีตําแหน่ง
สาธารณูปโภคและอุปกรณ์ประกอบทางเท้ าอยูช่ ิดริ มถนน
ทางเท้ าที่อยู่ติดกับอาคารพาณิชที่มีชายคายื่นลํ ้าออกมาในบริ เวณทางเท้ า มีแนวทางใน
การออกแบบและตัดแต่งดูแลรักษาพืชพรรณ ดังนี ้
1) ปั ญหา ข้ อจํากัด และศักยภาพ
พื ้นที่ทางเท้ าในลักษณะนี ้จะมีชายคาของอาคารพาณิชยื่นลํ ้าออกมาในพื ้นที่ทาง
เท้ า ทําให้ เหลือพื ้นที่จากขอบเขตของชายคาจนถึงขอบถนนไม่มากเท่าที่ควร จึงทําให้ เหลือพื ้นที่
สําหรับระบบสธารณูปโภคอุปกรณ์ประกอบทางเท้ า และพื ้นที่ปลูกต้ นไม้ ที่คอ่ นข้ างจํากัด หากถนน
บแนวทิศทางของแสงแดด จะทําให้ เกิดเป็ นร่มเงาจากตัวอาคารพาณิชครึ่งหนึ่ง
เส้ นนันๆ
้ ตังขวางกั
้
ของแสงแดดทังวั
้ น และถ้ าถนนเส้ นนี ้ขนานไปกับทิศทางของแสงแดดแล้ ว ทางเท้ าในบริ เวณนี ้จะ
ได้ รับแดดเกือบตลอดทังวั
้ น
2) ลักษณะพืชพรรณที่เหมาะสม
ด้ วยพื ้นที่ที่จํากัด ถูกกําหนดด้ วยขอบเขตอาคารพาณิชและชายคาที่ยื่นออกมา ใน
พื ้นที่ลกั ษณะนี ้มีความเป็ นไปได้ ที่จะปลูกไม้ ยืนต้ นที่มีลกั ษณะสูงโปร่ง ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป พุ่ม
ใบแคบเป็ นรู ปไข่หรื อทรงกระบอก สามารถตัดแต่งให้ หลบระยะชายคาได้ ง่าย เช่น ต้ นมะฮอกกานี
ใบใหญ่ ต้ นแปรงล้ างขวด ต้ นคอร์ เดีย ต้ นแคแสด เป็ นต้ น แต่ถ้าหากต้ องการร่ มเงาหรื อหลบแนว
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สายไฟฟ้า สามารถใช้ ไม้ เลื ้อยปลูกเป็ นซุ้มๆ ได้ เช่น ต้ นการเวก ต้ นบานบุรี ต้ นชมนาค เป็ นต้ น
เพราะมี พุ่ม ใบหนาทึบ บังแดดได้ ดี ตัดแต่ง ให้ อยู่ใ นซุ้ม ที่ มี พื น้ ที่ จํ า กัดได้ ง่า ย ทัง้ นี เ้ พื่ อสร้ างให้
บรรยากาศบนทางเท้ านัน้ ดูร่มรื่ นมากยิ่งขึ ้น สามารถใช้ ไม้ พุ่มร่ วมในการออกแบบ โดยไม้ พุ่มที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมแบบนี ้ได้ แก่ ต้ นแก้ ว ต้ นโมก ต้ นเข็ม ต้ นชาฮกเกี ้ยน เป็ นต้ น
3) รูปแบบและระยะการปลูกที่เหมาะสม
้ นที่พกั อาศัย และไม่มี
แนวทางเลือกที่ 1 หากอาคารพาณิชในพื ้นที่บริ เวณนันเป็
ความจําเป็ นที่จะต้ องเชื่อมต่อกับถนนด้ านหน้ าอาคาร พื ้นที่บริ เวณนี ้สามารถปลูกแนวไม้ พ่มุ ยาว
ตลอดทางเท้ าได้ เพื่อเพิ่มสุนทรี ยภาพให้ กบั อาคารพาณิชพักอาศัยในบริเวณนันได้
้ ไม้ ยืนต้ นควรจะ
ปลูกเป็ นแนวชิดขอบถนน และเว้ นระยะห่างของต้ นเท่ากับความกว้ างของคูหาอาคารพาณิช เพื่อให้
มีระยะเปิ ดโล่งบริ เวณด้ านหน้ าอาคารพาณิชแต่ละคูหา เกิดเป็ นพื ้นที่การใช้ งานหน้ าอาคารพาณิช
หากต้ องการร่มเงามากขึ ้นสามารถปลูกไม้ เลื ้อยเป็ นซุ้มๆ ชิดริ มถนน บริ เวณระยะห่างระหว่างไม้ ยืน
ต้ นได้ หรื อถ้ าในพื ้นที่มีข้อจํากัดจากแนวสายส่งไฟฟ้า สามารถปลูกไม้ เลื ้อยเป็ นซุ้มยาวขนานไปกับ
ขอบถนนแทนการปลูกไม้ ยืนต้ นได้ เช่นกัน
แนวทางเลือกที่ 2

หากอาคารพาณิชในบริ เวณนันเป็
้ นพื ้นที่พาณิชกรรมการ

ค้ าขาย ไม้ ยืนต้ นที่ปลูกเพื่อให้ ร่มเงาและสร้ างบรรยากาศ และยังรองรับความต้ องการการใช้ งาน
ของอาคารพาณิชนันควรจะปลู
้
กชิดแนวขอบถนน และเว้ นระยะห่างของต้ นเท่ากับความกว้ างของ
คูหาอาคารพาณิช เพื่อให้ มีระยะเปิ ดโล่งบริ เวณด้ านหน้ าอาคารพาณิชแต่ละคูหา เกิดเป็ นพื ้นที่การ
ใช้ งานหน้ าอาคารพาณิชนัน่ เอง หากต้ องการร่ มเงามากขึ ้นสามารถปลูกไม้ เลื ้อยเป็ นซุ้มๆ ชิดริ ม
ถนน บริ เวณระยะห่างระหว่างไม้ ยืนต้ นได้ หรื อถ้ าในพื ้นที่มีข้อจํากัดจากแนวสายส่งไฟฟ้า สามารถ
ปลูกไม้ เลื ้อยเป็ นซุ้มยาวขนานไปกับขอบถนนได้ เช่นกัน การเสริ มบรรยากาศการใช้ งานด้ วยไม้ พ่มุ
สามารถปลูกชิดขอบทางเท้ าเป็ นแนวเดียวกันกับไม้ ยืนต้ นและไม้ เลื ้อยได้ สามารถปลูกเป็ นพุ่มๆ ใต้
ต้ นไม้ ยืนต้ นเพื่อใช้ พื ้นที่ริมถนนในการทํากิจกรรมต่างๆ ได้
4) การปลูกและการดูแลรักษา
การใช้ ไม้ ยืนต้ นมาปลูกในพื ้นที่ที่จํากัดแบบนี ้ จําเป็ นที่จะต้ องมีการเลือกต้ นไม้ ที่
้ โคนต้ น หรื อมีการ ”ตัดฝึ ก” ตังแต่
้
จะนํามาปลูกให้ มีลกั ษณะลําต้ นตรง ไม่แตกเป็ นสองกิ่งตังแต่

199

ต้ นไม้ ยงั อายุน้อย ให้ มีลกั ษณะที่เหมาะสมกับพื ้นที่ ก่อนที่จะนํามาปลูก (ดู 2.2.4.4 หน้ า 33 และ
รู ปที่ 30 หน้ า 38) โดยมีการล้ อมมาปลูกลงในหลุมปลูกที่ไม่ลึกมากนัก มีความกว้ างพอสมควร
(อย่างน้ อย 0.90 x 0.90) โดยใช้ ดนิ ในพื ้นที่ผสมกับดินสําหรับปลูกต้ นไม้ และมีการคํ ้ายันด้ วยวัสดุที่
ยืนหยุ่นในระยะแรก และมีการใช้ แผ่นเหล็กปิ ดหลุมปลูก เพื่อความเป็ นระเบียบ เรี ยบไปกับผิวทาง
เท้ า และป้องการสิง่ สกปรกลงไปสะสมในหลุมปลูก ส่วนซุ้มไม้ เลื ้อยนันต้
้ องเป็ นโครงเหล็กที่มีความ
แข็งแรง รับนํ ้าหนักของไม้ เลื ้อยได้ และมีขนาดไม่ใหญ่จนไปเป็ นอุปสรรคต่อการใช้ ทางเท้ า การตัด
แต่งไม้ ยืนต้ นนัน้ ต้ องตัดแต่งกิ่งนําให้ มีความเหมาะสมถูกวิธี มีการสางโปร่ งยกทรงพุ่มชึน้ ให้ พ้น
ระยะศีรษะ (ดู 2.2.4.5 ตัวอย่างการตัดแต่งต้ นไม้ ใหญ่ในเมือง หน้ า 34) ไม้ เลื ้อยนันจะมี
้ การตัดแต่ง
ปลายกิ่งให้ อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ห้อยย้ อยลงมาเป็ นอุปสรรคในการใช้ ทางเท้ า ส่วนไม่พ่มุ
นัน้ ตัดแต่งทรงพุม่ ให้ เป็ นแนวที่สวยงาม

ภาพที่ 200 - 201 รูปตัดและรู ปด้ านแสดงพืชพรรณของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยู่ติดกับอาคารพาณิชที่มี
ชายคายื่นลํ ้าออกมาในบริ เวณทางเท้ า ในแนวทางเลือกที่ 1 และไม่มีสายไฟฟ้าพาดผ่าน
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ภาพที่ 202 - 203 รู ปตัดและรูปด้ านแสดงพืชพรรณของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยู่ติดกับอาคารพาณิชที่มี
ชายคายื่นลํ ้าออกมาในบริเวณทางเท้ า ในแนวทางเลือกที่ 1 และมีสายไฟฟ้าพาดผ่าน

ภาพที่ 204 - 205 รูปตัดและรูปด้ านแสดงพืชพรรณของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยู่ติดกับอาคารพาณิชที่มี
ชายคายื่นลํ ้าออกมาในบริเวณทางเท้ า ในแนวทางเลือกที่ 2 และไม่มีสายไฟฟ้าพาดผ่าน
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ภาพที่ 206 - 207 รูปตัดและรูปด้ านแสดงพืชพรรณของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยู่ติดกับอาคารพาณิชที่มี
ชายคายื่นลํ ้าออกมาในบริ เวณทางเท้ า ในแนวทางเลือกที่ 2 และมีสายไฟฟ้าพาดผ่าน
5.3.2 การวิเคราะห์ การปลูกต้ นไม้ ท่ เี หมาะสมกับทางเท้ าที่อยู่ตดิ กับอาคารเอกชน
โดยที่ไม่ มีส่วนใดของอาคารยื่นลํา้ เข้ ามาในทางเท้ า
พื ้นที่ ทางเท้ าลักษณะนี จ้ ะอยู่ในย่านธุรกิจการค้ าเป็ นส่วนใหญ่ อยู่ด้านหน้ าของอาคาร
สํา นัก งาน หรื อ อาคารเอกชนอื่ น ๆ โดยที่ อ าคารเหล่า นี ส้ ่ว นใหญ่ จ ะมี ก ารก่ อ สร้ างเต็ม พื น้ ที่ มี
ขอบเขตติดกับพื ้นที่ทางเท้ าสาธารณะพอดี แต่จะจะไม่มีชายคายื่นออกมาปกคลุมพื ้นที่ทางเท้ า
เหมือนกับอาคารพาณิช พื ้นที่ทางเท้ าที่อยู่ด้านหน้ าอาคารแบบนี ้จะมีกิจกรรมการใช้ งานพื ้นที่ใน
หลายๆ ลักษณะ ทังการสั
้
ญจรผ่านไปมา และการค้ าขายด้ วยรถเข็นและแผงลอย เป็ นต้ น พื ้นที่สว่ น
ใหญ่มีการใช้ งานตลอดทัง้ วันจนถึงช่วงคํ่า และโดยรวมจะมีการใช้ งานหนาแน่นในช่วงเช้ า ช่วง
เที่ยง และช่วงเย็น ทางเท้ าในลักษณะนี ้จะมีตําแหน่งสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ประกอบทางเท้ า
อยูช่ ิดริมขอบถนน
ทางเท้ าที่อยู่ติดกับอาคารเอกชนโดยที่ไม่มีส่วนใดของอาคารยื่นลํ ้าเข้ ามาในทางเท้ ามี
แนวทางในการออกแบบและตัดแต่งดูแลรักษาพืชพรรณ ดังนี ้
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1) ปั ญหา ข้ อจํากัด และศักยภาพ
พื ้นที่ทางเท้ าในลักษณะนี ้จะมีขอบเขตของอาคารเอกชนยื่นอยู่ชิดกับพื ้นที่ทางเท้ า
พอดี ทําให้ มีพื ้นที่สําหรับทรงพุ่มของต้ นไม้ ใหญ่ได้ ประมาณ 3-4 เมตร ตามแต่ความกว้ างทางเท้ า
โดยรวม หากถนนเส้ นนัน้ ๆ ตังขวางกั
้
บแนวทิศทางของแสงแดด จะทํ าให้ เกิดเป็ นร่ มเงาจากตัว
อาคารเอกชนครึ่ งหนึ่งของแสงแดดทังวั
้ น และถ้ าถนนเส้ นนี ้ขนานไปกับทิศทางของแสงแดดแล้ ว
ทางเท้ าในบริ เวณนี ้จะได้ รับแดดเกือบตลอดทังวั
้ น
2) ลักษณะพืชพรรณที่เหมาะสม
ด้ วยพื ้นที่ที่จํากัด ถูกกําหนดด้ วยขอบเขตของอาคารเอกชน ในพื ้นที่ลกั ษณะนี ้มี
ความเป็ นไปได้ ที่จะปลูกไม้ ยืนต้ นที่มีลกั ษณะทรงพุ่มที่กว้ างพอเหมาะกับความกว้ างของทางเท้ า มี
ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป พุ่มใบสามารถตัดแต่งให้ หลบระยะอาคารได้ ง่าย เช่น ต้ นประดูอ่ งั สนา ต้ น
ตะแบก นนทรี ต้ นมะฮอกกานี ต้ นแปรงล้ างขวด ต้ นคอร์ เดีย เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างให้ บรรยากาศ
บนทางเท้ านันดู
้ ร่มรื่ นมากยิ่งขึ ้น สามารถใช้ ไม้ พมุ่ ร่วมในการออกแบบโดยไม้ พ่มุ ที่มีความเหมาะสม
กับสภาพแวดล้ อมแบบนี ้ได้ แก่ ต้ นแก้ ว ต้ นโมก ต้ นเข็ม ต้ นชาฮกเกี ้ยน เป็ นต้ น
หากในบริ เวณนี ้มีสายไฟฟ้าพาดผ่าน สามารถใช้ ไม้ เลื ้อยปลูกเป็ นซุ้มๆ เป็ นแนว
ยาวได้ เพื่อไม่ให้ ไปกระทบต่อสายส่งไฟฟ้า ไม้ เลื ้อยที่เหมาะสมในพื ้นที่ลกั ษณะนี ้ได้ แก่ ต้ นการเวก
ต้ นบานบุรี ต้ นชมนาค เป็ นต้ น เพราะมีพมุ่ ใบหนาทึบ บังแดดได้ ดี ตัดแต่งให้ อยูใ่ นซุ้มที่มีพื ้นที่จํากัด
ได้ ง่าย ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างให้ บรรยากาศบนทางเท้ านันดู
้ ร่มรื่ นมากยิ่งขึ ้น สามารถใช้ ไม้ พุ่มร่ วมในการ
ออกแบบโดยไม้ พ่มุ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมแบบนี ้ได้ แก่ ต้ นแก้ ว ต้ นโมก ต้ นเข็ม ต้ น
ชาฮกเกี ้ยน เป็ นต้ น
3) รูปแบบและระยะการปลูกที่เหมาะสม
แนวทางเลือกที่ 1 หากไม่มีการค้ าขายบนทางเท้ า ไม้ ยืนต้ นควรจะปลูกเป็ นแนว
ชิดขอบถนน และเว้ นระยะห่างของต้ นไม้ 4-6 เมตร เพื่อให้ เกิดเป็ นร่มเงาครอบคลุมทางเท้ าได้ อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง พื น้ ที่ บ ริ เ วณนี ส้ ามารถปลูก แนวไม้ พุ่ ม ชิ ด ขอบถนนยาวตลอดทางเท้ าได้ เพื่ อ เพิ่ ม
สุนทรี ยภาพให้ กบั อาคารพาณิชพักอาศัยในบริ เวณนัน้ หรื อถ้ าในพื ้นที่มีข้อจํากัดจากแนวสายส่ง
ไฟฟ้า สามารถปลูกไม้ เลื ้อยเป็ นซุ้มยาวขนานไปกับขอบถนนแทนการปลูกไม้ ยืนต้ นได้ เช่นกัน
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แนวทางเลือกที่ 2 หากพื ้นที่ทางเท้ าในบริ เวณนันเป็
้ นพื ้นที่ที่จะต้ องรองรับการค้ า
ขายด้ วยรถเข็นขายของและร้ านค้ าแผลลอย ไม้ ยืนต้ นที่จะปลูกในบริ เวณนี ้ นอกจากจะปลูกเพื่อให้
ปลูกเพื่อให้ ร่มเงาและสร้ างบรรยากาศแล้ ว และยังต้ องรองรับความต้ องการการใช้ งานในเชิงพาณิช
ด้ วย ดังนันควรจะปลู
้
กชิดแนวขอบถนน และเว้ นระยะห่างของต้ นไม้ 6-8 เมตร เพื่อให้ มีพื ้นที่เปิ ด
โล่งบริ เวณระหว่างต้ นไม้ แต่ละต้ น พอที่จะให้ เกิดเป็ นพื ้นที่การค้ าขายนั่นเอง หากต้ องการเสริ ม
สุนทรี ยภาพในการใช้ งาน สามารถใช้ ไม้ พุ่มปลูกชิดขอบทางเท้ าเป็ นเป็ นพุ่มๆ ใต้ ต้นไม้ ยืนต้ นได้
หรื อถ้ าในพื ้นที่มีข้อจํากัดจากแนวสายส่งไฟฟ้า สามารถปลูกไม้ เลื ้อยเป็ นซุ้มยาวขนานไปกับขอบ
ถนนแทนการปลูกไม้ ยืนต้ นได้ เช่นกัน
4) การปลูกและการดูแลรักษา
การใช้ ไม้ ยื นต้ น มาปลูกในพื น้ ที่ ท างเท้ า จํ าเป็ นที่ จะต้ องมี การเลือกต้ นไม้ ที่ จะ
นํามาปลูกให้ มีลกั ษณะลําต้ นตรง ไม่แตกเป็ นสองกิ่งตังแต่
้ โคนต้ น หรื อมีการ ”ตัดฝึ ก” ตังแต่
้ ต้นไม้
ยังอายุน้อย ให้ มีลกั ษณะที่เหมาะสมกับพื ้นที่ ก่อนที่จะนํามาปลูก (ดู 2.2.4.4 หน้ า 33 และรูปที่ 30
หน้ า 38) โดยมีการล้ อมมาปลูกลงในหลุมปลูกที่ไม่ลกึ มากนัก มีความกว้ างพอสมควร (อย่างน้ อย
0.90 x 0.90) โดยใช้ ดินในพื ้นที่ผสมกับดินสําหรับปลูกต้ นไม้ และมีการคํ ้ายันด้ วยวัสดุที่ยืนหยุ่นใน
ระยะแรก และมีการใช้ แผ่นเหล็กปิ ดหลุมปลูก เพื่อความเป็ นระเบียบ เรี ยบไปกับผิวทางเท้ า และ
ป้องการสิ่งสกปรกลงไปสะสมในหลุมปลูก ส่วนซุ้มไม้ เลื ้อยนันต้
้ องเป็ นโครงเหล็กที่มีความแข็งแรง
รับนํ ้าหนักของไม้ เลื ้อยได้ และมีขนาดไม่ใหญ่จนไปเป็ นอุปสรรคต่อการใช้ ทางเท้ า การตัดแต่งไม้ ยืน
ต้ นนันต้
้ องตัดแต่งกิ่งนําให้ มีความเหมาะสมถูกวิธี มีการสางโปร่งยกทรงพุม่ ชึ ้นให้ พ้นระยะศีรษะ (ดู
2.2.4.5 ตัวอย่างการตัดแต่งต้ นไม้ ใหญ่ในเมือง หน้ า 34) ไม้ เลื ้อยนันจะมี
้
การตัดแต่งปลายกิ่งให้ อยู่
ในขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ห้อยย้ อยลงมาเป็ นอุปสรรคในการใช้ ทางเท้ า ส่วนไม่พ่มุ นัน้ ตัดแต่งทรง
พุม่ ให้ เป็ นแนวที่สวยงาม

204

ภาพที่ 208 - 209 รูปตัดและรูปด้ านแสดงพืชพรรณของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยู่ติดกับอาคารเอกชน โดย
ที่ไม่มีสว่ นใดของอาคารยื่นลํ ้าเข้ ามาในทางเท้ า ในแนวทางเลือกที่ 1 และไม่มีสายไฟฟ้าพาดผ่าน

ภาพที่ 210 - 211 รูปตัดและรูปด้ านแสดงพืชพรรณของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยู่ติดกับอาคารเอกชน โดย
ที่ไม่มีสว่ นใดของอาคารยื่นลํ ้าเข้ ามาในทางเท้ า ในแนวทางเลือกที่ 1 และมีสายไฟฟ้าพาดผ่าน
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ภาพที่ 212 - 213 รูปตัดและรูปด้ านแสดงพืชพรรณของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยู่ติดกับอาคารเอกชน โดย
ที่ไม่มีสว่ นใดของอาคารยื่นลํ ้าเข้ ามาในทางเท้ า ในแนวทางเลือกที่ 2 และไม่มีสายไฟฟ้าพาดผ่าน

ภาพที่ 214 - 215 รูปตัดและรูปด้ านแสดงพืชพรรณของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยู่ติดกับอาคารเอกชน โดย
ที่ไม่มีสว่ นใดของอาคารยื่นลํ ้าเข้ ามาในทางเท้ า ในแนวทางเลือกที่ 2 และมีสายไฟฟ้าพาดผ่าน
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5.3.3 การวิเคราะห์ การปลูกต้ นไม้ ท่ ีเหมาะสมกับทางเท้ าที่อยู่ติดกับพืน้ ที่สีเขียว
ของเอกชน กัน้ ด้ วยรั ว้ โปร่ ง
พื ้นที่ทางเท้ าลักษณะนี ้จะอยู่ติดกับสถานที่ราชการหรื อเองค์กรเอกชนเป็ นส่วนให้ เพราะ
เป็ นสถานที่ ที่ มีอาณาบริ เ วณกว้ างขวาง มีพื น้ ที่ เ ปิ ดโล่งและพื น้ ที่ สีเ ขี ยวอยู่ในบริ เวณแล้ ว ล้ อม
ขอบเขตด้ วยรั่วโปร่ ง พื ้นที่ทางเท้ าที่อยู่ด้านหน้ าอาคารแบบนี ้จะมีกิจกรรมการใช้ งานคือการเดิน
สัญจรเชื่อมต่อระหว่างพื ้นที่ต่างๆ ในบริ เวณใกล้ เคียง พื ้นที่ในลักษณะนี ้มักจะมีการใช้ งานเบาบาง
ไม่หนาแน่นมากนัก ทางเท้ าในลักษณะนี ้จะมีตําแหน่งสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ประกอบทางเท้ า
อยูช่ ิดริ มขอบถนน
ทางเท้ าที่อยู่ติดกับพื ้นที่สีเขียวของเอกชน กันด้
้ วยรัว้ โปร่ งมีแนวทางในการออกแบบและ
ตัดแต่งดูแลรักษาพืชพรรณ ดังนี ้
1) ปั ญหา ข้ อจํากัด และศักยภาพ
ทางเท้ าในลักษณะนี น้ ัน้ จะไม่มีอุปสรรคในด้ านพืน้ ที่ เลย จะมีแต่ข้อจํ ากัดจาก
ระบบสาธารณูปโภค เช่น สายส่งไฟฟ้าและโทรศัพท์ เป็ นต้ น พื ้นที่ทางเท้ าในบริ เวณนี ้เป็ นที่เปิ ดโล่ง
จึงได้ รับแสงแดดตลอดวัน
2) ลักษณะพืชพรรณที่เหมาะสม
พื น้ ที่ ใ นลัก ษณะนี ส้ ามารถปลูก ต้ น ไม้ ได้ ทุ ก รู ป แบบ เพราะมี พื น้ ที่ ที่ เ ปิ ดโล่ ง
สามารถปลูกต้ นไม้ ที่มีลําต้ นและพุ่มใบขนาดใหญ่ ได้ เพื่อให้ ร่มเงาและความร่ มรื่ นกับทางเท้ า
สามารถเพิ่มสุนทรี ยภาพให้ กบั ผู้ใช้ งานได้ ไม้ ยืนต้ นมี่เหมาะสมกับทางเท้ าในลักษณะนี ้ได้ แก่ ต้ น
ประดูอ่ งั สนา ต้ นตะแบก ต้ นนนทรี ต้ นมะฮอกกานี ต้ นมะขาม ต้ นราชพฤกษ์ ต้ นแปรงล้ างขวด ต้ น
คอร์ เดีย เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างให้ บรรยากาศบนทางเท้ านันดู
้ ร่มรื่ นมากยิ่งขึ ้น สามารถใช้ ไม้ พ่มุ ร่วม
ในการออกแบบโดยไม้ พ่มุ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมแบบนี ้ได้ แก่ ต้ นแก้ ว ต้ นโมก ต้ น
เข็ม ต้ นชาฮกเกี ้ยน เป็ นต้ น
หากในบริ เวณนี ้มีสายไฟฟ้าพาดผ่าน สามารถปลูกไม้ ยืนต้ นในบริ เวณข้ างเคียง
เพื่อหลบแนวของสายส่งไฟฟ้า แล้ วใช้ ไม้ เลื ้อยปลูกเป็ นซุ้มๆ เป็ นแนวยาวเพื่อให้ ร่มเงาได้ เพื่อไม่ให้
ไปกระทบต่อสายส่งไฟฟ้า ประกอบกับสามารถใช้ ไม้ เลื ้อยเข้ ามาร่วมออกแบบเพื่อเพิ่มสุนทรี ยภาพ
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ให้ กบั ทางเท้ าได้ ไม้ เลื ้อยที่เหมาะสมในพื ้นที่ลกั ษณะนี ้ได้ แก่ ต้ นการเวก ต้ นบานบุรี ต้ นชมนาค เป็ น
ต้ น เพราะมีพ่มุ ใบหนาทึบ บังแดดได้ ดี ตัดแต่งให้ อยู่ในซุ้มที่มีพื ้นที่จํากัดได้ ง่าย ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างให้
บรรยากาศบนทางเท้ านัน้ ดูร่มรื่ นมากยิ่งขึ ้น สามารถใช้ ไม้ พุ่มร่ วมในการออกแบบโดยไม้ พุ่มที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมแบบนี ้ได้ แก่ ต้ นแก้ ว ต้ นโมก ต้ นเข็ม ต้ นชาฮกเกี ้ยน เป็ นต้ น
3) รูปแบบและระยะการปลูกที่เหมาะสม
แนวทางเลือกที่ 1 หากทางเท้ าในบริ เวณนันไม่
้ มีสายไฟฟ้าพาดผ่าน ไม้ ยืนต้ นควร
จะปลูกเป็ นแนวชิดขอบถนน และเว้ นระยะห่างของต้ นไม้ 4-6 เมตร เพื่อให้ เกิดเป็ นร่มเงาครอบคลุม
ทางเท้ าได้ อย่างต่อเนื่อง พื ้นที่บริเวณนี ้สามารถปลูกแนวไม้ พมุ่ ชิดขอบถนนและริ มรัว้ ยาวตลอดทาง
เท้ าได้ เพื่อเพิ่มสุนทรี ยภาพให้ กบั ทางเท้ าในบริ เวณนัน้
้ มีสายไฟฟ้าพาดผ่าน ควรจะขอ
แนวทางเลือกที่ 2 หากทางเท้ าในบริ เวณนันไม่
ความร่วมมือจากเจ้ าของที่ดนิ ข้ างเคียงในการใช้ พื ้นที่ริมรัว้ หรื อที่ดินข้ างเคียงในการปลูกต้ นไม้ ใหญ่
เพื่อที่ จะสร้ างประโยชน์ ให้ ร่มเงาและความร่ มรื่ นให้ กับทัง้ ที่ ดินของเอกชนและพืน้ ที่ ทางเท้ าได้
ตําแหน่งที่เหมาะสมในการปลูไม้ ยืนต้ นได้ แก่ บริ เวณขอบทางเท้ าชิดริ มรัว้ โดยมีระยะห่างระหว่าง
ต้ น 4-6 เมตร เพื่อให้ เกิดเป็ นร่ มเงาครอบคลุมทางเท้ าได้ อย่างต่อเนื่อง พื ้นที่บริ เวณนี ้สามารถปลูก
แนวไม้ พ่มุ ชิดขอบถนนและริ มรัว้ ยาวตลอดทางเท้ าได้ เพื่อเพิ่มสุนทรี ยภาพให้ กบั ทางเท้ าในบริ เวณ
นัน้ ในพื ้นที่มีข้อจํากัดจากแนวสายส่งไฟฟ้า สามารถปลูกไม้ เลื ้อยเป็ นซุ้มยาวขนานไปกับขอบถนน
เพื่อช่วยเพิ่มร่มเงาให้ กบั ทางเท้ าได้ เช่นกัน
4) การปลูกและการดูแลรักษา
การใช้ ไม้ ยื นต้ น มาปลูกในพื น้ ที่ ท างเท้ า จํ าเป็ นที่ จะต้ องมีการเลือกต้ นไม้ ที่ จะ
นํามาปลูกให้ มีลกั ษณะลําต้ นตรง ไม่แตกเป็ นสองกิ่งตังแต่
้ โคนต้ น หรื อมีการ ”ตัดฝึ ก” ตังแต่
้ ต้นไม้
ยังอายุน้อย ให้ มีลกั ษณะที่เหมาะสมกับพื ้นที่ ก่อนที่จะนํามาปลูก (ดู 2.2.4.4 หน้ า 33 และรู ปที่ 30
หน้ า 38) โดยมีการล้ อมมาปลูกลงในหลุมปลูกที่ไม่ลกึ มากนัก มีความกว้ างพอสมควร (อย่างน้ อย
0.90 x 0.90) โดยใช้ ดินในพื ้นที่ผสมกับดินสําหรับปลูกต้ นไม้ และมีการคํ ้ายันด้ วยวัสดุที่ยืนหยุ่นใน
ระยะแรก และมีการใช้ แผ่นเหล็กปิ ดหลุมปลูก เพื่อความเป็ นระเบียบ เรี ยบไปกับผิวทางเท้ า และ
ป้องการสิ่งสกปรกลงไปสะสมในหลุมปลูก ส่วนซุ้มไม้ เลื ้อยนันต้
้ องเป็ นโครงเหล็กที่มีความแข็งแรง
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รับนํ ้าหนักของไม้ เลื ้อยได้ และมีขนาดไม่ใหญ่จนไปเป็ นอุปสรรคต่อการใช้ ทางเท้ า การตัดแต่งไม้ ยืน
ต้ นนันต้
้ องตัดแต่งกิ่งนําให้ มีความเหมาะสมถูกวิธี มีการสางโปร่งยกทรงพุม่ ชึ ้นให้ พ้นระยะศีรษะ (ดู
2.2.4.5 ตัวอย่างการตัดแต่งต้ นไม้ ใหญ่ในเมือง หน้ า 34) ไม้ เลื ้อยนันจะมี
้
การตัดแต่งปลายกิ่งให้ อยู่
ในขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ห้อยย้ อยลงมาเป็ นอุปสรรคในการใช้ ทางเท้ า ส่วนไม่พ่มุ นัน้ ตัดแต่งทรง
พุม่ ให้ เป็ นแนวที่สวยงาม

ภาพที่ 216 - 217 รูปตัดแสดงการปลูกต้ นไม้ ชิดขอบถนน และรู ปตัดแสดงการปลูกต้ นไม้ ในที่ดิน
เอกชนและชิดขอบถนน ของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยู่ติดกับพืน้ ที่สีเขียวของเอกชน กัน้ ด้ วยรัว้ โปร่ ง ใน
แนวทางเลือกที่ 1 และไม่มีสายไฟฟ้าพาดผ่าน

ภาพที่ 218 - 219 รูปตัดแสดงการปลูกต้ นไม้ ชิดขอบถนน และรู ปตัดแสดงการปลูกต้ นไม้ ในที่ดิน
เอกชน ของพื ้นที่ทางเท้ าที่อยู่ติดกับพื ้นที่สีเขียวของเอกชน กันด้
้ วยรัว้ โปร่ ง ในแนวทางเลือกที่ 2
และมีสายไฟฟ้าพาดผ่าน
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5.3.4 การวิเคราะห์ การปลูกต้ นไม้ ท่ ีเหมาะสมกับทางเท้ าที่มีป้ายรถประจําทาง
ขนาดใหญ่ ในพืน้ ที่
พื ้นที่ทางเท้ าลักษณะนี ้จะอยู่ในพื ้นที่ที่มีความสําคัญ เหมาะที่จะเป็ นจุดที่เปลี่ยนถ่ายการ
คมนาคมขนส่งสาธารณะ พื ้นที่ทางเท้ าที่นี ้จะประกอบไปด้ วยป้ายรถประจําทางขนาดใหญ่ รองรับ
การใช้ งานของผู้ใช้ งานได้ เป็ นจํานวนมาก ในพื ้นที่บริ เวณนีม้ กั จะไม่ค่อยมีต้นไม้ มากนัก เพราะ
ต้ องการอํานวยความสะดวกกับการใช้ ป้ายรถประจําทาง โดยไม่มีต้นไม้ มาเป็ นอุปสรรคในการใช้
งานหรื อบดบังมุมมองบริเวณป้ายรถประจําทาง
ทางเท้ าที่มีป้ายรถประจําทางขนาดใหญ่ในพื ้นที่ ดังนี ้
1) ปั ญหา ข้ อจํากัด และศักยภาพ
ทางเท้ าในลักษณะนี ้นันจะต้
้
องรองรับการใช้ งานในบริ เวณป้ายรถประจําทางที่มี
ผู้คนใช้ งานเป็ นจํานวนมาก การปลูกต้ นไม้ ในบริ เวณนี ้จะจึงต้ องระมัดระวังไม่ให้ ก่อให้ เกิดอุปสรรค
หรื อบดบังมุมมองในการใช้ ทางเท้ าได้
2) ลักษณะพืชพรรณที่เหมาะสม
ในบริ เวณช่วงก่อนที่จะถึงป้ายรถประจําทางมีความจําเป็ นที่จะต้ องเลือกใช้ ต้นไม้
ในลักษณะที่มีลําต้ นโปร่ ง ขนาดเล็ก เพื่อที่จะไม่บดบังมุมมองระดับสายตาจากป้ายรถประจําทาง
ดังนันในจุ
้ ดนี ้สามารถที่จะใช้ ซ้ ุมไม้ เลื ้อย ที่มีโครงซุ้มเป็ นเสาขนาดเล็ก ไม่บดบังมุมมองจากป้ายรถ
ประจําทาง ไม้ เลื ้อยที่เหมาะสมในพื ้นที่ลกั ษณะนี ้ได้ แก่ ต้ นการเวก ต้ นบานบุรี ต้ นชมนาค เป็ นต้ น
เพราะมีพ่มุ ใบหนาทึบ บังแดดได้ ดี ตัดแต่งให้ อยู่ในซุ้มที่มีพื ้นที่จํากัดได้ ง่าย ในบริ เวณหลังป้ายรถ
ประจําทางจะเหลือพื ้นที่ไม่มากนัก แต่มากพอที่จะปลูกแนวไม้ พมุ่ เพื่อช่วยให้ เพิ่มสุนทรี ยภาพให้ กบั
ป้ายรถประจําทางได้ บ้าง โดยไม้ พ่มุ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมแบบนี ้ได้ แก่ ต้ นแก้ ว ต้ น
้ นช่วงทางเท้ าทัว่ ไป
โมก ต้ นเข็ม ต้ นชาฮกเกี ้ยน เป็ นต้ น และบริ เวณถัดจากป้ายรถประจําทางนันเป็
สามารถปลูกไม้ ยืนต้ นขนาดใหญให้ ร่มเงากับพื ้นที่ทางเท้ าในบริ เวณใกล้ เคียงป้ายรถประจําทางได้
ไม้ ยื น ต้ น ที่ ส ามารถปลูก ในจุด นี ไ้ ด้ แ ก่ ต้ น ประดู่อัง สนา ต้ น ตะแบก ต้ น นนทรี ต้ น มะฮอกกานี
ต้ นมะขาม ต้ นราชพฤกษ์ ต้ นแปรงล้ างขวด ต้ นคอร์ เดีย เป็ นต้ น
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3) รูปแบบและระยะการปลูกที่เหมาะสม
ในบริ เวณช่วงก่อนถึงป้ายรถประจําทางจะใช้ ซ้ มุ ไม้ เลื ้อยปลูกชิดริ มถนนโดยให้ เสา
โครงไม้ เลื ้อยเป็ นเสาเดี่ยวขนาดไม่ใหญ่มากนัก มีความสูงจากพื ้นไม่ตํ่ากว่า 2.40 เมตร มีการนํา
แนวไม้ พ่มุ มาร่วมใช้ งานเป็ นแนวติดกับริ มรัว้ หรื อทางเท้ าด้ านใน เป็ นฉากหลังให้ กบั ป้ายรถประจํา
ทาง และในพื ้นที่ถดั จากป้ายรถประจําทางสมควรที่จะปลูกไม้ ยืนต้ นในพื ้นที่ชิดขอบถนน เว้ นระยะ
ระหว่างต้ น 4-6

เมตร เพื่อที่จะให้ ร่มเงากับทางเท้ าบริ เวณนันได้
้ อย่างต่อเนื่อง หรื อหากพื ้นที่

ข้ างเคียงเป็ นรัว้ และมีพื ้นที่สีเขียว สามารถที่จะขอความร่วมมือกับภาคเอกชนหรื อพื ้นที่ข้างเคียง ใน
การใช้ พื ้นที่ที่ติดกันปลูกต้ นไม้ ใหญ่หลังป้ายรถประจําทางได้ เป็ นการใช้ ประโยชน์ร่วมกันของทัง้
สองพื ้นที่
4) การปลูกและการดูแลรักษา
การใช้ ไม้ ยื นต้ น มาปลูกในพื น้ ที่ ท างเท้ า จํ าเป็ นที่ จะต้ องมีการเลือกต้ นไม้ ที่ จะ
นํามาปลูกให้ มีลกั ษณะลําต้ นตรง ไม่แตกเป็ นสองกิ่งตังแต่
้ โคนต้ น หรื อมีการ ”ตัดฝึ ก” ตังแต่
้ ต้นไม้
ยังอายุน้อย ให้ มีลกั ษณะที่เหมาะสมกับพื ้นที่ ก่อนที่จะนํามาปลูก (ดู 2.2.4.4 หน้ า 33 และรู ปที่ 30
หน้ า 38) โดยมีการล้ อมมาปลูกลงในหลุมปลูกที่ไม่ลกึ มากนัก มีความกว้ างพอสมควร (อย่างน้ อย
0.90 x 0.90) โดยใช้ ดินในพื ้นที่ผสมกับดินสําหรับปลูกต้ นไม้ และมีการคํ ้ายันด้ วยวัสดุที่ยืนหยุ่นใน
ระยะแรก และมีการใช้ แผ่นเหล็กปิ ดหลุมปลูก เพื่อความเป็ นระเบียบ เรี ยบไปกับผิวทางเท้ า และ
ป้องการสิ่งสกปรกลงไปสะสมในหลุมปลูก ส่วนซุ้มไม้ เลื ้อยนันต้
้ องเป็ นโครงเหล็กที่มีความแข็งแรง
รับนํ ้าหนักของไม้ เลื ้อยได้ และมีขนาดไม่ใหญ่จนไปเป็ นอุปสรรคต่อการใช้ ทางเท้ า การตัดแต่งไม้ ยืน
ต้ นนันต้
้ องตัดแต่งกิ่งนําให้ มีความเหมาะสมถูกวิธี มีการสางโปร่งยกทรงพุม่ ชึ ้นให้ พ้นระยะศีรษะ (ดู
2.2.4.5 ตัวอย่างการตัดแต่งต้ นไม้ ใหญ่ในเมือง หน้ า 34) ไม้ เลื ้อยนันจะมี
้
การตัดแต่งปลายกิ่งให้ อยู่
ในขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ห้อยย้ อยลงมาเป็ นอุปสรรคในการใช้ ทางเท้ า ส่วนไม่พ่มุ นัน้ ตัดแต่งทรง
พุม่ ให้ เป็ นแนวที่สวยงาม
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ภาพที่ 220 รูปตัดแสดงการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าโดยมีป้ายรถประจําทางขนาดใหญ่ในพื ้นที่
ภาพที่ 221 รู ปตัดแสดงการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าและในพื ้นที่ข้างเคียง โดยมีป้ายรถประจําทาง
ขนาดใหญ่ในพื ้นที่

ภาพที่ 222 รูปด้ านแสดงการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าโดยมีป้ายรถประจําทางขนาดใหญ่ในพื ้นที่

ภาพที่ 223 รูปด้ านแสดงการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าและในพื ้นที่ข้างเคียง โดยมีป้ายรถประจําทาง
ขนาดใหญ่ในพื ้นที่
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5.3.5 การวิเคราะห์ การปลูกต้ นไม้ ท่ เี หมาะสมกับทางเท้ าที่ตดิ กับลานกลางแจ้ งของ
โครงการข้ างเคียง
พื น้ ที่ ท างเท้ าลัก ษณะนี จ้ ะอยู่ติ ด กับ ห้ างสรรพสิ น ค้ า คอมมูนิ ตี ม้ อลล์ หรื อ โครงการ
สาธารณะต่างๆ จะมีพื ้นที่ข้างเคียงเป็ ลานเปิ ดโล่งสําหรับทํากิจกรรมต่างๆ โดยที่จะมีการยกระดับ
ของพื ้นที่วา่ งให้ สงู ขึ ้นกว่าทางเท้ าเป็ นในบริเวณข้ างเคียง พื ้นที่ในลักษณะนี ้จะมีการใช้ งานเชื่อมต่อ
การสัญจรกันระหว่างโครงการและทางเท้ า พื ้นที่เปิ ดโล่งข้ างเคียงนี ้มักจะไม่มีรัว้ กันขอบเขตทางแต่
อย่างใด ทางเท้ าในลักษณะนี ้จะมีตําแหน่งสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ ประกอบทางเท้ าอยู่ชิดริ ม
ขอบถนน
ทางเท้ าที่ตดิ กับลานกลางแจ้ งของโครงการข้ างเคียงมีแนวทางในการออกแบบและตัดแต่ง
ดูแลรักษาพืชพรรณ ดังนี ้
1) ปั ญหา ข้ อจํากัด และศักยภาพ
ทางเท้ าในลักษณะนี ้นันจะไม่
้
มีอุปสรรคในด้ านพื ้นที่ แต่จะมีข้อจํากัดจากระบบ
สาธารณูปโภค เช่น สายส่งไฟฟ้าและโทรศัพท์ เป็ นต้ น พื ้นที่ทางเท้ าในบริ เวณนี ้เป็ นที่เปิ ดโล่งจึง
ได้ รับแสงแดดตลอดวัน
2) ลักษณะพืชพรรณที่เหมาะสม
พื น้ ที่ ใ นลัก ษณะนี ส้ ามารถปลู ก ต้ น ไม้ ได้ ทุ ก รู ป แบบ เพราะมี พื น้ ที่ ที่ เ ปิ ดโล่ ง
สามารถปลูกต้ นไม้ ที่มีลําต้ นและพุ่มใบขนาดใหญ่ ได้ เพื่อให้ ร่มเงาและความร่ มรื่ นกับทางเท้ า
สามารถเพิ่มสุนทรี ยภาพให้ กบั ผู้ใช้ งานได้ ไม้ ยืนต้ นมี่เหมาะสมกับทางเท้ าในลักษณะนี ้ได้ แก่ ต้ น
ประดูอ่ งั สนา ต้ นตะแบก ต้ นนนทรี ต้ นมะฮอกกานี ต้ นมะขาม ต้ นราชพฤกษ์ ต้ นแปรงล้ างขวด ต้ น
คอร์ เดีย เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างให้ บรรยากาศบนทางเท้ านันดู
้ ร่มรื่ นมากยิ่งขึ ้น สามารถใช้ ไม้ พ่มุ ร่วม
ในการออกแบบโดยไม้ พ่มุ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมแบบนี ้ได้ แก่ ต้ นแก้ ว ต้ นโมก ต้ น
เข็ม ต้ นชาฮกเกี ้ยน เป็ นต้ น
หากในบริ เวณนี ้มีสายไฟฟ้าพาดผ่าน สามารถปลูกไม้ ยืนต้ นในบริ เวณข้ างเคียง
เพื่อหลบแนวของสายส่งไฟฟ้า แล้ วใช้ ไม้ เลื ้อยปลูกเป็ นซุ้มๆ เป็ นแนวยาวเพื่อให้ ร่มเงาได้ เพื่อไม่ให้
ไปกระทบต่อสายส่งไฟฟ้า ประกอบกับสามารถใช้ ไม้ เลื ้อยเข้ ามาร่ วมออกแบบเพื่อเพิ่มสุนทรี ยภาพ
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ให้ กบั ทางเท้ าได้ ไม้ เลื ้อยที่เหมาะสมในพื ้นที่ลกั ษณะนี ้ได้ แก่ ต้ นการเวก ต้ นบานบุรี ต้ นชมนาค เป็ น
ต้ น เพราะมีพ่มุ ใบหนาทึบ บังแดดได้ ดี ตัดแต่งให้ อยู่ในซุ้มที่มีพื ้นที่จํากัดได้ ง่าย ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างให้
บรรยากาศบนทางเท้ านัน้ ดูร่มรื่ นมากยิ่งขึ ้น สามารถใช้ ไม้ พุ่มร่ วมในการออกแบบโดยไม้ พุ่มที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมแบบนี ้ได้ แก่ ต้ นแก้ ว ต้ นโมก ต้ นเข็ม ต้ นชาฮกเกี ้ยน เป็ นต้ น
3) รูปแบบและระยะการปลูกที่เหมาะสม
แนวทางเลือกที่ 1 หากทางเท้ าในบริ เวณนันไม่
้ มีสายไฟฟ้าพาดผ่าน ไม้ ยืนต้ นควร
จะปลูกเป็ นแนวชิดขอบถนน และเว้ นระยะห่างของต้ นไม้ 4-6 เมตร เพื่อให้ เกิดเป็ นร่มเงาครอบคลุม
ทางเท้ าได้ อย่างต่อเนื่อง พื ้นที่บริเวณนี ้สามารถปลูกแนวไม้ พมุ่ ชิดขอบถนนและริ มรัว้ ยาวตลอดทาง
เท้ าได้ เพื่อเพิ่มสุนทรี ยภาพให้ กบั ทางเท้ าในบริ เวณนัน้
้ มีสายไฟฟ้าพาดผ่าน ควรจะขอ
แนวทางเลือกที่ 2 หากทางเท้ าในบริ เวณนันไม่
ความร่ วมมือจากผู้ประกอบการข้ างเคียงในการใช้ พื ้นที่ริมรัว้ หรื อที่ดินข้ างเคียงในการปลูกต้ นไม้
ใหญ่เพื่อที่จะสร้ างประโยชน์ให้ ร่มเงาและความร่ มรื่ นให้ กบั ทังที
้ ่ดินของเอกชนและพื ้นที่ทางเท้ าได้
ตําแหน่งที่เหมาะสมในการปลูไม้ ยืนต้ นได้ แก่ บริ เวณขอบทางเท้ าชิดริ มรัว้ โดยมีระยะห่างระหว่าง
ต้ น 4-6 เมตร เพื่อให้ เกิดเป็ นร่ มเงาครอบคลุมทางเท้ าได้ อย่างต่อเนื่อง พื ้นที่บริ เวณนี ้สามารถปลูก
แนวไม้ พ่มุ ชิดขอบถนนและริ มรัว้ ยาวตลอดทางเท้ าได้ เพื่อเพิ่มสุนทรี ยภาพให้ กบั ทางเท้ าในบริ เวณ
นัน้ ในพื ้นที่มีข้อจํากัดจากแนวสายส่งไฟฟ้า สามารถปลูกไม้ เลื ้อยเป็ นซุ้มยาวขนานไปกับขอบถนน
เพื่อช่วยเพิ่มร่มเงาให้ กบั ทางเท้ าได้ เช่นกัน
4) การปลูกและการดูแลรักษา
การใช้ ไม้ ยื นต้ น มาปลูกในพื น้ ที่ ท างเท้ า จํ าเป็ นที่ จะต้ องมีการเลือกต้ นไม้ ที่ จะ
นํามาปลูกให้ มีลกั ษณะลําต้ นตรง ไม่แตกเป็ นสองกิ่งตังแต่
้ โคนต้ น หรื อมีการ ”ตัดฝึ ก” ตังแต่
้ ต้นไม้
ยังอายุน้อย ให้ มีลกั ษณะที่เหมาะสมกับพื ้นที่ ก่อนที่จะนํามาปลูก (ดู 2.2.4.4 หน้ า 33 และรูปที่ 30
หน้ า 38) โดยมีการล้ อมมาปลูกลงในหลุมปลูกที่ไม่ลกึ มากนัก มีความกว้ างพอสมควร (อย่างน้ อย
0.90 x 0.90) โดยใช้ ดินในพื ้นที่ผสมกับดินสําหรับปลูกต้ นไม้ และมีการคํ ้ายันด้ วยวัสดุที่ยืนหยุ่นใน
ระยะแรก และมีการใช้ แผ่นเหล็กปิ ดหลุมปลูก เพื่อความเป็ นระเบียบ เรี ยบไปกับผิวทางเท้ า และ
ป้องการสิ่งสกปรกลงไปสะสมในหลุมปลูก ส่วนซุ้มไม้ เลื ้อยนันต้
้ องเป็ นโครงเหล็กที่มีความแข็งแรง
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รับนํ ้าหนักของไม้ เลื ้อยได้ และมีขนาดไม่ใหญ่จนไปเป็ นอุปสรรคต่อการใช้ ทางเท้ า การตัดแต่งไม้ ยืน
ต้ นนันต้
้ องตัดแต่งกิ่งนําให้ มีความเหมาะสมถูกวิธี มีการสางโปร่งยกทรงพุม่ ชึ ้นให้ พ้นระยะศีรษะ (ดู
2.2.4.5 ตัวอย่างการตัดแต่งต้ นไม้ ใหญ่ในเมือง หน้ า 34) ไม้ เลื ้อยนันจะมี
้
การตัดแต่งปลายกิ่งให้ อยู่
ในขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ห้อยย้ อยลงมาเป็ นอุปสรรคในการใช้ ทางเท้ า ส่วนไม่พ่มุ นัน้ ตัดแต่งทรง
พุม่ ให้ เป็ นแนวที่สวยงาม

ภาพที่ 224 รูปตัดแสดงการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าที่ตดิ กับลานกลางแจ้ งของโครงการข้ างเคียง โดย
ไม่มีสายไฟฟ้าพาดผ่าน

ภาพที่ 225 รู ปด้ านแสดงการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าที่ติดกับลานกลางแจ้ งของโครงการข้ างเคียง
โดยไม่มีสายไฟฟ้าพาดผ่าน
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ภาพที่ 226 รูปตัดแสดงการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าที่ตดิ กับลานกลางแจ้ งของโครงการข้ างเคียง โดย
มีสายไฟฟ้าพาดผ่าน

ภาพที่ 227 รู ปด้ านแสดงการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ าที่ติดกับลานกลางแจ้ งของโครงการข้ างเคียง
โดยมีสายไฟฟ้าพาดผ่าน

บทที่ 6
สรุ ปผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุ ปผลจากการศึกษา
ในบทนี ้จะเป็ นการนําข้ อมูลที่ได้ ทําการรวบรวม ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และปรับปรุง
แก้ ไขการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ า มาสรุ ปเป็ นข้ อมูลภาพรวมให้ เห็นภาพในประเด็นต่างๆ
ดังนี ้
6.1.1 สรุ ปปั ญหาและข้ อจํากัดในการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ า
จากการศึกษาและวิเคราะห์การออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ าในทุกๆ พื ้นที่ศกึ ษา
แล้ วนัน้ สามารถสรุ ปปั ญหาและข้ อจํากัดในการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ าในหลายๆ พื ้นที่ ได้
ดังนี ้
- การออกแบบคัดเลือกลักษณะพืชพรรณที่ไม่เหมาะสมกับพื ้นที่ ศักยภาพของ
พื ้นที่ และไม่เหมาะสมกับการใช้ งานในพื ้นที่ ทําให้ พืชพรรณที่ได้ เลือกมาใช้ งานนันไม่
้ สามารถช่วย
ส่งเสริ มต่อการใช้ งานทางเท้ าบริ เวณนัน้ แต่อย่างใด ซํ ้าแล้ วยังสามารถทําให้ เกิดปั ญหาจากพืช
พรรณที่ ไ ม่ เ หมาะสมตามมา เช่ น พื ช พรรณนัน้ อุป สรรคต่ อ การใช้ งาน และสร้ างปั ญ หาต่ อ
สาธารณูปโภค เป็ นต้ น
- มีการออกแบบตําแหน่งของพืชพรรณที่ไม่เหมาะสม ไม่อยู่ในตําแหน่งที่สร้ าง
ประโยชน์ให้ กบั พื ้นที่ทางเท้ าได้ เช่น ตําแหน่งของของพืชพรรณมีระยะที่ห่างกันเกินไป ไม่สามารถ
สร้ างร่ มเงาและสุนทรี ยภาพให้ กบั ทางเท้ าได้ อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม เป็ นต้ น หรื อในบางพื ้นที่
ตําแหน่งของพืชพรรณนัน้ สามารถสร้ างปั ญหาให้ กับการใช้ งานทางเท้ าได้ เช่นกัน เช่น การที่พืช
้
เป็ นอุปสรรคในการ
พรรณนันรุ
้ กลํ ้ากินพื ้นที่ทางเดินเท้ ามากเกินไป ทําช่องทางเดินเท้ านันแคบลง
สัญจรได้
ั ้ เช่น
- ในบางพื ้นที่ มีการเลือกพรรณพืชที่ไม่เหมาะสมต่อกายภาพของพื ้นที่นนๆ
การปลูกต้ นไม้ ที่มีทรงพุม่ แผ่กว้ าง ในพื ้นที่ที่คบั แคบ มีระยะที่จํากัด เป็ นต้ น
- วิธีการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ านันไม่
้ ได้ มีการจัดการอย่างถูกต้ อง ผิดวิธีการและไม่
ขาดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย เช่น ออกแบบก่อสร้ างบริ เวณหลุมปลูกไม่เป็ น
เป็ นไปตามขันตอน
้
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ระเบียบเรี ยบร้ อย ไม่สามารถใช้ งานพื ้นที่บริ เวณปากหลุมปลูกได้ และหลุมปลูกไม่สามารถป้องกัน
ต้ นไม้ ที่อยูใ่ นหลุมปลูกจากมลภาวะต่างๆ ได้
- หน่วยงานที่มีหน้ าที่รับผิดชอบนันมี
้ การบํารุ งรักษา ออกแบบต่อยอดเพิ่มเติม ที่
ไม่เหมาะสม เจ้ าหน้ าที่และบุคลากรขาดความรู้ในการตัดแต่งดูแลรักษาต้ นไม้ อย่างถูกวิธี
จากที่ ก ล่า วมาข้ า งต้ น นัน้ ล้ ว นแล้ ว แต่เ ป็ นปั ญ หาและข้ อ จํ า กัด จากพื น้ ที่ ที่ ไ ด้
ทําการศึกษา ซึง่ ในแต่ละพื ้นที่จะมีปัญหาที่ไม่ต่างกันมากนัก โดยที่ปัญหาที่เกิดขึ ้นส่วนใหญ่นนั ้
เกิดขึ ้นจากการออกแบบพืชพรรณ และการตัดแต่งบํารุงรักษาพืชพรรณนัน่ เอง
6.1.2 สรุ ปแนวทางการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ าที่เหมาะสม
การออกแบบพืชพรรรณบนทางเท้ านัน้ จําเป็ นที่ที่จะทําการศึกษาถึงธรรมชาติของ
พื ้นที่ทางเท้ าบริ เวณนันๆ
้ ว่ามีความต้ องการในการใช้ พื ้นที่ในรู ปแบบใดบ้ าง มีการใช้ พื ้นที่ทางเท้ า
ในการทํ ากิ จกรรมอะไรบ้ าง และศึกษากายภาพ สภาพแวดล้ อมในบริ เวณนัน้ ๆ ว่ามี ศักยภาพ
ข้ อกํ าหนด และข้ อจํ ากัด ในพืน้ ที่ อย่างไรบ้ าง แล้ วจึงนํ าเอาข้ อมูลทัง้ หมดที่ได้ ทําการศึกษามา
วิเคราะห์เพื่อสามารถที่จะออกแบบพืชพรรณให้ ส่งเสริ มการใช้ งานและรับกับสภาพพื ้นที่ในบริ เวณ
นันๆ
้ ได้ การออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ าที่ดีนนั ้ จะต้ องช่วยส่งเสริ มในพื ้นที่ทางเท้ า ลักษณะของ
พืชพรรณ ทังไม้
้ ยืนต้ น ไม้ พ่มุ และไม้ เลื ้อย ที่จะนํามาปลูกในแต่ละจุดบนทางเท้ า นันจะต้
้
องตอบ
โจทย์การใช้ งาน และข้ อจํากัดของพื ้นที่ได้ นอกจากร่ มเงาและสุนทรี ยภาพที่จะช่วยส่งเสริ มในการ
ใช้ ทางเท้ าแล้ วนัน้ พืชพรรณบนทางเท้ าจะต้ องไม่สร้ างปั ญหา ไม่สร้ างอุปสรรค ต่อการใช้ งานทาง
เท้ าบริ เวณนันๆ
้ ด้ วย โดยการออกแบบพืชพรรณที่เหมาะสมที่จะปลูกบนทางเท้ าต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี ้
- ส่งเสริมต่อกิจกรรมการใช้ งานบนทางเท้ า
- ให้ ร่มเงา ความร่มรื่ น และสุนทรี ยภาพ ได้ อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม
- ต้ องมีความสวยงาม ถูกต้ อง และมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
- ไม่เป็ นอุปสรรคในการใช้ งงาน ไม่สร้ างปั ญหาให้ กบั ทางเท้ าในบริเวณนันๆ
้
- พื ช พรรณที่ ป ลูก บนทางเท้ า ต้ อ งมี ค วามยั่ง ยื น สามารถสร้ างประโยชน์ แ ละ
ส่งเสริมการใช้ งานทางเท้ าได้ ยาวนาน
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ในการออกแบบภูมิทศั น์ทางเท้ านัน้ มีประเด็นที่จะต้ องนํามาพิจารณาร่ วมกับการ
ใช้ พืชพรรณบนทางเท้ า ดังนี ้
- ตําแหน่งของระบบสาธารณุปโภค สายส่งไฟฟ้า สายส่งโทรศัพท์ กับ ตําแหน่ง
ของไม้ ยืนต้ นนัน้ จะต้ องอยูใ่ นตําแหน่งที่ไม่สร้ างปั ญหาซึง่ กันและกัน
- ตําแหน่งของอุปกรณ์ ประกอบทางเท้ า เช่น ตู้โทรศัพท์ ตู้ไปรษณีย์ เสาไฟส่อง
สว่าง ป้ายจราจร ป้ายโฆษณา ป้ายรถประจําทาง นัน้ จะต้ องนํามาพิจารณาในการออกแบบพืช
พรรณบนทางเท้ า ให้ สามารถรองรับและสนับสนุนต่อกิจกรรมการใช้ งานบนทางเท้ าได้
- ตําแหน่งของอาคาร ลักษณะที่ ดิน และขอบเขตที่ ดินข้ างเคียง จะต้ องนํ ามา
พิจารณาเพื่อหาข้ อจํากัดและศักยภาพของพื ้นที่ เพื่อการเลือกใช้ พืชพรรณให้ สามารถส่งเสริ มทาง
เท้ าได้ อย่างเหมาะสมที่สดุ
- ขนาดความกว้ างของทางเท้ าและช่องทางเดิน นันจะส่
้ งผลต่อการออกแบบหลุม
ปลูกต้ นไม้ ว่าควรจะอยู่ในแนวใด ตําแหน่งใด จึงจะไม่เป็ นอุปสรรคต่อการใช้ งาน และบริ เวณปาก
หลุมปลูกนัน้ ควรจะมีลกั ษณะอย่างใด จึงจะใช้ งานได้ อย่างสะดวกและสามารถปกป้องต้ นไม้ ได้
6.2 สรุ ปกระบวนการศึกษา
6.2.1 สรุ ปปั ญหาและข้ อจํากัดในการศึกษา
จากการศึกษา สามารถสรุปัญหาและข้ อจํากัดในการศึกษา ได้ ดงั นี ้
6.2.1.1 ปั ญหาเรื่ องการเลือกถนนที่เป็ นตัวแทนในการศึกษา
จากการศึกษาที่ผ่านมาทําให้ เห็นได้ ว่า ถนนที่เลือกเป็ นตัวแทนของถนนสายหลักที่นํามา
ศึกษา ได้ แก่ ถนนสีลม ถนนพระราม1 และถนนสุขมุ วิท นันไม่
้ สามารถที่จะเป็ นตัวแทนของถนน
สายหลัก เส้ น อื่ น ๆ ได้ เพราะจากการศึ ก ษานัน้ ทํ า ให้ เห็ น ว่ า ถนนแต่ ล ะสายนัน้ มี ธ รรมชาติ
เอกลักษณ์ ความเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่ละเขตพื ้นที่ที่ตงอยู
ั ้ ่ ทําให้ กิจกรรมที่เกิดขึ ้น
ในพื ้นที่แต่ละถนนนันมี
้ ความแตกต่างกันออกไปด้ วย การศึกษาถนนสายหลักทังสามสายนั
้
น้ จึงไม่
สามารถตอบคําถามให้ กบั พื ้นที่ถนนสายหลักเส้ นอื่นๆ ได้ อย่างครบถ้ วนและครอบคลุม
6.2.1.2 ปั ญหาในการเลือกช่วงพื ้นที่ศกึ ษา
ในการศึกษาพื ้นที่จุดต่างๆ ในครัง้ นี ้ มีความจําเป็ นที่จะต้ องหาพื ้นที่ที่จะเป็ นตัวแทนของ
ภาพรวมของถนนทังสายให้
้
ได้ แต่จากการศึกษาที่ผา่ นมาทําให้ เห็นได้ วา่ ถนนสายหลักสายหนึง่ นัน้
มีการใช้ งานในแต่ละพื ้นที่อย่างหลากหลาย มีกิจกรรมการใช้ งานที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงถนน
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ทําให้ การคัดเลือกช่วงของถนนที่ จะเป็ นตัวแทนของถนนทัง้ สายได้ นัน้ กระทํ าได้ ยาก เพราะไม่
สามารถเลือกช่วงพื ้นที่ตวั แทนที่มาความครอบคลุมทังกิ
้ จกรรมและภาพรวมของพื ้นที่ทงถนนได้
ั้
6.2.1.3 ข้ อจํากัดเรื่ องเวลา
ด้ วยเวลาของการศึกษาที่จํากัด จึงไม่สามารถลงพื ้นที่สํารวจถนนเส้ นอื่นๆ ได้ มากไปกว่านี ้
้ ครอบคลุมเท่าที่ควร ไม่สามารถนําความรู้ ไปใช้ กับถนน
จึงทําให้ ความรู้ ที่ได้ จากการศึกษานันไม่
สายอื่นๆ ที่มีความแตกต่างกันได้ ทนั ที อีกทังการสั
้
งเกตเก็บข้ อมูลด้ านพืชพรรณนัน้ ไม่สามารถเก็บ
ข้ อ มูล ได้ ค รอบคลุม ในทุก ฤดูก าล ไม่ส ามารถที่ จ ะเจาะลึก ไปในรายละเอี ย ดทัง้ หมดของทุก ๆ
องค์ประกอบได้
6.2.1.4 ข้ อจํากัดในการเก็บข้ อมูล
ในการศึกษาครัง้ นีม้ ีเพียงการเก็บข้ อมูลจากการสังเกตจดบันทึกจากการลงพื ้นที่สํารวจ
และการขอข้ อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรับผิดชอบโดยตรงเท่านัน้ ยังขาดการนําเข้ าข้ อมูลใน
รูปแบบอื่นๆ ที่มีมมุ มองในหลายๆ ด้ าน เช่น การใช้ แบบสอบถามกับผู้ใช้ งานในพื ้นที่ การสัมภาษณ์
ผู้ที่เกี่ยวข้ อง ผู้ที่มีความรู้เฉพาะทาง เป็ นต้ น ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ ต่อๆ ไป ควรจะมีการเก็บข้ อมูล
ให้ รอบด้ าน มีความละเอี ยดของชัน้ ข้ อมูลมากขึน้ กว่านี ้ เพื่ อให้ การศึกษาวิจัยนัน้ สามารถตอบ
คําถามการวิจยั และเกิดเป็ นเองค์ความรู้ที่มีความถูกต้ อง แม่นยํา มากขึ ้นได้
6.2.2 สรุ ปกระบวนการศึกษา
การศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ าฉบับนี ้ มีกระบวนการ
ศึกษาที่เป็ นขันเป็
้ นตอน สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการศึกษาพื ้นที่ทางเท้ าหรื อการปลูกพืชพรรณ
อื่นๆ ที่มีองค์ประกอบของพื ้นที่ใกล้ เคียงกันได้ อีกทังกระบวนการวิ
้
เคราะห์ที่มีการนําข้ อมูลการใช้
งานในพื ้นที่ ศักยภาพกายภาพของพื ้นที่ สภาวะแวดล้ อม นํามาร่วมวิเคราะห์อย่างเป็ นขันตอนตาม
้
แผนภูมิกระบวนการคิดวิเคราะห์ (ภาพที่ 60 หน้ า 78) และสามารถที่จะนําไปใช้ เป็ นกระบวนการ
วิเคราะห์ของถนนเส้ นอื่นๆ ได้ ในทุกพื ้นที่
6.3 ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครัง้ ต่ อไป
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ สามารถนําไปศึกษาต่อยอดในการศึกษาด้ านต่างๆ ได้ ดงั นี ้
- สามารถให้ ผ้ ทู ี่สนใจ หรื อผู้ที่กําลังศึกษาทางเท้ าบนถนนสายอื่นๆ นําข้ อมูลและ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการศึกษาถนนสายอื่นๆ ได้
- สามารถนําความรู้ที่ได้ ไปจัดทําเป็ นคูม่ ือในการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ าได้
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- สามารถนําข้ อมูลและความรู้ ที่ได้ จากการศึกษาส่งต่อให้ หน่วยงานที่ริบผิดชอบ
หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องไปเป็ นส่วนหนึ่งในการออกแบบพืชพรรณบนทางเท้ าในถนนสายต่างๆ
ต่อไป รวมถึงการปรับปรุงพืชพรรณที่มีอยูบ่ นทางเท้ าในปั จจุบนั ได้
- การนําข้ อมูลไปจัดทําเป็ นโครงการเสนอต่อภาคเอกชนที่มีขอบเขตของที่ดินติด
กับทางเท้ าบนถนนสายต่างๆ ให้ มีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มการปลูกต้ นไม้ ใหญ่ในเมือง เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ ทังภาคเอกชนและส่
้
วนรวมได้
- เพื่อการนําความรู้ จากการศึกษาในครัง้ นีไ้ ปประกอบการจัดอบรมสัมนา เพื่อ
พัฒนาบุคลากรที่มีส่วนร่ วมในการดูแลพืชพรรณบนทางเท้ าให้ มีความรู้ ความเข้ าใจต่อพืชพรรณ
อย่างถูกต้ องตามกระบวนการ และสามารถนําความรู้ ไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างถูกต้ องและ
เหมาะสม
โครงการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ หวังไว้ ว่าจะสามารถสร้ างประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง ทังสํ
้ านักสวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดล้ อม กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง และผู้
ที่สนใจ ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการออกแบบและดูแลรักษาพืชพรรณบนทางเท้ า สามารถนําข้ อมูล
ไปประยุกต์ใช้ หรื อข้ อมูลประกอบในการวิจยั ศึกษาต่อยอดในหัวข้ ออื่นๆ ได้
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