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This study aims to study the relationship between the physical attributes
and the utilization of public open spaces in Songkhla Old Town. From the literature
review, it is found that the public open spaces that have been utilized by numerous
users, in various time and for many activities consists of 6 physical attributes:
connectivity, nearby building-uses, entering ways, visibility and accessibility, facility,
and identity.
The research methodology contains a site survey and an
evaluation of physical attributes, as well as an observation of the multiple uses of 24
public open spaces in Songkhla Old Town. Those open spaces, according to the
utilization, can be grouped into 4 types. Then, the relationship between the physical
attributes and the utilization of 24 public open spaces in investigated. The statistical
analysis shows the degrees of multiple-usages of open spaces. The open space
development guidelines and social interaction in the community are suggested.
The result of this study reveals that the physical attributes are
moderately correlated with the utilization of public open spaces. It is likely that the
good physical designs of public open spaces will bring a high degree of multi-uses.
Further, the multi-used open spaces are found contain 3 main factors: 1)
Fundamental factors such as accessibility and facility; 2) Secondary factors such as
connectivity, area, nearby building-uses, space identity, and a density of population;
3) Attractive factors, the most important and highly relates to factor, such as visibility
and accessibility as well as socio-economic activities.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เมือ งที่ มีชีวิ ตชี วา หมายถึง เมือ งที่ มีค วามคึ กคั ก มีเสน่ ห์น่ าดึ ง ดูดใจในการเข้ าไปใช้พื้ น ที่
ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มกันของผู้คนจำนวนหนึ่งใช้เพื่อการอยู่อาศัย มีแหล่งงาน และพื้นที่โล่ง ทำให้
เกิดความหลากหลายของผู้คน ทั้งคนในพื้นที่ คนนอกพื้นที่ และนักท่องเที่ ยว ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันในการดำรงชีวิตประจำวัน มีการใช้งานพื้นที่ว่างอย่างหลากหลายของกิจกรรม เช่น เพื่อ
การสัญจร การพักผ่อน กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทางสังคม และอื่นๆ พื้นที่ว่างสาธารณะจึงมี
ความสำคัญต่อเมือง เสริมสร้างสุนทรียภาพให้แก่ผู้คนในพื้ นที่และผู้ที่พบเห็นจนก่อให้เกิดเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของชุมชน สามารถสะท้อนให้เห็นความมีชีวิตชีวาของเมืองนั้นๆ ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒ นธรรมอันดีงาม การใช้ชีวิตร่วมกันในพื้นที่ว่างสาธารณะ (Public Open Space) เกิดเป็น
พื้นที่ปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมและเศรษฐกิจในลักษณะต่างๆ อย่างหลากหลาย แนวคิดการวางผังและ
ออกแบบพื้นที่ว่างสาธารณะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแนวคิดศึกษาด้านกายภาพ และศึกษา
ด้านสังคม ซึ่งกลุ่มแนวคิดศึกษาด้านกายภาพ Sitte (1889) และ Zucker (1959) เป็นนักคิดยุคแรกๆ
ที่ ให้ ค วามสนใจเรื่อ งทั ศ นวิ สั ย และความสวยงาม มุ่ ง เน้ น ด้ านการเข้ าถึ ง พื้ น ที่ ท างกายภาพและ
เข้าถึงพื้นที่ด้วยสายตา ให้ความสำคัญกับขนาด รูปทรงและการปิดล้อมพื้นที่ อีกทั้ง Rob Krier (1982)
ได้ทำการวิเคราะห์หาต้นแบบของพื้นที่ว่างในเมือง โดยแบ่งกลุ่มตามรูปร่างและการจัดวางตัว ซึ่งเกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างถนน พื้นที่ว่าง และอาคารโดยรอบ แต่ยังไม่ มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของคน
และกิจกรรม ส่วนอีกกลุ่มมีแนวคิดศึกษาด้านสังคมเข้ามาร่วมด้วย เน้นผู้ใช้งานเป็นสำคัญ ศึกษาด้าน
พฤติ กรรมของคน การรับ รู้ และทั ศ นคติ กับ สภาพแวดล้ อ มในพื้ น ที่ Jacobs (1961) และ Gehl
(1971) กล่าวว่า พื้นที่สาธารณะ (Public Space) เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อเมืองเพราะเป็น
พื้นที่ใช้ประกอบกิจกรรมทำให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลส่งผลให้เมืองมีชีวิตชีวา ต่อมานักคิด
หลายท่านจึงหันมาให้ความสนใจเรื่องพฤติกรรมของคนในพื้นที่ว่างสาธารณะ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์
ชนิ ดต่ างๆ ดั งเช่ น Hillier and Hanson (1984) ค้น พบเครื่อ งมื อในการทดสอบค่า ความสั มพั น ธ์
ระหว่างโครงสร้างเชิงสัณฐานของพื้นที่จากระดับการติดต่อและการเข้าถึงพื้นที่ทางสายตา ซึ่งอ้างอิง
มาจากทฤษฎีศักยภาพในการมองเห็นและการเข้าถึงพื้นที่ ของ Benedikt (1976) เขาเรียกพื้นที่ใน
การถูกมองเห็นทั้งหมดจากจุดใดจุดหนึ่งว่า “สนามทัศน์” (Isovist Field) รูปร่าง ขนาดและการจัด
วางตัวของพื้นที่นั้นจะสัมพันธ์กับพื้นที่อื่นๆ ทำให้ขนาดของสนามทัศน์ในแต่ละที่เปลี่ ยนแปลงไปตาม
ตำแหน่งที่ถูกมองเห็น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อประสบการณ์และพฤติกรรมของคนภายในพื้นที่ เช่น
การเลือกเส้นทางการเข้าถึง การหยุดเพื่อนั่งพัก พบปะพูดคุย การหยุดเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร สินค้า

2
และบริการ อีกทั้ง Turner and Penn (1999) กล่าวว่า พื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการมองเห็น หรือมี
สนามทัศน์ที่กว้างไกลและชัดเจน มีแนวโน้มที่จะเอื้อให้เกิดกิจกรรมการเข้าใช้พื้นที่อย่างหลากหลาย
วัตถุประสงค์ ในหลากหลายเวลา โดยกลุ่มคนหลากหลายประเภทอีกด้วย
เมื่อเมืองมีความเจริญย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม
มีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อรูปทรงและลักษณะการปิดล้อมของพื้นที่ว่างสาธารณะ การใช้พื้นที่ว่าง
สาธารณะเกิดการซ้อนทับกิจกรรมกันอย่างหลากหลาย บางแห่งอาจถูกลดบทบาทลงจนทำให้พื้นที่
ว่างสาธารณะมี แนวโน้ มถู กทำลายไปโดยไม่ มีก ารสร้างพื้ นที่ ว่างสาธารณะใหม่ท ดแทน พื้ น ที่ว่ าง
สาธารณะบางแห่งก็สร้างขึ้นโดยไม่ตอบสนองต่อการใช้งานจนกลายเป็นพื้นที่รกร้างทำให้เมืองไม่มี
ชีวิตชีวา การพัฒนาพื้นที่เป็นไปด้วยความไม่เข้าใจบทบาท และความสัมพันธ์ของพื้นที่ว่างสาธารณะ
ที่มีต่อเมือง ทำให้ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลให้ปฏิสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนลดน้อยลง
ย่านเมื องเก่ าสงขลา มีค วามสำคั ญ ทางประวัติ ศ าสตร์ มี ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐานมาอย่ างยาวนาน
เป็นชุมชนที่ ตั้งอยู่ติดทะเลสาบสงขลาจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญ ของภาคใต้ มีพื้น ที่ต่อเนื่องกัน
องค์ประกอบทางกายภาพ กิจกรรม และวัฒนธรรมที่หลากหลายเกื้อหนุนต่อเศรษฐกิจในชุมชน มีการ
ผสมผสานศิ ลปวัฒ นธรรมระหว่างไทยพุ ท ธ มุส ลิม จี น และยุ โรป มี วิถีชี วิต ดั้ง เดิ ม ของคนสงขลา
จนสามารถแสดงถึงตัวตนเฉพาะของเมืองออกมาได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นชุมชนดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ติด
ทะเลสาบสงขลา ชุ ม ชนจึ ง มี พื้ น ที่ ว่ า งสาธารณะที่ ค่ อ นข้ า งจำกั ด มี รู ป ทรงและการจั ด วางตั ว
ที่หลากหลาย เช่น ลานวัด ศาลเจ้า สถานที่ราชการ บ้างก็เป็นลักษณะการใช้ เส้นทางถนน พื้นที่ว่าง
สาธารณะดังกล่าวจึง มีความสำคัญ ต่อคนในชุมชน ซึ่ง ลักษณะทางกายภาพจึง ส่งผลต่อการใช้ง าน
ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการพบปะสังสรรค์กัน ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พื้นที่แสดงออกทาง
ประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมการค้า
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การใช้ ชี วิ ต บนพื้ น ที่ ว่ า งสาธารณะของต่ า งประเทศและ
ในประเทศ พื้ น ที่ ว่ า งที่ มี ก ายภาพที่ ดี จ ะส่ ง ผลให้ เกิ ด การใช้ พื้ น ที่ ว่ า งอย่ า งหลากหลายผู้ ใช้ ง าน
หลากหลายเวลา และหลากหลายกิจ กรรม หรือ ที่ เรีย กว่ า การใช้พื้ น ที่ ว่างอย่ างอเนกประโยชน์
จึง เป็น ที่น่าสนใจว่าแนวคิดดั งกล่าวนั้นจะสอดคล้องกั บการใช้พื้นที่ ว่างสาธารณะในย่านเมื องเก่ า
สงขลาหรื อ ไม่ อ ย่ า งไร อี ก ทั้ ง จะได้ ท ราบถึ ง ปั จ จั ย อื่ น ๆที่ ส นั บ สนุ น ต่ อ การเข้ า มาใช้ พื้ น ที่ ดั ง นั้ น
การศึกษาการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ในย่านเมืองเก่าสงขลาจะเป็นประโยชน์ ทำให้
ทราบถึงพื้นที่ที่มีคุณภาพในการมองเห็นและเข้าถึงตามลักษณะรูปทรงและการจัดวางตัวของพื้นที่ว่าง
สาธารณะที่แตกต่างกัน อีกทั้งการศึกษาทำความเข้าใจถึงรูปแบบพฤติกรรมการใช้งาน กิจกรรมการ
สัญ จร และกิจกรรมการจับจองพื้นที่ ที่เอื้อต่อการใช้งานอย่างหลากหลาย เป็นประโยชน์ในการร่วม
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วางแผน ออกแบบพื้นที่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนในชุมชน และพัฒนาคุณภาพของเมืองให้
สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้อย่างแท้จริง

ภาพที่ 1 สภาพการใช้งานพื้นที่ว่างสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลา ปัจจุบัน
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลา
1.2.2 เพื่อศึกษารูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ในย่านเมืองเก่าสงขลา
อันประกอบด้วย ความหลากหลายของผู้ใช้งาน เวลา กิจกรรมและปริมาณผู้ใช้งาน
1.2.3 เพื่ อศึ กษาความสัม พัน ธ์ระหว่างคุ ณ สมบัติด้ านกายภาพของพื้ นที่ ว่างสาธารณะใน
ลักษณะต่างๆ กับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์
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1.3 คำถามในการวิจัย
1.3.1 พื้นที่ว่างสาธารณะที่มีรูปแบบการใช้พื้นที่อย่างอเนกประโยชน์ในย่านเมืองเก่าสงขลา
ประกอบด้วยคุณสมบัติด้านกายภาพอย่างไร
1.3.2 คุณสมบัติด้านกายภาพกับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ ใน
ย่านเมืองเก่าสงขลา มีความสัมพันธ์กันในระดับใด
1.4 สมมติฐานของการวิจัย
1.4.1 พื้นที่ว่างสาธารณะที่มีรูปแบบการใช้พื้นที่อย่างอเนกประโยชน์ ควรมีคุณสมบัติด้าน
กายภาพ 6 ด้ า น ได้ แ ก่ การมี พื้ น ที่ เชื่ อ มต่ อ การใช้ ป ระโยชน์ อ าคารใกล้ เคี ย ง วิ ธี ก ารเข้ า ถึ ง ที่
หลากหลาย การมองเห็นและเข้าถึงได้ สิ่งอำนวยความสะดวก และความโดดเด่นของพื้นที่
1.4.2 คุณสมบัติด้านกายภาพกับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ ใน
ย่านเมืองเก่าสงขลา มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
1.5 ขอบเขตของการวิจัย
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1) ศึก ษาทฤษฎี แนวความคิด หลั กการ และงานวิจั ยเกี่ย วกั บ พื้ นที่ ว่ างสาธารณะ
ความหมาย ความสำคัญ การใช้พื้นที่ว่างสาธารณะในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนปัจจัยที่
ส่งผลต่อการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์
2) ศึกษาทฤษฎี แนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ว่างสาธารณะ การใช้
พื้นที่ว่างอย่างอเนกประโยชน์
3) ศึ กษาความสัม พั นธ์ ระหว่างคุณ สมบั ติด้ านกายภาพกั บรู ปแบบการใช้ พื้ น ที่ว่า ง
สาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
1.5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่
ตามที่สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศขอบเขต
พื้นที่สงวนย่านเมืองเก่าสงขลา พ.ศ.2553 เพื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ครอบคลุมบริเวณ
5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสวนหมาก ชุมชนวัดดอนรัก ชุมชนโรงพยาบาลเก่า ชุมชนย่านเมืองเก่า และ
ชุมชนมัสยิดบ้านบน พื้นที่ประมาณ 0.69 ตารางกิโลเมตร หรือ 431.25 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ่อยาง
เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์กลางเมืองที่มีการใช้งานอย่างหลากหลายของคน
ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
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มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ จรดถนนจะนะ
ทิศใต้ จรดถนนกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก จรดถนนรามวิถี
ทิศตะวันตก จรดทะเลสาบสงขลา

ภาพที่ 2 แสดงขอบเขตพื้นที่การวิจัย
ที่มา : ดัดแปลงภาพถ่ายทางอากาศจาก Google (2016)
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1.6 ขั้นตอนการวิจัย
1.6.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ว่างสาธารณะ และ
กรณีศึกษาการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือและ
ตำราวิชาการ รายงานการศึกษาและการวิจัย รวมทั้งการค้นคว้าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำไปสู่การตั้ง
คำถามการวิจัย
1.6.2 เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของพื้ น ที่ ศึ ก ษา ประวั ติก ารตั้ง ถิ่น ฐาน องค์ ป ระกอบทาง
กายภาพของพื้นที่ ได้แก่ โครงข่ายเส้นทางสัญ จร การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความหนาแน่นมวลอาคาร
ความหนาแน่นประชากร ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ศึกษา
1.6.3 สำรวจตำแหน่งและคัดเลือกพื้ นที่ว่างสาธารณะที่ตั้ง อยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษา แล้ว
นำมาจำแนกประเภทตามลักษณะประโยชน์ใช้สอย
1.6.4 สำรวจและเก็บข้อมูลคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ นำไปสู่การให้
คะแนนคุณสมบัติด้านกายภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อจัดระดับคุณภาพ
1.6.5 สังเกตการณ์รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์และบันทึกปริมาณ
ผู้ใช้งานบนพื้นที่ ตามช่วงเวลาต่างๆ ของวัน เพื่อนำมาจัดระดับคุณภาพ
1.6.6 วิเคราะห์ความสัม พัน ธ์ระหว่างคุณ สมบัติด้ านกายภาพของพื้น ที่ว่างสาธารณะ กั บ
รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์
1.6.7 สรุปผลการศึกษา และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนก
ประโยชน์
1.7 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1.7.1 พื้ น ว่างสาธารณะ (Public Open Space) หมายถึง พื้ นที่ น อกเขตการปกคลุม ของ
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ มีลักษณะที่เกิดจากการปิดล้ อมของสิ่งก่อสร้างและการจัดวางตัวของ
อาคาร เช่น ถนน ทางเดินเท้า รวมทั้งที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยของคนในเมือง
เช่น ลานชุมชน สวนสาธารณะ โดยเป็นพื้นที่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานภาครัฐ ผู้คนทั่วไปสามารถ
มาพบปะชุม นุ ม และเข้า ไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้อ ย่า งอิ ส ระ ทำให้ ผู้ค นมี ป ฏิ สัม พั น ธ์ร่ว มกั น เกิ ด เป็ น จุ ด
ศูนย์กลางกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
1.7.2 คุณ สมบัติด้านกายภาพ (Physical Attributes) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของ
พื้ น ที่ ว่ า งสาธารณะที่ อ าจส่ ง ผลให้ เกิ ด การใช้ พื้ น ที่ ว่ า งสาธารณะได้ อ ย่ า งอเนกประโยชน์ ซึ่ ง
ประกอบด้วย การมีพื้นที่เชื่อมต่อ การใช้ประโยชน์อาคารใกล้เคียง วิธีการเข้าถึง การมองเห็นและ
เข้าถึงได้ สิ่งอำนวยความสะดวก และความโดดเด่นของพื้นที่
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1.7.3 รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ (Multi-use of Public Open
Space) หมายถึ ง พื้ น ที่ ว่ า งสาธารณะที่ มี ผู้ ค นหลากหลายประเภท มาใช้ ง านกั น หลากหลาย
วัตถุประสงค์ จนเกิดกิจกรรมขึ้นมากมาย และสามารถเข้าใช้งานในช่วงเวลาใดก็ได้ ส่งเสริมให้คนใน
ชุม ชนเกิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั น สร้า งความมี ชี วิ ต ชี วาให้ กั บ เมื อ ง ซึ่ ง อาจเป็ น ผลมาจากปั จจั ย ด้ า น
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่
1.8 ประโยชน์ของการวิจัย
1.8.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจของความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติด้านกายภาพ กับรูปแบบ
การใช้ พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ ในย่านเมืองเก่าสงขลา เพื่อเป็นฐานข้อมูลพื้นที่ว่าง
สาธารณะที่มาจากการใช้งานจริง
1.8.2 เป็ นแนวทางในการส่งเสริมและปรับ ปรุง พื้น ที่ว่างสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลา
ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทเมือง
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ ย่านเมืองเก่าสงขลา ได้พิจารณา
ถึ ง องค์ ป ระกอบของเมื อ ง ประกอบด้ ว ย พื้ น ที่ เมื อ ง (Built-Up Area) และพื้ น ที่ โล่ ง ว่ าง (Open
Space) จึงมีความจำเป็นต้องทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ
พัฒนาการของพื้นที่ว่างสาธารณะ ประเภทของพื้นที่ว่างสาธารณะ และแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่
เกิดขึ้นบนพื้นที่ว่างสาธารณะ รวมถึงการรวบรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนก
ประโยชน์ เพื่อประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิด วิธีการวิจัยและเครื่องมือในการเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็น
ประเด็นการศึกษา ดังต่อไปนี้
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับพื้นที่ว่างสาธารณะ
2.1.1 ความหมายและความสำคัญของพื้นที่ว่างสาธารณะ
2.1.2 พัฒนาการของพืน้ ที่ว่างสาธารณะในต่างประเทศ
2.1.3 พื้นที่ว่างสาธารณะในมุมมองโลกตะวันออกและในประเทศไทย
2.1.4 ประเภทของพื้นที่ว่างสาธารณะ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้และกิจกรรมที่เกิดบนพื้นที่ว่างสาธารณะ
2.2.1 กระบวนการทางพฤติกรรม
2.2.2 กิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ว่างสาธารณะ
2.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์
2.3.1 ปัจจัยด้านกายภาพระดับเมือง
2.3.2 ปัจจัยด้านกายภาพระดับพื้นที่
2.3.3 ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ
2.4 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับพื้นที่ว่างสาธารณะ
2.1.1 ความหมายและความสำคัญของพื้นที่ว่างสาธารณะ
2.1.1.1 ความหมายของพื้นที่ว่างสาธารณะ
“พื้นที่ว่างสาธารณะ” มีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ถือกำเนิดขึ้น
ใช้เพื่อทำกิจกรรมหรือประกอบพิธีกรรมร่วมกัน ซึ่ง พื้นที่ว่างสาธารณะนั้น ไม่เคยแยกขาดจากพื้นที่
ส่วนตัว บางครั้งยังมีการทั บซ้อนพื้นที่ กันบ้าง แต่ยังไม่มีการกำหนดรูปแบบขึ้นอย่างเป็น รูปธรรม
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จนเมื่ อ ชุ ม ชนวิ วั ฒ นาการมาเป็ น เมื อ ง จึ ง ถู ก กำหนดขึ้ น เพื่ อ เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของเมื อ ง
(ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี, 2555) โดยมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้
Francis (1989) กล่ าวว่า พื้ น ที่ ว่างสาธารณะเป็ น พื้น ที่ รวมตัว ของกลุ่ม คน
ที่หลากหลาย ที่มีปฏิสัมพันธ์กันในสังคม สะท้อนถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชนนั้นๆ
Carr, et.al (1992 อ้างถึงใน พรรณฑิภา สายวัฒน์ , 2552) นิยามไว้ว่า พื้นที่
สาธารณะเป็ น สถานที่ ที่ เปิ ด ให้ค นทั่ วไปเข้ าถึง ได้ ทุ ก คนสามารถทำกิจ กรรมบนพื้ น ที่ ไ ด้ ซึ่ ง พื้ น ที่
สาธารณะจะมีหลายรูปแบบและชื่อเรียกต่างกันออกไป อาจเป็นเจ้าของโดยรัฐหรือเอกชน
Project for Public Space (2000) กล่าวว่า พื้น ที่ ว่างสาธารณะ หมายถึ ง
สภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่ถูกออกแบบขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยลดบรรยากาศที่วุ่น วายจากการ
ดำเนินชีวิตในสังคมเมืองใหญ่ ส่วนมากมักเป็นสถานที่ร่มรื่น ใช้เป็นที่พบปะของคนในชุมชน กิจกรรม
วัฒนธรรม และประเพณี ได้หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดี ยวกัน แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น นอกจากนี้
พื้นที่ว่างสาธารณะยังส่งผลต่อเศรษฐกิจของเมือง ทำให้ที่ดินบริเวณโดยรอบมีมูลค่าสูงขึ้น ดึงดูดให้
ผู้คนได้มาสัมผัสธรรมชาติช่วยสร้างภาพลักษณ์และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 “ที่ว่าง” หมายความว่า พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม
ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจจะจัดให้เป็นบ่อนํ้า สระว่ายนํ้า บ่อพักนํ้าเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย หรือ
ที่จอดรถ ที่อยู่ภายนอกอาคารก็ได้ และให้หมายความรวมถึงพื้น ที่ของสิ่งก่อสร้าง หรืออาคารที่สูงจาก
ระดับพื้นดิน ไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น
ขวัญสรวง อติโพธิ (2548 อ้างถึงใน พรรณฑิภา สายวัฒน์ , 2552) กล่าวว่า
พื้นที่ว่างสาธารณะ คือ พื้นที่ที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเมืองหรือชุมชนที่น่ าอยู่ ประกอบด้วยมิติเชิงพื้นที่
และมิติเชิงสังคม หรือพื้นที่ว่างสาธารณะเป็นสถานที่นอกอาคารที่คนในเมืองมารวมกันอยู่ เพื่อพบปะ
ทางสังคม ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิต
สกุลชัย ตันติเศรณี (2549) อธิบายว่า พื้นที่ว่างสาธารณะ คือ สถานที่น อก
อาคารที่ผู้คนมาอยู่รวมกัน เพื่อพบปะกันทางสังคม วัฒ นธรรม แบ่ งลักษณะได้ 2 ประเภท ได้แก่
Urban space คือ พื้นที่ว่างสาธารณะที่เกิดจากการปิดล้อมของสิ่งก่อสร้าง และการจัดวางตัวของ
อาคาร นับตั้งแต่ ถนน อาคารและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และ Open space คือ พื้นที่ว่างสาธารณะ
ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือบางครั้งก็มีการสร้างเพื่อประโยชน์ใช้สอยของชาวเมือง เช่น สนามกีฬา
สวนสาธารณะ เป็นต้น
ดังนั้ น พื้ น ที่ ว่างสาธารณะ (Public Open Space) ในงานวิจัย นี้ หมายถึ ง
พื้น ที่น อกเขตการปกคลุม ของอาคารหรือ สิ่ง ปลูก สร้างต่างๆ มีลั กษณะที่เกิ ดจากการปิ ดล้อ มของ
สิ่งก่อสร้างและการจัดวางตัวของอาคาร เช่น ถนน ทางเดินเท้า รวมทั้งที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อ
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ประโยชน์ใช้สอยของคนในเมือง เช่น ลานชุมชน สวนสาธารณะ โดยเป็นพื้นที่ที่ผู้คนทั่วไปสามารถมา
พบปะชุมนุมและเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างอิสระ ทำให้ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเกิดเป็นจุดศูนย์กลาง
กิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
2.1.1.2 ความสำคัญของพื้นที่ว่างสาธารณะ
สกุ ลชั ย ตั นติ เศรณี (2549) และ ณั ฐ ชานั น ท์ ศิ ริ ป ระเสริ ฐ (2558) ได้ แ บ่ ง
ความสำคัญของพื้นที่ว่างสาธารณะที่มีต่อเมือง ไว้ดังนี้
1) ด้านกายภาพ
(1) พื้นที่ว่างสาธารณะทำหน้าที่เชื่อมต่อเนื้อเมืองในส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน
เป็นศูนย์กลางของชุมชน หรืออาจเป็นเส้นทางการสัญจรและผู้คนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้
(2) เพื่ อ แสดงถึ ง บทบาทหน้ า ที่ ข องพื้ น ที่ นั้ น ๆ โดยสื่ อ ความหมาย
ความสำคัญให้กับสถานที่ และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ข องอาคารให้มีคุณค่ามากขึ้น เช่น บริเวณ
หน้าศาลากลาง โบสถ์ ศาลเจ้า อนุสาวรีย์หรือจุดตัดเส้นทางการสัญจรสายสำคัญ
(3) เพื่อสุนทรียภาพในการมองเห็น เป็นพื้นที่ที่สามารถจัดสภาพแวดล้อม
ให้มีความสวยงาม น่าอยู่ ให้ความรู้สึกปลอดภัย เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ก่อ ให้เกิด
มุมมองที่สวยงาม สร้างความประทับใจให้แก่คนในพื้นที่ และผู้พบเห็น เกิดเป็นภูมิทัศน์ที่ดีต่อเมือง
พื้นที่ว่างสาธารณะจึงถูกใช้เป็นสวนสาธารณะของเมือง ซึ่งถือองค์ประกอบที่สำคัญของชุมชนเมือง
2) ด้านเศรษฐกิจ
เป็นพื้นที่ รองรับ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ใช้เพื่อการพบปะพูดคุยซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ อยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า ตลาด ในพื้นที่หนึ่งเมืองอาจมีได้มากกว่าหนึ่ง
แห่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ลานโล่งหรือพื้นที่ชั่วคราว เช่น บริเวณถนน ทางเท้า เป็นต้น ช่วงเวลาใน
การใช้งานอาจมีประจำทุกวันหรือเฉพาะบางโอกาส
3) ด้านสังคม
(1) เป็นสถานที่ที่มีการชุมนุมของคนจำนวนมาก เพื่อการพบปะ สื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมถึงเป็นพื้นที่ที่ชาวเมืองสามารถมาแสดงออก
ทางความคิดเห็นได้ และในอดีตยังใช้เป็นสถานที่กระจายข่าวสารระหว่างกษัตริย์ที่มีต่อชาวเมือง
(2) เพื่ อ รองรั บ กิ จ กรรมทางสั ง คม ใช้ ป ระกอบพิ ธี ก รรมทางศาสนา
การบูชา และการสวดมนต์ มักจะเป็นบริเวณทางเข้าด้านหน้าหรือรอบๆอาคารทางศาสนา หรือใช้ทำ
กิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ รวมทั้งใช้ในการเฉลิมฉลองพิธีการสำคัญ
(3) เป็นพื้นที่นันทนาการพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย สำหรับวิถี
ชีวิตคนเมืองที่ต้องทำงานแข่งขันกับเวลา เผชิญกับมลพิษและปัญหาต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีสถานที่ไว้
ผ่อนคลายความเครียด
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2.1.2 พัฒนาการของพื้นที่ว่างสาธารณะในต่างประเทศ
2.1.2.1 ยุคแบบแผนประเพณี (Traditional)
การพัฒนาพื้นที่ว่างสาธารณะในยุคแรกเติบโตในลักษณะตามธรรมชาติ ยึดถือ
ตามคติความเชื่อ โดยในยุคกรีกแบ่ งการใช้ประโยชน์ ที่ดินไว้ 3 ประเภท ได้แก่ พื้ นที่ศักดิ์สิทธิ์ พื้นที่
สาธารณะ และพื้นที่ส่วนตัว โดยมีความเชื่อว่า พื้นที่ราบสูงเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ความรู้สึก ใกล้ชิดต่อ
พระผู้ เป็ น เจ้ า จึ ง ได้ สร้างเทวสถาน (Acropolis) เพื่ อ แสดงความเคารพบู ช า ส่ ว นพื้ นที่ สาธารณะ
ใจกลางสร้างไว้เป็นสถานที่ค้าขายและใช้พบปะชุมนุมของชาวเมือง (Agora) เรียกได้ว่าเป็น Urban
Space แห่งแรกที่ถือกำเนิดขึ้นอย่างมีความหมาย การพัฒนาพื้นที่ว่างสาธารณะจึงมีวิวัฒนาการควบคู่
ไปพร้ อมกั บ ความเป็ นเมื องมาตลอด (Urbanization) กาญจน์ นที วุฒิ กุ ล (2550) ได้ รวบรวมไว้ ว่ า
ในคริ ส ต์ ศั ก ราช 500-1500 พื้ น ที่ ว่ างมี การเติ บ โตตามแบบแผนประเพณี พื้ น ที่ ว่ างสาธารณะถู ก
ออกแบบให้มี ขนาดใหญ่ เน้นประโยชน์ใช้สอยและให้ความสำคัญ กับด้ านกายภาพที่มี ความสง่างาม
ความสมบู รณ์ แบบและการสื่ อความหมายของพื้ นที่ เพื่ อส่ งเสริม “ความเป็ นสถาบั นเมื อง” ซึ่ ง เป็ น
สถานที่ที่กษัตริย์หรือชนชั้นปกครองใช้เพื่อสื่อสารอย่างเป็นทางการกับชาวเมือง และเป็นพื้นที่สันทนา
การของชาวเมือ ง เช่น จัตุ รัสเดลแคมโพ (The Piazza del Campo) ในเมืองเซี ยนา ประเทศอิตาลี
ต่อมาคริสต์ศตวรรษที่ 15-17 ยุคกลาง (Medieval Era) หรือยุคมืด เป็นยุคแห่งความลำบากยากแค้น
บ้านเรือนเกาะกลุ่มกันอย่างแออัด จึงเน้นการสร้างพื้นที่ว่างสาธารณะในรูปแบบพื้นที่จัตุรัส (Square)
ซึ่งตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญของเมือง เช่น ศูนย์กลางเมืองและทางเข้าเมือง ในคริสต์ศตวรรษที่ 18
ยุคสมัยเรอเนสซองซ์ (Renaissance Era) เมืองมีการขยายตัวมากขึ้น หลักการวางผังเมืองได้พัฒนา
โดยเน้นให้มีความสวยงามตระการตา และมีสถาปัตยกรรมที่สร้างเอกลักษณ์ให้แก่เมือง ซึ่งในยุคโรมัน
มีสวนประชุม หรือ ฟอรั่ม (Forum) ใช้ประโยชน์เพื่อการบูชาเทพเจ้า ค้าขาย และชุมนุมทางสังคม
เป็นองค์ประกอบสำคัญของเมืองที่สนับสนุนการดำเนินชีวิตสาธารณะ (Public life) เน้นการปิดล้อม
พื้นที่ (Enclosure) บริเวณโดยรอบฟอรั่มถูกล้อมรอบด้วยอาคารที่ได้รับการออกแบบ และตกแต่ง
ผนังด้านหน้าอาคาร (Building Facade) อย่างสง่างาม สร้างการมีศูนย์กลาง (Nucleus) โดยตัดถนน
เป็นแกนเส้นตรงเพื่อเชื่อมโยงสถานที่สำคัญ อีกทั้งพื้นที่ว่างยังถูกประดับตกแต่งด้วยอนุสาวรีย์ น้ำพุ
สระน้ำ และธงประดับ ดังเช่น จัตุรัสเซ็นต์ปิเตอร์ ในกรุงโรม และจัตุรัสเซนต์มาร์ค ในนครเวนิส ในยุค
นี้จึงมีกลุ่มแนวคิดศึกษาด้านกายภาพ ได้แก่ Sitte (1889) ผู้ชื่นชอบเกี่ยวกับการจัดมุมมอง ได้ศึกษา
คุณลักษณะการมองเห็น (Visual quality) และความงาม (Aesthetics) ด้านกายภาพของพื้นที่ว่าง
สาธารณะ โดยเสนอแนวคิดการจัดองค์ประกอบระหว่างกลุ่มอาคาร ที่ว่างสาธารณะ และภูมิทัศน์
ตลอดจนกำหนดสั ดส่ วนที่ เหมาะสมของพื้ นที่ ปิ ดล้ อมนั้ น ๆ กับ การใช้ ง านของมนุ ษ ย์ ชี้ ให้ เห็ น ถึ ง
ความสำคัญของพื้นที่ว่างในเมืองซึ่งควรเชื่อมถึงกันอย่างเป็นระบบ (Open Space System) ทั้งใน
เชิงกายภาพและจิตวิทยา (กำธร กุลชล, 2545)
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ภาพที่ 3 จัตุรัสเซ็นต์ปิเตอร์ ในกรุงโรม
ที่มา : eurofollowme. (2019)
2.1.2.2 ยุคสมัยใหม่ (Modernist)
การพั ฒ นาเมื องในสมั ยศตวรรษที่ 19-20 หลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2
ราวคริสต์ศักราช 1945 เป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการคิดค้นเครื่องจักรไอน้ำและผลิตรถยนต์ ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมาก แรงงานจากชนบทหลั่งไหลเข้าสู่ตัวเมืองเพราะมีการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม พื้ นที่เมืองมีความแออัด และมีการตัดถนนสายหลักที่ มีขนาดกว้างขวางเพื่ออำนวยความ
สะดวกให้แก่รถยนต์ ก่อให้เกิดมลพิษ โรคระบาด และสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม เครื่องมือสำคัญในการ
วางผังเมือง คือ การขนส่ง การเลือกใช้วั สดุที่ทันสมัย และความสามารถของโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่
(กำธร กุลชล, 2545) จึงเกิดแนวคิดการออกแบบ“สากลนิยม”(International Style) เน้นประโยชน์ใช้สอย
เป็ นหลั ก (Functionalism) ดั งเช่ น ลานลาเดอฟร๊องซ์ ในกรุงปารีส และจั ตุ รัสไทมส์ ในนครนิ วยอร์ ก
ส่งเสริมการสร้างเมืองที่สะอาด เป็นระเบียบ และมีลักษณะทางภายภาพที่ดี ให้ความสำคัญแก่การเปิดพื้นที่
เพื่อรับแสงแดดและถ่ายเทอากาศ แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็นย่านต่างๆ เพื่อความสะดวกในการ
บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เมืองในยุคนี้ขยายตัวออกสู่ชนบทพร้อมกับการพัฒนาในเขตเมือง พึ่งพา
การสัญจรด้วยยานพาหนะมากกว่าการเดินเท้ า ส่งผลให้การเติบโตของเมืองเป็นไปอย่างไร้การควบคุ ม
เลอคอร์บูซิเอ (Le Corbusier) เป็นผู้ขับเคลื่อนการออกแบบเมืองรูปโฉมใหม่ในยุคศตวรรษ 20 ซึ่งมีความ
คิดเห็ นขัดแย้งกับแนวคิดในยุคนั้ น เขาเสนอการวางผังเมื องรูปแบบเรขาคณิ ต โดยใช้เส้ นตรงและเส้ น
ทแยงมุม ตัดถนนเป็นระบบ กริดตาราง (Grid Plan) ส่งเสริมการเข้าถึงอาคารด้วยถนนเส้นตรงที่สั้นที่สุด
กระจายความเป็นศูนย์กลางที่มีย่านธุรกิจ กลุ่มอาคารมักซ้อนชั้นขึ้นทางตั้งโดยเว้นระยะห่างกัน เพื่อเปิด
ที่ดินให้โล่งว่างสร้างเป็นสวนสาธารณะ เขาคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในเมืองโดยสอดแทรกสวนลอยไว้บน
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อาคารสูง แต่ก็ยังไม่ได้คำนึงถึงวิถีชีวิตทางสังคมและมุมมองของมนุษย์ ทำให้ผู้คนขาดความใกล้ชิดและมี
ปฏิสัมพันธ์กันน้อยลงเป็นผลให้พื้นที่ว่างสาธารณะในยุคนี้ถูกลดความสำคัญลง (กาญจน์ นทีวุฒิกุล, 2550)

ภาพที่ 4 ลานลาเดอฟร๊องซ์ ในกรุงปารีส
ที่มา : crodan. (2019)
2.1.2.3 ยุคปัจจุบัน (Present Time)
มาจนถึงยุค ปัจจุบัน ตั้งแต่ คริสต์ ศักราช 1955 เริ่มมีนั กคิด กลุ่ม “The City
Beautiful Movement” เห็นความสำคัญถึงการออกแบบอาคารขนาดใหญ่ในเมืองให้มีความสัมพันธ์กับ
พื้นที่ว่างสาธารณะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ประชาชนเกิดสุนทรียภาพ ซึ่งตระหนักถึงคุณค่าของ
การดำเนินชีวิตสาธารณะ (Public Realm) รวมทั้งรักษาประวัติศาสตร์ และความเป็นอัตลักษณ์ ของ
สถานที่ให้คงไว้ จึงเกิดแนวคิดศึกษาด้านสังคมเข้ามาร่วมด้วย แตกต่างไปจากแนวคิดการใช้พื้นที่ว่าง
สาธารณะในยุคก่อน ซึ่งแนวคิดแบบแผนประเพณีนั้นว่าด้วยการดำเนินชีวิตสาธารณะเกิดขึ้นได้ เพียง
ในจัตุ รัสเมือ งเท่ านั้น โดย Jacobs (1961) กล่าวว่า การสร้ างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ ผ่านมา
ไม่ สอดคล้องหรือตอบสนองพฤติกรรมของผู้ ใช้งาน เนื่ องจากขาดความรู้ความเข้าใจในสภาพสังคม
เขาจึงทำการศึกษาลักษณะของการใช้ถนนในเมือง พบว่า ถนนเป็นพื้ นที่สาธารณะที่สำคัญของเมือง
โดยพิจารณาจากความหลากหลายของร้านค้าและการบริการที่อยู่ริมถนน ซึ่งทำให้ถนนมีความน่าสนใจ
สามารถดึ ง ดู ด ผู้ ใ ช้ ง านได้ จ ำนวนมาก ส่ ง ผลให้ ถ น นเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา
(ศุภฤกษ์ รังสิโรจน์, 2554) ต่อมา Gehl (1968) ทำการศึกษาพฤติกรรมของคนเดินเท้าบริเวณที่ว่าง
ระหว่างอาคาร พบว่า กิจกรรมของมนุษย์ที่ใช้ชีวิตภายนอกอาคาร ได้แก่ กิจกรรมในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมทางเลือก และกิจกรรมทางสังคม ซึ่งหากพื้นที่ใดมีการสัญจรของรถยนต์ที่หนาแน่นจะส่งผลให้
กิจกรรมทางเลือกและกิจกรรมทางสังคมมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย ทำให้ทราบว่าสภาพแวดล้อมเป็นสิ่ง
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สำคัญต่อกิจกรรมภายนอกอาคาร (กาญจน์ นทีวุฒิกุล, 2550) อีกทั้ง Carr, et.al (1995) ได้สำรวจพื้นที่
สาธารณะด้วยวิธีสังเกตการณ์ เก็บข้อมูลความต้องการ โอกาส และความสม่ำเสมอในการใช้งานของ
คนเดิ น เท้ า โดยศึ ก ษาจากความแตกต่ า งด้ า นขอบเขต-อาณาบริ เวณของพื้ น ที่ ส าธารณะ และ
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามความต้องการ พบว่า พื้นที่ว่างจะประสบความสำเร็จนั้นไม่ได้
ขึ้นอยู่กับประโยชน์ใช้สอยที่กำหนดโดยผู้ออกแบบ แต่มีปัจจัยสำคัญคือ ความสะดวกสบาย บรรยากาศที่
เอื้ อ ต่ อ การพั ก ผ่ อ นหรื อ เอื้ อ ต่ อ กิ จ กรรม รวมทั้ ง การทำให้ ผู้ ใช้ ง านเกิ ด ประสบการณ์ ต่ อ พื้ น ที่
(สกุลชัย ตันติเศรณี, 2549) และยังมีกลุ่มนักคิดทำการศึกษาด้านสัณฐานเมืองที่ผสานกับการใช้งาน
อย่างจริงจัง โดย Whyte (1980) เป็นคนแรกที่นำเสนอแนวคิดการเลื่อนไหลเชื่อมต่อของมุมมอง และ
การแทรกซึมเชื่อมต่อของทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพ พบว่า ปัจจัยด้านความงาม องค์ประกอบตกแต่ง
รูป ร่างและขอบเขต แทบไม่ มี ผลต่ อ ระดั บ ความนิ ยมในการเข้า ใช้ ง าน แต่อ งค์ ป ระกอบสำคั ญ 2
ประการ ที่ทำให้พื้นที่ว่างมีชีวิตชีวา คือ ปริมาณความหนาแน่นในการสัญ จรของคนเดินเท้าบริเวณ
โดยรอบพื้ นที่ ความสะดวกในการเข้าถึง และเชื่อมต่ อของพื้ นที่ นั้น กับ พื้น ที่อื่ นๆ มุม มองต่างๆจะ
เกิดขึ้นเมื่อมีการมองเห็น (พรรณฑิภา สายวัฒน์ , 2552) จากนั้นนักคิดหลายท่านจึงหันมาให้ความ
สนใจเรื่องพฤติกรรมของคนในพื้นที่ว่างสาธารณะ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ชนิดต่างๆ ดังเช่น Hillier
and Hanson (1984) ได้อธิบายแนวคิดพฤติกรรมสัมพันธ์สัณฐาน มีพื้นฐานอยู่ว่า พฤติกรรมการใช้
พื้นที่ ของคนเดินเท้ าทั้ งรูปแบบพฤติก รรมการสัญ จร (Moving Behavioral Pattern) และรูปแบบ
พฤติกรรมการจับจองพื้นที่ (Static Behavioral Pattern) นั้นได้รับอิทธิพลโดยตรงจากรูปทรงและ
การจัดวางตัวของพื้นที่นั้นๆ และนำเสนอทฤษฎีการสัญจรอิสระ (Theory of Natural Movement)
พัฒนาจนเกิดเครื่องมือในการทดสอบค่าความสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้างเชิง สัณฐานของพื้นที่จาก
ระดับการติดต่อและการเข้าถึงพื้นที่ทางสายตา กับระดับความนิยมในการใช้งาน ที่เรียกว่าโปรแกรม
Space Syntax ซึ่งอ้างอิงมาจากทฤษฎีศักยภาพในการมองเห็นและการเข้าถึงพื้นที่ ของ Benedikt
(1979) เขาเรียกพื้นที่ในการถูกมองเห็นทั้ง หมดจากจุดใดจุดหนึ่ง ว่า “สนามทัศน์ ” (Isovist Field)
รู ป ร่ า ง ขน าดและการจั ด วางตั ว ขอ งพื้ น ที่ นั้ น จะสั ม พั น ธ์ กั บ พื้ น ที่ อื่ น ๆ (Urban Spatial
Configuration) ทำให้ขนาดของสนามทัศน์ในแต่ละที่เปลี่ยนแปลงไปตามตำแหน่งที่ถู กมองเห็น ซึ่ง
จะส่งผลโดยตรงต่อประสบการณ์และพฤติกรรมของคนภายในพื้นที่ เช่น การเลือกเส้นทางการเข้าถึง
การหยุดเพื่อนั่งพัก พบปะพูดคุย การหยุดเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร สินค้าและบริการ (ไขศรี ภักดิ์สุข
เจริญ , 2551) พื้นที่ว่างในยุคต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ มีการลงทุนโครงการ
ขนาดใหญ่ พื้ น ที่ สีเขี ยวถูก ละเลย ถนนและพื้ น ที่ สาธารณะกลางเมื อ งถูก ลดบทบาทลงเป็ น เพี ย ง
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เส้ น ทางการสั ญ จร Sorkin (1992) ชี้ ให้ เห็ น ว่า พื้ น ที่ ส าธารณะที่ มี คุ ณ ค่ าเชิง สัญ ลั ก ษณ์ ถู ก เปลี่ ย น
สถานะไปเป็นพื้นที่สาธารณะรองรับเชิงธุรกิจ ที่เน้นการพัฒ นาเมืองตามยุทธศาสตร์ จึงทำให้ขาด
ความเข้ าใจในการออกแบบพื้ น ที่ ส าธารณะ โดย Gehl and Gemzoe (2001) สั ง เกตพบว่ า การ
ปรับปรุงพื้นที่ให้กลับมามีชีวิตสาธารณะ ด้วยการสร้างตลาดชุมชน การจัดการแสดง และการละเล่น
ในพื้นที่ชุมชนเดิม แสดงให้เห็นว่าชุมชนมีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงไปของเมือง Worpole and
Knox (2007) ได้ให้ความเห็นว่าพื้นที่สาธารณะไม่ได้ถูกลดบทบาทลง แต่กลับมีการขยายตัวมากขึ้น
โดยรูปแบบใหม่ของชีวิตสาธารณะนั้นต้องการพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนไปตามบริบท
ของสังคม อีกทั้งยังมีแนวคิดในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้ อมที่รองรับชีวิตสาธารณะในชุมชนสู่ความ
ยั่งยืน (ศุภชัย ชัยจันทร์, 2559)
สรุปได้ว่าพัฒนาการของพื้นที่ว่างสาธารณะในต่างประเทศแต่ละยุคนั้น เกิด
จากการศึกษาของนักคิดในหลากหลายด้าน ซึ่งนักคิดยุคแรกๆให้ความสำคัญ กับคติความเชื่อ ต่อมา
เป็นการให้ความสำคัญทางกายภาพของพื้นที่ มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย การเมืองการปกครอง
และสภาพเศรษฐกิจ แนวคิดเหล่านี้มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของผู้คนบนพื้นที่ว่าง จึงทำให้การสร้าง
และปรับปรุงพื้นที่ว่างสาธารณะในต่างประเทศเป็นไปอย่างมีแบบแผน ตลอดจนการคิดค้นเครื่องมือที่
ใช้ช่วยพัฒนาคุณภาพของพื้นที่ให้ตอบสนองต่อผู้ใช้งาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้น
2.1.3 พื้นที่ว่างสาธารณะในมุมมองโลกตะวันออกและในประเทศไทย
เมืองซีกโลกฝั่งตะวันออกพัฒนามาจากรากฐานสังคมเกษตรกรรม ประกอบ
อาชีพเพาะปลูก ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ มีการตั้งถิ่นฐานแทรกอยู่ตามพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งในเขตกำแพงเมือง
และนอกกำแพงเมือง มีสิ่งก่อสร้างไม่หนาแน่น ส่งผลให้พื้นที่ในเมืองกับชนบทไม่มีความแตกต่างกัน
อีกทั้งยังมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นจึงเอื้อต่อการใช้ชีวิตตามพื้นที่ธรรมชาติ ที่มีร่มเงา อากาศถ่ายเท
สะดวก มากกว่าการใช้ชีวิตภายในอาคาร ทำให้แยกกันไม่ขาดระหว่างพื้นที่อยู่อาศัยกับพื้นที่ทำมาหา
กิน ด้วยเมืองซีกโลกฝั่งตะวันออกมีการตั้งถิ่นฐาน โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเครือญาติ คน
ในชุมชนมีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน พื้นที่รอยต่อระหว่างบ้านไม่ว่าจะเป็นลานหรือทางเชื่อมจึงเป็น
พื้นที่ใช้งานร่วมกัน แสดงออกให้เห็นในแผนผังบ้านเรือนและผังชุมชน Wang (2011) ได้ยกตัวอย่าง
พื้นที่ว่างสาธารณะในชุมชนเมืองอนุรักษ์ของจีน ว่ามีการวางผังแบบกริ ดตารางเพื่อจัดวางบ้านตาม
กลุ่มแซ่ตระกูลทางฝ่ายชายแบบบ้านล้อมสวน (Courtyard House) ที่ว่างสาธารณะแต่เดิมจึงมีหลาย
ระดับ ทั้งที่ว่างระหว่างเรือน กลุ่มเรือน ตลอดจนลานกลางหมู่บ้านที่เป็นศูนย์กลาง Vijaya (2002)
กล่ า วว่ า การจั ด กลุ่ ม เรื อ นล้ อ มสวนของบาหลี มี ก ารจั ด วางพื้ น ที่ ในสั ง คมพหุ ภ รรยา (Polygyny
Society) โดยจัดพื้นที่ว่างสาธารณะไว้ตรงกลางเพื่อทำกิจกรรมทางสังคมโดยยังคงพื้นที่ส่วนตัวไว้หน้า
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เรือนย่อยแต่ละหลัง (ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี, 2555) อลิศรา มีนะกนิษฐ (2546) กล่าวว่า พื้นที่ว่าง
สาธารณะของไทยในสมัยอยุธยาและรัตนโกสิ นทร์ มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นพื้นที่ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ให้การศึกษา จัดงานบันเทิง และเป็นตลาด นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สาธารณะที่ผู้คน
ใช้พบปะกันได้ในพื้นที่ตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำธาร ไร่นา ส่งผลให้กิจกรรมในชีวิตประจำวัน อยู่
ใกล้ชิดธรรมชาติ ได้แก่ ช่วงเวลาอาบน้ำ ซักผ้า ทำไร่ทำนา นวดข้าว ตำข้าว นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ว่างที่
เติบโตมาจากเนื้อเมืองเดิม ที่ สร้างตามคติ ความเชื่อของบ้านเมือง ถือเป็ นพื้นที่ ศักดิ์สิทธิ์ใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรม ได้แก่ เสาหลักเมือง ประตูเมือง กำแพงเมือง และคูเมือง สื่อถึงสังคมวัฒนธรรมที่มี
รูปแบบเฉพาะตัวเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่คณะ พื้นที่ว่างสาธารณะที่กว้างขวางสง่างาม
สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองจึงไม่ค่อยปรากฏให้เห็นมากนัก ภายหลังรัชกาลที่ 5 ได้มีการนำแนวคิดการ
พัฒนาจากฝั่งตะวันตกมาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย เกิดพื้นที่ ว่างสาธารณะขึ้น
ได้แก่ สนามหลวง ลานพระบรมรูปทรงม้า ลานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งเน้นการพัฒนาเพื่อใช้รองรับ
กิจกรรมด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก รองลงมาเพื่อกิจกรรมด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
นักวิชาการที่ทำการศึ กษาด้ านพื้นที่ว่างสาธารณะ นำเสนอคุณลักษณะของ
พื้นที่ว่างสาธารณะในประเทศไทย ได้ดังนี้
1. ขวั ญ สรวง อติ โพธิ (2548) ทำการศึ กษาพบว่ า คุ ณ สมบั ติ ของพื้ นที่ ว่ าง
สาธารณะในแบบไทย มี 5 ข้อ คือ 1) เป็นพื้นที่ขนาดเล็กที่ มีความลื่นไหลของการใช้งาน ไม่สามารถ
มองเห็นได้ทั้งพื้นที่ในคราวเดียวกัน เช่น ซอยขนาดเล็กที่สามารถเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่นได้ 2) มีพื้นที่
สามารถนั่งได้ กล่าวคือมีวัสดุและสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับนั่งล้อมวง 3) มีร่มเงาที่ให้ความร่มรื่นแก่
พื้นที่ เช่น ใต้ต้นไม้ ชายคาอาคาร และซอกอาคาร 4) ผูกติดกับการกิน อยู่ใกล้แหล่งจำหน่ายอาหาร
หรือเครื่องดื่ม 5) ตั้งอยู่ริมน้ำ หรือพื้นที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ ซึ่งจะทำให้ภูมิทัศน์สวยงามขึ้น
2. ไขศรี ภั กดิ์ สุ ข เจริ ญ (2551) ทำการศึ กษา พบว่า ทฤษฎี ส นามทั ศ น์ ของ
Benedikt (1976) ไม่ได้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างพื้นที่ทางสังคมที่ดีสำหรับคนไทยเสมอไป ซึ่ง
คนนอกพื้นที่ยังคงต้องพึ่งพาสนามทัศน์ที่ดี ส่วนคนในพื้นที่นิยมเข้าใช้พื้นที่ว่างสาธารณะที่มีร่มเงาจาก
อาคารโดยรอบ พื้นที่ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกันไปตามเส้นทางการสัญ จร ไม่เน้นลานโล่งขนาดใหญ่ ตาม
แบบโลกตะวันตก เนื่องจากข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และมีกิจกรรมการค้าแวดล้อมในพื้นที่ว่าง ไม่ว่าจะ
เป็นประเภทในอาคารหรือแบบชั่วคราว โดยเฉพาะกิจกรรมการค้าประเภทของกินจะทำให้พื้นที่นั้นมี
คนสัญจรผ่านจำนวนมาก
3. พรรณฑิภา สายวัฒน์ (2552) ได้รวบรวมไว้ว่า หากลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นที่ว่างมีความยืดหยุ่นก็จะยิ่งส่ง เสริมให้ผู้คนเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกัน หมายความว่า
พื้นที่ว่างจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนให้เกิดการใช้งานได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพในทุก
โอกาส เช่น การปิดถนนบางสายให้เป็นพื้นที่ขายของในบางช่วงเวลา การปรับเปลี่ยนลานโล่ งให้เป็น
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พื้นที่จอดรถชั่วคราว เป็นต้น เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเกิดเป็น
กิจกรรมที่ใช้พื้นที่แบบถาวร (Permanent) และชั่วคราว (Temporary) ซึ่ง ลิม (2549) เรียกการใช้
งานลักษณะนี้ว่า ความยืดหยุ่น (Flexibility) หรือ “Multipurpose Space” คือ การไม่ได้กำหนด
หน้าที่ใช้สอยของพื้นที่ไว้อย่างชัดเจน (Space of Indeterminacy) ถือเป็นลักษณะพิเศษอย่างไทย
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทและลักษณะการใช้งาน อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่
เกิดขึ้นบนพื้นที่ว่างจะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต (Life style) และวัฒนธรรมทางสังคมอันดีงาม ช่วย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้คนในชุมชน
สรุปได้ว่าในมุมมองโลกตะวันออกและในประเทศไทย พื้นที่ว่างสาธารณะไม่มี
บทบาทที่สำคัญและไม่ใช่องค์ประกอบดั้งเดิมของเมือง ซึ่งมีการใช้งานที่แตกต่างกับฝั่งโลกตะวันตก
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศ ชุมชนมีการขยายตัวจากชนบทไปสู่พื้นที่เมือง พื้นที่
เชื่อมต่อกับชุมชนเป็นไปอย่างธรรมชาติและไม่ตายตัว การพัฒนาพื้นที่ว่างจึงไม่ได้สร้างอย่างมีระเบียบ
แบบแผนที่ชัดเจน การใช้พื้ นที่ว่างสาธารณะส่วนใหญ่ จึงเชื่อมโยงกั บวิถีชีวิต กิจกรรมทางเศรษฐกิ จ
และวัฒนธรรม
2.1.4 ประเภทของพื้นที่ว่างสาธารณะ
2.1.4.1 แบ่งตามลำดับความสำคัญต่อเมือง
ธิติมา กลางกำจัด (2550) แบ่งพื้นที่ว่างสาธารณะตามความสำคัญต่อเมือง ได้
2 ประเภท ดังนี้
1. พื้ น ที่ ว่ า ง ส า ธ า ร ณ ะ ร ะ ดั บ ชุ ม ช น (Public Open Space of a
Community Level) คือ พื้นที่ว่างที่มีการใช้งานแทรกตัวอยู่ภายในชุมชนและเกาะตัวตามโครงข่าย
เส้นทางสัญจรย่อยในชุมชน เน้นประโยชน์ใช้สอยเพื่อให้คนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำ
ตามวันและช่วงเวลาต่างๆ ด้วยการใช้งานพื้นที่อย่างสม่ำเสมอทำให้คนในชุมชนมีความคุ้นเคยกับ
พื้นที่ว่างนั้นๆจนอาจเกิดเป็นรูปแบบเฉพาะตัวของแต่ละชุมชน เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การทำพิธีกรรมทางศาสนา การละเล่นของเด็กๆ การพบปะพูดคุยกัน ทำให้
เกิ ด ความสั ม พั น ธ์ ท างสั งคมที่ ดี ต่ อ กัน พื้ น ที่ นั้ น ได้แ ก่ ตลาดนั ด ลานอเนกประสงค์ ลานวัด ลาน
โรงเรียน สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะและทางเดินเท้า
2. พื้นที่ว่างสาธารณะระดับเมือง (Public Open Space of a Civic Level)
คือ พื้นที่ว่างที่มีการใช้งานในระดับเมือง เน้นประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามเพื่อรองรับการใช้งาน
ที่หลากหลายช่วงเวลา เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมที่มีผู้ใช้ง านที่ หลากหลายทั้งในเมืองและละแวก
ข้างเคียง เกิดประโยชน์ ต่อ สังคมในระดับ เมือ ง ไม่ ว่าจะเป็ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ การเมืองการ
ปกครอง พิ ธีการเฉลิม ฉลอง พิ ธีก รรมทางศาสนาและวัฒ นธรรม พื้น ที่ นั้ นได้แ ก่ ตลาด ลานน้ ำพุ
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อนุสาวรีย์ หอนาฬิกา ลานหน้าหน่วยงานราชการ สนามกีฬา สวนสาธารณะ พื้นที่อเนกประสงค์ใจ
กลางเมือง ถนนคนเดินขนาดใหญ่และทางเดินเท้าบนถนนสายหลัก
2.1.4.2 แบ่งตามลักษณะประโยชน์ใช้สอย
ปราณระฟ้ า พรหมประวั ติ (2550) แบ่ ง พื้ น ที่ ว่า งสาธารณะตามประโยชน์
ใช้สอย ได้ 3 ประเภท ดังนี้
1. พื้นที่ว่างขนาดใหญ่ (Open Space) ได้แก่
1) สวนสาธารณะ (Park) คือ พื้นที่ว่างสาธารณะสีเขียวของเมืองมีไว้เพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจและทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น นั่งพักผ่อน ออกกำลังกาย มีการจัดภูมิทัศน์ ปลูก
ต้นไม้หลากหลายชนิดอย่างสวยงามและมีสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชนสามารถเข้าไปใช้งานได้โดย
ไม่คิดค่าบริการ จัดลำดับขอบเขตการให้บริการได้ดังนี้ สวนหย่อมขนาดเล็ก (Pocket Park) ขนาดพื้นที่
ไม่เกิน 2 ไร่ รัศมีให้บริการในวงรอบประมาณ 1 กิโลเมตร สวนหมู่บ้าน (Neighborhood Park) ขนาด
พื้นที่ 2-25 ไร่ รัศมีให้บริการในวงรอบประมาณ 1-3 กิโลเมตร สวนชุมชน (Community Park) ขนาด
พื้นที่ 25-125 ไร่ รัศมีให้บริการในวงรอบประมาณ 3-8 กิโลเมตร สวนระดับย่าน (District Park) ขนาด
พื้นที่ 125-500 ไร่ รัศมีให้บริการในวงรอบมากกว่า 8 กิโลเมตร ไปจนถึงสวนระดับเมือง (City Park)
มีพื้นที่ธรรมชาติขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ไร่ รัศมีให้บริการครอบคลุมแก่คนทั้งเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง
2) พื้ น ที่ ท างธรรมชาติ (Resource Land) คื อ พื้ น ที่ ว่ า งที่ เกิ ด ขึ้ น ตาม
ธรรมชาติ ซึ่งอาจเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจได้แต่จะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนัก กระจายตัว
ตามความเหมาะสมด้านภูมิประเทศ ได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรม ทุ่งหญ้า เนินเขา ทะเลสาบ หนองบึง มัก
อยู่ตามเขตชานเมืองซึ่งมีบริเวณกว้างขวาง เงียบสงบ มีสภาพอากาศที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดีปราศจาก
ความวุ่นวายของชุมชนและยานพาหนะ
3) จัตุรัส (Square) หรือลานโล่ง (Open Area) ในยุค กลางและเรอเนส
ซองซ์ จัตุรัสถือเป็นแหล่งรวมความมีชีวิตชีวา พบได้ทั่วไปในพื้นที่ใจกลางเมืองเก่าที่สำคัญ มักสร้าง
เป็นลานพื้นแข็งกลางแจ้งที่มีความคงทน มองเห็นได้ชัด ตรงกลางประดับด้ วยสัญลักษณ์ที่สำคัญของ
เมือง ได้แก่ น้ำพุ อนุสาวรีย์หรือรูปปั้น หอนาฬิกา และโบสถ์ที่มียอดแหลม จัตุรัสหรือลานโล่งถือเป็น
ส่วนประกอบที่สำคัญในการวางผังเมือง แนวคิดในการออกแบบจะเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่าย
เช่น พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส และวงกลม ใช้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การแสดงออก
ทางการเมือง การจัดแสดงดนตรี การเฉลิมฉลองหรือจัดงานสำคัญต่างๆ และเป็นสถานที่ซื้อขายสินค้า
ในยามบ้ านเมื อ งสงบ กาญจน์ นที วุ ฒิ กุ ล (2550) ได้ แ บ่ ง ประเภทไว้ ดั ง นี้ จั ตุ รั ส ตลาด (Market
Square) จั ตุ รั ส ตลาดที่ ข ยายออกสองข้ า งทาง (Market Square as a Lateral Expansion) เพื่ อ
การค้าขายของชาวเมือง จัตุรัสประตูเมือง (Town Gate Square) คือจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าและเป็น
พื้นที่เชื่อมต่อการเดินทางจากในเมืองออกสู่นอกเมืองซึ่งจะมีสถานที่พักคอยรถประจำทาง จัตุรัสใจ
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กลางเมือง (Town Center Square) มักรายล้อมด้วยอาคารต่างๆ เชื่อมต่อไปถึงพื้นที่ว่างบริเวณหน้า
อาคารอาจใช้สำหรับนั่งพักคอย เอื้อต่อการพบปะสังสรรค์ของคนในชุมชน ถือเป็นจุดศูนย์กลางของ
ชุมชน จัตุรัสหน้าโบสถ์ (Parvis) เป็นจัตุรัสที่อยู่หน้าอาคารโบสถ์เพียงอาคารเดียว ภายใต้การดูแลของ
องค์กรทางศาสนาหรือผู้ปกครองเมือง ใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆของเมือง
4) สนามเด็ก เล่น (Playground) คือ พื ้น ที ่ว่า งสาธารณะขั ้น พื ้น ฐาน
ที่แต่ล ะชุมชนควรมีไว้ให้สำหรับเด็ก ได้ท ำกิจกรรมการเล่น ร่วมกันเพื่อ พัฒ นาการด้านต่างๆและ
สร้า งความสัม พัน ธ์ท างสัง คม ควรกระจายอยู่ในพื ้น ที ่ 4-5 บล็อ กต่อ 1 แห่ง โดยใช้พื ้น ที ่เพีย ง
เล็กน้อยซึ่งอาจอยู่ระหว่างกลุ่มอาคาร ตั้งอยู่ในระยะการเดินเท้าไม่เกิน 800 เมตร สามารถเข้าถึง
ได้ง ่าย ส่ว นใหญ่ตั้ง อยู่ก ลางชุม ชน สวนสาธารณะ และโรงเรีย น ประกอบด้วยสิ่ง อำน วยความ
สะดวก ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องเล่น กระบะทราย ชิงช้า และเก้าอี้นั่งพักผ่อน
5) ตลาด (Market) คือ พื้นที่ว่างสาธารณะที่มีการชุมนุมกันเพื่อทำการ
ซื้อขายสินค้า และให้บริการตามความถนัดของแต่ละบุคคล อีกทั้งยังได้พบปะแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ของคนในชุม ชนรวมไปถึงพื้น ที่ใ กล้เคียง เกิด การแลกเปลี่ย นวัฒ นธรรมทางสัง คมกัน ตลาดมีทั้ง
ตามช่วงเวลาประจำหรือเป็นครั้งคราว อาจเป็นพื้นที่กลางแจ้งหรือมีหลังคาปกคลุม
6) พื้ นที่ สู ญ เปล่ า/ไร้ ประโยชน์ (Non-Utilized Area) คื อ พื้ น ที่ ว่างที่ ถู ก
ปล่อยละเลยโดยไม่มีการใช้ประโยชน์ทั้ งของภาครัฐบาลและเอกชน หรือเรียกได้ว่าเป็นพื้ นที่รอการ
พัฒนา พื้นที่เว้นจากระยะร่นรอบๆ ฐานอาคารสูง ลานโล่งที่เข้าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ พื้นที่รอบข้างและ
ใต้ ทางด่ วน พื้ นที่ ริมน้ำที่ยากต่ อการเข้ าถึง พื้ นที่ ชุ มทางรถไฟ สวนสาธารณะที่ถู กปล่ อยทิ้ งร้ าง ซึ่ ง
Crawford (1999) มองว่าพื้นที่เหล่านี้มีประสิทธิภาพ อาจไม่เป็นที่ต้องการของผู้คนทั่วไปแต่กลับเป็น
พื้นที่ในชีวิตประจำวัน (Everyday Space) ของคนในละแวกนั้นได้ใช้ทำกิจกรรมต่างๆ

ภาพที่ 5 ตัวอย่างพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ (Open Space) ที่มา : โดยผู้วิจัย (2561)
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2. พื้นที่ว่างในการสัญจร (Corridor Space) ประกอบด้วย
1) ถนน (Street) คือ พื้นที่ว่างที่เป็นเส้นทางใช้เพื่อรองรับยานพาหนะและ
การจราจรของเมืองโดยเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง แบ่งตามลำดับการใช้งานได้เป็น ถนนสาย
หลักเชื่อมโยงพื้นที่ในเมืองกับพื้ นที่ข้างเคียง ถนนมีความกว้างมาก หลายช่องทางสัญ จร การจราจร
หนาแน่น ถนนสายรองเชื่อมโยงพื้นที่ภายในเมือง ความกว้างถนนจะแคบลงแต่รถยังสามารถวิ่งสวน
ทางกันได้ ถนนสายย่อยเป็ นถนนแยกย่ อยเพื่อเข้าถึงในชุมชน ถนนมีขนาดแคบรถวิ่ง สวนทางกั น
ลำบาก ซึ่ง Jacobs (1961 อ้างถึงใน กาญจน์ นทีวุฒิกุล, 2550) ได้กล่าวว่า ถนนเป็นพื้นที่ทางสังคม
ที่ไม่ได้เป็นเพียงทางสัญจรของรถยนต์ แต่จะเอื้อให้เกิดการใช้งานของผู้เดินเท้าด้วย
2) ทางเดิน เท้ า บาทวิถี (Path) คือ พื้ นที่ ว่ างที่ เป็ น เส้ นทางอยู่ ระหว่า ง
อาคารกั บ ถนน ถู ก ออกแบบไว้เพื่ อ การเดิ น เท้ าโดยเฉพาะปราศจากการสั ญ จรของยานพาหนะ
มีลักษณะแคบยาวขนานไปตามถนน โดยเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในระยะที่เดินถึง
ตลอดเส้นทางเดินเท้าอาจมีการปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา นอกจากจะรองรับการเดินเท้าแล้วยังเชื่อมโยง
กับพื้นที่ด้านหน้าของแต่ละอาคาร ทำให้ทางเท้าในแต่ละบริเวณมีความแตกต่างกัน เช่น อาจเปลี่ยน
สภาพไปเป็นพื้นที่ขายของ บ้างก็เป็นทางเท้าที่มีจุดพักคอยรถประจำทาง กิจกรรมที่เกิดบนทางเท้าทำ
ให้เมืองมีความคึกคัก เช่น การเดินซื้อของข้างทาง การเดินเล่น การนั่งเล่นหน้าบ้าน การยืนพูดคุยกัน
ล้วนทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
3) พื้นที่ริมน้ำ (Water Front) คือ พื้นที่ว่างที่เกิดจากลักษณะภูมิประเทศ
เป็นเส้นทางเกาะกลุ่มขนานตามเส้นทางคลอง หรือแม่น้ำ แสดงถึง ขอบเขตของแผ่นดินและผืนน้ำ
มีการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงามเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนั้นยังเป็นจุดแวะพักเปลี่ยนถ่าย
เส้นทางการสัญจรทางน้ำ อาจมีการเชื่อมโยงกิจกรรมของชุมชนริมน้ำทำให้เกิดเป็นแหล่งรวมกิจกรรม
อย่างหลากหลาย เช่น การเดินทาง การออกกำลังกาย การแสดงดนตรี การนั่งพักชมวิวและร้านค้า
3. พื้นที่ว่างอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค (Utility Land) คือ พื้นที่
สำหรับ ระบบสาธารณู ป โภคของเมือง ได้แก่ อ่างเก็บ น้ำ โรงบำบัดน้ ำเสีย พื้น ที่ทิ้ง ขยะ และพื้ นที่
ป้องกันอุทกภัยใช้เพื่อการระบายน้ำ ได้แก่ คู คลองระบายน้ำ
2.1.4.3 แบ่งตามลักษณะการเข้าถึง
การเข้าถึงพื้นที่ว่างสาธารณะได้อย่างสะดวก จะส่งผลให้มีอัตราการสัญ จร
ผ่ า นของผู้ ใ ช้ สู ง โดยแบ่ ง พื้ น ที่ ว่ า งสาธารณ ะตามลั ก ษณะการเข้ า ถึ ง ได้ 5 ประเภท ดั ง นี้
(สกุลชัย ตันติเศรณี, 2549)
1. เข้าถึงพื้นที่โดยตรงจากถนน พื้นที่ว่างสาธารณะจะอยู่ติดริมถนน มีการ
เข้าถึงและมองเห็นพื้นที่ได้โดยง่าย กิจกรรมที่เกิดในพื้นที่สามารถดึงดูดผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี พื้นที่มี
ความต่อเนื่องไปตามแนวถนนสายหลัก ซึ่งได้แก่ ทางเดินเท้า
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2. เข้าถึงพื้นที่โดยตรงจากถนนและเป็นพื้นที่ปลายตัน มีการเข้าถึงจากถนน
สายหลักคล้ายกับแบบแรกแต่ เข้า-ออกได้แค่ช่องทางเดียว ด้านหน้าของพื้นที่อาจถูกบดบังมุมมอง
เนื่องจากพื้นที่อยู่ในตรอกซอกซอย
3. เข้าถึงพื้นที่โดยผ่านพื้นที่อื่น เป็นการเดินทางจากพื้นที่หนึ่งผ่านไปยังพื้นที่
อื่นๆ ที่มีความต่อเนื่องกันเพื่อเข้าสู่พื้นที่ว่าง ลักษณะนี้มักเกิดขึ้นกับพื้นที่ ขนาดใหญ่ที่ถูกแบ่งย่อยออก
จากกัน และมีการใช้ถนนร่วมกัน
4. เข้าถึงพื้นที่ได้จากสองทาง เนื่องจากพื้นที่ว่างถูกปิดล้อมด้วยอาคาร 2 ด้าน
เป็นการเข้าถึงพื้นที่โดยผ่านระหว่างอาคาร โดยมีหลังคาปกคลุมหรือไม่ก็ได้ ลักษณะนี้มักเป็นพื้นที่
ขายของที่อยู่ระหว่างอาคาร หรือเป็นพื้นที่ทางเชื่อมผ่านไปยังอีกพื้นที่อื่น
5. เข้าถึงพื้นที่จากหลายทิศทาง เป็นพื้นที่จุดเด่นและสามารถเข้าถึงได้หลาย
ทิศทางโดยง่าย ลักษณะนี้มักเป็นจุดศูนย์รวมของกิจกรรม เช่น พื้นที่ส่วนกลางของชุมชน ทางแยก
ลานอเนกประสงค์

ภาพที่ 6 การจำแนกพื้นที่ว่างสาธารณะตามลักษณะการเข้าถึง
ที่มา: สกุลชัย ตันติเศรณี (2549)

2.1.4.4 แบ่งตามลักษณะขอบเขตการปิดล้อม
พื้นที่ว่างสาธารณะควรมีขอบเขตทางกายภาพที่ชัดเจน เพื่อแสดงถึงเขตพื้นที่
ในการทำกิจกรรม ซึ่งลักษณะการปิดล้อมจะถูกกำหนดโดยสภาพแวดล้อมทางกายภาพและอาคาร
โดยรอบ แบ่งพื้นที่ว่างสาธารณะตามขอบเขตการปิดล้อม ได้ 4 ประเภท ดังนี้ (สกุลชัย ตันติเศรณี ,
2549)
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1. ปิดล้อมโดยอาคารสองด้านตรงข้าม มีถนนเป็นแนวกลาง โดยอาคารจะปิด
ล้อมพื้นที่ว่างสาธารณะริมถนนทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งพื้นที่ว่างจะมีความต่อเนื่องไปตามแนวถนน กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจะอยู่บนพื้นที่ว่างด้านหน้าอาคาร เช่น กิจกรรมถนนคนเดิน ร้านค้า ร้านอาหาร ซึ่งอาจมีการ
ลื่นไหลของกิจกรรมเข้าสู่ภายในตัวอาคาร
2 ปิดล้อมโดยอาคารสองด้าน มักพบในอาคารพาณิชย์ที่ปิดล้อมทั้งสองด้าน
มีทั้งลักษณะตรงกันข้ามแต่ไม่มีถนนกั้นกลาง และปิดล้อมเป็นด้านชิดกันในลักษณะมุมฉากเพื่อเปิด
มุมมองสู่พื้นที่ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ขอบเขตพื้นที่ได้อย่างชัดเจน เป็นจุดเริ่ม ต้นความรู้สึกโอบ
ล้อมของพื้นที่ กิจกรรมที่เกิดขึ้นอยู่บนพื้นที่ว่างด้านหน้าอาคาร ที่เรียกว่า พื้นที่สาธารณะ ส่วนพื้นที่
ด้านในอาคาร จะเรียกว่า พื้ นที่ ส่วนตั ว เกิด การลื่นไหลของกิจกรรมจากภายนอกเข้าสู่ภายในตั ว
อาคารด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง 2 ด้าน เช่น ลานพลาซ่าหน้าห้างสรรพสินค้า
3 ปิ ดล้ อ มโดยอาคารสามด้ าน การปิ ดล้ อ มรู ปแบบนี้ ทำให้ ผู้ ใช้ ง านรับ รู้ถึ ง
ขอบเขตพื้นที่ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะพื้นที่ถูกปิดล้อมด้วยอาคารทั้งสามด้านทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกถึง
ความปลอดภัยและสามารถควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ได้ กิจกรรมเกิดการลื่นไหลเข้ าสู่ตัวอาคารได้มาก
ขึ้นเนื่องจากพื้นที่มีขอบเขตชัดเจน เช่น ลานอเนกประสงค์ที่ถูกปิดล้อมด้วยกลุ่มอาคาร
4. ปิดล้อมโดยอาคารสี่ด้าน การปิดล้อมรูปแบบนี้ทำให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้
ได้ถึงการปิดล้อมที่ชัดเจนที่สุด เนื่องจากพื้นที่มีอาคารปิดล้อมไว้ทั้งสี่ด้าน ผู้ใช้งานที่จะเข้าถึงพื้นที่ได้มี
จำนวนน้อยจึงทำให้พื้นที่มีความเป็นส่วนตัวสูง ซึ่งทางเข้าอาจเป็นตรอกซอยระหว่างอาคารหรือเป็น
การลอดผ่านใต้อาคารเพื่อเข้าสู่พื้นที่ สามารถกำหนดเส้นทางการเข้าออกได้ สร้างความปลอดภัย
ให้แก่พื้นที่มากขึ้น เช่น พื้นที่สีเขียวในกลุ่มอาคารคอนโดมิเนียม

ภาพที่ 7 การจำแนกพื้นที่ว่างสาธารณะตามลักษณะขอบเขตการปิดล้อม
ที่มา: สกุลชัย ตันติเศรณี (2549)
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จากการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับพื้นที่ว่างสาธารณะ สรุปได้ว่าพื้นที่ว่าง
สาธารณะมีความสำคัญต่อเมือง เป็นทั้งพื้นที่พักผ่อน และพื้นที่สร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน มี
การจำแนกประเภทพื้นที่ว่างตามลักษณะต่างๆ ทางกายภาพและการใช้งาน โดยนักทฤษฎีหลายท่าน
ได้คิดค้นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ว่างสาธารณะ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ แนวคิดที่คำนึงถึงด้านกายภาพ
และแนวคิดที่คำนึงถึงด้านสังคม ทำให้เข้าใจได้ว่า ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะนั้นจะ
เป็นตัวกำหนดกิจกรรมการใช้งานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ว่าง ทั้งนี้สามารถนำมากำหนดเป็นตัวแปรตั้งต้นใน
งานวิจัยได้ ซึ่งอาจจะนำไปสู่การค้นพบปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้และกิจกรรมที่เกิดบนพื้นที่ว่างสาธารณะ
จากการศึก ษาแนวคิดเกี่ยวกับ พื้ นที่ ว่างสาธารณะ นำไปสู่ป รากฏการณ์ นิย มตามแนวคิ ด
นักจิตวิทยา ที่อธิบายถึงกระบวนการทางพฤติกรรมของผู้ใช้งานจนนำไปสู่การเกิดกิจกรรมขึ้นบนพื้นที่
ซึ่ ง ผู้ อ อกแบบจำเป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการสร้ า งความเข้ า ใจระหว่ า งพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ กั บ บริ บ ท
สภาพแวดล้อม ได้ดังนี้
2.2.1 กระบวนการทางพฤติกรรม
ศราวุธ เปรมใจ (2560) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบทางกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ
ถูกกำหนดด้วยการใช้งาน และการครอบครองพื้นที่ ซึ่งร่างกายมนุษย์เริ่มต้นกระบวนการปฏิสัมพันธ์
กับพื้นที่ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเข้าไปใช้งานและมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางกายภาพ
ในพื้นที่นั้น อิริยาบถในการเคลื่อนไหวร่างกายและเวลาเป็นตัวแปรสำคัญ ของกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่
ว่าง ซึ่งกระบวนการทางพฤติกรรม เกิดจากสิ่งเหล่านี้
1. การรับ รู้ (Perception) คือ การเลือ กรับ ข้อ มูล จากสภาพแวดล้ อมโดยผ่า นทาง
ระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 เรียกว่า การรู้สึก (Sensation) ซึ่งการรับรู้ผ่านการทำงานของประสาท
สัมผัส แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การรับรู้ที่มีระยะทาง เช่น การมองเห็น การได้ยิน และการดมกลิ่น
อีกประเภท คือ การรับรู้ที่เกิดขึ้นแบบทันที เช่น การสัมผัส การรับรส
2. กระบวนการรู้ (Cognition) คือ การรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางจิต การจำ
การคิ ด เป็ นกระบวนการทางปัญ ญา นำไปสู่การเรียนรู้และเข้าใจปรากฏการณ์ ที่เกิด ขึ้นบนพื้ นที่
เรียกว่า การเกิดระบบมโนทัศน์ มีการตีความซึ่งมนุษย์อาจที่จะเลือกรับรู้ข้อมูลที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ตาม
ความสนใจและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ทำให้เกิดผลลัพธ์จากการรับรู้ที่แตกต่างกัน
3. การเกิดพฤติกรรม (Overt Behavior) เมื่อมี การรับรู้จากประสาทสัมผัส จนเกิ ด
การตีความ ก่อให้เกิดกลไกการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เรียกว่า พฤติกรรมภายนอก เพื่อตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อม แล้วกิจกรรมที่เกิดนั้นจะส่งผลกลับไปยังประสบการณ์ และความทรงจำของแต่ละ
บุคคลที่มีต่อพื้น ที่ว่าง ซึ่ง Lynch (1960) ได้ทำการศึกษาจินตภาพสาธารณะที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชน
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เมือง จำนวน 2 แห่ง ซึ่งเมืองมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันด้วยรูปแบบการจัดวางผังเมือง คือ กรุง
ลอนดอนที่มีการขยายตัวตามธรรมชาติ และกรุงปารีสที่มีการออกแบบแนวแกนของเมือง นำไปสู่โอกาส
ในการรับรู้และการเกิดจินตภาพที่แตกต่างกัน เขาตั้งวัตถุประสงค์เพื่อหาปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวเมือง
กับสภาพแวดล้อมของเมือง สังเกตการณ์ด้วยการเดินเท้าและสัมภาษณ์ชาวเมือง โดยให้เขียนแผนที่
เมืองจากความทรงจำของตนเอง
จากการสำรวจพบว่าหากเมือ งมี ก ารจั ดระเบีย บไว้อ ย่า งเหมาะสม ย่ อ มก่ อ ให้ เกิ ด
คุณลักษณะเชิงเอกลักษณ์มีความเฉพาะตัวของพื้นที่ (Identity) การจัดระเบียบเชิงโครงสร้างที่ต้อง
สัมพันธ์กับด้านกายภาพ (Structure) และเชิงความหมาย (Meaning) อาจเป็นความหมายด้านการใช้
สอยหรือความหมายทางอารมณ์ของเมือง ที่นำไปสู่การเกิดระบบมโนทัศน์ในการมองเห็น เพื่อให้เมือง
นั้นๆอ่านเข้าใจได้ง่ายหรือวาดจินตภาพได้อย่างชัดเจน (Imageability)
จึงค้นพบองค์ประกอบที่ช่วยจดจำสภาพแวดล้อมของเมือง มี 5 อย่าง คือ
1. เส้นทาง (Path) เป็นช่องทางที่บุคคลใช้เพื่อสัญจร เช่น ถนน ทางรถไฟ และทางเดิน
เท้า มีความสำคัญมากต่อการเดินทางของคนในเมือง ขณะที่สัญจรผ่านก็ได้เห็นพื้นที่ส่วนต่างๆ ของเมือง
เกิดความผูกพันกับเมือง
2.เส้นขอบ (Edge) เป็นสิ่งที่กำหนดขอบเขตของบริเวณที่ไม่ได้เป็นเส้นทางตามทัศนะ
ของผู้สังเกต อาจเป็นเส้นแบ่งกั้นจากพื้นที่อีกส่วนหนึ่ง เช่น กำแพง คูเมือง และชายฝั่งทะเล
3.ภูมิสัญลักษณ์ (Landmark) เป็นจุดสังเกต หรือจุดอ้างอิงในการบอกทิศทาง มีหน้าที่
เป็นจุดหมายตา สัญลักษณ์ชี้แนะทางกายภาพ อาจเป็นอาคาร ป้าย อนุสาวรีย์ ที่มีความสำคัญในพื้นที่
นั้นๆ
4.ชุม ทาง (Node) เป็น จุด ศูน ย์ร วมหรือ ที่ ชุม นุ ม คน มัก มีกิจ กรรมเกิด ขึ้น อย่า ง
หนาแน่ น จึงกลายเป็นจุดเด่นเฉพาะตัวของเมือง เช่น บริเวณสี่แยก หัวมุมถนนหรือชุมทางของสถานี
ขนส่ง บริเวณจัตุรัสกลางเมือง
5.ย่าน (District) เป็นบริเวณหนึ่งของเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะร่วมกันของคนในพื้นที่
ทำให้ผู้สังเกตรับรู้ได้เมื่อเข้าสู่ย่านนั้นๆ โดยแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันตามวิถีชีวิตและสังคม
สรุปได้ว่ากระบวนการทางพฤติกรรมของผู้ใช้งานจะเกิดจากการรับรู้สภาพแวดล้อม
ภายในพื้นที่ นำไปสู่การเรียนรู้ การสังเกตและทำความเข้าใจจากสิ่งที่พบเห็น จนก่อให้เกิดพฤติกรรม
ภายนอกเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม แล้วกิจกรรมที่เกิดนั้นจะส่งผลกลับไปยังประสบการณ์และ
ความทรงจำของแต่ละบุคคลที่มีต่อพื้นที่ว่าง ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะส่งผลให้มนุษย์มีพฤติกรรมที่สอดคล้อง
กับสภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะที่ถูกออกแบบไว้
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2.2.2 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ว่างสาธารณะ
จากการศึกษากระบวนการทางพฤติกรรมของมนุษย์ พบว่า การใช้ชีวิตบนพื้นที่ว่าง
สาธารณะเริ่มต้นด้วยการรับรู้สภาพแวดล้อมกายภาพนำไปสู่กระบวนการทางปัญ ญา ทำให้มนุษย์
คิดวิ เคราะห์ แ ล้วแสดงพฤติ กรรมหรือ กิจ กรรมต่างๆ ขึ้น ในพื้ น ที่ว่างสาธารณะ ทำให้มี แนวคิ ดใน
การศึกษารูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ว่างสาธารณะ ดังนี้
Whyte (1970) สำรวจพื้นที่ถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น พบว่า ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมใน
รูปแบบพื้นฐาน คือการมองคน ระดับ ถัดมา คือการพบปะโดยไม่ได้ตั้งใจ และระดับสุดท้าย คือการ
สนทนากัน ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมมีผลมาจากสภาพแวดล้อม
Chapin (1972 อ้ างถึงใน กาญจน์ นที วุฒิ กุล , 2550) กล่ าวว่า ระบบกิ จกรรมแบ่ ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) กิจกรรมเชิ งธุรกิ จ (Firm Activities) เป็ นกิ จกรรมที่ ก่อ ให้ เกิดผลผลิ ต
ได้แก่ กิจกรรมการผลิตสิน ค้าและบริการต่ างๆ 2) กิจกรรมเชิง สถาบัน (Institutional Activities)
เป็นกิจกรรมทางสังคมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของคนภายในชุมชน ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนามนุษย์
กิจกรรมบริการชุมชนขั้น พื้นฐาน 3) กิจกรรมบุคคลและครอบครัว (Individual and Household
Activities) เป็ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การอยู่อ าศัย ได้ แก่ กิ จกรรมในชี วิต ประจำวั น กิจ กรรมพบปะ
สังสรรค์ และการนันทนาการ กิจกรรมเหล่านี้ถูกถ่ายทอดจากวิถีชีวิตและภูมิหลังวัฒนธรรม ระบบ
กิจกรรมจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากพื้นที่ทำกิจกรรมและช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม
Lynch (1981) และ Golledge and Stimson (1997) กล่ า วว่ า เวลาในการเกิ ด
กิจกรรมมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลา วัน สัปดาห์ และฤดูกาล ซึ่งมีความสำคัญมากพอๆกับ
พื้นที่ว่าง ดังเช่น การปรากฏตัวของผู้คนบนพื้นที่ว่างในทุกๆวัน ตลอดสัปดาห์ ในช่วงเวลาที่แตกต่าง
กัน บนพื้นที่ ว่างที่ ต่างกัน ทำให้เกิดความหลากหลายของเวลาใช้งาน อาจต้องมีระบบการบริหาร
จัดการ เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ว่าง ให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของเมืองที่
แตกต่างกันไป
Gehl (1987) ได้ เ ขี ย นหนั ง สื อ “Life Between Building” ที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
การศึกษาและสำรวจกิจกรรมของมนุษย์หลากหลายระดับที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน บนพื้นที่ว่าง
ระหว่างอาคาร ที่มีการเดินเท้าเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรม คนเมืองสามารถเลือกเดินตามเส้นทางต่างๆ
ได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินตามกฎเกณฑ์ของแผนที่ มีการติดต่อสื่อสาร เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน
และระหว่างพื้ น ที่ต่ างๆ เข้าด้วยกัน ถือ เป็ นการสร้างประสบการณ์ ที่ น่ าสนใจ ถนนหรือพื้ น ที่ว่ า ง
สาธารณะที่มีการสัญจรผ่านมากก็จะเกิดการซ้อนทับของกิจกรรมขึ้นบนพื้นที่ว่างสาธารณะ ส่งผลให้
เมืองมีชีวิตชีวา ซึ่งจำแนกได้ 3 รูปแบบ ดังนี้
1. กิจกรรมจำเป็ น (Necessary Activities) คือ กิจกรรมที่ทำเป็นกิจวัตรประจำวัน
เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สภาพแวดล้อมต่างๆ จึงไม่มีผลต่อกิจกรรม เช่น
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การยืนคอยรถประจำทาง การเดินทางไปทำงาน ไปโรงเรียน เดินทางได้ทั้งรถยนต์และการเดินเท้า ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องการผู้ร่วมทำ
2. กิ จ กรรมทางเลื อ กหรื อ กิ จ กรรมนั น ทน าการ (Optional or Recreational
Activities) คือ กิจกรรมที่เกิ ดขึ้น จากความต้องการส่วนตัวของมนุษ ย์ ขึ้น อยู่ กับเงื่อ นไขของเวลา
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ ที่เอื้อต่อการทำกิจกรรม ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเพื่อ
นันทนาการและการพักผ่อน เช่น การวิ่ง ยืน เดินเล่น หรือนั่งเล่น
3. กิ จ กรรมทางสั ง คมหรือ กิ จ กรรมผลลั พ ธ์ (Social or Resultant Activities) คื อ
กิจกรรมที่สนับสนุนให้มีส่วนร่วม และเกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นผลพวงจากการที่ผู้คนมาอยู่รวมกัน
ในที่นั้นๆเพื่อทำกิจกรรมสองประเภทข้างต้น เช่น การจับกลุ่มเล่นกันของเด็ก การพูดคุยทักทาย หรือ
อาจเป็ น แค่ ก ารได้ ม องเห็ น สั ง เกตการณ์ สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น รอบตั ว กิ จ กรรมทางสั ง คมจะมี รู ป แบบที่
หลากหลาย ขึ้นอยู่กับกลุ่มคนทางสังคม สภาพแวดล้อม และบริบทของพื้นที่
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ว่างสาธารณะ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ว่างสาธารณะ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ไม่ดี
ดี
กิจกรรมจำเป็น
(Necessary Activities)
กิจกรรมทางเลือกหรือกิจกรรมนันทนาการ
(Optional or Recreational Activities)
กิจกรรมทางสังคมหรือกิจกรรมผลลัพธ์
(Social or Resultant Activities)
ที่มา : Gehl (1970)
กิจกรรมกลางแจ้งและสภาพแวดล้อ มทางกายภาพนั้ น จะมี ความสั มพั น ธ์กั น จาก
ตารางสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมจำเป็นยัง คงเกิดขึ้นในระดับเท่าเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่า
สภาพแวดล้ อมทางกายภาพจะดีหรือไม่ดี เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
ต่ อ มาเป็ น กิ จ กรรมทางเลื อ กหรื อ กิ จ กรรมนั น ทนาการ จะมี โ อกาสเกิ ด ขึ้ น ได้ น้ อ ยมากเมื่ อ มี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่ดี ในทางกลับกันหากสภาพแวดล้อมทางกายภาพดีขึ้น ความพึงพอใจที่
คนจะไปใช้ งานก็ มากขึ้ น ทำให้โอกาสในการเกิ ดกิ จกรรมสู ง ขึ้น ด้ว ย ส่ วนกิจกรรมทางสั ง คมหรื อ
กิจกรรมผลลัพธ์นั้นจะเป็นผลอันเกิดจากกิจกรรมจำเป็นและกิจกรรมทางเลือก เมื่อสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพดีย่อมมีโอกาสในการเกิดกิจกรรมประเภทนี้มากกว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี กล่าวได้ว่า
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ว่างสาธารณะไม่ได้เกิดจากกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่
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จะต้องมีการผสมผสานรูปแบบของกิจกรรมประเภทต่างๆข้างต้นเข้าไว้ด้วยกันถึงจะเกิดกิจกรรมที่
สมบูรณ์ (สกาวเนตร สะใบ, 2552) อีกทั้งยังกล่าวถึงความสำคัญของระดับความถี่ที่เกิดกิจกรรม และ
การเปลี่ยนจากการทำกิจกรรมคนเดียวไปสู่การเข้าร่วมกลุ่มของผู้คนมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
หากสภาพแวดล้อมบนพื้นที่ว่างไม่เอื้ออำนวย กิจกรรมการร่วมกลุ่มนั้นก็จะหายไปด้วย
นอกจากนั้น สกุลชัย ตันติเศรณี (2549) ได้เขียนไว้ว่า กิจกรรม (Actives) เกิดจาก
การใช้สอยพื้นที่ เป็นสิ่งที่ช่วยให้พื้นที่ว่างมีชีวิตชีวามากขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะมีความแตกต่างกัน
ไปตามลักษณะการใช้พื้นที่ ดังนี้
1. กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความหยุดนิ่งในพื้นที่ (Static) เป็นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว
น้อย ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่มีผลด้านจิตใจ ต้องการความสงบ เช่น พื้นที่ประกอบพิธีกรรม
2. กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหว (Dynamic) เป็นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว
เพื่อให้เกิดชีวิตชีวาในการใช้พื้นที่ (Livable) เช่น บริเวณตลาด ถนนคนเดิน ซึ่งการเคลื่อนไหวอาจเกิด
ได้จากระยะห่างของพื้นที่ว่าง ความต่อเนื่องของพื้นที่ อย่างไรก็ดีพื้นที่ว่างที่มีคุณภาพควรมีกิจกรรม
ที่ผ สมผสานกั นระหว่างกิจกรรมที่ก่ อให้ เกิด ความหยุด นิ่ งและเคลื่ อนไหว เพื่ อ ก่อให้ เกิ ดกิ จกรรม
ที่หลากหลายในพื้นที่เดียวกัน
อัครพล ธัญ ญเกษตร (2559) ได้รวบรวมไว้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานนอกจาก
ด้านกายภาพของพื้นที่สาธารณะ ยังมีปัจจัยเฉพาะของตัวผู้ใช้งาน ที่จะชี้วัดความสำเร็จของพื้นที่นั้นๆ
ได้ แ ก่ 1) เพศ (Gender) จากงานวิ จั ย ของ Zubir & Brebbia (2013) พบว่ า ผู้ ใ ช้ ง านเพศหญิ ง
จะมีความกลัวและหวาดระแวงต่อการเข้าใช้พื้นที่สาธารณะ แต่อีกด้านกลับพบว่าผู้ใช้งานเพศหญิง
เข้าใช้พื้นที่ในปริมาณที่มากกว่าเพศชาย (Terlinder, 2013) ดังนั้นแล้วการออกแบบพื้นที่สาธารณะ
ที่ดีจึงควรคำนึงถึงความรู้สึกปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการเข้ าใช้งานทั้งเพศหญิงและ
เพศชาย 2) อายุ (Age) ผู้ ใช้ ง านที่ มี อ ายุ แ ตกต่ า งกั น ย่ อ มมี ค วามต้ อ งการในการใช้ ง านบนพื้ น ที่
สาธารณะที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ใช้งานกลุ่มที่มีอายุน้อยและผู้ใช้งานวัยชราจะมีข้อจำกัดในการเข้าใช้พื้นที่
มากกว่าวัยอื่นๆ เช่น ทางลาดเพื่อผู้สูงวัย ที่นั่งพัก และบริเวณที่มีร่มเงา จึงควรออกแบบโดยคำนึงถึง
ความปลอดภั ย และอำนวยความสะดวกให้ แก่ ผู้ ใช้ง านทุ กช่ วงอายุ 3) เชื้ อ ชาติ (Race) บางพื้ น ที่
ออกแบบโดยไม่ได้คำนึงถึงวิถีชีวิต หรือค่านิยมเฉพาะของคนในพื้นที่ ทำให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นส่วน
ร่วม ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดในการใช้งานบนพื้นที่สาธารณะ จึงควรออกแบบให้พื้นที่สาธารณะมีความ
ยืดหยุ่นไปตามจุดประสงค์ที่แตกต่างกันได้ ไม่ควรมีการแบ่งแยกผู้ใช้งาน
จากการศึกษาแนวคิดกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ว่างสาธารณะ สรุปได้ว่ากิจกรรมที่
เกิด ขึ้น ย่อ มเกิ ดจากการรับรู้ส ภาพแวดล้ อมภายในพื้ นที่ ว่าง ซึ่ ง หากจะทำให้พื้ น ที่ ว่างนั้น ประสบ
ความสำเร็ จ ก็ จ ะต้ อ งประกอบด้ ว ย ผู้ ค นหลากหลายประเภทที่ ม าใช้ ง านบนพื้ น ที่ ว่ า งได้ อ ย่ า ง
หลากหลายเวลา และหลากหลายวัตถุประสงค์ ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับพื้นที่ว่าง และ
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เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนด้วยกันเองในพื้นที่ว่าง ดังที่ ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ (2551) นิยามไว้ว่าพื้นที่
นั้น จะมี “ความอเนกประโยชน์ ” (Muti-Use) แต่ห ากพื้ นที่ ว่างสาธารณะเงีย บเหงาไม่มี กิจ กรรม
เกิดขึ้นก็จะถือว่าไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งผู้วิจัยจะนำไปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษารูปแบบการใช้
พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์
2.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานพื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ว่างสาธารณะที่มีความสอดคล้องกันกับแนวคิดกิจกรรมที่
เกิ ดขึ้ น บนพื้ น ที่ ว่างสาธารณะแล้ว นั้ น ยั ง ทำให้ ท ราบถึง ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ ตามมานอกจากปั จ จัย ด้า น
กายภาพ ซึ่งผู้วิจัยสามารถนำไปเป็นกรอบแนวคิดคุณสมบัติด้านกายภาพที่ดี ที่ทำให้เกิด การใช้งาน
พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ สามารถจำแนกเป็น 3 ปัจจัย ดังต่อไปนี้
2.3.1 ปัจจัยด้านกายภาพระดับเมือง จำแนกตาม กาญจน์ นทีวุฒิกุล (2550) ได้ดังนี้
2.3.1.1 โครงข่ายเส้นทาง
Sitte (1889 อ้างถึงใน กาญจน์ นทีวุฒิกุล, 2550) กล่าวว่า การสร้างเครือข่าย
พื้นที่ว่างสาธารณะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของแนวคิดโครงข่ายเมือง ดังนั้นพื้นที่ว่างสาธารณะจึงต้องมี
ความเชื่อมโยงกับเนื้อเมือง เส้นทางถนน และสิ่งปลู กสร้าง สามารถแสดงให้ เห็ นถึงการเข้ าถึงพื้นที่
สาธารณะของแต่ละบุคคล โครงข่ายพื้นที่ว่างที่ซ้อนทับกับเส้นทางการสัญจร และพื้นที่แสดงออกทาง
สังคม
Lynch (1960) กล่าวว่า เส้นทางถนนเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่ใช้เชื่อมโยง
มุมมองของสถานที่ต่างๆ ภายในเมือง พื้ นที่สาธารณะที่มีคนใช้งานจำนวนมากมักมีรูปแบบโครงข่าย
การสัญจรเป็นจุดหมายตา เพื่อจดจำสถานที่ต่างๆ บาทวิถีในย่านพาณิชยกรรม ย่านใจกลางเมือง
และย่านที่อยู่อาศัย จึงเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น พบปะพูดคุย เดินทางไปทำงาน ซื้อ
ขายสินค้า
Gibberd (1967) และ Whyte (1980) ได้ทำการศึกษาพบว่า ปัจจัยในการใช้
พื้นที่ว่างสาธารณะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความงาม องค์ประกอบการตกแต่ง รูปร่างหรือขอบเขตมากนัก แต่
ปัจจัยความสำเร็จมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งที่ตั้ง ควรตั้งอยู่ใกล้เส้นทางการสัญจรที่คนสามารถเดินเท้า
ในอัตราที่สูง รวมถึงความสะดวกในการเข้าถึงและเชื่อมต่อพื้นที่นั้นกับพื้นที่อื่นๆในเมือง จะเอื้อให้เกิด
ความนิยมในการเข้าไปใช้งานได้มากกว่า (สกุลชัย ตันติเศรณี, 2549)
Burden (1977 อ้างถึง ใน ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ , 2551) ได้สำรวจภาคสนาม
เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น ความคิ ด ที่ ว่ า รู ป แบบการใช้ พื้ น ที่ ส าธารณะในเมื อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ
โครงสร้างของเมือง (Urban Structure) ซึ่งพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างสาธารณะ
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จะส่งเสริมให้เกิดการเดินผ่าน แสดงให้เห็นว่า ตำแหน่งที่ ตั้ งและความสัมพั นธ์กับถนน เป็น ปัจจัย
สำคัญที่จะชี้ว่าพื้นที่ว่างใดจะถูกใช้งานหรือมีกิจกรรมเกิดขึ้น
Cohen (1999 อ้ างถึ ง ใน กาญจน์ นที วุ ฒิ กุ ล , 2550) ให้ ค วามเห็ น ว่ า การ
ดำเนินชีวิตของเมือง คือความชัดเจนของลำดับศักดิ์เส้นทางถนน ขนาดของบล็อกที่มีระยะสั้น และ
ความเชื่อมโยงกับโครงสร้างเมืองที่เหมาะสม จะเป็นพื้นที่ทำให้คนมีโอกาสมาพบปะกันอย่างไม่เป็น
ทางการ เช่น จุดตัดทางแยก หัวมุมของบล็อกอาคาร
ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ (2551) กล่าวว่า เส้นทางการสัญจรที่หลากหลายในเมือง
มี ป ริม าณการสั ญ จรที่ แ ตกต่ า งกั น และปริม าณการสั ญ จรนั้ น จะทำให้ เกิ ด การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะสัมพันธ์กับกิจกรรมที่เกิดบนพื้นที่นั้น
2.3.1.2 การใช้ประโยชน์อาคาร
Jacobs (1961) เขี ยนในหนั งสือ The Death and Life of Great American
Cities ไว้ว่า เมืองที่ดีควรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (Mix Use) ในพื้นที่ย่านควรมีการใช้
ประโยชน์ที่ดินมากกว่า 2 รูปแบบ มีการผสมผสานของอาคารในรูปแบบต่างๆ โดยส่งเสริมการพัฒนา
เมืองให้มีความหนาแน่นอย่างเหมาะสม ซึ่งหากในพื้นที่มีทั้งแหล่งงานและที่อยู่อาศัย จะช่วยดึงดูด
ความสนใจจากผู้คนที่เดินเท้าได้เป็นอย่างดี ทำให้เมืองเกิด กิจกรรมที่ซ้อนทับกันอย่างคึกคัก ไม่ว่าจะ
เป็นการซื้อขายสินค้า หรือการพบปะสังสรรค์
Urban Land Institution (1976) เสน อแน วคิ ด การพั ฒ น าเมื อ งแบ บ
ผสมผสาน ว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เมือง ควรมีมากกว่า 3 ประเภท เช่น
พาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัย พื้นที่นันทนาการ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันและสามารถใช้
ประโยชน์พื้นที่ร่วมกันได้ สามารถเชื่อมต่อกันด้วยแนวทางการเดินที่ต่อเนื่อง จะนำไปสู่ความสำเร็จใน
การพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตที่ดี
Whyte (1980) ได้ กล่ าวไว้ว่า การพั ฒ นาพื้ น ที่ว่ างให้ มีก ารใช้ป ระโยชน์ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างดีนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการ ได้แก่ ปัจจัยระดับเมือง ระดับย่าน ระดับพื้นที่ว่างและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งปัจจัยระดับ
เมืองที่สำคัญนั้น คือ ขนาดเมือง ความหนาแน่นของเมือง และพื้นที่ว่างควรตั้ งอยู่ในพื้นที่ที่มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย สำนักงาน สถานที่ราชการ และตลาด จะทำให้เกิด
การดำเนินชีวิตของชุมชน
Conzen (1981 อ้ างถึง ใน สมลัก ษณ์ บุ ญ ณรงค์ , 2549) อธิบ ายว่ า การใช้
ประโยชน์อาคารโดยรอบพื้นที่ว่างจะแสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ่ มหรือกระจายตัวของกิจกรรมต่างๆ
ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันหรือขัดแย้งกัน
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Francis (1990 อ้างถึงใน กาญจน์ นทีวุฒิกุล, 2550) ระบุว่าที่ตั้งของพลาซ่าที่
จะดึงดูดผู้ใช้อย่างหลากหลาย ควรตั้งอยู่ในย่านที่ผสมสานทั้งโรงแรม อพาร์ทเมนท์ สำนักงาน ร้านค้า
ซึ่งจะเกิดการเดินทางระหว่างสถานที่อยู่ตลอดเวลา เช่น การเดินทางจากบ้านไปที่ทำงาน การเดินทาง
จากบ้านไปโรงเรียน
สรุปได้ว่าโครงข่ายเส้นทางและการใช้ประโยชน์อาคาร เป็นองค์ประกอบทาง
กายภาพที่ อ ยู่ ในโครงสร้า งเชิ งสั ณ ฐานของเมื อ ง ซึ่ ง สิ่ ง เหล่า นี้ จะมี ก ารเปลี่ ยนแปลงไปตามความ
หนาแน่นและเศรษฐกิจของเมือง จึงอาจส่งผลกระทบต่อขนาดพื้นที่ว่างสาธารณะ การเข้าใช้พื้นที่ว่าง
รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในเมือง
2.3.2 ปั จจัย ด้านกายภาพระดับ พื้ น ที่ จำแนกตามการศึกษาต่างๆ (สกุ ลชัย ตั นติ เศรณี ,
2549; ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, 2551; กาญจน์ นทีวุฒิกุล, 2550; พรรณฑิภา สายวัฒน์, 2552) ได้ดังนี้
2.3.2.1 การเข้าถึงพื้นที่
Jacobs (1961) กล่า วว่า การสั ญ จรจากพื้ น ที่ อื่ น ๆ เข้าสู่ พื้ น ที่ ว่า งได้ อ ย่า ง
ต่อเนื่อง มีการใช้งานของถนน และบาทวิถี ที่เชื่อมโยงกันด้วยการเดินเท้า รถจักรยานหรือระบบขนส่ง
สาธารณะ จะเกิดเป็นโครงข่ายความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
Gehl (1987) ทำการศึ ก ษาพื้ น ที่ ก ลางเมื อ งโคเปนเฮเก็ น พบว่า คุ ณ ภาพ
กิจกรรมต่างๆจะแปรผกผันกับความหนาแน่นของการสัญจรด้วยรถยนต์ นั่นคือ ชุมชนที่มีการสัญจร
ของรถยนต์อย่างหนาแน่น กิจกรรมทางเลือกและกิจกรรมทางสังคมจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย จึงควร
ส่งเสริมการเข้าถึงพื้นที่ด้วยวิธีอื่นๆ
Buchanan (1988 อ้างถึงใน สมลักษณ์ บุญณรงค์, 2549) กล่าวว่า หากการ
ใช้ถนนคำนึงถึงเพียงแค่การสัญจรของรถยนต์ จะเป็นการตัดโอกาสของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จึงเกิด
แนวคิดถนนแบ่งปัน (Shared Streets) เพื่อประสานการใช้งานของคนเดินเท้าและรถยนต์
Speck (2012 อ้างถึงใน ฐาปนา บุณยประวิตร, 2559) เสนอแนวคิดเมืองแห่ง
การเดิ นต้ องพึ่ งพาการแจกจ่ ายระบบขนส่ ง ที่ ดี ซึ่ ง จะต้ องพาคนไปยั งพื้ น ที่ ต่ างๆ ที่ อยู่ นอกระยะ
การเดินเท้าได้ ไม่ใช่แค่เป็ นการประหยัดพลังงาน แต่เป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้คนและส่งเสริม
ความมี ชีวิตชีวาบนถนนและทางเท้ า ทำให้เมื องมี สถิติ การเกิ ดอาชญากรรมและอุ บัติ เหตุได้ น้ อยลง
จำกัดพื้นที่ถนนให้รถยนต์วิ่งช้าลง และจัดสรรเส้นทางปั่นจักรยานที่ใช้ร่วมกันกับถนนได้อย่างปลอดภัย
กาญจน์ นทีวุฒิกุล (2550) กล่าวว่า โครงข่ายเส้นทางที่เอื้อให้เกิดการเดินทาง
ด้วยรูปแบบการขนส่งที่หลากหลายทางเลือก ย่อมส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ว่างได้มากขึ้น
ฐาปนา บุณ ยประวิตร (2559) เสนอแนวทางการวางผัง และออกแบบเพื่ อ
สร้ า งเมื อ งแห่ ง การเดิ น คื อ การเชิ ญ ชวนให้ ค นออกมาเดิ น เท้ า ขี่ จั ก รยาน โดยเชื่ อ มโยงกั บ
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ชีวิตประจำวัน ซึ่งจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางเดินเท้า ทางปั่นจักรยานที่มีคุณภาพ โดยปกติ
ระยะของเมืองที่เหมาะกับการเดินเท้าที่คนสามารถยอมรับได้จะมีระยะ 400-500 เมตร
2.3.2.2 การมองเห็น
Project for Public Space (2000) เสน อ ว่ า สิ่ งส ำคั ญ ข อ งพื้ น ที่ ว่ าง
สาธารณะ คือ ต้องง่ายต่อการเข้าถึงและมีการเชื่อมโยงกับพื้นที่โดยรอบ ประกอบด้วย การเข้าถึงด้าน
การมองเห็น สามารถมองเห็นพื้ นที่ว่างสาธารณะได้อย่างชัดเจนทั้งในระยะใกล้หรือระยะไกล ยิ่ง
มองเห็นได้ง่ายก็ยิ่งมีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้พื้นที่ และการเข้าถึงด้านกายภาพ ที่สามารถเดินทางมา
ใช้งานได้อย่างสะดวก
Benedikt (1979 อ้ า งถึ ง ใน ไขศรี ภั ก ดิ์ สุ ข เจริ ญ , 2551) เรี ย กพื้ น ที่ ที่ ถู ก
มองเห็นจากจุดใดจุดหนึ่งนั้นว่า “สนามทัศน์”(Isovist Field) สิ่งปิดล้อมในพื้นที่ตลอดจนการจัดวาง
พื้นที่ให้สัมพันธ์กับพื้นที่อื่นๆ มีผลทำให้ขนาดของสนามทัศน์ในแต่ละตำแหน่งเปลี่ยนแปลงไป หาก
พื้นที่สาธารณะใดถูกมองเห็นและมีมุมมองออกสู่พื้นที่อื่นได้หลายมุมและกว้างไกล จะสามารถดึงดูด
ผู้คนให้ เข้าใช้ พื้น ที่อ ย่างหลากหลายวั ตถุป ระสงค์ ในหลากหลายเวลา สอดคล้อ งกั บงานวิ จัยของ
Turner and Penn (1999)

ภาพที่ 8 แสดงพื้นที่สนามทัศน์ที่มีจุดมองแตกต่างกัน 3 ตำแหน่ง
ที่มา: Benedikt (1979)

Hillier (1996 อ้างถึงใน พรรณฑิภา สายวัฒน์ , 2552) ได้เสนอปัจจัยที่ทำให้
พื้ น ที่ ว่ างประสบความสำเร็ จ 2 ประการ คื อ การเลื่ อ นไหลเชื่ อ มต่ อ ของมุ ม มองสายตา (Visual
Connection) ซึ่งพื้นที่ว่างสาธารณะที่มีขนาดเหมาะสม มีขอบเขตชัดเจน และมีการโอบล้อมของ
อาคารอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลต่อมุมมองที่เห็นได้จากภายนอก ทำให้ผู้ค นเกิดความรู้สึกเชื้อเชิญเข้าสู่
พื้ น ที่ และหากพื้ น ที่ ว่ า งสาธารณะมี โ ครงข่ า ยการเข้ า ถึ ง (Accessibility) ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี
ประสิทธิภาพ ผู้คนก็จะสามารถสัญจรจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในระบบได้อย่างเสรี ส่งผลโดยตรง
ต่อระดับการเข้าใช้งาน ทำให้ถนนและพื้นที่ว่างสาธารณะมีกิจกรรมการสัญจรเพื่อผ่านพื้นที่ (Moving
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Through) และเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ (Moving To) เกิดการไหลเวียนของผู้คนมากมายที่มีจุดมุ่งหมาย
แตกต่างกัน ก่อให้เกิดชีวิตสาธารณะที่สมบูรณ์ในพื้นที่นั้นๆ ลักษณะทางกายภาพจะเป็นตัวกำหนด
พฤติกรรมของคนได้ ซึ่งลักษณะรูปทรงและการจัดวางพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน ทำให้ทัศนียภาพใน
การมองเห็นของคนที่อยู่ในพื้นที่แตกต่างกันออกไปด้วย
อภิ ร ดี เกษมศุ ข (2561) กล่ า วว่ า Space Syntax เป็ น โปรแกรมในการ
วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างเชิงสัณ ฐานของพื้ นที่ เพื่อ การศึกษาและทำความเข้าใจโครงสร้างเชิ ง
สัณฐานพื้นที่ว่างสาธารณะของเมือง ผ่านการสังเกตการณ์พฤติกรรมของผู้ใช้งาน ความนิยมในการใช้
งานบนพื้นที่ โดยมีหลักการ 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) เป็นพื้นที่ที่มีแนวทางการสัญจรเกิดขึ้นเป็นเส้นตรง
เชื่อมต่อกัน (Axial Line) 2) เป็นพื้ นที่เกิดกิจกรรมหรือเกิดประโยชน์ให้สอย (Convex Space) 3)
เป็นพื้นที่มีมุมมองเห็นจุดต่างๆ ที่แตกต่างกันไปเมื่อเคลื่อนที่ (Visual Field) ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นใน
ระบบพื้นที่ซึ่งจะแสดงถึงโครงข่ายความสัมพันธ์ของที่ว่าง

ภาพที่ 9 แสดงนิยามของที่ว่าง ตามหลักการของ Space syntax
ที่มา: อภิรดี เกษมศุข (2561)

ปราณระฟ้า พรหมประวัติ (2549) ได้ทำการศึกษาโดยใช้โปรแกรม Space
Syntax พบว่า ลักษณะเชิงสัณฐานที่แตกต่างกันของพื้นที่ เอื้อให้เกิดมุมมองที่แตกต่าง บางพื้นที่มี
ศักยภาพในการมองเห็นและเข้าถึงสูงแต่กลับไม่เอื้อให้เกิดการเข้าไปใช้พื้นที่ เช่น พื้นที่ลานโล่ง ส่วน
พื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยถนนเข้าถึงไม่สะดวก มีค่าศักยภาพในการมองเห็นและเข้าถึงต่ำ แต่เอื้อให้เกิด
การใช้งานได้ดี เช่น พื้นที่ตามตรอก ซอยต่างๆ เนื่องจากพื้นที่นั้นมีร้านค้า และสามารถเชื่อมต่อกับ
พื้นที่อื่นๆในเมืองได้อย่างสะดวก ดังนั้น ศักยภาพในการมองเห็นและเข้าถึงจึงไม่ได้เอื้อให้เกิดการใช้
พื้นที่ว่าง เสมอไป
2.3.2.3 ความสะดวกสบาย
Ellis (1973 อ้างถึ งใน กาญจน์ นทีวุฒิ กุล , 2550) ได้ศึก ษาแนวคิดในแบบ
คลาสสิคว่าการเล่นเป็นการพักผ่อน อุปกรณ์นันทนาการเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเล่นการแข่งขันของ
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คนอย่างหนึ่ง ใช้เพื่อออกกำลังกายหรือระบายอารมณ์ความรู้สึก ลดความเครียด เสริมสร้างพัฒนาการ
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มี
ความจำเป็นและเอื้ออำนวยความสะดวก จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานพื้นที่ว่างได้ดียิ่งขึ้น
Gehl (1987) และ Whyte (1980) ได้เสนอองค์ประกอบที่สนับสนุนให้คนมา
ใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ ได้แก่ การมีที่นั่ง (Seating) ให้ผู้คนได้แวะนั่งพัก นั่งรอรถหรือนั่งพูดคุยกันตาม
อัธยาศัย ซึ่งจำนวนที่นั่งและการจัดวางรูปแบบที่นั่งก็มีผลต่อการใช้งานในพื้นที่ สภาพแวดล้อมและ
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมก็เช่นกัน จัดให้มีพื้นที่สีเขียวหรือต้นไม้ที่ช่วยให้ร่มเงาประกอบกับมีลมพัด
ผ่ า นตลอดเวลาก็ จ ะทำให้ ผู้ ใ ช้ ง านรู้ สึ ก เย็ น สบาย (Comfort) และองค์ ป ระกอบสุ ด ท้ า ย คื อ
สาธารณูปการ โดยมีแสงสว่าง (Lighting) ที่ใช้ในการมองเห็น เพื่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย หรืออาจ
ใช้ประดับตกแต่งให้เกิดความรู้สึกต่างๆ ต่อพื้นที่นั้นๆ
Carr (1995 อ้างถึงใน พรรณฑิภา สายวัฒน์ , 2552) ได้ศึกษาพื้ นที่สาธารณะ
ด้วยวิธีสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลความต้องการของคนเดินเท้า พบว่า ปริมาณการใช้งานพื้นที่ว่าง
สาธารณะในเมือง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่ที่ผู้ออกแบบกำหนดให้เท่านั้น
แต่เป็นผลมาจากปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ความสะดวกสบาย การมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจ
และการทำกิจกรรม
The Project for Public Space (2000) ได้ อ ธิบ ายไว้ว่ า สิ่ง สำคั ญ ที่ ท ำให้
ผู้ ค นตั ด สิ น ใจเข้ า ใช้ ง านในพื้ น ที่ ส าธารณะ คื อ ความรู้ สึ ก ปลอดภั ย (Safety) ความสะอาด
(Cleanliness) รวมทั้งการมีภูมิทั ศน์ ที่ดีให้ความรู้ สึกผ่อนคลาย (Relax) จะทำให้ผู้ใช้พื้นที่ว่างรู้สึก
สบายใจมากยิ่งขึ้น
Gemzo (2004 อ้างถึงใน กาญจน์ นทีวุฒิกุล , 2550) กล่าวถึง การเดินและ
การร่วมกิจกรรมของประชาชนว่า การออกแบบต้องตอบรับกับสภาพอากาศพื้นถิ่นอย่างมีคุณภาพจึง
จะเกิดการใช้งานมากกว่าพื้นที่ที่ไม่ได้รับการออกแบบ เช่น การมีร่มเงาปกคลุม
2.3.2.4 องค์ประกอบของพื้นที่
ปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ถือเป็นปัจจัยภายในของพื้นที่ว่างที่จะทำให้
เกิดการใช้งาน ยิ่งหากพื้นที่ว่างมีภาพลักษณ์เฉพาะตัวหรือได้รับการออกแบบที่สื่อความหมายสำคัญ
ต่อเมือง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้คนในสัง คมเข้าใจตรงกัน เช่น ลานใช้จัดกิจกรรมตามประเพณี หรือ
พื้นที่ว่างที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ก็จะยิ่งสร้างเสน่ห์ให้แก่พื้นที่ว่าง สามารถดึงดูดผู้คนให้ เข้ามาใช้
งานในพื้นที่ว่างได้มากขึ้นด้วย
Lennard (1995 อ้างถึ ง ใน สกุ ลชั ย ตัน ติ เศรณี , 2549) กล่าวว่า พื้ น ที่ ว่า ง
สาธารณะที่ดีจะต้องให้ความรู้สึกถึงนัยยะของความเป็นสถานที่ (Sense of Place) จะแสดงให้เห็น
จากสถาปัตยกรรมที่แวดล้อม ถนน และลักษณะบนพื้นที่โล่งนั้น เพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ที่
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ยังคงอยู่ รวมถึงความสำคัญของสถานที่นั้น ประกอบด้วย วัสดุประกอบ สี ขนาดรูปทรง และพื้นผิว
ตลอดจนมีการประดับด้วยน้ำพุ อนุสาวรีย์ หรือประติมากรรมที่สวยงาม ส่งเสริมให้ผู้ใช้มีความสนใจ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่มากขึ้น
Marcus & Fancis (1998 อ้ า งถึ ง ใน สกุ ล ชั ย ตั น ติ เศรณี , 2549) รวบรวม
เกณฑ์การออกแบบลักษณะของพื้นที่ว่างสาธารณะที่มีคุณภาพจะต้องเกิดขึ้นจากองค์ประกอบสามมิติ
ที่ส่งผลต่อการรับรู้สภาพแวดล้อม ทำให้ผู้คนเกิดความรู้สึกเชื้อเชิญเข้าใช้งานในพื้นที่ ซึ่ งแต่ละพื้นที่
ว่างจะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทและสภาพภูมิประเทศ ดังต่อไปนี้
1. ขนาด (Size) ที่เหมาะสมของพื้นที่ว่าง เกี่ยวข้องกับปัจจัย 3 ประการ ได้แก่
1) ความสำคัญหรือหน้าที่ของพื้นที่ว่างที่มีต่อชุมชนเมืองจะต้องพิจารณา
อย่างเป็นระบบ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าพื้นที่ว่างสาธารณะที่มีความสำคัญ มากกว่า มักจะมีขนาดใหญ่
กว่าพื้นที่ว่างสาธารณะอื่นๆ
2) ปริมาณของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ว่าง มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
จำนวนและประเภทของผู้ใช้งาน ดังนั้นขนาดของพื้นที่ว่างจึงต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับการทำ
กิจกรรมได้
3) ผลกระทบทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ ความรู้สึกในการรับรู้ (Perception)
ซึ่งพื้นที่ว่างที่มีขนาดใหญ่จะทำให้การรับรู้ในลักษณะปริมาตรได้น้อยลง ดังนั้นพื้นที่ว่างโดยทั่วไปจึ ง
ควรมีขนาดไม่เกิน 60x150 เมตร นอกจากว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น อย่างไรก็ดีในการกำหนด
ขนาดของพื้นที่ว่างอาจกำหนดได้จากระยะการมองเห็นและมุมมองการปิดล้อมของอาคารข้างเคียงใน
สัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งระยะการมองเห็นของคนปกติ อยู่ที่ 24 เมตร ส่วนพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ควรมี
ระยะไม่เกิน 135 เมตร
2. รูปร่าง (Shape) เกิดจากการปิดล้อมของกลุ่มอาคารในพื้นที่เมือง ซึ่งควร
รับรู้ได้จากทุกๆตำแหน่งโดยรอบพื้นที่ว่าง รูปร่างของพื้นที่ว่างที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานที่เรียบ
ง่าย (Simple) เช่น สีเหลี่ยมจัตุรัส สีเหลี่ยมผืนผ้า วงกลม และวงรี จะช่วยให้เกิดการรับรู้รูปร่างและ
เข้าใจในพื้นที่ว่างนั้นได้ง่ายกว่ารูปร่างอื่นๆ เนื่องจากการรับรู้ด้านรูปร่างของผู้คน ส่วนหนึ่งต้องอาศัย
จินตนาการ หรือการคาดเดาขึ้นในสมอง และแนวการวางตัวของอาคารที่ปิดล้อมพื้นที่ว่างนั้นจะสร้าง
กรอบรูปร่างของที่ว่างให้เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งหากพื้นที่ว่างมีรูปร่างไม่แน่นอนคนก็จะรับรู้และจดจำ
ได้ยากกว่า
3. ขอบเขต (Edge) ขอบเขตที่ มีความต่ อเนื่องกัน จะช่วยให้ พื้นที่ ว่างนั้นมี
ความชัดเจนมากขึ้น กำหนดโดยองค์ประกอบในทาง 3 มิติ (ธิติมา กลางกำจัด, 2550)
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1) ระนาบผนัง หรือระนาบทางตั้ง (The Panel, Wall Frame) โครงสร้าง
ต่างๆ ที่ปิดล้อมพื้นที่โดยมีความสูงในแนวตั้ง ได้แก่ อาคารโดยรอบ กำแพง รั้ว และแนวของไม้ยืนต้น
หรือไม้พุ่ม
2) ระนาบพื้น หรือระนาบในแนวนอน (The Floor) ถูกกำหนดโดยแนว
อาคาร ถนน ทางเท้า การเล่นระดับพื้น (Level Changes) ให้ยกระดับพื้นขึ้นหรือลดระดับลง และ
การตกแต่งวัสดุปูพื้น (Paving) ให้มีความแตกต่างจะส่งผลต่อมุมมองหรือการรับรู้ขอบเขตของพื้นที่
ว่าง เพื่อเพิ่มความสวยงามและช่วยแก้ปัญหาต่างๆในพื้นที่ว่างได้อีกด้วย
3) ระนาบเพดาน หรือระนาบระดับเหนือศีรษะ (Ceiling) ได้แก่ โครงสร้าง
หลังคา สิ่งปกคลุมที่ยื่นออกมาจากตัวอาคาร พื้นที่ว่างสาธารณะส่วนใหญ่มักเปิดโล่งสู่ท้องฟ้า
4. ส่ ว นปิ ด ล้ อ ม (Enclosure) พื้ น ที่ ว่ า งสาธารณะที่ ดี จ ะต้ อ งมี ข อบเขตที่
ชัดเจน ซึ่งอาจเกิดจากการปิดล้อมด้วยอาคารเพื่อให้รู้สึกถึงความเป็นอาณาเขต ส่งเสริมให้ผู้ ใช้สนใจ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งความสูงของอาคารปิดล้อมควรมีความสัมพันธ์กับขนาดของพื้นที่
ว่าง ถ้าอาคารปิดล้อมสูงเกินไปจะทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกถูกกดดัน อึดอัด ถ้าต่ำเกินไปก็จะรู้สึกถึงความโล่ง
จนเกินพอดี สัดส่วนความกว้างของพื้นที่ว่างต่อความสูง ของอาคารปิดล้อม ไม่ควรเกิน 3:1 จะเกิด
คุณภาพในการรับรู้ได้อย่างชัดเจน บางกรณีอาจได้ถึง 4:1 ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรม อาคารปิด
ล้อมพื้นที่ว่างควรมีความสูงที่ใกล้เคียงกัน จะทำให้การรับรู้ปริมาตรที่ว่างยิ่งมีความชัดเจนขึ้น อากาศ
ถ่ายเทสะดวกและแสงแดดส่องถึงได้ หากแตกต่างกันก็ไม่ควรเกินร้อยละ 25 ของความสูงโดยเฉลี่ย
ของอาคารปิดล้อมทั้งหมด อาคารที่มีค วามสูง แตกต่างจากอาคารอื่ นๆที่ปิ ดล้อมอยู่มาก จะทำให้
ความรู้สึกปิด ล้อมลดลง เนื่อ งจากอาคารสู งนั้ นเป็ นจุดสนใจทางสายตามากกว่าความสูง ของกลุ่ ม
อาคารปิดล้อม (จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ, 2558)
สรุปได้ว่าการเข้าถึงพื้นที่ การมองเห็น ความสะดวกสบาย และองค์ประกอบ
ของพื้ น ที่ เป็ น องค์ ป ระกอบทางกายภาพที่ ป รากฏอยู่ บ นพื้ น ที่ ว่ างสาธารณะ ซึ่ ง ในบางปั จ จั ย มี
ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน หากในพื้นที่ว่างประกอบด้วยปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ก็จะยิ่งส่งเสริมให้
ผู้คนเข้าไปใช้งานบนพื้นที่ว่างสาธารณะได้อย่างหลากหลาย ตามความต้องการที่แตกต่างกัน
2.3.3 ปั จจัย ด้านสังคมและเศรษฐกิ จ จำแนกตามการศึก ษาต่ างๆ (สกุลชั ย ตั นติ เศรณี ,
2549; กาญจน์ นทีวุฒิกุล, 2550; พรรณฑิภา สายวัฒน์, 2552) อธิบายได้ดังนี้
นอกจากปัจจัยด้านกายภาพจะมีส่วนทำให้พื้นที่ว่างสาธารณะประสบความสำเร็จแล้ว
ผู้ใช้งานบนพื้นที่ว่างที่มีหลากหลายประเภท วัย เพศ เชื้อชาติ ก็เป็นตัวกำหนดบทบาทกิจกรรมที่
เกิดขึ้นบนพื้นที่ว่างด้วย เมื่อมีพื้นที่ว่างและผู้ใช้งาน ทั้งสองอย่างจะทำให้เกิดระบบกิจกรรมขึ้นในพื้นที่
ว่าง นั่นคือกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจของที่ตั้งอีกด้วย
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ผู้ที่ ริเริ่มแนวคิดด้านสัง คมและเศรษฐกิจ ได้แก่ Jacobs (1961) ว่าด้วย การใช้ชีวิต
สาธารณะบนท้องถนน และบาทวิถี เป็นวิถีทางสังคมที่สมบู รณ์ของมนุษย์ มีการใช้ชีวิตอย่างอบอุ่น
มีร้านค้าปลีก ร้านอาหาร หาบเร่แผงลอยริมถนน สามารถดึงดูดผู้คนได้ในทุกระดับ นำไปสู่การเกิด
กิจกรรมทางการค้าและเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สอดคล้องกับ Crawford (1999) ได้อธิบายเพิ่มเติม
ถึงแนวคิดการใช้พื้นที่ถนนและพื้นที่ว่า งเปล่าเพื่อการค้าขายชั่วคราวหรือร้านค้าหาบเร่ เป็นวิถีชีวิต
ของชุมชนสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีชีวิตชีวา สร้างการจูงใจให้ผู้คนทุก
ระดับ ทุกวัย เข้ามาเดิ นผ่านมากขึ้น และมีการหยุดเพื่ อพูด คุยซื้อขายสินค้า (สกุ ลชัย ตันติ เศรณี ,
2549)
The Project for Public Space (2000) เส น อ ว่ าพื้ น ที่ ส าธ าร ณ ะ ที่ ป ร ะ ส บ
ความสำเร็จ จะเกิดการใช้งานและเกิดความเป็นสังคม (Sociability) ซึ่งจะส่งผลทำให้เมืองมีสีสันเกิด
ความสนุกสนานและมีชีวิตชีวา แต่ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ว่างย่อมมีบทบาทในการกำหนด
กิจกรรมที่จะเกิดด้วยเช่นกัน ดังเช่น เพื่อการออกกำลังกาย โชว์การแสดง จัดกิจกรรมตามประเพณี
เทศกาลงานรื่นเริง และกิจกรรมอื่นๆ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Uniqueness) ของชุมชนและ
เกิ ด เป็ น ความภาคภู มิ ใจ (Pride) ของชุ ม ชนในที่ สุ ด ทำให้ เกิ ด ความรู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของ (Sense of
Belonging) แล้วเกิดการร่วมมือร่วมใจกัน (Co-operation) ช่วยกันสอดส่องดูแล มีระบบการจัดการ
พัฒนาพื้นที่ว่างนั้นให้ดีขึ้น
Hillier and Hanson (1984) เสนอทฤษฎีเศรษฐสัญจร คือ พื้นที่ที่มีระดับการสัญ จร
สูง กว่าปกติ จะดึงดู ด กิจ กรรมการค้า ให้ ม ากระจุ กตั ว เกิ ดเป็ น ศูน ย์ กลางที่ มี กิจ กรรมหลากหลาย
สามารถพบได้ในย่านที่มีความหลากหลายของผู้คน เช่น ย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง
Lennard (1995) กล่ า วว่ า พื้ น ที่ ว่ า งที่ ถู ก ใช้ โดยคนในชุ ม ชน ถื อ เป็ น เอกลั ก ษณ์
เฉพาะตัว กิจกรรมที่เกิดขึ้นจะประสบความสำเร็จ เพราะเริ่มจากการผสมผสานของการใช้งานพื้นที่
เดิม ตามฤดูกาลและประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน เกิดกิจกรรมร่วมกันทั้ง ในระดับครอบครัวและ
ชุมชน โดยใช้วิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องในหลายมิติ ได้แก่
สถานที่ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น ดังเช่น การเปลี่ยนถนนในกรุง
โคเปนเฮเกนให้เป็นถนนคนเดิน มี ขบวนพาเหรดและการจัดงานเทศกาล พบว่า มีผู้คนมาใช้ถนน
เพิ่มขึ้น เกิดกิจกรรมในชีวิตประจำวัน มากขึ้น ช่วยดึง ดูดผู้คนและนั กท่องเที่ ยว เพิ่ มโอกาสในการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมที่
หายไปให้กลับมามีชีวิตชีวา (กาญจน์ นทีวุฒิกุล, 2550)
Quigley (1998 อ้างถึง ใน กาญจน์ นทีวุฒิ กุล , 2550) ทำการศึ กษาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจากความหลากหลายของเมืองในกรุงลอนดอน พบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นเหตุผลสำคัญ
ที่ทำให้พื้นที่เกิดความหนาแน่นประชากร
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ปาริษา มุสิกะคามะ (2551 อ้างถึงใน พรรณฑิภา สายวัฒน์, 2552) ชี้ให้เห็นว่า พลวัต
เชิงพื้นที่ (Dynamics of Space) เกิดขึ้นจากความหลากหลายของกิจกรรม ผู้คน และช่วงเวลา ซึ่ง
การใช้ง านบนพื้ น ที่ อ ย่า งหลากหลายจะสร้างบรรยากาศของชุ ม ชนเมื อ งที่ มี ชี วิต ชี วา สะท้ อ นถึ ง
เอกลัก ษณ์ วัฒ นธรรมของชุ ม ชน จึ ง มีผ ลต่ อการพั ฒ นาเมือ ง นั่ น คือ เมื่ อพื้ น ที่ มี พลวัต เชิ งพื้ น ที่ สู ง
สามารถดึ ง ดู ด ผู้ ค นและกิ จ กรรมการค้ า การบริ ก ารให้ เข้ า มาในพื้ น ที่ ไ ด้ ม ากขึ้ น ทำให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบให้มีการใช้งานเพิ่มขึ้น
เว็บไซน์ Walk Score กล่าวว่า พื้นที่ว่างหรือถนนที่แวดล้อมด้วยกิจกรรมการค้า และ
การประดับตกแต่งหน้าร้านแต่ละหลังโดยไม่ซ้ำจำเจกัน ถือเป็นสิ่งดึงดูดใจให้คนเดินเท้าหรือผู้ที่ผ่าน
ไปมาเกิดความรู้สึกอยากแวะชม เกิดกิจกรรมขึ้นบนพื้นที่ เมื่อพื้นที่ไม่มีจุดดึงดูดก็จะทำให้ผู้คนไม่มี
ความต้องการเข้าถึงพื้นที่ โดยการประเมินศักยภาพการเดินได้คิดคะแนนจากความสามารถในการ
เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในระยะที่ผู้คนเดินเท้ า แบ่ง เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คะแนนอันดับ 1
ร้านอาหาร ร้านขายของชำ คะแนนอันดับ 2 ร้านค้า ร้านกาแฟ คะแนนอันดับ 3 ธนาคาร โรงเรียน
สวนสาธารณะ ร้า นหนั งสื อ สถานบั น เทิ ง อีก ทั้ ง ยั ง พบว่า ค่ า Walk Score มีค วามสอดคล้อ งกั บ
ตั ว แปรอื่ น เช่ น จำนวนประชากรต่ อ พื้ น ที่ ความพร้ อ มของทางเท้ า และการเข้ า ถึ ง ระบบขนส่ ง
สาธารณะ
เว็ บ ไซน์ Good Walk (2018) โครงการเมื อ งเดิ น ได้ เดิ น ดี ได้ เ สนอการคำนวณ
ศักยภาพการเข้ าถึงสาธารณู ป การที่ส่ ง เสริม การเดิน เท้ า และคะแนนการเดิ นได้ จ ะประกอบด้ว ย
สถานที่ดึงดูดการเดิน 6 ประเภท คือ แหล่งงาน สถานศึกษา แหล่งซื้อของเพื่ออุปโภค-บริโภค พื้นที่
นันทนาการ แหล่งธุรกรรม และสถานที่ขนส่งสาธารณะ
จะเห็นได้จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ว่าง นักคิดได้ให้ความสำคัญ แก่องค์ประกอบ
ผู้ใช้ กิจกรรม วิถีชีวิตและวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้จะส่งผลทางอ้อมแก่เศรษฐกิจของเมือง ควบคู่ไปกับ
ความหนาแน่นของเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารแวดล้อม สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะส่งผล
ทางตรงต่อสภาพสังคมของชุมชน ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทำให้เมืองมีความคึกคัก มีชีวิตชีวา
2.4 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เป็นการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพื้นที่ว่างสาธารณะและกิจกรรมการใช้
พื้นที่ว่าง โดยมีกระบวนการศึกษาและเครื่องมือประมวลผลที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้
ในงานวิจัย ได้ดังนี้
1. ตรรกะของการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ในเมืองเชียงใหม่
การศึกษาของ กาญจน์ นทีวุฒิกุล (2550) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อมโยง
ของคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ โครงสร้างเชิงสัณฐานและผู้ใช้พื้นที่ ค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพื้นที่ที่
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แตกต่ างกั น เริ่ มจากการศึ ก ษาในระดับ พื้ น ที่ โดยการสำรวจพื้ น ที่ ว่างสาธารณะ 42 แห่ ง ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ แล้วจำแนกประเภทตามลักษณะประโยชน์ใช้สอย ลักษณะการเกิดขึ้นของพื้นที่
และลักษณะย่าน แล้วสำรวจคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ว่างทั้งหมดด้วยการเช็คลิสต์ ซึ่งประกอบด้วย
ด้ า นกายภาพ สั ง คมวั ฒ นธรรม และเศรษฐกิ จ อี ก ทั้ ง ยั ง สำรวจการใช้ อ ย่ า งอเนกประโยชน์
ประกอบด้วย ความหลากหลายของคน ความหลากหลายเวลา และความหลากหลายของกิจกรรม
แล้ ว รวมค่ า คะแนนของแต่ ล ะพื้ น ที่ ว่ า งจากปั จ จั ย ดั ง กล่ า ว แยกเป็ น ค่ า คะแนนคุ ณ ลั ก ษณะ
ลักษณะเฉพาะ และค่าคะแนนการใช้งานอเนกประโยชน์ ขั้นต่อมาการศึกษาในระดับเมือง เป็นการ
วิเคราะห์โครงสร้างเชิงสัณฐาน ได้แก่ ความหนาแน่นประชากร การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายถนน
และรู ป แปลงที่ ดิ น ด้ ว ยการวิ เคราะห์ แ บบซ้ อ นทั บ แผนที่ (Overlay) และศึ ก ษาผู้ ใ ช้ พื้ น ที่ ด้ ว ย
แบบสอบถาม ที่มีตัวแปร เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่
ผลการศึ ก ษา พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพื้ น ที่ โครงสร้า งเชิ ง สั ณ ฐานและผู้ ใช้ พื้ น ที่ มี
ความสัมพันธ์กันทำให้พื้นที่ว่างสาธารณะมีการใช้งานอย่างอเนกประโยชน์ ซึ่งปัจจัย ดังกล่าวมีอิทธิพล
ต่ อ การใช้ ง านอย่ า งอเนกประโยชน์ แตกต่ า งกั น 3 ระดั บ ระดั บ แรกคื อ ปั จ จั ย พื้ น ฐาน ได้ แ ก่
คุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ด้านกายภาพ ระดับที่สองคือปัจจัยสนับสนุน ได้ แก่ คุณลักษณะเฉพาะ
ของพื้นที่ด้านสังคมและเศรษฐกิจรอบพื้นที่ รวมถึงโครงสร้างสัณ ฐานเมือง ระดับที่สามที่มีอิทธิพล
สูงสุด คือปัจจัยดึงดูด ได้แก่ คุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ด้านสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่
2. สนามทั ศน์แ ละรูป แบบการใช้พื้ น ที่ว่างสาธารณะของชุ มชนชานเมือ ง: กรณี ศึกษา
ชุมชนท่าทราย นนทบุรี
ธิติมา กลางกำจัด (2550) ได้ทำการศึกษา สนามทัศน์และรูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง
สาธารณะของชุมชนชานเมือง: กรณีศึกษาชุมชนท่าทราย นนทบุรี เพื่อทดสอบแนวคิดของ Benedikt
(1979) ที่กล่าวว่า พื้นที่ที่มีสนามทัศน์กว้างมีแนวโน้มที่จะดึงดูดกิจกรรมหลากหลายประเภทของคน
เดินเท้า ในหลากหลายช่วงเวลา และในทางกลับกัน พื้ นที่ที่มีสนามทัศน์แคบหรือจำกัดก็จะดึง ดูด
กิจกรรมของคนเดินเท้าได้ลดน้อยลง โดยทำความเข้าใจและประมวลข้อมูลรูปทรงสัณฐานของพื้นที่
เพื่อจำแนกพื้นที่โล่งว่างภายในพื้นที่ศึกษาด้วย 4 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะการเข้าถึง ลักษณะขอบเขต
การปิดล้อม ระดับการใช้งาน ตามเวลาการใช้งานและลักษณะการออกแบบ พบว่าพื้นที่ว่างสาธารณะ
ในพื้นที่ศึกษามี 18 ประเภท แล้วคัดเลือกพื้นที่ว่างที่มีจำนวนมากตามลำดับมา 8 ประเภท ต่อมาทำ
การวิเคราะห์สนามทัศน์หรือศักยภาพในการมองเห็นและเข้าถึงของพื้นที่ว่างสาธารณะภายในชุมชน
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Graph Analysis (VGA) คำนวณผลออกมาเป็นแผนที่ค่าสีตาม
วรรณะสีรุ้ง คือ ค่าสีแดง หมายถึง พื้นที่ว่างสาธารณะที่มีศักยภาพในการมองเห็นและเข้าถึงสูงที่สุดใน
ระบบ ลดหลั่นลงไปตามวรรณะสี รุ้งจนถึง สีม่วง หมายถึง พื้ นที่ ว่างสาธารณะที่ มีศักยภาพในการ
มองเห็นและเข้าถึงต่ำที่สุดในระบบ และเก็บข้อมูลรูปแบบการใช้พื้นที่ของคนเดินเท้าในเชิงประจักษ์
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ตามช่วงเวลาต่างๆของวัน ทั้งในวันระหว่างสัปดาห์และวันสุดสัปดาห์ ประกอบด้วย อัตราการสัญจร
รูปแบบการเลือกเส้นทาง แบ่งได้เป็นการสัญจรเพื่อเข้าถึงและการสัญจรผ่าน และรูปแบบการจับจอง
พื้นที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมแบบหยุดนิ่ง ได้ข้อมูลการใช้งานของบริเวณต่างๆ ที่แตกต่างกันไปตามวัน แล้ว
นำรูปแบบการใช้พื้นที่ของคนเดินเท้า มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับแผนที่สนามทัศน์ อีกทั้งยังนำไป
วิเคราะห์ร่วมกับคุณสมบัติเชิงพื้นที่ อันได้แก่ รูปแบบการใช้ประโยชน์อาคาร ประเภทของพื้นที่ว่าง
สาธารณะ พร้อมเสนอแนะรูปทรงและลักษณะการจัดวางพื้นที่ว่างที่สอดคล้องกับกิจกรรม และวิถี
ชีวิตในระดับชุมชน
ผลการศึกษา พบว่า ระดับสนามทัศน์มีผลต่อรูปแบบการใช้งานพื้นที่ว่างสาธารณะ แต่
ก็มีปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ ความเชื่อมโยงกับเส้นทางการสัญจรและมีการเชื่อมต่อกับพื้นที่อื่น
จำนวนมาก ซึ่งพื้นที่ว่างที่ได้รับความนิยม ได้แก่ พื้นที่ลักษณะเป็นเส้นทางสัญจรสายหลัก รูปแบบการ
เลือกเส้นทางนิยมสัญจรและรูปแบบการจับจองพื้นที่มีความสอดคล้องกัน ซึ่งเกิดจากกิจกรรมหลักใน
ชีวิตประจำวันของคนในชุมชน คนเดินเท้าส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่มักใช้งานและจับจองทำกิจกรรมใน
พื้นที่ที่มีลักษณะโล่งกว้าง และเมื่อเทียบกับรูปแบบการใช้ประโยชน์อาคาร พบว่า การใช้ประโยชน์
อาคารเพื่อการค้า สามารถดึงดูดผู้คนให้เข้าใช้งานพื้นที่ว่างได้เป็นอย่างดี สนามทัศน์ของพื้นที่ว่าง
สาธารณะในชุมชนท่าทราย มีระดับแตกต่างกันตามลักษณะรูปทรงของพื้นที่ว่าง เมื่อเปรียบเทียบ
ระดับสนามทัศน์กับรูปแบบการใช้พื้นที่ของคนเดินเท้าแล้ว มี ความสัมพันธ์กันในบางพื้นที่เท่านั้ น
กล่าวคือ บริเวณที่มีระดับสนามทัศน์สูงจะมีปริมาณการใช้พื้นที่ของคนเดินเท้าสูง และบางบริเวณ
ระดับสนามทัศน์ต่ำ แต่ผู้เข้าใช้มีจำนวนมาก
3. ที่ว่าง ที่สร้างให้เกิดความยั่งยืนทางสังคม : กรณีศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่ว่าง และ
การปฏิบัติการทางสังคม ของพื้นที่เมืองเก่าลำพูน
ลลิลทิพย์ รุ่งเรือง (2554) ได้ทำการศึกษา ความสัมพั นธ์ของรูปแบบพื้นที่ว่างและ
ปฏิบัติการทางสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ว่างสาธารณะเมืองเก่าลำพูน โดยศึกษาลักษณะกายภาพของ
พื้นที่ว่าง จำนวน 39 แห่ง แล้วจำแนกประเภทพื้นที่ว่างตามประเภทของกิจกรรม ได้แก่ ประเภทถนน
พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่วัด และสถานที่สำคัญ ลงพื้นที่สำรวจพร้อมเก็บข้อมูลปฏิบัติการทางสัง คมที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ว่าง ประกอบด้วย ปฏิบัติการที่มีลักษณะชั่วคราว ปฏิบัติการที่มีปฏิสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
ที่มีลักษณะการค้า และปฏิบัติการที่มีลักษณะการสัญจร อีกทั้งยังเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ใช้งานในพื้นที่ว่าง
ประกอบด้วย กลุ่มปัจเจก กลุ่มชุมชน และกลุ่มเมือง เปรียบเทียบระหว่างวันปกติและวันประเพณี
สำคั ญ เก็ บ ข้ อ มู ล อั ต ราการใช้ พื้ น ที่ ว่ า งของคนในพื้ น ที่ ต่ อ ช่ ว งเวลาในรอบวั น และต่ อ ฤดู ก าล
เปรียบเทียบระหว่างวัน ปกติและวันประเพณีสำคัญ แล้วนำข้อมูลมาแสดงผลเป็นแผนที่ค่าศักยภาพ
ของเรื่องนั้นๆ โดยแต่ละเรื่องจะเรียงลำดับค่าน้อยสุดไปจนถึงมากสุดในรูปแบบค่าสีรุ้ง อาศัยหลักการ
ของ Space Syntax อีกทั้งยังนำไปวิเคราะห์ร่วมกับ รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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ผลการศึกษา พบว่าความสัมพันธ์ของปฏิบัติการทางสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ว่าง ส่งผล
ให้เกิดการรักษารูปแบบการใช้พื้นที่ในวิถีชีวิตแบบเดิมไว้ มีอัตราการสัญ จรมากจึงเกิดกิจกรรมที่ทับ
ซ้อนกันบนพื้นที่ว่างประเภทถนน ซึ่งง่ายต่อการเข้าถึง โดยการใช้งานพื้นที่ว่างในวันปกติ ปฏิบั ติการ
ทางสังคมที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายและกลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นระดับกลุ่มชุมชน กิจกรรมการ
สัญ จรและกิจกรรมการค้ากระจายทั่วไปในพื้นที่เมือง ส่วนกิจกรรมชั่วคราวและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะไปตามเส้นทางหลักของเมือง แสดงให้เห็นว่าการใช้งานพื้นที่ ว่างสาธารณะเมือง
เก่าลำพูนในวัน ปกติต้องการลักษณะของพื้นที่ ว่างที่มีความยืดหยุ่น ไม่ได้แบ่ง ขอบเขตว่าเป็ นพื้นที่
ประเภทใด แค่ไว้เพื่อตอบสนองกิจกรรมที่หลากหลาย ในขณะที่การใช้งานพื้นที่ว่างในวันประเพณี
สำคัญ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ว่างจะลดลง ไม่กระจายตัวเหมือ นวันปกติ รูปแบบกิจกรรมที่เกิดมี
ความเฉพาะตัวสูงและกลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็น ระดับกลุ่มเมือง แสดงว่าประเพณี สามารถดึง ดูด
ผู้ใช้งานได้มากขึ้น มีอัตราการสัญจรในพื้นที่ว่างประเภทถนนลดน้อยลง แต่มีการสัญจรเพิ่มขึ้นในพื้นที่
ว่างขนาดใหญ่ สอดคล้องกับข้อมูลปฏิบัติการทางสังคมที่มีมากกว่าวันปกติ เป็นที่น่าสังเกตว่า อัตรา
การสัญจรมีมากที่สุดในช่วงเวลาตอนเย็น และในช่วงฤดูหนาว ทั้งในวันปกติและวันประเพณีสำคัญ
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยในการสัญจรขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพอากาศ
4. ปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพของพื้นที่เปิดโล่งกึ่งสาธารณะในศูนย์การค้าชุมชน
ณัฐชานันท์ ศิริประเสริฐ (2558) ได้ทำการศึกษา รูปแบบกายภาพและพฤติกรรมของ
ผู้ใช้งานในพื้นที่เปิดโล่งกึ่งสาธารณะศูนย์การค้าชุมชน ตลอดจนการประเมินคุณภาพของพื้นที่เปิดโล่งกึ่ง
สาธารณะ นำไปสู่การระบุองค์ประกอบทางกายภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบ โดยจำแนกพื้นที่
เปิดโล่งกึ่งสาธารณะศูนย์การค้าชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน จำนวน 14 แห่ง ตามลักษณะของ
การใช้งานได้ 3 รูปแบบ คือ ลานโล่งผสานกับทางสัญจร ลานปิดล้อมผสานกับทางสัญจร และรูปแบบ
ทางสัญจรเชื่อมต่อหน้ าอาคาร ทำการสำรวจและพิจารณาองค์ ประกอบกายภาพ 5 ปั จจัย รวมเป็ น
คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้แก่ การเข้าถึง การเชื่อมต่อ การมองเห็น ขนาด และความสะดวกสบาย ส่วน
ต่อมาทำการสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ในช่วงเวลาที่หลากหลาย ได้แก่ ช่วงเช้า ช่วงเที่ยง และช่วง
เย็น ของวันธรรมดาและวันเสาร์อาทิตย์ รวมเป็นคะแนนเต็ม 33.33 คะแนน แล้วนำคะแนนทั้งสองมา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ผลการศึกษา พบว่า พื้นที่ลานโล่งผสานกับทางสัญจรมีการออกแบบกายภาพให้เอื้อต่อ
การใช้งานมากกว่ารูปแบบอื่นๆ โดยมีปัจจัยเกื้อหนุน ได้แก่ 1) การเข้าถึงที่สามารถเข้าได้โดยตรงจาก
ถนนสายหลักและทางเท้าสาธารณะ 2) การเชื่อมต่อกับพื้นที่อื่นๆได้ในรูปแบบเส้นทางลัดเชื่อมไปยัง
พื้ นที่ รอบข้าง 3) อั ตราส่วนในการเปิ ดพื้ นที่ เที ยบกั บความกว้ างที่ ดิ นในอั ตราส่ วนที่ มากกว่ า 50%
4) รอยต่อระหว่างศูนย์การค้ากับพื้นที่โดยรอบมีการออกแบบให้ง่ายต่อการมองเห็น 5) ขนาดพื้นที่ที่คน
สามารถเข้าใช้งานมีอัตราส่วนมากกว่า 40% ของพื้นที่ก่อสร้าง ในระดับชั้นที่เชื่อมต่อกับทางสาธารณะ
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และเป็ น พื้ น ที่ มี ร่ ม เงา จากปั จ จั ย ดั ง กล่ าวส่ ง ผลให้ ศู น ย์ ก ารค้ า มี ค่ าการใช้ ง านมากขึ้ น โดยมี ค่ า
ความสัมพันธ์ในระดับสูง แสดงได้ว่าการออกแบบด้านกายภาพส่งเสริมให้พื้นที่มีการใช้งานที่หลากหลาย
2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการศึ ก ษาทฤษฎี แนวความคิ ด หลั ก การ และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง สามารถนำมา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการออกแบบการวิ จั ย และกรอบแนวคิ ด ในการตั้ ง คำถามงานวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ว่างสาธารณะกับรูปแบบการใช้พื้นที่อย่างอเนกประโยชน์ได้ สามารถสรุป
เป็นประเด็นได้ดังนี้
2.5.1. ด้านพื้นที่ว่างสาธารณะ
การศึ ก ษาถึง ความหมาย พั ฒ นาการการใช้ ง านพื้ น ที่ ว่ างตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุบั น
มุมมองของนักคิดในฝั่งโลกตะวันตกและตะวันออก ความสำคัญที่มีต่อเมือง และการจำแนกประเภท
พื้นที่ว่างที่มีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม เป็นแนวทางในการทำความเข้าใจลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะภายในพื้นที่ศึกษา ได้แก่
1. ประเภทพื้นที่ว่างสาธารณะที่เหมาะสมในการศึกษา ตามลักษณะประโยชน์ใช้สอย
มี 2 ประเภทหลั ก คื อ 1) พื้ น ที่ ว่ างขนาดใหญ่ (Open Space) ได้ แ ก่ ลานโล่ ง และสวนสาธารณะ
2) พื้นที่ว่างในการสัญจร (Street and Path) ได้แก่ ถนน บาทวิถี และพื้นที่ริมน้ำ ซึ่งสามารถนำมาปรับ
ใช้เป็นเกณฑ์การคัดเลือกและจำแนกประเภทพื้นที่ว่างสาธารณะให้เข้ากับบริบทย่านเมืองเก่าสงขลา
2. หากพื้นที่ว่างสาธารณะมีการออกแบบที่คำนึงถึงปัจจัยด้านกายภาพทั้งในระดับเมืองและ
ระดับพื้นที่ ได้แก่ โครงข่ายเส้นทาง การใช้ประโยชน์อาคาร การเข้าถึงพื้นที่ การมองเห็น ความสะดวกสบาย
และองค์ ประกอบของพื้ นที่ รวมถึ งควรคำนึ งถึ งปั จจั ยด้ านสั งคมและเศรษฐกิ จ ก็ จะส่ งผลดี ต่ อความ
หลากหลายของกิ จกรรมที่ เกิ ดบนพื้ นที่ ว่ าง อี กทั้ งยั งต้ องรองรั บความหลากหลายของคน และความ
หลากหลายของเวลา ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้เป็นเกณฑ์การให้คะแนนคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่
ว่างสาธารณะ
2.5.2 ด้านกิจกรรมการใช้พื้นที่
การศึ กษาตั้ งแต่ กระบวนการรั บรู้ ของมนุ ษย์ ด้ วยประสาทสั มผั สที่ มี ต่ อสภาพแวดล้ อม
ซึ่งสภาพแวดล้อมเป็ นประเด็นหลักที่ทำให้ผู้คนเกิดการรับรู้ เกิ ดความรู้สึกพึ งพอใจ เข้าใจความหมายของ
พื้นที่ และองค์ประกอบที่ผู้ออกแบบได้สรรค์สร้างขึ้นในพื้นที่นั้น จะส่งผลต่อการเลือกที่จะเข้าใช้งาน จนเกิด
กิจกรรมและพฤติกรรมขึ้นในพื้นที่ว่าง เป็นแนวทางในการทำความเข้าใจรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ
ว่าต้องมีความเป็นสังคม อันประกอบด้วย กลุ่มคนที่หลากหลาย เวลาที่หลากหลาย และกิจกรรมที่เกิดอย่าง
หลากหลาย ซึ่งมาจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีและวัฒนธรรมของพื้นที่
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2.5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาพื้นที่ว่าง
ในการศึกษาพื้นที่ว่างสาธารณะสามารถใช้โปรแกรม Space Syntax เป็นเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานได้ แต่เนื่องจากผู้วิจัยต้องการศึกษาคุณสมบัติด้านกายภาพที่มากกว่าประเด็นรูปทรง
สัณฐานของพื้นที่ เครื่องมือในงานวิจัยครั้งนี้จึงใช้การสำรวจ และประเมินคุณภาพของคุณสมบัติด้า น
กายภาพ โดยรวบรวมประเด็นที่หลากหลายด้าน และสังเกตการณ์พฤติกรรมของผู้ใช้พื้นที่ว่าง ในช่วง
เวลาต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการทางสถิติ
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
จากการศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จัยที่ เกี่ย วข้อ ง นำไปสู่การกำหนดกรอบแนวคิ ด
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ และรูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง
สาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ รวมถึงกระบวนการของผู้วิจัยที่ใช้ในการทำงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม
ในบทนี้จึงนำเสนอเนื้อหา ดังต่อไปนี้
3.1 ออกแบบการวิจัย
3.1.1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย
3.1.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.1.3 การกำหนดขอบเขตพื้นที่
3.2 กระบวนการวิจัย
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
3.3.1 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
3.3.2 เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.1 ข้อมูลคุณสมบัติด้านกายภาพ
3.4.2 ข้อมูลรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.6 การสรุปผลและข้อเสนอแนะ
3.1 ออกแบบการวิจัย
3.1.1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มุ่งเน้นการสำรวจพื้นที่และสังเกตการณ์จากการ
ใช้งานจริงโดยผู้วิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาการใช้ชีวิตบนพื้นที่สาธารณะ จะไม่นำเอา
ทัศนคติส่วนบุคคลมาใช้เนื่องจากแต่ละบุคคลอาจให้ความสำคัญ ในแต่ละประเด็นไม่เหมือนกัน โดย
นำเอาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่ได้ศึกษามาตั้งคำถามในการวิจัย ได้แก่ 1) พื้นที่ว่างสาธารณะที่มีรูปแบบ
การใช้พื้นที่อย่างอเนกประโยชน์ในย่านเมืองเก่าสงขลา ประกอบด้วยคุณสมบัติด้านกายภาพอย่างไร
2) คุณสมบัติด้านกายภาพกับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ ในย่านเมืองเก่า
สงขลา มีความสัมพันธ์กันในระดับใด โดยมีกรอบแนวความคิด 3 ประเด็น คือ คุณสมบัติด้านกายภาพ
รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างอย่างอเนกประโยชน์ และปัจจัยอื่นๆ ได้ดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดด้านคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ
คุณสมบัติ
ความหมาย
ด้านกายภาพ
1. การมีพื้นที่ โครงข่ายเส้น ทางการ
เชื่อมต่อ
สั ญ จรโดยรอบพื้ น ที่
ว่าง ซึ่ งส่ ง ผลต่ อ การ
เข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวก

ประกอบด้วย
คุณสมบัติย่อย
1. เชื่อมต่อถนนสายหลัก
2. เชื่อมต่อถนนสายรอง
3. เชื่อมต่อถนนสายย่อย
4. ใกล้จุดตัดเส้นทางสัญจร
5. โครงข่ายบาทวิถี (ฟุตบาท)
6. เชื่อมต่อท่าน้ำ

2. การใช้
ประโยชน์
อาคาร

1. พาณิชยกรรม
2. ที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม
3. ที่อยู่อาศัย
4. สถานที่ราชการ
5. ศาสนสถาน
6. คลังสินค้า,ท่าเรือ
7. พื้นที่นันทนาการ

กิ จ ก รร ม ที่ เกิ ด ขึ้ น
ภายในอาคารบริเวณ
ใกล้เคียงพื้นที่ว่าง ซึ่ง
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การใช้
ง า น พื้ น ที่ ว่ า ง ได้
ตลอดเวลา

3 . วิ ธี ก า ร สืบเนื่องจากการมีโครงข่าย 1. เดินเท้า
เส้ นทางที่ เชื่ อมต่ อกั บ 2. จักรยาน
เข้าถึง
บริเวณอื่ นได้ อย่างสะดวก 3. จักรยานยนต์
เอื้อให้เกิดวิธีการต่ างๆ ใน 4. รถยนต์ส่วนตัว
การเข้ าถึ งและสั ญจรผ่ าน 5. รถโดยสารประจำทาง
พื้นที่

4. การมองเห็น ความสามารถในการ 1. มองเห็นและเข้าถึงได้ 4 ทิศทาง
และเข้าถึงได้ มองเห็ นแ ล ะเข้ า ถึ ง 2. มองเห็นและเข้าถึงได้ 3 ทิศทาง
พื้ น ที่ ว่ า ง ไ ด้ จ า ก 3. มองเห็นและเข้าถึงได้ 2 ทิศทาง
ภ า ย น อ ก ซึ่ ง จ ะ 4. มองเห็นได้มากกว่า 1 ทิศทาง
แตกต่างกันตามการปิด แต่เข้าถึงได้ทิศทางเดียว
5. มองเห็นและเข้าถึงได้ 1 ทิศทาง
ล้อมของพื้นที่ว่าง

แนวคิดที่อ้างอิงมา
Gibberd (1967) และ Whyte
(1980) พื้ นที่ ว่ างควรตั้ งอยู่ ใกล้
เส้นทางการสัญจรที่คนสามารถ
เดิ น เท้ า ในอั ต ราที่ สู ง รวมถึ ง
ความสะดวกในการเข้ าถึ งและ
เชื่อมต่อกับพื้นที่อื่นๆในเมือง จะ
เอื้อให้เกิดความนิยมในการเข้าไป
ใช้งาน

Jacob (1961) เมืองที่ดีควรมี
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น แบบ
ผสมผสาน จะช่วยดึงดูดความ
สนใจจากผู้คนได้เป็น อย่างดี
ทำให้ เ มื อ งเกิ ด กิ จ กรรมที่
ซ้อนทับกันอย่างคึกคัก
กาญ จน์ นที วุ ฒิ กุ ล (2550)
กล่าวว่า โครงข่ายเส้นทางที่เอื้อ
ให้เกิดการเดินทางด้วยรูปแบบ
ก า ร ข น ส่ ง ที่ ห ล า ก ห ล า ย
ทางเลื อ ก ย่ อ มส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด
การเดิ น ทางเข้ า สู่ พื้ น ที่ ว่ า งได้
มากขึ้น
Benedikt (1979) พื้ นที่ สาธารณะใด
ถูกมองเห็นและมีมุมมองออกสู่
พื้ น ที่ อื่ น ได้ ห ล า ย มุ ม แ ล ะ
กว้างไกล จะสามารถดึงดูดผู้คน
ให้ เข้าใช้พื้นที่อย่างหลากหลาย
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละหลากหลาย
เวลา
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คุณสมบัติ
ความหมาย
ด้านกายภาพ
5. สิ่งอำนวย อุปกรณ์ที่ช่วยอำนวย
ความสะดวก ความสะดวก เพื่ อ
ตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการของผู้ใช้พื้นที่
ว่าง และปริมาณผู้ใช้

6. ความโดด ลักษณะทางกายภาพ
เด่นของพื้นที่ เดิ ม ที่ มี อ ยู่ บ นพื้ น ที่
ว่ า งห รื อ เป็ น สิ่ งที่
มนุษย์ตั้งใจออกแบบ
ขึ้นเพื่อให้เป็น จุดเด่น
ของพื้นที่ว่าง

ประกอบด้วย
คุณสมบัติย่อย
1. เก้าอี้นั่ง
2. ป้ายบอกทาง
3. อุปกรณ์ออกกำลังกาย
4. ห้องน้ำสาธารณะ
5. ที่จอดรถยนต์
6. ถังขยะ
7. ไฟส่องสว่าง
8. ทางลาดเพื่อคนพิการ
9. ป้อมยาม
10. ไม้ยืนต้นให้ร่มเงา
1. อาคารแวดล้ อ มตกแต่ ง
ด้ ว ยสี สั น หรื อ ภาพวาดบน
ผนัง
2. มีองค์ประกอบที่แสดงถึง
ประวัติศาสตร์
3. วัสดุปูพื้นมีความแตกต่าง
4. มีการเปลี่ยนระดับพื้น
5. ก า ร ต ก แ ต่ ง ด้ ว ย
ประติมากรรม

แนวคิดที่อ้างอิงมา

Carr (1995) ปริ ม าณการใช้
งานพื้นที่ว่างสาธารณะ ไม่ได้
ขึ้น อยู่กับประโยชน์ใช้ส อยใน
พื้น ที่ที่ ผู้อ อกแบบกำหนดให้
เท่ า นั้ น แต่ เ ป็ น ผลมาจาก
ปั จ จั ย อื่ น ๆ ได้ แ ก่ ค วา ม
ส ะ ด ว ก ส บ า ย ก า ร มี
บ รรย าก าศ ที่ เอื้ อ ต่ อ ก าร
พักผ่ อนหย่อนใจและการทำ
กิจกรรม
Lennard (1995) พื้ น ที่ ว่ า ง
ส าธ าร ณ ะ ที่ ดี จ ะ ต้ อ งให้
ความรู้สึกถึงนัยยะของความ
เป็ น สถานที่ แสดงได้ จ าก
สถาปั ต ยกรรมที่ แ วดล้ อ ม
ถนน และลั ก ษณะบนพื้ น ที่
ได้แก่ วัส ดุประกอบ สี ขนาด
รู ป ท รง แ ล ะ พื้ น ผิ ว ก า ร
ป ร ะ ดั บ ด้ ว ย น้ ำ พุ ห รื อ
ประติมากรรม ส่งเสริมให้ผู้ใช้
มีความสนใจในพื้นที่มากขึ้น

ตารางที่ 3 แสดงกรอบแนวคิดด้านรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์
ความหมาย
ประกอบด้วย
แนวคิดที่อ้างอิงมา
รูปแบบการ
คุณสมบัติย่อย
ใช้พื้นที่ว่าง
1. ความ
หลากหลาย
ของผู้ใช้งาน

มี ก ารใช้ ง านร่ ว มกั น
ของผู้ ค น ที่ มี ความ
แตกต่างกัน และเอื้อ
ให้ เกิ ด การใช้ ง านได้
อย่างเท่าเทียมกัน

1. เพศ
2. วัย
3. ประเภทผู้ใช้
4. กลุ่มผู้ใช้

Jacob (1961) การส่งเสริมให้
คนทุ กเพศ ทุ กวั ย ออกมาใช้
ชี วิ ต บนถนน บาทวิ ถี และ
สวนสาธารณะ จะทำให้ เกิ ด
ปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน
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รูปแบบการใช้
พื้นที่ว่าง

2. ความ
หลากหลาย
ของเวลา

3. ความ
หลากหลาย
ของกิจกรรม

ความหมาย

สามารถใช้ งานอยู่ บน
พื้นที่ในช่วงเวลาต่างๆ
ได้ อย่ างอิ สระเสรี ซึ่ ง
จะเกิ ดกิ จ กรรม ที่
แตกต่ า งกั น ตามวั น
เวลาและสัปดาห์
เมื่ อ มี ผู้ ใ ช้ ง าน และ
เวลาใช้งานที่แตกต่าง
กั น ก็ อ าจทำให้ เกิ ด
กิ จ ก ร ร ม ห ล า ย
ประเภทที่แตกต่างกัน
ไปตามวัตถุประสงค์

ประกอบด้วย
คุณสมบัติย่อย

1. ประเภทวันที่ใช้งาน
2. ช่วงเวลา
3. การใช้เวลาบนพื้นที่ว่าง

1. กิจกรรมจำเป็น
2. กิจกรรมทางเลือก
3. กิจกรรมทางสังคม

แนวคิดที่อ้างอิงมา

Golledge and Stimson (1997)
กิ จ กรรมของคนในชุ ม ชนมี
หลายระดับ ความแตกต่างของ
วัน เวลา สัปดาห์ และฤดูกาล
จะทำให้กิจกรรมที่เกิดขึ้ นบน
พื้นที่ว่างมีความหลากหลาย
Gehl (1987) ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างผู้คนกับพื้นที่ต่างๆ ถือ
เป็น การสร้างประสบการณ์ ที่
น่าสนใจ พื้นที่มีการสัญจรผ่าน
มากจะเกิ ด การซ้ อ นทั บ ของ
กิจกรรมขึ้นอย่างหลากหลาย

ตารางที่ 4 แสดงกรอบแนวคิดด้านปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ
ปัจจัยอื่นๆ
1. ความ
หนาแน่น
ประชากร

ความหมาย
จำนวนประชากรต่ อ
พื้ นที่ (คน/ตร.กม.)
โดยเปรียบเทียบแต่ละ
ชุ มชน หากมี จำนวน
มากก็อาจส่งผลให้เกิด
การใช้งานบนพื้นที่ว่าง
2. กิจกรรม กิ จ กรรมการค้ า ขาย
ทางเศรษฐกิจ หรือกิจกรรมที่มีผู้คน
และสังคม
ร ว ม ตั ว กั น เ พื่ อ
แสดงอ อก ท าง
ประเพณี วั ฒ นธรรม
แ ล ะ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ปฏิสัมพัน ธ์ทางสังคม
ขึ้นในพื้นที่ว่าง

ประกอบด้วยคุณสมบัติย่อย
แนวคิดที่อ้างอิงมา
กาญจน์ นที วุ ฒิ กุ ล (2550)
ความหนาแน่นประชากรมาก
มี ผ ลต่ อ การเกิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์
ทางสังคม จะสร้างโอกาสให้มี
ผู้เข้าใช้พื้นที่ว่างมากยิ่งขึ้น
1. เป็นแหล่งท่องเที่ยว
2. หาบเร่แผงลอย
3. ถนนคนเดิน,ตลาดแบพื้น
4. สถานีขนส่ง
5. โรงแรม อพาร์ทเมนท์
6. ธนาคาร
7. ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด
8. ร้านอาหาร
9. ร้านกาแฟ คาเฟ่
10. ใช้จัดกิจกรรมในเทศกาล
11.มีการรวมกลุ่มทางสังคม

เว็บไซน์ Good Walk สถานที่
ที่เป็นเป้าหมายของการเดินใน
ชีวิตประจำวัน
Lennard (1995) พื้ น ที่ ว่ างที่
ถู ก ใช้ โ ด ย ค น ใน ชุ ม ช น
ผสมผสานของการใช้ งานบน
พื้ น ที่ เดิ ม ตามฤดู ก าลและ
ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
ถื อ เป็ น เอกลั ก ษณ์ เฉพาะตั ว
สร้างความมีชีวิตชีวาให้เมือง
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3.1.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

ภาพที่ 10 แสดงตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.1.3 การกำหนดขอบเขต
3.1.3.1. การคัดเลือกพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ว่างสาธารณะ
งานวิจัยนี้เลือกพื้นที่ศึกษาย่านเมืองเก่าสงขลา เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลาง
ของภาคใต้ที่ มีประวัติการตั้งถิ่นฐานมาอย่ างช้านาน มีวิถีชีวิตดั้ง เดิมที่ ผสมผสานระหว่างเชื้อชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรม มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างหลากหลายประเภท ได้แก่ ย่านที่อยู่อาศัย ย่าน
การค้า และย่านเมืองเก่า ทำให้เกิดการใช้งานของคนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ตลอดทั้งวัน ซึ่งปัจจุบัน
ถูก กำหนดเป็ นเมือ งอนุรั กษ์ แ ละส่ ง เสริม ให้ เป็ น เมื อ งมรดกโลก อีก ทั้ ง ยัง ได้รับ การส่ ง เสริ มให้ เกิ ด
กิจกรรมในย่านเมืองเก่าขึ้นอย่างหลากหลาย ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
โดยอ้ า งอิ ง เกณฑ์ ในการคั ด เลื อ กพื้ น ที่ ว่ า งสาธารณะ จากการศึ ก ษาของ
สิทธิพร ภิรมย์รื่น (2556) ประกอบด้วย 5 ข้อ ได้แก่
1. การเป็นพื้นที่แบบถาวร (Permanent Place) คือ มีพื้นผิวที่อยู่ในสภาพที่
มั่นคงแข็งแรง สามารถใช้งานได้ในทุกฤดูกาล
2. มีขนาดและขอบเขตที่ชัดเจน (Well-defined Place) คือ เกิดจากการปิด
ล้อมด้วยถนน หรืออาคารโดยรอบ ซึ่งจะส่งผลต่อการมองเห็นและการรับรู้ของผู้ใช้งาน
3. เอื้ อ ให้ ผู้ ค นทุ ก ระดั บ สามารถเข้ า ไปใช้ ง านได้ อ ย่ า งเสรี ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่
สาธารณะประโยชน์ ที่สามารถเข้าใช้งานได้หลายช่วงเวลา โดยไม่มีค่าบริการ
4. มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรือ ปรั บ ปรุง ให้ อ ยู่ ในสภาพดี อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง (WellKeeping Place) คือ ได้รับการดูแลและสนับสนุนให้พื้นที่มีความสะอาด ปลอดภัย และพร้อมรองรับ
ต่อการใช้งาน
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5. เป็นพื้นที่ที่รู้จักกันโดยทั่วไป (Well-know Place) คือ ได้รับความนิยมใน
การใช้งานของคนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ อย่างหลากหลายวัตถุประสงค์
จากการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ว่างสาธารณะในย่านเมืองเก่า
สงขลา พบว่ามีพื้นที่ว่างสาธารณะตามเกณฑ์การคัดเลือก ที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 24 แห่ง (แสดงในภาพ
ที่ 11 ) ผู้วิจัยได้ ประยุกต์การจำแนกพื้ นที่ว่างสาธารณะด้วยลักษณะประโยชน์ ใช้สอยของ ปราณระฟ้ า
พรหมประวัติ (2550) ให้สอดคล้องกับบริบทย่านเมืองเก่า เพื่อง่ายต่อการศึกษา มี 4 ประเภท ดังนี้
1) พื้ นที่ว่างสาธารณะประเภทลานวัด (Temple Court) เป็นพื้น ที่ว่างเพื่ อ
การใช้งานขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณศาสนสถาน
2) พื้นที่ว่างสาธารณะประเภทลานสถานที่สำคัญ (Public Space) เป็นพื้นที่
ว่างเพื่อการใช้งานขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในสถานที่สำคัญ
3) พื้นที่ว่างสาธารณะประเภทเส้นทางถนน (Street ) เป็นพื้นที่ว่างใช้ง าน
เพื่อรองรับการสัญจรของยานพาหนะและการเดินเท้า
4) พื้ น ที่ ว่ างสาธารณะประเภทสวนสาธารณะและพื้ น ที่ ริม น้ ำ (Park and
Water Front) เป็นพื้นที่ว่างใช้งานเพื่อการพักผ่อน นันทนาการและส่งเสริมทัศนียภาพที่ดีให้แก่เมือง

ภาพที่ 11 ตำแหน่งพื้นที่ว่างสาธารณะในขอบเขตย่านเมืองเก่าสงขลา
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3.1.3.2. กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย เนื่องงานวิจัยนี้สังเกตการณ์การใช้งานจริงบนพื้นที่
ว่างสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างจึงเป็นผู้ที่สัญจรผ่านด้วยการเดินเท้าหรือแวะทำกิจกรรม และผู้ที่เข้ามาใช้
งานบนพื้นที่ว่างสาธารณะอย่างมีเป้าหมาย โดยไม่จำกัดจำนวนในแต่ละวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 -20.00 น.
3.2 กระบวนการวิจัย
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ว่างสาธารณะ พัฒนาการ
การใช้พื้น ที่ว่างของต่างประเทศและในประเทศ ความหมาย ความสำคัญ ของพื้ นที่ ว่างสาธารณะ
กิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ว่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ และศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์คุณภาพของพื้นที่ว่าง โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือวิชาการ รายงานการศึกษา
และงานวิจัย รวมทั้งการค้นคว้าจากสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย
2. คัดเลือกพื้นที่ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา ประวัติการตั้ง ถิ่นฐาน
ลักษณะทางกายภาพของย่านเมืองเก่าสงขลา ได้แก่ ลักษณะการใช้ประโยชน์อาคาร ความหนาแน่น
มวลอาคารและพื้นที่ว่าง โครงข่ายเส้นทางสัญจร ความหนาแน่นประชากร ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
3. สำรวจตำแหน่งของพื้นที่ว่างสาธารณะที่ตั้งอยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษา แล้วนำมาจำแนก
ประเภทตามลักษณะประโยชน์ใช้สอย
4. สำรวจและบันทึกข้อมูลคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะใน 6 ประเด็น ที่
ตั้งสมมติฐาน เข้าสู่กระบวนการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ แล้ว นำคะแนนที่ได้มาจัดระดั บ
คุณภาพคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะแต่ละแห่ง
5 สำรวจปริมาณผู้ใช้งานบนพื้นที่ว่าง ตามช่วงเวลาต่างๆ ของวัน และรูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง
สาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ รวมคะแนนที่ได้ แล้วนำมาจัดระดับคุณภาพรูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง
สาธารณะของพื้นที่ว่างสาธารณะแต่ละแห่ง
6 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ กับรูปแบบ
การใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ และปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผล ด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์
เชิงสถิติ และวิธีการซ้อนทับแผนที่ (Over Lay)
7 สรุป ผลการศึ กษา และเสนอแนะแนวทางการปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ว่างสาธารณะอย่างอเนก
ประโยชน์
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ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นที่ว่างสาธารณะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ว่างสาธารณะ

คำถามการวิจัย: 1. พื้นที่ว่างสาธารณะที่มีรูปแบบการใช้พื้นที่อย่างอเนกประโยชน์ในย่านเมืองเก่าสงขลา ประกอบด้วยคุณสมบัติ
ด้านกายภาพอย่างไร
2. คุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะกับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ จะมีความสัมพันธ์กันระดับใด
สมมติฐานการวิจัย: 1. พื้นที่ว่างสาธารณะที่มีรูปแบบการใช้งานอย่างหลากหลายและปริมาณผู้ใช้งานสูง ควรมีคุณสมบัติ
ด้านกายภาพ 6 ข้อ ได้แก่ การมีพื้นที่เชื่อมต่อ การใช้ประโยชน์อาคาร วิธีการเข้าถึงที่หลากหลาย สามารถ
มองเห็นและเข้าถึงได้หลายทิศทาง มีสิ่งอำนวยความสะดวก และมีความโดดเด่นของพื้นที่
2. คุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ กับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ มีความสัมพันธ์กันสูง

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานย่านเมืองเก่าสงขลา

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่
ว่างสาธารณะ
- แนวคิดกิจกรรมที่เกิด
บนพื้นที่ว่างสาธารณะ
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
รูปแบบการใช้พื้นที่วา่ ง

สำรวจพื้นที่วา่ งสาธารณะในย่านเมืองเก่า
สงขลา

ตัวแปรตามวัตถุประสงค์
เก็บข้อมูลรูปแบบการ
ใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ
- ความหลากหลาย
ผู้ใช้งาน
- ความหลากหลายเวลา
- ความหลากหลาย
กิจกรรม
- ปริมาณผู้ใช้งาน

สร้างกรอบแนวคิด
เครื่องมือในการวิจัย

เก็บข้อมูลคุณสมบัติด้าน
กายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ
- พื้นที่เชื่อมต่อ
- การใช้ประโยชน์อาคาร
- วิธีการเข้าถึง
- การมองเห็นและเข้าถึงได้
- สิ่งอำนวยความสะดวก
- ความโดดเด่นของพื้นที่

ปัจจัยอื่นๆ
ที่มีผล

- ความหนาแน่น
ประชากร

- กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่าง
กับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ภาพที่ 12 แสดงกระบวนการวิจัย
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ผู้วิ จัย ได้ อ อกแบบเครื่ องมื อ ในการสำรวจและวิธี การประเมิ น มาจากการรวบรวมทฤษฎี
แนวคิด และงานวิจัย ผ่านการตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้วิจัยและนักวิชาการในท้องถิ่น เพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจในการตีความ และด้านภาษาที่ใช้สื่อความหมาย ในขั้นตอนระหว่างการลงพื้นที่
ผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัย ได้บันทึกข้อมูลที่พบลงในแบบสำรวจ อีกทั้งยังให้ผู้ใช้งานในพื้นที่ว่างสาธารณะ
ทำการบันทึกข้อมูลร่วมด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ และความเข้าใจข้อมูลที่ตรงกัน ป้องกันความ
อคติของผู้วิจัย
ตารางที่ 5 แสดงกระบวนการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
ข้อมูลที่ต้องการ
เครื่องมือการวิจัย
ผลที่ต้องการ
และวิธีการเก็บข้อมูล
1. เพื่ อศึ กษาคุ ณสมบั ติ 1 การมีพื้นทีเ่ ชื่อมต่อ
1.แบบสำรวจคุณสมบัติ ทำให้ทราบ
ด้ านกายภาพของพื้ นที่ 2 การใช้ประโยชน์อาคาร ด้านกายภาพของพื้นที่ว่าง -ประเภทของพื้นที่ว่างใน
ว่างสาธารณะในเมืองเก่า 3 วิธกี ารเข้าถึง
2.ตารางให้คะแนน
เมืองเก่าสงขลา
4 การมองเห็นและเข้าถึง
สงขลา
คุณสมบัติด้านกายภาพ -คุณสมบัติด้านกายภาพ
ได้
5.สิ่งอำนวยความสะดวก 3.ถ่ายภาพและจดบันทึก ของแต่ละพื้นที่
6.ความโดดเด่นของพื้นที่ ลงบนแผนที่
2. เพื่อศึกษารูปแบบการ 1.รูปแบบการใช้งานที่
ใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ หลากหลาย ได้แก่ ผู้ใช้งาน
อย่างอเนกประโยชน์
เวลา และกิจกรรม
2 ปริมาณผู้ใช้งานบน
พื้นที่ว่าง

1.แบบสำรวจและ
สังเกตการณ์รูปแบบการ
ใช้งาน
2.ถ่ายภาพและจดบันทึก
ข้อมูล

3. เพื่อวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่าง
คุณสมบัติด้านกายภาพ
กับรูปแบบการใช้พื้นที่
ว่างสาธารณะอย่างอเนก
ประโยชน์

เปรียบเทียบข้อมูลด้วย
โปรแกรมการวิเคราะห์เชิง
สถิติ และการซ้อนทับแผน
ที่ (Over Lay)

ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณสมบัติด้านกายภาพ
กับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง
สาธารณะอย่างอเนก
ประโยชน์

3.การตั้งจุดนับคนบนพื้นที่ว่าง

ทำให้ทราบความ
หลากหลายของผู้ใช้งาน
เวลา และกิจกรรมที่
เกิดขึ้นบนพื้นที่ว่างแต่
ละแห่ง
ทำให้ทราบค่า
-ความสัมพันธ์
คุณสมบัติด้านกายภาพ
กับรูปแบบการใช้พื้นที่
ว่าง ในภาพรวม
--ความสัมพันธ์
คุณสมบัติด้านกายภาพ
แต่ละประเด็นกับ
รูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง
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3.3.1 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
3.3.1.1 แบบสำรวจคุ ณ สมบั ติ ด้ านกายภาพ โดยผู้ วิ จั ยได้ ลงสำรวจพื้ นที่ และบั นทึ ก
ข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง ลงในตารางบันทึกผล แบ่งเป็น 6 ประเด็น ที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษามา
จากทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย ว่าด้วยลักษณะของพื้นที่ว่างสาธารณะที่ดีจะสนับสนุนให้เกิดการใช้
งานได้อย่างหลากหลาย (แสดงในภาพที่ 13) ประกอบด้วยคุณสมบัติย่อย ดังนี้
1. การมีพื้นที่เชื่อมต่อ ประกอบด้วย ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนสาย
ย่อย/ตรอก ใกล้จุดตัดเส้นทางการสัญจร โครงข่ายบาทวิถี และเชื่อมต่อท่าน้ำ
2. การใช้ประโยชน์ อาคารใกล้เคียง ประกอบด้วย พาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม สถานที่ราชการ ศาสนสถาน คลังสินค้าท่าเรือ และพื้นที่นันทนาการ
3. วิธีการเข้าถึง ประกอบด้วย การเดินเท้า จักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์
ส่วนตัว และรถโดยสารประจำทาง
4. การมองเห็นและเข้าถึงได้ เป็นทิศทางที่ผู้คนภายนอกสามารถมองเห็นและ
เข้าสู่พื้นที่ว่างได้ ประกอบด้วย ทิศเหนือ ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก และทิศใต้ ซึ่งการสำรวจจากทั้ง
4 ทิศนี้ จะนำไปสู่เกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ (แสดงในตารางที่ 8)
5. สิ่งอำนวยความสะดวก ที่มีอยู่ในพื้นที่ว่าง ประกอบด้วย เก้าอี้นั่งเล่น ป้าย
บอกทาง อุปกรณ์ออกกำลังกาย ห้องน้ำสาธารณะ ที่จอดรถยนต์ ถังขยะ ไฟส่องสว่าง ทางลาดเพื่อคน
พิการ ป้อมยาม และไม้ยืนต้นให้ร่มเงา
6. ความโดดเด่นของพื้นที่ ประกอบด้วย อาคารตกแต่งด้วยสีสันหรือภาพวาด
มีองค์ประกอบที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วัสดุพื้นผิวมีความแตกต่าง การเปลี่ยนระดับพื้น และมี
ประติมากรรมในพื้นที่
3.3.1.2. แบบสำรวจกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยผู้วิจั ยได้ลงสำรวจพื้นที่และ
บันทึกข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง แบ่งเป็น 2 ประเด็น ที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษามาจากทฤษฎี แนวคิด
และงานวิจัย (แสดงในภาพที่ 14) ประกอบด้วยประเด็นดังนี้
1. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยว หาบเร่แผงลอย ถนน
คนเดิน,ตลาดแบพื้น สถานีขนส่ง โรงแรม อพาร์ทเมนท์ ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ร้านอาหาร และ
ร้านกาแฟคาเฟ่
2. กิจกรรมทางสังคม ประกอบด้วย ใช้จัดกิจกรรมในเทศกาล และมีการรวมกลุ่ม
ทางสังคม
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ภาพที่ 13 แบบสำรวจคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ

ภาพที่ 14 แบบสำรวจกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นที่ว่างสาธารณะ
3.3.1.3. แบบสำรวจและสั ง เกตการณ์ รู ปแบบการใช้ พื้ นที่ ว่ างสาธารณะอย่ างอเนก
ประโยชน์ โดยใช้วิธีสังเกตการณ์ประกอบการสัมภาษณ์ ผู้ใช้งาน ถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลตามสภาพ
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ความเป็นจริง แต่ละพื้นที่ว่างมีรูปแบบการใช้พื้นที่แตกต่างกัน จึงแยกเก็บข้อมูลตามวันทำงาน และ
วันหยุดสุดสัปดาห์ หากพื้นที่ว่างมีองค์ประกอบตามที่กำหนด จะแสดงเครื่องหมาย / และหากไม่มีก็
จะไม่แสดงเครื่องหมาย ประกอบด้วยประเด็นดังนี้
1. ความหลากหลายของผู้ใช้งาน
1) เพศ ประกอบด้วย เพศชาย เพศหญิง
2) วัย ประกอบด้วย เด็ก ต่ำกว่า 15 ปี วัยรุ่น 15-23 ปี วัยทำงาน 24-59
ปี และผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
3) ประเภทผู้ใช้ ประกอบด้วย คนในพื้นที่ คนนอกพื้นที่ และคนต่างชาติ
4) กลุ่มผู้ใช้ ประกอบด้วย ส่วนบุคคล กลุ่มผู้ใช้ 2-4 คน และกลุ่มผู้ใช้ 5 คน
ขึ้นไป (หมู่คณะ)
2. ความหลากหลายของเวลา
1) วัน ประกอบด้วย วันทำงาน (จันทร์-ศุกร์) วันสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์)
2) ช่วงเวลา ประกอบด้วย ช่วงเช้า 8.00-11.00 น. ช่วงเที่ยง 11.00-14.00 น.
ช่วงเย็น 14.00-17.00น. ช่วงค่ำ 17.00-20.00 น.
3) การใช้เวลาบนพื้นที่ว่าง ประกอบด้วย ระยะเวลาสั้นๆ (ใช้เวลา 1-30 นาที)
และระยะเวลานาน (ใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไป)
3. ความหลากหลายของกิจกรรม
1) กิจกรรมจำเป็น คือ กิจกรรมที่ผู้คนต้องทำโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ประกอบด้วย เดินผ่านไปยังพื้นที่อื่น มาเรียนมาทำงาน มาขายของ และนั่งรอคนรอรถ
2) กิจกรรมทางเลือก คือ กิจกรรมผู้คนจะลงมือทำด้วยความพึงพอใจ ไม่มี
การบังคับ ประกอบด้วย ออกกำลังกายวิ่งเล่น ชมวิวถ่ายภาพ นั่งเล่น และแวะซื้อของ/ทานอาหาร
3) กิจกรรมทางสังคม ประกอบด้วย ตักบาตรไหว้พระ ชมการแสดง นั่ง/
ยืนมองดูผู้คน และจับกลุ่มพูดคุยกัน
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ระดับคุณภาพ

จับกลุ่มพูดคุยกัน

ชมการแสดง

นั่ง,ยืนมองผู้คน

กิ จ กร ร มทางสั งคม

ตักบาตร, ไหว้พระ

นั่งเล่น

ซื้อของ, ทานอาหาร

ออกกาลังกาย, วิ่งเล่น

หลากหลายกิ จ กร ร ม
กิ จ กร ร มทางเลื อ ก

ชมวิว, ถ่ายภาพ

ขายของ

นั่งพักรอคน, รอรถ

เดินผ่านไปยังพืน้ ทีอ่ ื่น

กิ จ กร ร มจาเป็ น

มาเรียน, มาทางาน

ระยะเวลาสั้นๆ

ระยะเวลานาน

เย็น

ค่า

2-4 คน

ชาวต่างชาติ

บุคคล

คนในพืน้ ที่

คนนอกพืน้ ที่

วัยทางาน

ผู้สูงอายุ

เด็ก

วัยรุ่น

หญิง

ชาย

ในย่านเมืองเก่าสงขลา

ประเภทพืน้ ที่

รู ปแบบการ ใช้ งานพื้ น ที่ ว่ างสาธาร ณะ
หลากหลายเวลา
ช่ ว งเวลา
การ ใช้ เ วลา

กลุ่ มผู้ใ ช้

เช้า

หลากหลายผู้ใ ช้ งาน
ปร ะเภทผู้ใ ช้

เทีย่ ง

วั ย

5 คนขึ้นไป (หมูค่ ณะ)

พืน้ ทีว่ ่างสาธารณะ

เพศ

รวมคะแนน (30 คะแนน)

ตารางที
่ 6 แบบสำรวจและสังเกตการณ์รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์
ตารางที่_ แบบบันทึกรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลา ตามวัน ................................

1. ลานวัดโพธิ์ปฐมาวาส

ลานวัด

2. ลานวัดมัชฌิมาวาส
3. ลานวัดดอนแย้
4. ลานวัดเลียบ
5. ลานวัดยางทอง

ลานสถานทีส่ าคัญ

6. ลานวัดดอนรัก
7. ลานศาลหลักเมือง
8. ลานมัสยิดบ้านบน
9. ลานพิพธิ ภัณฑ์
10. ลานคลองขวาง
11. ถนนพัทลุง
12. ถนนนครนอก

เส้นทางถนน

13. ถนนรามัญ
14. ถนนนครใน
15. ถนนนางงาม
16. ถนนคนเดินสงขลา
17. ถนนหน้าตลาดทรัพย์สิน

สวนและพืน้ ทีร่ ิมน้า

18. ถนนรามวิถี
19. สวนหลังกาแพงเมือง
20. สวนข้างคิวรถ
21. ท่าน้าศักดิส์ ิทธิ์พทิ ักษ์
22. ท่าน้าสุกี้นครใน
23. ท่าน้าโรงสีแดง
24. ท่าน้าพุทธรักษา
ร วม

3.3.1.4 แบบบันทึกปริมาณผู้ใช้งาน เนื่องจากพื้นที่ว่างสาธารณะแต่ละแห่งมีปริมาณผู้ใช้งาน
มากที่สุด และน้อยที่สุด แตกต่างกันตามช่วงเวลาต่างๆ จึงกำหนดให้ตั้งจุดนับปริมาณผู้ใช้งานประจำแต่ละ
พื้นที่ว่างสาธารณะในตลอดทั้งวัน และจดบันทึกตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ 4 ช่วง ดังนี้ ช่วงเช้า เวลา 8.00-11.00
น. ช่วงเที่ยง เวลา 11.00-14.00 น. ช่วงเย็น เวลา 14.00-17.00 น. และช่วงค่ำ เวลา 17.00-20.00 น. เพื่อ
นำมาหาค่าเฉลี่ย คน/ช่วงเวลา ทำให้ทราบถึงช่วงเวลาที่คนนิยมมาใช้พื้นที่ และพื้นที่ว่างที่คนนิยมมาใช้
ตารางที่ 7 แสดงตัวอย่างบางส่วนของแบบบันทึกปริมาณผู้ใช้งานบนพื้นที่ว่างสาธารณะ

ลานวัด

1. ลานวัดโพธิ์ปฐมาวาส
2. ลานวัดมัชฌิมาวาส
3. ลานวัดดอนแย้
4. ลานวัดเลียบ
5. ลานวัดยางทอง
6. ลานวัดดอนรัก

เฉลี่ย คน/ช่วงเวลา

รวม (คน/วัน)

17.00-20.00 น.

14.00-17.00 น.

11.00-14.00 น.

พื้นที่ว่างสาธารณะ
ในย่านเมืองเก่า

8.00-11.00 น.

ประเภทพื้นทีว่ ่าง

ปริมาณผู้ใช้ ในแต่ละช่วงเวลา
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3.3.2 เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. แบบประเมิ น คุ ณ สมบั ติ ด้ า นกายภาพ เป็ น การกำหนดเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน
คุณสมบัติด้านกายภาพที่ได้จากการสำรวจ ทั้ง 6 ประเด็น มีค่าน้ำหนักที่เท่ากันเนื่องจากแต่ละพื้นที่
ว่างจะมีองค์ประกอบและความโดดเด่นที่ แตกต่างกัน จึง มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ เป็นบรรทัดฐาน
เดียวกันในทุกพื้นที่ ว่าง คิดเป็นคะแนนเต็มประเด็นละ 5 คะแนน เพื่อนำไปสู่การจัดระดับคุณภาพ
ของพื้นที่ว่างสาธารณะ
ตารางที่ 8 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ
คุณสมบัติ
ด้านกายภาพ
1. การมีพื้นที่
เชื่อมต่อ

ประกอบด้วยคุณสมบัติย่อย
1. เชื่อมต่อถนนสายหลัก
2. เชื่อมต่อถนนสายรอง
3. เชื่อมต่อถนนสายย่อย
4. ใกล้จุดตัดเส้นทางสัญจร
5. โครงข่ายบาทวิถี (ฟุตบาท)
6. เชื่อมต่อท่าน้ำ

2. การใช้
ประโยชน์
อาคาร

1. พาณิชยกรรม
2. ที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม
3. ที่อยู่อาศัย
4. สถานที่ราชการ
5. ศาสนสถาน
6. คลังสินค้า,ท่าเรือ
7. พื้นที่นันทนาการ

3.วิธีการเข้าถึง

1. เดินเท้า
2. จักรยาน
3. จักรยานยนต์
4. รถยนต์ส่วนตัว
5. รถโดยสารประจำทาง
1. มองเห็นและเข้าถึงได้ 4 ทิศทาง
2. มองเห็นและเข้าถึงได้ 3 ทิศทาง
3. มองเห็นและเข้าถึงได้ 2 ทิศทาง
4. มองเห็นได้มากกว่า 1 ทิศทาง แต่
เข้าถึงได้ทิศทางเดียว
5. มองเห็นและเข้าถึงได้ 1 ทิศทาง

4. การมองเห็น
และเข้าถึงได้

เกณฑ์การให้คะแนน
ให้ ค่ า คะแนนมากสำหรั บ พื้ น ที่ ว่ า งสาธารณะที่ มี
โครงข่ า ยเส้ น ทางเชื่ อ มต่ อ กั บ บริ เวณอื่ น ได้ อ ย่ า ง
สะดวก และหลากหลายเส้นทาง ซึ่งสามารถเชื่อมโยง
พื้ น ที่ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ แยกย่ อ ยจนถึ ง ระดั บ เมื อ ง และ
สามารถดึงดูดให้เกิดกิจกรรมจากกลุ่มคนหลากหลาย
ประเภท
ให้ ค่ า คะแนนมากสำหรั บ พื้ น ที่ ว่ า งสาธารณะที่ มี
อาคารใกล้เคียงหลากหลายประเภท จากการที่คนมา
ทำกิจกรรมในอาคารนั้นๆ จะดึงดูดให้ค นมาใช้งาน
พื้นที่ว่างสาธารณะมากขึ้นด้วย

ให้ค่าคะแนนมากสำหรับพื้นที่ว่างสาธารณะที่เอื้อให้
คนเดิ น ทางเข้ ามาใช้ พื้ น ที่ ว่า งได้ อ ย่ างหลากหลาย
รูปแบบ ไม่เพียงแค่ยานพาหนะ แต่ต้องอำนวยความ
สะดวกในการเดินเท้าและมีระบบขนส่งมวลชนด้วย
ให้ ค่ า คะแนนมากสำหรั บ พื้ น ที่ ว่ า งสาธารณะที่
สามารถเชื่อมต่อการมองเห็นและเข้าถึงจากภายนอก
ได้อย่างหลากหลายทิศทาง ซึ่งจะทำให้ผู้ค นรู้สึกถึง
ความปลอดภัย มากกว่าพื้นที่ที่ถูกปิดล้อม อีกทั้งยัง
ช่วยให้การสัญจรของคนที่เข้ามาใช้พื้นที่ว่างเป็นไปได้
อย่างคล่องตัว ไม่จำกัดทิศทาง เอื้อให้เกิดการใช้พื้นที่
อย่างหลากหลาย
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ตารางที่ 8 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ (ต่อ)
คุณสมบัติ
ประกอบด้วยคุณสมบัติย่อย
ด้านกายภาพ
5. สิ่งอำนวย 1. เก้าอี้นั่ง
ความสะดวก 2. ป้ายบอกทาง
3. อุปกรณ์ออกกำลังกาย
4. ห้องน้ำสาธารณะ
5. ที่จอดรถยนต์
6. ถังขยะ
7. ไฟส่องสว่าง
8. ทางลาดเพื่อคนพิการ
9. ป้อมยาม
10. ไม้ยืนต้นให้ร่มเงา
6. ความโดด 1. อาคารแวดล้ อ มตกแต่ ง ด้ ว ย

เด่นของพื้นที่ สีสันหรือภาพวาดบนผนัง
2. มีองค์ประกอบที่แสดงถึง
ประวัติศาสตร์
3. วัสดุปูพื้นมีความแตกต่าง
4. มีการเปลี่ยนระดับพื้น

เกณฑ์การให้คะแนน
ให้ค่าคะแนนมากสำหรับพื้นที่ว่างสาธารณะที่มีสิ่ง
อำนวยความสะดวก เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งานได้อย่างหลากหลายด้าน ได้แก่ ด้าน
ความสะดวกสบาย ด้านความปลอดภัย และด้าน
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำกิจ กรรมของผู้คน
ทุกเพศ ทุกวัย

ให้ค่าคะแนนมากสำหรับพื้น ที่ว่างสาธารณะที่มี
ลักษณะเฉพาะ มีความสวยงาม โดดเด่น ทำให้
ผู้คนจดจำได้ง่ายและเกิดความรู้สึกอยากเข้าไปใช้
งาน เอกลั ก ษณ์ ข องพื้ น ที่ อ าจเกิ ด จากการที่
ผู้ออกแบบสรรค์ส ร้างขึ้น หรือเป็ น ไปตามบริบ ท
แวดล้อมของพื้นที่ว่างเอง

5. การตกแต่งด้วยประติมากรรม

2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ วิเคราะห์ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์
สัน (Pearson Correlation Coefficient) เป็ น วิธี ก ารวั ด ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง เส้ น ระหว่ างตั ว แปรเชิ ง
ปริมาณ 2 ตัว เพื่อบรรยายให้ทราบถึงทิศทางความสัมพันธ์ มีสูตรที่ใช้ในการคำนวณดังนี้

ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ที่ ไ ด้ มี ค่ า ตั้ ง แต่ -1.00 ถึ ง +1.00 อธิ บ ายได้ ดั ง นี้
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550)
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1. ค่า R เป็นบวก และมีค่าใกล้ 1 หมายถึง ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์กันมาก
ในรูปเชิงเส้น และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ ถ้าตัวแปรหนึ่งมีค่าเพิ่มขึ้น อีกตัวแปรหนึ่ง
จะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย หรือ ถ้าตัวแปรหนึ่งมีค่าลดลง อีกตัวแปรหนึ่งจะมีค่าลดลงด้วย
2. ค่า R เป็นลบ และมีค่าใกล้ -1 หมายถึง ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์กันมาก
ในรูปเชิงเส้นในทิศทางตรงข้ามกัน คือ ถ้าตัวแปรหนึ่งมีค่าเพิ่มขึ้น อีกตัวแปรหนึ่งจะมีค่าลดลง หรือ
ถ้าตัวแปรหนึ่งมีค่าลดลง อีกตัวแปรหนึ่งจะมีค่าเพิ่มขึ้น
3. ค่า R เท่ากับศูนย์ หมายถึง ตัวแปร X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กัน
3.4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.1 ข้อมูลคุณสมบัติด้านกายภาพ
1. ข้อมูลด้านกายภาพในระดับสัณฐานของเมือง ได้แก่ ความหนาแน่นประชากร การใช้
ประโยชน์อาคาร โครงข่ายเส้นทางการสัญจร กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ
วิเคราะห์คุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ ด้วยการศึกษาเอกสารวิชาการ รายงานวิ จัย
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานท้องถิ่น และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต แสดงข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมใน
เชิงบรรยายและแผนที่
2. ข้อมูลด้านกายภาพในระดับพื้นที่ว่างสาธารณะ ในย่านเมืองเก่าสงขลา จำนวน 24
แห่ง โดยการลงภาคสนามสำรวจคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่าง 6 ประเด็น ตามสมมติฐานการ
วิจัย รวมถึงการบันทึกตำแหน่งสถานที่ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ทำการถ่ายภาพและบันทึก
ข้อมูลเชิงบรรยายตามสภาพความเป็นจริง
3.4.2 ข้อมูลรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ
1. ทำการบันทึกปริมาณผู้ใช้งานบนพื้นที่ว่างสาธารณะ ด้วยวิธีตั้งจุดนับประจำอยู่ใน
พื้นที่ว่าง ทั้ง 24 แห่ง โดยนับผู้ที่สัญจรผ่านด้วยการเดินเท้าหรือแวะทำกิจกรรม และผู้ที่เข้ามาใช้งาน
บนพื้นที่ว่างสาธารณะอย่างมีเป้าหมาย จดบันทึกตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ 4 ช่วง แบ่งเป็นวันทำงาน
และวันหยุดสุดสัปดาห์ (ดังตารางภาคผนวก ข) แล้วจึงนำมาหาค่าเฉลี่ย คน/ช่วงเวลา ทำให้ทราบถึง
ช่วงเวลาที่คนนิยมมาใช้พื้นที่ และทำให้ทราบถึงพื้นที่ว่างที่คนนิยมมาใช้
2. แบบสำรวจและสังเกตการณ์รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างอย่างอเนกประโยชน์ โดยผู้วิจัยได้
ลงพื้นที่สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation) และไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant
Observation) ประกอบการสัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่และผู้ใช้งานบนพื้นที่ว่าง เก็บข้อมูลตามวันที่
ดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวัน คือ วัน ทำงาน ในระหว่างวันอังคาร-พฤหัสบดี (ยกเว้นวันจันทร์และ
วันศุกร์ เนื่องจากเป็นวันเริ่มและสิ้นสุดการทำงานในสัปดาห์ อาจส่งผลต่อการใช้งานในพื้นที่ว่าง) และ
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วันหยุดสุดสัปดาห์ เสาร์-อาทิตย์ ทำการถ่ายภาพและจดบันทึกลงในแบบสำรวจที่มีโครงสร้าง ทำให้
ทราบถึงความหลากหลายผู้ใช้งาน เวลา และกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ว่าง
3.5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์คุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ ในย่านเมืองเก่าสงขลา นำข้อมูล
ที่ได้จากการสำรวจภาคสนาม เข้าสู่กระบวนการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด (ดังตารางที่ 10) คิดเป็น
คะแนนเต็มประเด็นละ 5 คะแนน ซึ่ง 6 ประเด็นที่นำมาวิเคราะห์จะให้ค่าน้ำหนักที่เท่ากัน นำคะแนน
รวมที่ได้ในแต่ละพื้นที่ว่าง (เต็ม 30 คะแนน) มาจั ดระดับคุณภาพเป็น 5 ระดับชั้น ได้แก่ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ด้วยวิธีการแจกแจงความถี่ ตามสูตรต่อไปนี้
อันตรภาคชั้น =

ค่าสูงสุด − ค่าต่ำสุด
จำนวนชั้น

พบว่า คะแนนสูงสุด มีคะแนนเท่ากับ 26 คะแนน ส่วนค่าต่ำสุดในที่นี้กำหนดใช้ค่า 1 คะแนน โดย
พิจารณาความเป็นไปได้ที่แต่ละพื้นที่จะได้คะแนนน้อยที่สุด และกำหนดจำนวนชั้น เป็น 5
ระดับชั้น ทำให้อันตรภาคชั้นมีค่าเท่ากับ 5
จึงนำมากำหนดค่าระดับคุณภาพในช่วงคะแนนต่างๆ ดังนี้
ระดับคุณภาพ 5 มีคุณสมบัติด้านกายภาพมากที่สุด ในช่วงคะแนน 26-30 คะแนน
ระดับคุณภาพ 4 มีคุณสมบัติด้านกายภาพมาก ในช่วงคะแนน 21-25 คะแนน
ระดับคุณภาพ 3 มีคุณสมบัติด้านกายภาพปานกลาง ในช่วงคะแนน 16-20 คะแนน
ระดับคุณภาพ 2 มีคุณสมบัติด้านกายภาพน้อย ในช่วงคะแนน 11-15 คะแนน
ระดับคุณภาพ 1 มีคุณสมบัติด้านกายภาพน้อยที่สุด ในช่วงคะแนน 1-10 คะแนน
2. วิเคราะห์รูปแบบการใช้พื้นที่ ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ นำข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตการณ์ คิดเป็ น คะแนนรวมในแต่ล ะพื้น ที่ ว่าง (เต็ม 30 คะแนน) มาจัดระดั บคุ ณ ภาพเป็ น 5
ระดับชั้น ด้วยวิธีการแจกแจงความถี่เช่นเดียวกันกับคุณสมบัติด้านกายภาพ แสดงผลด้วยแผนที่ระบุ
ตำแหน่งระดับคุณภาพรูปแบบพื้นที่ว่างสาธารณะ
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างกับรูปแบบการใช้พื้นที่
ว่างสาธารณะอย่ างอเนกประโยชน์ วิเคราะห์ ด้ว ยสั ม ประสิท ธิ์ สหสั ม พั น ธ์เพี ยร์ สัน เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างกับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่าง
อเนกประโยชน์ ที่เกิดขึ้นในวันทำงาน วันหยุดสุดสัปดาห์ และภาพรวม แสดงผลในตารางที่ 24
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4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอื่นๆ กับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนก
ประโยชน์ นำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลประชากร รวมถึงการสำรวจกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม วิเคราะห์ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และวิธีการซ้อนทับแผนที่ (Over Lay) ทำให้ค้นพบ
ปัจจัยอื่น ๆ นอกจากคุณ สมบัติ ด้านกายภาพที่อาจเกี่ ยวโยงกับ รูป แบบการใช้พื้ นที่ว่างอย่างอเนก
ประโยชน์
3.6. การสรุปผลการวิจัย
1. คุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะแต่ละแห่งในย่านเมืองเก่าสงขลา
2. รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์
3. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะกับรูปแบบการใช้
พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์
4. ระบุตำแหน่งพื้นที่ว่างที่มีความอเนกประโยชน์ นำไปสู่การเสนอแนะพื้นที่ตัวอย่าง พื้นที่
ควรปรับปรุง และแนวทางเบื้องต้นในการส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ว่างสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลา
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บทที่ 4
สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
บทที่ 4 เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลทางด้านกายภาพ ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของเมือง
สงขลา ส่ วนต่ อมาเป็ น การรวบรวมข้ อมู ลในระดั บ พื้ น ที่ศึ ก ษา เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการวิเคราะห์ ด้า น
กายภาพและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การสำรวจและจำแนกประเภทพื้นที่ว่างสาธารณะที่พบใน
พื้นที่ศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ประวัติความเป็นมาของเมืองสงขลา
4.2 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
4.2.1 พัฒนาการและข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
4.2.2 ลักษณะทางกายภาพ
4.2.3 ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
4.3 พื้นที่ว่างสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลา
4.3.1 พื้นที่ว่างสาธารณะประเภทลานวัด
4.3.2 พื้นที่ว่างสาธารณะประเภทลานสถานที่สำคัญ
4.3.3 พื้นที่ว่างสาธารณะประเภทเส้นทางถนน
4.3.4 พื้นที่ว่างสาธารณะประเภทสวนและพื้นที่ริมน้ำ
4.4 สรุปสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
4.1 ประวัติความเป็นมาเมืองสงขลา
เมืองสงขลาตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย เป็นเมืองท่าที่มี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานมายาวนาน เมื่อปี พ.ศ.1993 ปรากฏครั้งแรกใน
บันทึกของพ่อค้าและนักเดินเรือชาวอาหรับ-เปอร์เซีย ในชื่อเมือง “สิงหลา” ที่แปลว่า สิงห์ เนื่ องจาก
ได้แล่นเรือผ่านเข้ามาในทะเลสาบสงขลา แล้วมองเห็นเกาะหนูเกาะแมวในระยะไกล มีลักษณะคล้าย
สิง ห์ ส องตั ว หมอบเฝ้ า อยู่ ห น้ า ปากน้ ำทางเข้ าเมื อ งสงขลา อี ก ข้ อ สั น นิ ษ ฐานหนึ่ ง คื อ มาจากคำว่ า
“สิงขร” ที่แปลว่า ภูขา เมื่อชาวตะวันตกเข้ามาติดต่อค้าขายจึงมีการออกเสียงเพี้ยนเป็น “ซิงกอร่า”
จากนั้นก็ค่อยๆเพี้ยนเป็นคำว่า “สงขลา” ดังในปัจจุบั น (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจัง หวัด
สงขลา, 2560) พบหลัก ฐานโบราณสถาน และโบราณวั ตถุ ที่แ สดงว่าสงขลามีก ารตั้ง เมือ งมาแล้ ว
3 แห่ง ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในพุทธศตวรรษที่ 12-19 มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณชื่อ
ว่า “เมื องสทิงพระ” ตั้งอยู่บ นคาบสมุ ทรเล็กๆ ด้านตะวันออกติดทะเลอ่าวไทย ด้ านตะวันตกติ ด
ทะเลสาบ ชาวเมืองนับถือศาสนาพราหมณ์ เป็น เมืองท่าที่มีความเจริญ รุ่งเรืองและเป็นแหล่ง ผลิต
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เครื่องปั้ นดิน เผา (สุภาวดี เชื้อ พราหมณ์ , 2546) ต่อมาพุท ธศตวรรษที่ 19 เมืองสทิง พระล่ม สลาย
ปรากฏเป็นชุมชนใหม่บนที่ตั้งเดิม ชื่อว่า “เมืองพัทลุงที่พะโคะ” เจริญเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนา
ลัทธิลังกาวงศ์ จนในพุทธศตวรรษที่ 22 เกิดภัยคุกคามจากโจรสลัดมาเลย์อยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากไม่มี
กำแพงเมื องหรือ ปราการธรรมชาติใดๆ ป้ อ งกั น เมือ ง ชาวเมือ งจึง พากัน อพยพไปที่ บ้านบางแก้ ว
อำเภอเขาชัย สน จั งหวั ด พั ท ลุ ง และอี ก ส่ ว นอพยพไปที่ บ ริ เวณเชิ ง เขาแดงปากทะเลสาบสงขลา
กลายเป็น “เมืองสงขลาหัวเขาแดง” ซึ่งเป็ นเมืองสงขลาแห่ งแรก กำเนิ ดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา
(สงบ ส่งเมือง, 2523) บริเวณตำบลหัวเขาแดง อำเภอสิงหนครในปัจจุบัน ชาวเมืองส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม มีดาโต๊ะ โมกุล เชื้อสายมลายู เป็นผู้ปกครองเมือง เป็นเมืองท่าที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ด้านการค้ากับต่างประเทศ จนสามารถผลิตเงินตราขึ้นใช้เองเป็นสกุลเงิน “ซิงกอร่า” และได้ประกาศ
ตัวเป็น อิสระต่อกรุงศรีอยุธยา จนในปี พ.ศ. 2223 สมเด็จพระนารายณ์ ม หาราช จึงส่ง กองทั พมา
ปราบปรามและทำลายเมืองจนราบคาบ หลังจากที่เมืองฝั่งหัวเขาแดงถูกทำลายประชาชนจึงย้ายมา
ตั้งถิ่นฐานในบริเวณ “เมืองสงขลาฝั่งแหลมสน” ซึ่งเป็นเมืองสงขลาแห่งที่สอง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิง
เขา ด้านหน้าติดภูเขาและด้านหลังติดทะเลสาบสงขลา ต่อมาใน พ.ศ.2375 เนื่องจากพื้นที่ขาดแคลน
น้ำจืดและคับแคบยากต่อการขยายเมือง รัชกาลที่ 3 จึงโปรดให้ย้ายเมืองเป็นครั้งที่สามไปที่ “เมือง
สงขลาฝั่งบ่อยาง” บริเวณสันเนินทรายฝั่งตรงข้าม ปัจจุบันคือ ตำบลบ่อยาง เนื้อที่ประมาณ 750 ไร่

จังหวัดสงขลา

เทศบาลนครสงขลา

ภาพที่ 15 แสดงที่ตั้งเมืองโบราณสงขลาทั้ง 3 แห่ง
ที่มา: https://www.bloggang.com (2552)
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4.2 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
4.2.1 พัฒนาการและข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
เริ่มจากการย้ายเมืองมาที่สงขลาฝั่งบ่อยาง มีการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยพุทธเป็นชุมชน
แบบกระจายตัวไปบนพื้นที่ตอนใน จากนั้นชาวจีนก็ได้อพยพเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ตามด้วยชาวมุสลิม
ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการจัดพิธีสมโภชเสาหลักเมืองและสร้างกำแพงเมืองเพื่อป้องกันการถูกโจมตี
กำแพงมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาว 1,200 เมตร กว้าง 400 เมตร มีประตูเมืองโดยรอบ 10
ประตู ภายในกำแพงเมืองมีการจัดระเบียบพื้นที่โดยให้วัด ตลาดและที่อยู่อาศัยตั้งอยู่รวมกัน ในเวลา
ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 4 มีการเปิดประเทศเพื่อทำการค้าเสรีกับตะวันตก ทำให้สงขลาเป็นเมืองท่าการค้า
ที่รุ่งเรืองและแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญ รวมทั้งเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติ
ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมทั้งไทย-จีน-มุสลิม และฝรั่งเข้าไว้ด้วยกัน จนในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึง
รัชกาลที่ 6 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สงขลากลายเป็นที่ว่าการของมณฑลนครศรีธรรมราช
องค์ประกอบของสัณฐานเมืองจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไป กำแพงเมืองบางส่วนถูกรื้อถอนเพื่อสร้างถนน
นครนอก ที่อยู่อาศัยของชนชั้นปกครองทางทิศเหนือถูกเปลี่ยนให้เป็นอาคารราชการ มีการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการไปยังฝั่งทิศตะวันออก ซึ่ งได้แก่ โรงพยาบาล และโรงเรียน เพื่อ
รองรับการขยายตัวทางการค้า อีกทั้งยังมีการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงและเรือขนส่งสินค้าทางทิศ
ตะวันตกของพื้นที่ จึงเกิดการขนส่งสินค้าทั้งทางบกและทางทะเล อาคารถูกปรับปรุงจากที่อยู่อาศัย
มาเป็นที่อยู่อาศัยกึ่งค้าขายและบริการ ส่งผลให้พื้นที่ภายในเมืองมีเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองมาก เมืองเริ่มมี
การขยายตัวออกไปนอกขอบเขตกำแพงเมือง ต่อมาจึงมี การตัดเส้นทางถนนเพิ่มขึ้นหลายเส้นทางทำ
ให้เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างสะดวก ได้แก่ ถนนไทรบุรีซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมกับพื้นที่รอบนอกของเมือง
จนในปี พ.ศ. 2475 สมัยรัชกาลที่ 7 รัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงการปกครอง ยุบมณฑลต่างๆ แล้วจึงยก
ฐานะสงขลาให้เป็นจังหวัด โดยยังคงความเป็นศูนย์กลางการบริหารการปกครอง ประชาชนมีอาชีพ
ค้าขายเป็นอาชีพหลัก มีเรือสินค้าเข้าออกเป็นจำนวนมาก ภายหลังสงครามโลกครั้ง 2 เศรษฐกิจมี
ความซบเซา เกิดการย้ายศูนย์กลางการค้าไปยังทิศเหนือ ซึ่ง เป็นตลาดทรัพย์สินในปัจจุบัน ร้านค้า
บริเวณถนนนครนอกและถนนนครในจึงต้องปิดตัวลง แต่ธุรกิจประมงยังได้รับความนิยม บ้านเรือนถูก
ปรับเปลี่ยนเป็นแพขึ้นปลา ท่าจอดเรือ ร้านขายอะไหล่ อู่ซ่อมเรือ ส่งผลต่อการเกิดมลภาวะและความ
ปลอดภัยในชุมชน ต่อมารัฐบาลมีแผนพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใต้มาสู่ตัวเมืองสงขลา เชื่อมต่อกับ ท่า
เทียบเรือประมงแห่งใหม่ทางทิศใต้ของเมือง ทำให้เกิดการขยายตัวของชุมชนไปตามแนวเส้นทางรถไฟ
ช่วยลดความแออัดในพื้นที่เมืองเก่าได้เป็นอย่างดี พื้นที่เมืองมีความเจริญขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม ชุม ชนมีการขยายตัวจากทิศตะวันตกไปยังพื้ นที่ว่างทางทิศตะออกของเมือ งมากขึ้น และมี
แนวโน้มขยายตัวไปทุกทิศทาง (ตรึงจิต พึ่งรัศมี, 2539)
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พ.ศ.2497

พ.ศ.2560

ภาพที่ 16 แสดงการเปลี่ยนแปลงของเมืองสงขลา ในปี พ.ศ.2497 และ พ.ศ.2560
ที่มา: https://www.songkhla-ht.org (2561)

เนื่องจากเมืองเก่าสงขลามีคุณค่าอย่างมากทางด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรรม
และศิล ปวัฒ นธรรมควรค่ าแก่ก ารอนุ รัก ษ์ สำนั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ประกาศขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าสงขลา
สำหรับใช้ในการวางแผนการอนุรักษ์และการพัฒนาพื้นที่ในภาคส่วนราชการต่างๆ อย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4,335 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ จดแนวถนนชลเจริญและถนนแหลมสนอ่อน และมีแนวเขตห่างออกไปจาก
ฝั่งทะเลด้านเหนือเป็นระยะทาง 250 เมตร
ทิศตะวันออก จดแนวห่างออกไปจากฝั่งทะเลด้านตะวันออกระยะ 250 เมตร ตลอด
แนว ด้านใต้จดแนวเขตห่างจากเขตทางถนนปละท่าด้านใต้ 100 เมตร และเชื่อมกับแนวเขตทางรถไฟ
ด้านตะวันออกมาจนจดถนนกำแพงเพชร
ทิศใต้ จดถนนกำแพงเพชร
ทิศตะวันตก จดแนวห่างออกไปจากฝั่งทะเลสาบสงขลาระยะ 250 เมตร จากถนนชล
เจริญ ถึงถนนกำแพงเพชร
ซึ่งในประกาศได้กำหนด พื้น ที่หลัก หรือพื้น ที่สงวน (Core Zone) ไว้ 2 แห่ง ได้แก่
พื้นที่หลักที่หนึ่ง ครอบคลุมบริเวณเขาตังกวนและพระตำหนักเขาน้อย พื้นที่ที่สองครอบคลุมบริเวณ
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เมืองเก่าสงขลาฝั่งบ่อยาง โดยพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง มีร่องรอยการอยู่อาศัยของคนสงขลาที่มีลักษณะเฉพาะ
และมีวิวัฒนาการทางสังคมที่สืบ เนื่องมาจากยุคสมัยต่างๆ ในรูปแบบของทรัพยากรทางธรรมชาติ
ศิลปะสถาปัตยกรรม และโบราณสถานที่ปรากฏอย่างชัดเจน
เนื่องด้วยพื้นที่ที่สอง เป็นย่านเมืองเก่าสงขลาที่มีประวัติการตั้งถิ่นฐานมาอย่างยาวนาน
ตั้งอยู่พื้นที่ใจกลางเมือง มีรูปแบบอาคารบ้านเรือนที่โดดเด่น มีวิถีชีวิตและผู้คนที่หลากหลายเชื้อชาติ
ส่งผลให้กิจกรรมในพื้นที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ ผู้วิจัยจึงใช้เป็นพื้ นที่ทำการศึกษา ขนาดพื้นที่
ประมาณ 0.69 ตารางกิโลเมตร หรือ 431.25 ไร่ โดยมีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือ จรดถนนจะนะ ทิศใต้
จรดถนนกำแพงเพชร ทิศตะวันออก จรดถนนรามวิถี และทิศตะวันตก จรดทะเลสาบสงขลา

ภาพที่ 17 แสดงขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าสงขลา
ที่มา: ดัดแปลงจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2553)
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ภาพที่ 18 แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่ Google map (2561)
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4.2.2 ลักษณะทางกายภาพ
4.2.2.1 โครงข่ายเส้นทางสัญจร
"เมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง" โดยเริ่มแรกมีถนนสำคัญสองสาย คือ ถนนนครนอก
เป็นเส้นทางสัญจรนอกกำแพงเมือง ซึ่งอยู่ติดกับทะเลสาบสงขลา และถนนนครใน เป็นเส้นทางสัญจร
ภายในกำแพงเมือง ต่อมามีการตัดถนนสายที่สามขนานไปกับถนนสายเดิม เพื่อจัดงานสมโภชเสาหลัก
เมือง เรียกว่า ถนนเก้าห้อง หรือ ถนนนางงาม ซึ่งปัจจุบันเป็นถนนสายวัฒนธรรมย่านใจกลางเมืองเก่า
จากนั้นจึงมีการขยายโครงข่ายเส้นทางในพื้นที่มีลักษณะแบบกริดตาราง (Grid System) โดยสามารถ
แบ่งประเภท ได้ดังนี้
1) ถนนสายหลัก เป็นเส้นทางหลักที่ใช้เดินทางจากพื้นที่บริเวณข้างเคียงเข้าสู่
พื้นที่ตัวเมือง โดยถนนสายหลักจะตัดผ่านกลางเมืองสงขลา มีปริมาณการจราจรคับคั่งตลอดทั้งวัน
การสัญจรใช้ความเร็วสูง วิ่งรถได้ 2 ทาง มีบาทวิถีทั้งสองฟากถนน เส้นทางจากทิศตะวันออกไปยังทิศ
ตะวันตก ได้แก่ ถนนจะนะ ขนาดกว้าง 20 เมตร ส่วนทิศเหนือไปยังทิศใต้ ได้แก่ ถนนรามวิถี ขนาด
กว้าง 30 เมตร
2) ถนนสายรอง เป็นเส้นทางรองรับปริมาณการสัญจรจากถนนสายหลักที่จะ
เข้าสู่พื้นที่ศึกษา เชื่อมต่อระหว่างชุมชนภายในพื้นที่ศึกษา จากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก ได้แก่
ถนนกำแพงเพชร ถนนพัทลุง และถนนสงขลาบุรี วิ่ ง รถได้ 2 ทาง ไม่มีบาทวิถี การจราจรไม่คับคั่ง
การสัญจรใช้ความเร็วปานกลาง ส่วนเส้นทางจากทิศเหนือถึงทิศใต้ ได้แก่ ถนนไทรบุรี และถนนนคร
นอก ซึ่งเป็ น ถนนสายดั้งเดิม ของเมื อง ทำให้มี ขนาดค่อ นข้างแคบ วิ่ง รถได้ ท างเดีย ว ไม่ มีบ าทวิถี
เนื่องจากอยู่ติดท่าเรือและโกดัง จึงได้รับอนุญ าตให้รถบรรทุกสัญจรผ่านได้ มีการจราจรคับคั่งตลอด
ทั้งวัน การสัญจรใช้ความเร็วปานกลาง
3) ถนนสายย่อย เป็นเส้นทางสายแยกย่อยที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เพื่อเชื่อมต่อ
ถนนสายรองเข้าไว้ด้วยกัน เส้นทางจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ได้แก่ ถนนรามัญ และถนน
เพชรคี รี วิ่ ง รถได้ ท างเดี ย ว ไม่ มี บ าทวิ ถี มี ร ถจอดริ ม ข้ า งทาง การสั ญ จรใช้ ค วามเร็ ว ปานกลาง
ส่วนเส้นทางจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ ได้แก่ ถนนนางงาม และถนนนครใน มีขนาดค่อนข้างแคบ ไม่มี
บาทวิถี มีรถจอดริมข้างทาง วิ่งรถได้ทางเดียว การจราจรคับคั่งตลอดทั้งวัน การสัญ จรใช้ความเร็ว
ปานกลาง-ต่ำ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัย
4) ตรอกทางเดิน เป็นเส้นทางลัดที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึง ได้ อาจเกิดจาก
การเว้นระยะห่างระหว่างอาคาร มีขนาดแคบ สัญ จรด้วยการเดินเท้ าหรือรถจักรยานยนต์ผ่านได้
เท่านั้น ส่วนใหญ่พบในบริเวณพื้นที่ติดริมทะเลสาบเพื่อเชื่อมต่อไปยังท่าเรือ และบริเวณชุมชนใกล้กับ
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
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ภาพที่ 19 แสดงโครงข่ายเส้นทางสัญจรในพืน้ ที่ศึกษา
ที่มา: ดัดแปลงจากเทศบาลนครสงขลา (2561)

ถนนสายหลัก
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ถนนจะนะ

ถนนวิเชียรชม

ถนนนครนอก

ถนนพัทลุง

ถนนไทรบุรี

ถนนรามัญ

ถนนนางงาม

ถนนสายย่อย

ถนนสายรอง

ถนนรามวิถี

ตรอกทางเดิน

ถนนนครใน

ภาพที่ 20 แสดงสภาพทั่วไปของโครงข่ายเส้นทางสัญจรในพืน้ ที่ศึกษา
ที่มา: จากการสำรวจของผู้วิจัย (2561)

4.2.2.2 ระบบขนส่งสาธารณะ จากบริเวณข้างเคียงเข้าสู่พื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย
1) รถตู้โดยสาร ใช้เดินทางระหว่างอำเภอและระหว่างจังหวัด วิ่งเข้าสู่ตัวเมือง
บนถนนสายหลัก ทั้งขาเข้าและขาออก มีให้บริการ 3 สาย ได้แก่ รถตู้ไปอำเภอระโนดและจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีจุดจอดรถอยู่ข้างสวนสุขภาพชุมชน รถตู้ไปอำเภอหาดใหญ่มีจุดจอดรถอยู่ที่หน้า
โรงเรียนอนุบาลสงขลา และรถตู้ไปจังหวัดพัทลุงมีจุดจอดรถอยู่ตรงข้ามห้องสมุดประชาชน
2) รถสองแถว วิ่ ง เข้ า สู่ ตั ว เมื อ งบนถนนสายหลั ก ทั้ ง ขาเข้ า และขาออก
มีให้บ ริการ 3 สาย ได้ แก่ รถที่ม าจากอำเภอจะนะ มีจุดจอดรถอยู่ที่ห น้าตลาดทรัพ ย์สินและหน้ า
สำนักงานป่าไม้ รถที่มาจากอำเภอสิงหนคร มีจุดจอดรถอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ธำมะรงค์ และรถที่มาจาก
อำเภอหาดใหญ่ มีจุดจอดรถอยู่ที่หน้าโรงเรียนอนุบาลสงขลา
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3) รถตุ๊กๆ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง มีให้บริการอยู่บนถนนสายหลักและ
สายรอง จุดให้บริการกระจายอยู่ตามทางแยกและจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง เช่น หน้าปากซอย
4) รถรางชมเมือง นั่งได้จำนวน 32 ที่นั่ง ให้บริการทุกวัน ใช้เวลานั่งรอบละ
1 ชั่วโมงครึ่ง มีผู้บรรยายแนะนำสถานที่ เริ่มต้นที่พิพิธภัณฑ์ธำมะรงค์ วิ่งไปตามถนนไทรบุรี เข้าสู่ย่าน
เมื อ งเก่ า ถนนนครนอก ถนนนครใน ถนนนางงาม จากนั้ น วนไปชมวิ ว ริ ม หาดชลาทั ศ น์ และ
เขาตังกวน ตามลำดับ

ภาพที่ 21 แสดงโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะในพืน้ ที่ศึกษา
ที่มา: จากการสำรวจของผู้วิจัย (2561)
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4.2.2.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้ประโยชน์อาคาร
จากแผนผั ง กำหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามที่ ไ ด้ จ ำแนกประเภทท้ า ย
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสงขลา พ.ศ. 2540 พื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาส่วนใหญ่อยู่ในการ
ใช้ประโยชน์ ที่ดิน ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อยู่อาศัย หนาแน่ นมาก (เขตสี แดง) ซึ่ง ในปัจจุบั นมี
สถาปัตยกรรมปรากฏให้เห็น 3 รูปแบบ คือ อาคารแบบไทยแท้ อาคารแบบจีน และอาคารแบบจีน
ผสมตะวันตก อีกทั้งยังมีรูปแบบการใช้ประโยชน์อาคารหลากหลายประเภท ดังต่อไปนี้
1) ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) กระจุกตัวกัน
อย่างหนาแน่นบริเวณทิศเหนือของพื้นที่ศึกษา ถือเป็นศูนย์กลางการค้าหลักของเมืองสงขลาทั้งในอดีต
และปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการขยายตัวมาบริเวณทิศใต้ของพื้นที่ศึกษา บนถนนพัทลุง
2) ประเภทที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม (สีส้ม) กระจายตัวตลอดสองฝั่ง ของ
ถนนนครใน ถนนนางงาม ถนนไทรบุรี และถนนพัทลุง
3) ประเภทที่อ ยู่อาศัย (สีเหลือ ง) กระจุก ตัวในบริเวณตอนกลางของพื้น ที่
ศึกษา ตามแนวถนนนครนอก ถนนนครใน และกระจายตัวตามถนนไทรบุรี
4) ประเภทสถานที่ ร าชการ สาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ (สีน้ ำ เงิน )
กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ศึกษา มีทั้งทางทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษา บนถนนรามวิถี และทางทิศตะวันตก
ของพื้นที่ศึกษา บนถนนนหน้าห้างสรรพสินค้าลีทรัพย์สินพลาซ่า
5) ประเภทคลังสินค้าและอุตสาหกรรม (สีม่วง) ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประมง มีลักษณะอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และที่เก็บสินค้าเพื่อรอขนส่งต่อ กระจายตัวอยู่
ตลอดแนวถนนนครนอกบริเวณท่าเทียบเรือริมทะเลสาบสงขลา
6) ประเภทโบราณสถาน (สีน้ำตาลอ่อน) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพื้นที่ศึกษา
ซึ่งเดิมเป็นสถานที่ว่าราชการและกำแพงเมืองเก่า
7) ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ (สีเขียว) ในพื้นที่ศึกษามีเพียง 1 แห่ง คือ
สวนสุขภาพข้างคิวรถ ในชุมชนมัสยิดบ้านบน
8) ประเภทสถาบันศาสนา (สีเทาอ่อน) กระจายตัวอยู่ตามชุมชนต่างๆ วัด
ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มบนถนนไทรบุรี ศาลเจ้าส่วนใหญ่เกาะกลุ่มบนถนนนางงาม และศาลเจ้ าขนาดเล็ก
จะแทรกตัวอยู่ตามตรอกซอยในชุมชนย่านเมืองเก่า
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ภาพที่ 22 แสดงการใช้ประโยชน์อาคารปัจจุบันในพืน้ ที่ศึกษา
ที่มา: จากการสำรวจของผู้วิจัย (2561)
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4.2.2.4 ความหนาแน่นของอาคารและพื้นที่ว่าง
ความหนาแน่ น มวลอาคารในย่านเมืองเก่าสงขลามี ความหลากหลาย โดย
พบว่า มวลอาคารขนาดเล็กที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิม จะกระจุกตัวอย่างหนาแน่นบริเวณทิศ
ตะวันตกของพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นบริเวณเนื้อเมืองเดิม มีการเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบไปตามเส้นทาง
ถนนนครนอก และถนนนครใน มวลอาคารขนาดกลาง มี ทั้ง ศาสนสถานและอาคารที่อยู่อ าศัยกึ่ ง
พาณิ ช ยกรรม เกาะกลุ่ ม กั น บนเส้ น ทางสายหลั ก ส่ ว น และมวลอาคารขนาดใหญ่ จ ะเป็ น อาคาร
สาธารณะที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ตลาดและโรงพยาบาล พื้นที่ว่าง
สาธารณะในพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่ พบว่า เป็นประเภทเส้นทางถนน พื้นที่ว่างสาธารณะที่มีขนาดเล็ก
ได้แก่ พื้นที่ว่างระหว่างอาคาร ส่วนพื้นที่ว่างสาธารณะขนาดใหญ่ ได้แก่ สวนสาธารณะชุมชน พื้นที่
ว่างในพิพิธภัณฑ์ และพื้นที่ว่างในบริเวณวัดต่างๆ ซึ่งจะเกาะกลุ่มไปตามถนนไทรบุรี อีกทั้งยังพบพื้นที่
ว่างภายในกลุ่มบ้านพักข้าราชการที่ตั้งอยู่บริเวณถนนรามวิถี พื้นที่ว่างที่ใช้เพื่อจอดรถยนต์ชั่วคราว
ในบริเวณใกล้กับคลองขวาง และบริเวณหลังห้างลีวิวัฒน์ 7 เปรสซิเด้นท์

ภาพที่ 23 แสดงความหนาแน่นของอาคารและพื้นที่ว่างในพื้นที่ศึกษา
ที่มา: ดัดแปลงจากเทศบาลนครสงขลา (2561)
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4.2.2.5 โครงข่ายสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
บริการด้านการศึกษา ในขอบเขตพื้นที่ศึกษามีเพียง 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
สงขลาวิทยามูลนิธิ ตั้งอยู่ในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ซึ่งเป็นสถานศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึง
ประถมศึกษาภายใต้การดูแลของภาคเอกชน ส่วนสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงตั้งอยู่ตลอดแนวถนน
รามวิถี ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
บริ ก ารสาธารณสุ ข ได้ แ ก่ สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สงขลา และ
โรงพยาบาลเมืองสงขลา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาล ตั้งอยู่บนถนนรามวิถี
บริการรักษาความปลอดภัย ได้แก่ ศูนย์จราจร สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง
สงขลา ตั้งอยู่ถนนนครนอก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งอยู่ถนนสายบุรี
สถานีขนส่ง มวลชน เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางด้ วยรถตู้โดยสารประจำ
ทางระหว่างจังหวัดและระหว่างอำเภอ มี 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ระโนดเบริท จำกัด ตั้งอยู่ถนนรามวิถี
ตรงข้ ามคริสตจักรสงขลา และคิวรถตู้สายใหม่ นาทวี หาดใหญ่ ด่านประกอบ ตั้ งอยู่ถนนรามวิถี
ตรงข้ามห้องสมุดประชาชน

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ

โรงพยาบาลเมืองสงขลา

ศูนย์จราจร สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสงขลา

สถานีขนส่ง บริษัท ระโนด เบริท จำกัด

ภาพที่ 24 แสดงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่ศึกษา
ที่มา: Google Earth (2561)
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4.2.3 ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
4.2.3.1 ประชากร
พื้นที่ศึกษาครอบคลุมบริเวณ 5 ชุมชน ที่ตั้งจากทิศเหนือลงมาทิศใต้ ได้แก่
ชุมชนสวนหมาก ชุมชนวัดดอนรัก ชุมชนโรงพยาบาลสงขลาเก่า ชุมชนย่านเมืองเก่า และชุมชนมัสยิด
บ้านบน จากข้อมูลประชากรในพื้นที่ศึกษา พ.ศ.2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 7,631 คน เป็นเพศชาย 4,120
คน เพศหญิง 3,531 คน มีจำนวนครัวเรือน 3,733 หลัง พบว่า ชุมชนย่านเมืองเก่ามีความหนาแน่น
ประชากรต่ อ พื้ น ที่ ม ากที่ สุ ด 17,664 คน/ตร.กม. เนื่ อ งจากเป็ น ชุ ม ชนดั้ ง เดิ ม ที่ มี ก ารกระจุ ก ตั ว
รองลงมาเป็นชุมชนมัสยิดบ้านบน ชุมชนวัดดอนรัก ชุมชนสวนหมากและชุมชนโรงพยาบาลสงขลาเก่า
ตามลำดับ ชุมชนที่มีจำนวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครัวเรือนมากที่สุด ได้แก่ ชุมชนมัสยิดบ้านบน 2.83 คน/
ครัวเรือน รองลงมาเป็นชุมชนโรงพยาบาลเก่า ชุมชนย่านเมืองเก่า ชุมชนวัดดอนรัก และชุมชนสวน
หมาก ตามลำดับ
ตารางที่ 9 จำนวนประชากรและหลังคาเรือนแต่ละชุมชนในพื้นที่ศึกษา พ.ศ.2561
ชุมชน
1. ชุมชนสวนหมาก
2. ชุมชนวัดดอนรัก
3. ชุมชนโรงพยาบาลสงขลาเก่า
4. ชุมชนย่านเมืองเก่า
5. ชุมชนมัสยิดบ้านบน
รวม

จำนวน
ประชากร
1,239
1,503
875
2,473
1,561
7,651

จำนวน
ครัวเรือน
698
811
391
1,283
550
3,733

ขนาดพื้นที่
(ตร.กม.)
0.19
0.17
0.16
0.14
0.09
0.75

ความหนาแน่น
คน/ครัวเรือน คน/ตร.กม.
1.77
6,521
1.85
8,841
2.23
5,468
1.92
17,664
2.83
17,344
10.60
55,838

ที่มา : เทศบาลนครสงขลา (2561)

4.2.3.2 ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
จะพบว่าในย่านเมืองเก่าสงขลาตั้ง แต่ อดีตจนถึง ปัจจุบั น แต่ละชุมชนจะมี
ศาสนสถานตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่ชุมชน เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ได้แก่ วัดแจ้งตั้งอยู่ใน
ชุ ม ชนสวนหมาก วั ด ดอนรั ก ตั้ ง อยู่ ใ นชุ ม ชนวั ด ดอนรั ก วั ด เลี ย บและวั ด ดอนแย้ ตั้ ง อยู่ ในชุ ม ชน
โรงพยาบาลสงขลาเก่า วัดยางทองตั้งอยู่ในชุมชนย่านเมืองเก่า ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ส่วนประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม รวมกันตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ชุมชนมัสยิดบ้านบน
นอกจากนี้ยัง ได้รับอิทธิพลด้านวัฒ นธรรม อาหารและขนมพื้นเมืองจากคน
ไทยเชื้อสายจีนเก่าแก่ที่อพยพมาอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ในชุมชนย่านเมืองเก่าด้วยคติความเชื่อ
และความศรัทธา ทำให้เกิดการสร้างศาลเจ้ าต่ างๆ ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อ หลักเมื อง ศาลเจ้าพ่ อกวนอู
ศาลเจ้าปุนเถ้ากง และศาลเจ้าโป้อันเตียน กระจายตัวอยู่ในชุมชนย่านเมืองเก่า จะเห็ นได้ว่าพื้นที่
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ศึกษามีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนาที่อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว อาจเรียกได้ว่าเป็น สังคม
พหุวัฒนธรรม ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนได้เป็นอย่างดี
เทศกาลและประเพณี ในย่านเมืองเก่าสงขลามีลักษณะเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ
ในจังหวัดสงขลา แต่จะมีการผสมผสานความเชื่อตามแบบคนไทยเชื้อสายจีน คนไทยมุสลิมและแบบ
ไทยดั้งเดิม ที่สืบทอดต่อกันมา ได้แก่
1) เทศกาลทำบุญวันขึ้นปีใหม่ จัดขึ้นในเดือนมกราคม โดยจัดงานที่วัดต่างๆ
และศาลเจ้า
2) ประเพณีไหว้เจ้า (ตรุษจีน) จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ชาวบ้านจะนำอาหาร
หวานคาวมาเซ่นไหว้ เผากระดาษเงินกระดาษทอง และร่วมขบวนแห่ โดยจัดงานที่ถนนนางงามและ
ศาลเจ้าต่างๆ
3) ประเพณี ง่วนเซียวโจ่ว (หยวนเซี ยว) จัด ขึ้นหลัง เทศกาลตรุษจีน 15 วัน
ชาวบ้านจะเซ่นไหว้เทพเจ้า เพื่อขอพรให้บันดาลความอุดมสมบูรณ์และสะดวกในการประกอบอาชีพ
ตามความเชื่อดั้งเดิมของคนจีนจะหยุดพักผ่อน 15 วัน หลังวันตรุษจีน และจะประกอบพิธีเซ่นไหว้เทพ
เจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ โดยจัดงานที่ศาลหลักเมือง (สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ ,
2546)
4) ประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นในเดือนเมษายน มีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยจัดงานที่วัดต่างๆ
5) งานประจำปีสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง จัดขึ้นวันที่ 24 มิถุนายนของทุกปี
โดยจัดงานที่ศาลหลักเมืองและถนนนางงาม
6) ประเพณีทำบุญเดือนสิบหรือวันสารทไทย จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10
ชาวบ้านจะนำอาหาร และขนมพื้นเมือง ไปทำบุญให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ โดยจัดงานที่วัดต่างๆ
7) เทศกาลถือศีลอด เริ่มขึ้นในเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮฺ หรือปฏิทิน
อิสลาม ชาวมุสลิมจะงดอาหาร และน้ำ ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนตกดิน เป็นบททดสอบร่างกายและ
จิตใจ ให้ได้รับรู้ถึงความยากลำบากของคนที่ยากไร้ โดยชาวมุสลิมจะถือศีลอดตลอดทั้งเดือนนั้น โดย
จัดงานที่มัสยิดบ้านบน
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ภาพที่ 25 ตำแหน่งพื้นที่จัดงานในช่วงเทศกาลและความหนาแน่นประชากรแต่ละชุมชน
ที่มา: ดัดแปลงจากเทศบาลนครสงขลา (2561)
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4.2.3.3 เศรษฐกิจ สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ
เมืองสงขลาแวดล้อมด้วยทะเลสาบและทะเลอ่ าวไทย โครงสร้างหลักทาง
เศรษฐกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรมห้องเย็นที่เกี่ยวกับประมงและการค้าการบริการ รองลงมา ได้แก่ ด้าน
การเกษตรกรรม ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาลนครสงขลา ส่วนในขอบเขตพื้ นที่ศึกษาถือเป็น ศูนย์กลาง
การค้าหลักของเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบัน จึงส่งผลให้เกิดกิจกรรมและการใช้งานอย่างหลากหลาย
ประเภท ดังนี้
1) กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ กิ จกรรมหลัก ทางเศรษฐกิ จของพื้ นที่ ศึก ษา คื อ
แหล่งขายของสดและร้านค้าส่ง ได้แก่ ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ห้างสรรพสินค้าลีทรัพย์สิน
พลาซ่า และห้างลีวิวัฒน์ 7 เปรสซิเด้นท์ มีการกระจุกตัวอยู่บริเวณตอนบนของพื้นที่ศึกษา รวมไปถึง
ธุรกิจประมงและขนส่งทางเรือที่เป็นรายได้หลักของประชาชนในพื้นที่ ส่วนกิจกรรมย่อยทางเศรษฐกิจ
ได้แก่ ร้านค้าปลีกซึ่งมีการกระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่ศึกษา กลุ่มธุรกิจธนาคารมีการกระจุกตัวอยู่บริเวณ
ใกล้แยกถนนนครนอกตัดกับถนนสงขลาบุรี บริษัทและห้างหุ้นส่วน มีการกระจายตัวอยู่ตามเส้นทาง
ถนนสายหลัก นอกจากนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษา ได้แก่
ร้านอาหาร ร้านน้ำชาและคาเฟ่ ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในชุมชนย่านเมืองเก่าและมีแนวโน้มเพิ่ม
จำนวนขึ้น ที่ พั กโรงแรมมี การกระจายตั วทั่ วพื้ นที่ ศึ กษาเพื่ อ รองรับ ปริ ม าณนั กท่ อ งเที่ ยวได้ อย่า ง
เพียงพอ
2) กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว พบว่าในพื้นที่ ศึกษามีสถานที่ท่องเที่ยวและ
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ดังนี้
(1) ย่านเมือ งเก่า สงขลา ประกอบด้ วยถนนสายดั้ง เดิ มที่ มี ค วามสำคั ญ
3 สาย ได้แก่ ถนนนางงาม ถนนนครใน และถนนนครนอก แวดล้อมด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่
โดดเด่ น หลายยุ ค สมั ย อี ก ทั้ งยั ง เป็ น แหล่ ง รวมอาหารและขนมพื้ น เมื อ งของสงขลา เช่ น ข้า วสตู
ก๋ ว ยเตี๋ ย วสงขลา เต้ า คั่ ว ขนมการอจี้ และขนมบอก เป็ น ต้ น ซึ่ ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากวั ฒ นธรรม
หลากหลายเชื้อชาติ
(2) ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ตั้งอยู่ถนนนางงาม เป็นที่เคารพสักการะของ
ชาวสงขลา สร้ างในสมั ยพระยาวิ เชี ยรคี รี (เถี้ ยนเส้ ง ณ สงขลา) ตั วอาคารเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบจี น
ภายในประดิ ษฐานเสาหลั กเมื องทำด้ วยไม้ ชั ยพฤกษ์ ซึ่ งพระบาทสมเด็ จพระนั่ งเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว ทรง
พระราชทานให้ไว้ประจำเมือง
(3) วัดมัชฌิมาวาส หรือวัดกลาง ตั้งอยู่ถนนไทรบุรี เป็นวัดใหญ่และสำคัญ
ที่สุดของสงขลา อายุประมาณ 400 ปี พระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองในอดีต มีพิพิธภัณฑ์ภัทรศิลป์เก็บวัตถุโบราณ
ที่เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลา (เทศบาลนครสงขลา, 2560)
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(4) มัสยิดอุสาสนอิสลาม หรือมัสยิดบ้านบน ตั้งอยู่ถนนพัทลุง อดีตเคย
เป็นมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2390 โดยช่างชุดเดียวกันกับที่เกณฑ์ไปสร้าง
วัดมัชฌิมาวาส จึงมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแตกต่างจากมัสยิดทั่วไป เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรง
ไทยคล้ายอุโบสถวัด และหออาซานเดิมมีลักษณะคล้ายหอระฆัง
(5) กำแพงเมื องเก่ าสงขลา ก่ อสร้ างเมื่ อ พ.ศ. 2379 แล้ วเสร็ จใน พ.ศ.
2385 เป็ น รูป ทรงสี่ เหลี่ ยมผื น ผ้ า กำแพงด้ านทิ ศเหนื อติ ดถนนจะนะ ทิ ศตะวั น ตกติ ดถนนนครใน
ทิศตะวันออกติดถนนรามวิถี และทิ ศใต้ติ ดถนนกำแพงเพชร (วัดหัวป้ อม) ประกอบด้วยประตู เมือง
10 ประตู ป้อมปื นใหญ่ 8 ป้อม สูง 7 เมตร มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ประดับด้วยอิฐโบราณ
ปัจจุบันกำแพงเมืองถูกรื้อถอนไปคงเหลือไว้เพียงกำแพงบางส่วนทางด้านถนนจะนะ และถนนนครใน
(6) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา ตั้งอยู่ถนนจะนะ ตรงข้ามกำแพงเมือง
เก่าสงขลา ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2427 เพื่อเป็นบ้านพักของพระยาสุนทรารักษ์ (เนตร ณ สงขลา) ต่อมา
ใช้ เป็ น ศาลาว่ าการมณฑลนครศรีธ รรมราช เป็ น สถาปั ต ยกรรมจี น แบบสมบู รณ์ ใช้ เก็ บ รวบรวม
โบราณวัตถุต่างๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จากบ้านเชียง สมัยหินกลาง หินใหม่ และสมัยศรีวิชัย
(7) พิพิธภัณฑ์ธำมะรงค์ ตั้งอยู่ถนนจะนะ ใกล้กับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
สงขลา เป็นบ้านเรือนไทยที่สร้างขึ้นเพื่อจำลองบ้านพัก ในอดีตของรองอำมาตย์โทขุนวินิจทัณฑกรรม
บิดาของฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในสมัยที่บิดาของท่านดำรงตำแหน่งพัศดีเรือนจำสงขลา
ภายในจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และประวัติสกุลติณสูลานนท์
(8) พิพิ ธภัณ ฑ์บ้ านนครใน ตั้ง อยู่ระหว่างถนนนครในกับถนนนครนอก
เป็นบ้านเก่าทรงจีน 1 หลัง และบ้านตึกแบบชิโนยูโรเปียนอีก 1 หลัง ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่จาก
ภาคเอกชน ภายในจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้โบราณของคนจีนที่อาศัยอยู่ในย่านเมืองเก่าสงขลา
(9) โรงสีแดง หรือ หับโห้หิ้น ตั้งอยู่ถนนนครนอกริมทะเลสาบสงขลา สร้าง
เมื่อ พ.ศ.2457 ในอดีตเป็นโรงสีข้าวขนาดใหญ่ที่สามารถผลิตข้าวสารจำหน่ายแก่ประชาชนในสงขลาและ
จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และท่าเทียบเรือประมง

กำแพงเมืองเก่าสงขลา

พิพธิ ภัณฑ์บ้านนครใน

ภาพที่ 26 แสดงสถานที่สำคัญในพื้นที่ศึกษา

โรงสีแดง

80

ภาพที่ 27 ตำแหน่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสถานที่สำคัญในพื้นที่ศึกษา
ที่มา: จากการสำรวจของผู้วิจัย (2561)
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4.3 พื้นที่ว่างสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลา
จากเกณฑ์การคัดเลือกและการสำรวจตำแหน่งของพื้นที่ว่างสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลา
พบว่ามี 24 แห่ง ซึ่งสามารถจำแนกประเภทพื้นที่ว่างได้ตามลักษณะประโยชน์ใช้สอยที่เกิดขึ้นบนพื้นที่
เพื่อใช้ในการศึกษา มี 4 ประเภท ดังนี้

ภาพที่ 28 ตำแหน่งพื้นที่ว่างสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลา
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4.3.1 พื้นที่ว่างสาธารณะประเภทลานวัด (Temple Court) เป็นพื้นที่ว่างเพื่อการใช้งาน
ขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณศาสนสถาน มี 6 แห่ง ดังนี้
1. ลานวัดโพธิ์ปฐมาวาส ตั้งอยู่บริเวณชุมชนมัสยิดบ้านบน พื้นที่ว่างมีการปิดล้อมด้วย
กำแพง สามารถมองเห็ น และเข้าถึง พื้ น ที่ว่างได้ 2 ทิศ ทาง คือ ทิศ ใต้ เข้าถึ ง จากถนนกำแพงเพชร
ทิศตะวันตกเข้าถึงจากถนนไทรบุรี แวดล้อมด้วยอาคารที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรมและ
สวนสุขภาพข้างคิวรถ มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เก้าอี้นั่งเล่น ป้ายแนะนำสถานที่ ไฟส่องสว่าง
ถังขยะ และไม้ยืนต้นให้ร่มเงา ลักษณะลานมี 2 แบบ คือ ลานพื้นคอนกรีตใช้เพื่อจอดรถยนต์ และ
ลานพื้นกระเบื้องดินเผา พบว่า ตลอดทั้งวันมีผู้ใช้วัยทำงานที่อยู่อาศัยในละแวกวัดสัญจรผ่านพื้นที่ว่ าง
ด้วยยานพาหนะและการเดินเท้า ในช่วงเย็นของทุกวันมีผู้สูงอายุเข้ามานั่งเล่น กวาดขยะ เดินเล่นและ
จับกลุ่มพูดคุยกัน ในช่วงสายถึงบ่ายของวันเสาร์อาทิตย์มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์
สอนหนังสือให้แก่เยาวชน และตั้งรถเข็นจำหน่ายอาหาร

ภาพที่ 29 เส้นทางการเข้าถึงที่ตั้งและทัศนียภาพของลานวัดโพธิ์ปฐมาวาส
2. ลานวัดมัชฌิมาวาส ตั้งอยู่บริเวณชุมชนโรงพยาบาลเก่า สามารถมองเห็นและเข้าถึง
พื้ น ที่ ว่ า งได้ 3 ทิ ศ ทาง คื อ ทิ ศ ใต้ เข้ า ถึ ง จากซอยข้ า งวั ด ทิ ศ ตะวั น ออกเข้ า ถึ ง จากซอยหลั ง วั ด
ทิศตะวันตกเข้าถึงจากถนนไทรบุรีซึ่งเป็นเส้นทางที่รถโดยสารประจำทางวิ่งผ่าน แวดล้อมด้วยอาคารที่
อยู่อาศัย เนื่ องจากเป็นวัดอารามหลวงที่เก่าแก่ บรรยากาศจึงเงียบสงบ มีสิ่ง อำนวยความสะดวก
ได้แก่ เก้าอี้นั่งเล่น ไฟส่องสว่าง ห้องน้ำสาธารณะ ป้ายแนะนำสถานที่ ถังขยะ และไม้ยืนต้นให้ร่มเงา
ลักษณะลานเป็นสนามหญ้าปูพื้นทางเดินด้วยกระเบื้องดินเผาโบราณ พบว่า ในวันทำงานและวันหยุด
สุดสัปดาห์ ตลอดทั้งวันมีผู้ใช้งานที่อยู่อาศัยในละแวกวัดใช้สัญจรผ่านด้วยการเดินเท้า และมานั่งเล่น
ในช่ว งกลางวัน จะมีนั ก ท่ องเที่ ย วที่ เป็ น คนนอกพื้ น ที่ และชาวต่ างชาติ เดิน ทางมาถ่ายภาพชื่น ชม
ความงาม และในช่วงเย็นของวันทำงานจะมีเด็กๆ มาเล่นฟุตบอล
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ภาพที่ 30 เส้นทางการเข้าถึงที่ตั้งและทัศนียภาพของลานวัดมัชฌิมาวาส
3. ลานวัดดอนแย้ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัดเลียบ บริเวณชุมชนโรงพยาบาลเก่า สามารถ
มองเห็นและเข้าถึงพื้นที่ว่างได้ 2 ทิศทาง คือ ทิศเหนือเข้าถึงจากซอยข้างวัด ทิศตะวันตกเข้าถึงจาก
ถนนไทรบุรีซึ่งเป็นเส้นทางที่รถโดยสารประจำทางวิ่งผ่าน แวดล้อมด้วยอาคารที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล
เมืองสงขลาและวัดเลียบ มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เก้าอี้นั่งเล่น ไฟส่องสว่างจำนวนน้อย และไม้
ยืนต้นให้ร่มเงา ลักษณะลานเป็นพื้นคอนกรีตบางบริเวณตกแต่งด้วยบล็อกปูพื้น พบว่า การใช้งาน
พื้นที่ว่างส่วนใหญ่เพื่อจอดรถยนต์ ตลอดทั้งวันในวันทำงานพื้นที่ว่างบริเวณใต้ต้นไม้มีการรวมกลุ่มกัน
ของผู้ใช้งานเพศชาย วัยทำงานและผู้สูงอายุ ทำกิจกรรมเล่นหมากรุก นั่งพักผ่อน และจับกลุ่มพูดคุย
กัน ในช่วงเที่ยงของวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีผู้คนเดินทางมาทำบุญที่วัดร่วมกันนั่งรับประทานอาหาร

ภาพที่ 31 เส้นทางการเข้าถึงที่ตั้งและทัศนียภาพของลานวัดดอนแย้
4. ลานวั ด เลี ย บ ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ เหนื อ ของวัด ดอนแย้ บริ เวณชุ มชนโรงพยาบาลเก่ า
สามารถมองเห็นและเข้าถึงพื้นที่ว่างได้เพียงทิศทางเดียว คือ ทิศตะวันตกเข้าถึงจากถนนไทรบุรีซึ่งเป็น
เส้นทางที่รถโดยสารประจำทางวิ่งผ่าน แวดล้อมด้วยอาคารที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรมและ
วัดดอนแย้ มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ศาลานั่งพัก ไฟส่องสว่าง ห้องน้ำสาธารณะ ถังขยะ และไม้
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ยืนต้นให้ร่มเงา ลักษณะลานเป็นพื้นคอนกรีต บางบริเวณตกแต่งด้วยการปูหิน พบว่า การใช้งานพื้นที่
ว่างส่วนใหญ่เพื่อจอดรถยนต์ บริเวณใต้ต้นไม้มีผู้ใช้งานแวะมานั่งพักผ่อนในช่วงกลางวัน จะมีผู้ใช้งาน
วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุจำนวนมากในช่วงเย็นของทุกวันเนื่องจาก มีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์
ซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยในละแวกวัดและบริเวณใกล้เคียง

ภาพที่ 32 เส้นทางการเข้าถึงที่ตั้งและทัศนียภาพของลานวัดเลียบ
5. ลานวัดยางทอง ตั้งอยู่บริเวณชุมชนย่านเมืองเก่า สามารถมองเห็นและเข้าถึงพื้นที่
ว่างได้ 2 ทิศทาง คือ ทิศเหนือเข้าถึงจากถนนสายบุรี ทิศตะวันออกเข้าถึงจากถนนนางงาม แวดล้อม
ด้วยอาคารที่อยู่อาศัยและร้านค้า มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ศาลานั่งพัก ไฟส่องสว่างจำนวนน้อย
และไม้ยืน ต้น ให้ ร่มเงา ลั กษณะลานเป็น พื้ นคอนกรีต พบว่ า ในวันทำงานมีผู้ ใช้ง านค่ อนข้างน้อ ย
ในช่วงสายถึงเที่ยงของวันหยุดสุดสัปดาห์มีผู้คนเดินทางมาทำบุญ จึงเกิดกิจกรรมนั่งพักรอใต้ต้นไม้
จับกลุ่มพูดคุยกัน และมีรถเข็นมาขายไอศกรีม

ภาพที่ 33 เส้นทางการเข้าถึงที่ตั้งและทัศนียภาพของลานวัดยางทอง
6. ลานวัดดอนรัก ตั้งอยู่ตรงจุดตัดเส้นทางการสัญ จรใกล้แหล่งพาณิชยกรรม บริเวณ
ชุมชนวัดดอนรัก สามารถมองเห็นและเข้าถึงพื้นที่ว่างได้ 2 ทิศทาง คือ ทิศใต้เข้าถึงจากถนนเพชรคีรี
ทิศตะวันออกเข้าถึงจากถนนไทรบุรีซึ่งเป็นเส้นทางที่รถโดยสารประจำทางวิ่งผ่าน แวดล้อมด้วยตลาด
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ห้างสรรพสินค้า ธนาคารและที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เก้าอี้นั่งเล่น
ไฟส่องสว่าง อุปกรณ์ออกกำลังกาย ถังขยะ และไม้ยืนต้นให้ร่มเงา ลักษณะลานเป็นพื้นคอนกรีตใช้
เพื่อจอดรถยนต์ อีกบริเวณเป็นพื้นดินทราย พบว่า ตลอดทั้งวันผู้คนในละแวกนั้นใช้สัญจรผ่านด้วย
การเดินเท้า ช่วงเที่ยงถึงบ่ายมีพนักงานและคนที่มาตลาดแวะเข้ามานั่งพัก นั่งทานอาหาร ยืนจับกลุ่ม
พูดคุยกัน ส่วนในช่วงเย็นจะมีผู้สูงอายุมาออกกำลังกาย การใช้งานบนพื้นที่ในวันหยุดสุดสัปดาห์จะมี
ผู้คนหลากหลายวัยมากกว่าในวันทำงาน

ภาพที่ 34 เส้นทางการเข้าถึงที่ตั้งและทัศนียภาพของลานวัดดอนรัก
4.3.2. พื้นที่ว่างสาธารณะประเภทลานสถานที่สำคัญ (Public Space) เป็นพื้นที่ว่างเพื่อ
การใช้งานขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในสถานที่สำคัญ มี 4 แห่ง ดังนี้
1. ลานศาลหลักเมือง เป็นที่ตั้งของโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิและศาลเจ้าพ่อหลัก
เมือง บริเวณชุมชนย่านเมืองเก่า พื้นที่ว่างถูกปิดล้อมด้วยอาคารทั้ง 3 ด้าน จึงสามารถมองเห็นและ
เข้าถึงพื้นที่ว่างได้เพียงทิศทางเดียว คือ ทิศตะวันตกเข้าถึงจากถนนนางงาม มีสิ่งอำนวยความสะดวก
ได้แก่ เก้าอี้ นั่งเล่น ห้ องน้ ำสาธารณะ ไฟส่องสว่างและถัง ขยะ แวดล้อมด้ วยอาคารที่อ ยู่อาศั ยกึ่ง พาณิชยกรรม ร้านอาหาร และร้านกาแฟ ลักษณะลานเป็นพื้นปูด้วยกระเบื้องดินเผา อาคารในพื้นที่
ว่างถูกตกแต่งด้วยสีสันสวยงามและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ พบว่า ผู้ใช้งานหลักในวันทำงาน
คือเด็กนักเรียน ซึ่งช่วงเช้าและช่วงเย็นจะมีการใช้งานมากขึ้นเนื่องจากผู้ปกครองเดินทางมารับ -ส่ง
บุตรหลาน ระหว่างวันจะมีผู้คนในละแวกนั้นรวมถึง นักท่องเที่ยวที่เป็นคนนอกพื้นที่และชาวต่างชาติ
เดินทางมาสักการะศาลเจ้า และถ่ายภาพชมความงาม โดยพื้นที่ว่างกำหนดเวลาเปิด 8.00-18.00 น.
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ภาพที่ 35 เส้นทางการเข้าถึงที่ตั้งและทัศนียภาพของลานศาลหลักเมือง
2. ลานมัสยิ ดบ้านบน ตั้ งอยู่ในชุ มชนมั สยิดบ้ านบน พื้น ที่ว่างถูกปิ ดล้อ มด้วยอาคาร
จึงสามารถมองเห็นและเข้าถึงพื้นที่ว่างได้เพียงทิศทางเดียว คือ ทิศเหนือเข้าถึงจากถนนพัทลุง แวดล้อม
ด้วยอาคารที่อยู่อาศัย ร้านน้ำชาและร้านอาหาร มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ศาลานั่งพัก ห้องน้ำ
สาธารณะ ไฟส่องสว่าง และไม้ยืนต้นให้ร่มเงา ลักษณะลานเป็นพื้นปูกระเบื้องสลับด้วยกระเบื้องดินเผา
อาคารในพื้นที่ว่างมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ พบว่า ตลอดทั้งวันมีคนวัยทำงานที่อาศัยในละแวก
นั้น มานั่งรอเวลาเพื่อเข้าทำพิธีละหมาด รอรับคน นั่งเล่น และจับกลุ่ มพูดคุยกัน ในช่วงกลางวันจะมี
นักท่ องเที่ยวที่ เป็ น คนนอกพื้ น ที่แ ละชาวต่ างชาติ เข้ามาถ่ายภาพชื่นชมความงาม ในช่วงเย็นจะมี
ผู้สูงอายุมานั่งเล่น เดินเล่น และมีเด็กๆ มาวิ่งเล่นกัน โดยพื้นที่ว่างกำหนดเวลาเปิด 11.00-20.00 น

ภาพที่ 36 เส้นทางการเข้าถึงที่ตั้งและทัศนียภาพของลานมัสยิดบ้านบน
.
3. ลานพิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกำแพงเมืองเก่า ใกล้จุดตัดเส้นทางการสัญจร
บริเวณชุมชนสวนหมาก มีการปิดล้อมด้วยรั้วในระดับสายตา ทำให้สามารถมองเห็นได้ทั้ง 4 ทิศทาง
แต่เข้าถึงได้เพียงทิศทางเดียว คือ ทางทิศใต้จากถนนจะนะ แวดล้อมด้วยที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม
โบราณสถานและสถานที่ราชการ มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เก้าอี้นั่งเล่น ไฟส่องสว่าง ป้อมยาม
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ถังขยะ และไม้ยืนต้นให้ร่มเงา ลักษณะลานเป็นพื้นคอนกรีตบางบริเวณเป็นสนามหญ้า อาคารในพื้นที่
ว่ า งมี ค วามสำคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ พบว่ า ผู้ ใช้ ง านเป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เป็ น คนนอกพื้ น ที่ แ ละ
ชาวต่างชาติ มาถ่ายภาพชมความงาม และจะเกิดการใช้งานมากในวันปกติที่มีคณะผู้มาทัศนศึกษา
พบการวิ่งเล่น นั่งพักผ่อน และทานอาหาร โดยพื้นที่ว่างมีกำหนดทำการวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลาเปิด
9.00-17.00 น.

ภาพที่ 37 เส้นทางการเข้าถึงที่ตั้งและทัศนียภาพของลานพิพิธภัณฑ์
4. ลานคลองขวาง ตั้งอยู่บริเวณชุมชนวัดดอนรัก เดิมเป็นคลองระบายน้ำต่อมาภาครัฐ
ได้ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นลานกิจกรรมเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากพื้นที่ว่างไม่มีการปิดล้อม
ทำให้สามารถมองเห็ นและเข้าถึงพื้นที่ ว่างได้ทั้ ง 4 ทิศทาง คือ ทิศ เหนือและทิ ศใต้ของลานมีถนน
สายย่อยขนาบ ทิศตะวันตกเข้าถึงจากถนนหน้าตลาดทรัพย์สิน ทิศตะวันออกเข้าถึงจากถนนไทรบุรีซึ่ง
เป็นเส้นทางที่รถโดยสารประจำทางวิ่ง ผ่าน แวดล้อมด้วยแหล่งพาณิ ชยกรรม สถานที่ราชการและ
ที่อยู่อาศัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เก้าอี้นั่ง เล่น ไฟส่องสว่าง อุปกรณ์ ออกกำลัง กาย และ
ร้านค้าหาบเร่ ลักษณะลานเป็นพื้นทรายล้างยกระดับขึ้นจากพื้นดิ นเดิม พบว่า ช่วงกลางวันมีผู้ใช้วัย
ทำงานและผู้ สู ง อายุ สั ญ จรผ่ านด้ ว ยการเดิ น เท้ า และมี กิ จ กรรมซื้ อ ขายสิ น ค้ า ของร้ านค้ า หาบเร่
ในช่วงเย็นมีผู้ใช้วัยเด็กและวัยรุ่นมานั่งเล่น จับกลุ่มพูดคุยกัน วิ่งเล่น และผู้ใช้วัยทำงานมาใช้อุปกรณ์
ออกกำลังกาย ในวันทำงานจะมีการใช้งานบนพื้นที่หลากหลายช่วงเวลามากกว่าในวันหยุดสุดสัปดาห์
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ภาพที่ 38 เส้นทางการเข้าถึงที่ตั้งและทัศนียภาพของลานคลองขวาง
4.3.3. พื้นที่ว่างสาธารณะประเภทเส้นทางถนน (Street ) เป็นพื้นที่ว่างใช้งานเพื่อรองรับ
การสัญจรของยานพาหนะและการเดินเท้า มี 8 แห่ง ดังนี้
1. ถนนพัทลุง เป็นเส้นทางสายรองที่เชื่อมต่อกับถนนสายย่อยอื่นๆ สามารถมองเห็น
และเข้าถึงได้ 3 ทิศทาง คือ ทิศตะวันออกเข้าถึง จากถนนรามวิถี ทิศเหนือเข้าถึงจากถนนนางงาม
และ ทิศตะวันตกเข้าถึงจากถนนนครใน สองฝั่งของถนนแวดล้อ มด้วยที่อยู่อาศัย ร้านอาหารจำนวน
มาก มัสยิดบ้านบน และประตูเมืองสงขลาซึ่ง เป็น จุดหมายตาที่สำคัญ ของเมือง มีสิ่ง อำนวยความ
สะดวก ได้แก่ ไฟส่อ งสว่าง มีการตั้ง รถเข็น ขายโรตีน้ำชาบริเวณที่ ว่างระหว่างอาคารและริมถนน
ลักษณะถนนวิ่งรถได้ 2 ทาง ไม่มีฟุ ตบาท พบว่า ตลอดทั้ งวั นผู้ คนในละแวกนั้ นใช้สัญ จรผ่านด้ วย
ยานพาหนะและการเดินเท้า มีการแวะซื้ออาหารและจับกลุ่มพูดคุยกัน ในช่วงเที่ยงมีผู้ใช้วัยรุ่นและ
วัยทำงาน ใช้จอดรถยนต์เพื่อไปร้านอาหาร ในช่วงเช้าและช่วงค่ำจะมีการใช้งานมากของคนทุกเพศ
ทุกวัย ทั้งคนนอกพื้นที่และชาวต่างชาติที่มาทานอาหาร และนั่งร้านน้ำชาริมข้างทาง

ภาพที่ 39 เส้นทางการเข้าถึงที่ตั้งและทัศนียภาพของถนนพัทลุง
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2. ถนนนครนอก เป็นเส้นทางสายรองที่ขนานกับทะเลสาบสงขลา สามารถมองเห็น
และเข้าถึงได้ 3 ทิศทาง คือ ทิศตะวันออกมีตรอกซอยที่สามารถเชื่อมต่อมาจากถนนนครใน ทิศเหนือ
เข้าถึงจากถนนสายบุรี และทิศใต้เข้าถึงจากถนนนครนอกตอนล่าง มีสถานที่สำคัญ คือ โรงสีแดง และ
บ้านนครใน สองฝั่งของถนนแวดล้อมด้วยท่าเรือประมง โกดังเก็บสินค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และ
ที่อยู่อาศัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ไฟส่องสว่าง ป้ายบอกทาง ห้องน้ำสาธารณะ ป้อมยาม
และถังขยะ ลักษณะถนนวิ่งรถได้ทางเดียว ไม่มีฟุตบาท ข้างทางมีการตกแต่งด้วยประติมากรรมและ
ภาพวาด Street Art พบว่า มีผู้คนเดินทางมาใช้งานคึกคักตลอดทั้ง วัน โดยผู้ที่อยู่อาศัยและทำงาน
ในพื้นที่ใช้สัญจรผ่านด้วยพาหนะและการเดินเท้า มีการแวะพูดคุยกัน นักท่องเที่ยวทั้งคนนอกพื้นที่
และชาวต่ างชาติ เดิ น ทางมาถ่ า ยภาพชมความงามของสถาปั ต ยกรรมเก่ า แก่ แ ละท่ า น้ ำริ ม ทะเล
มีผู้ใช้งานจำนวนมากในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน ซึ่งมีการปิดถนนเพื่อจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ตั้งแต่
เวลา 17.00-22.00 น. มีการตั้งร้านขายอาหาร สินค้าพื้นเมืองและการแสดงของนักเรียนนักศึกษา

ภาพที่ 40 เส้นทางการเข้าถึงที่ตั้งและทัศนียภาพของนครนอก
3. ถนนรามัญ เป็นเส้นทางสายย่อยที่มีบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบ สามารถมองเห็น
และเข้าถึงได้ 4 ทิศทาง คือ ทิศตะวันออกเข้าถึงจากถนนไทรบุรี ทิศตะวัน ตกเข้าถึงจากถนนนครใน
ทิศเหนือและทิศใต้เข้าถึงจากถนนนางงาม สองฝั่งของถนนแวดล้อมด้วยที่อยู่อาศัย ร้านกาแฟ และ
ร้านอาหาร มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ไฟส่องสว่าง และที่จอดรถยนต์ ลักษณะเป็นถนนสาย
เล็ ก ๆ วิ่ ง รถได้ ท างเดี ย ว ไม่ มี ฟุ ต บาท ผนั ง อาคารมี ก ารตกแต่ ง ด้ ว ยภาพวาด Street Art พบว่ า
ตลอดทั้งวันมีผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใช้งานเพื่ อการสัญจรผ่านด้วยพาหนะและการเดินเท้า นักท่องเที่ยว
ทั้ง คนนอกพื้นที่และชาวต่างชาติเดินทางมาถ่ายรูปกับภาพวาด Street Art ในช่วงเช้าและช่วงเย็น
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มี ผู้ สู ง อายุ ท ำกิ จ กรรมเดิ น เล่ น จั บ กลุ่ ม พู ด คุ ย กั น และซื้ อ ขายสิ น ค้ า ในช่ ว งค่ ำจะมี ผู้ ใช้ ง านมาก
เนื่องจากมีการตั้งร้านขายอาหารบริเวณริมถนน

ภาพที่ 41 เส้นทางการเข้าถึงที่ตั้งและทัศนียภาพของถนนรามัญ
4. ถนนนครใน เป็นเส้นทางสายย่อยที่ขนานกับถนนนครนอก สามารถมองเห็นและ
เข้ า ถึ ง ได้ 4 ทิ ศ ทาง คื อ ทิ ศ ตะวั น ตกมี ต รอกซอยที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ มาจากถนนนครนอก
ทิศตะวันออกมีตรอกซอยที่เข้าถึงจากถนนนางงาม ทิศเหนือเข้าถึงจากถนนสายบุรี และทิศใต้เข้าถึง
จากถนนรามัญ สองฝั่งของถนนแวดล้อมด้วยที่ อยู่อาศัย ที่อยู่ อาศัยกึ่ง พาณิ ชยกรรม และร้านค้ า
จำนวนมาก เช่น ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ แผงขายล๊อตเตอรี่ ร้านกาแฟและร้านอาหาร ลักษณะถนน
มีขนาดแคบ มี รถจอดตลอดแนวถนน วิ่ง รถได้ ทางเดี ยว ไม่ มีฟุ ตบาทจึง ทำให้ การเดิ น เท้ามี ความ
ลำบาก และไม่มีไฟส่องสว่าง พบว่า ตลอดทั้งวันมีผู้ใช้วัยรุ่นและวัยทำงานมาจอดรถยนต์เพื่อเข้าร้าน
กาแฟ ร้านอาหาร และเพื่อมาท่องเที่ยวเดินถ่ายภาพชื่นชมสถาปัตยกรรม อีกทั้งยังพบการแวะซื้อของ
การหยุ ด แวะพู ด คุ ย กั น ของคนรู้ จั ก ซึ่ ง ล้ ว นเป็ น การใช้ เวลาอยู่ บ นพื้ น ที่ ว่า งเพี ย งระยะเวลาสั้ น ๆ
เพียงเท่านั้น

ภาพที่ 42 เส้นทางการเข้าถึงที่ตั้งและทัศนียภาพของนครใน

91
5. ถนนนางงาม เป็ น เส้ น ทางสายย่ อ ยที่ ตั ด ผ่ า นใจกลางเมื อ งเก่ า สงขลา สามารถ
มองเห็น และเข้าถึงได้ 4 ทิศ ทาง คือ ทิ ศใต้เข้าถึงจากถนนรามัญ ทิ ศเหนือเข้ าถึง จากถนนสายบุ รี
ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีซอยย่อยที่เชื่อมต่อมาจากพื้นที่อื่นได้หลายเส้นทาง มีสถานที่
สำคั ญ คื อ ศาลหลั ก เมื อ ง สองฝั่ งของถนนแวดล้ อ มด้ ว ยที่ อ ยู่ อ าศั ย โรงเรี ย นสงขลามู ล นิ ธิ และ
ร้านอาหารจำนวนมาก ได้แก่ ร้านไอศกรีม ร้านน้ำชากาแฟโบราณ ร้านอาหารตามสั่ง และร้านขาย
ขนมพื้ นเมือง สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ป้ายบอกทาง ไฟส่องสว่าง และถังขยะ ลักษณะถนน
มีความกว้าง 8 ม. ฟุตบาทกว้าง 1 ม. มีรถจอดตลอดแนวถนน วิ่ง รถได้ทางเดียว พบว่า ในช่วงเช้า
มีกิจ กรรมตั กบาตร และนั่ งร้านน้ ำชาเพื่ อพบปะพู ดคุ ยกัน ตลอดทั้ง วัน มีผู้ใช้วัย รุ่น และวัยทำงาน
มาจอดรถยนต์เพื่อแวะซื้อของและมาร้านไอศกรีม มีนักท่องเที่ยวที่เป็นคนนอกพื้นที่และชาวต่างชาติ
เพื่อมาท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิม เดินถ่ายภาพชื่นชมสถาปัตยกรรม ช่ วงเย็นมีการตั้งรถเข็นขาย
ขนมให้แก่เด็กนักเรียนบริเวณหน้าศาลหลักเมือง จึงทำให้บรรยากาศคึกคักตลอดทั้งวัน

ภาพที่ 43 เส้นทางการเข้าถึงที่ตั้งและทัศนียภาพของนางงาม
6. ถนนคนเดินสงขลา เป็นเส้นทางสายหลักที่ใกล้กับจุดตัดเส้นทางสำคัญ สามารถ
มองเห็นและเข้าถึงได้ 2 ทิศทาง คือ ทิศตะวันตกเข้าถึงจากถนนหน้าตลาดทรัพย์สิน ทิศตะวันออก
เข้ า ถึ ง จากถนนไทรบุ รี ซึ่ ง เป็ น เส้ น ทางที่ ร ถโดยสารประจำทางวิ่ ง ผ่ า น แวดล้ อ มด้ ว ยอาคาร
พาณิชยกรรม กำแพงเมืองเก่าสงขลา และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา มีสิ่งอำนวยความสะดวก
ได้ แ ก่ เก้ า อี้ นั่ ง เล่ น ห้ อ งน้ ำ สาธารณะ ที่ จ อดรถยนต์ ไฟส่ อ งสว่ า ง และถั ง ขยะ ลั ก ษณะถนน
มีความกว้าง 15 ม. ฟุตบาทกว้าง 3 ม. พื้นผิวถนนได้รับการตกแต่งให้แตกต่างจากถนนสายอื่น พบว่า
ตลอดทั้งวันมีผู้ที่มาทำธุระในละแวกนั้นใช้เพื่อจอดรถยนต์ริมข้างทาง แวะนั่งพักผ่อน สัญจรผ่านด้วย
ยานพาหนะและการเดินเท้า มีนักท่องเที่ยวทั้งคนนอกพื้นที่และชาวต่างชาติมาแวะถ่ายภาพชื่นชม
กำแพงเมืองเก่า จะมีผู้ใช้งานจำนวนมากในวันเสาร์ ซึ่งมีการปิดถนนเพื่อกิจกรรมถนนคนเดิน ตั้งแต่
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เวลา 17.00-22.00 น. มีการตั้งร้านขายอาหาร ขายสิ นค้าหลากหลายประเภทและการแสดงของ
กลุ่มคนหลากหลายวัย

ภาพที่ 44 เส้นทางการเข้าถึงที่ตั้งและทัศนียภาพของถนนคนเดินสงขลา
7. ถนนหน้าตลาดทรัพย์สิน เป็นเส้นทางสายรองที่เชื่อมต่อพื้นที่จากตัวเมืองเก่าไปยัง
ศูนย์ราชการของเมือง สามารถมองเห็นและเข้าถึงได้ 3 ทิศทาง คือ ทางทิศตะวันออกเข้าถึงจากถนน
สายย่อยข้างตลาดทรัพย์สิน ทิศเหนือเข้าถึงจากถนนจะนะ และทิศใต้เข้าถึงจากถนนสายบุรี แวดล้อม
ด้วยตลาดสด ห้างสรรพสินค้า สถานที่ราชการและท่าน้ำ มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ไฟส่องสว่าง
และรถเข็นขายอาหาร ลักษณะถนนมีความกว้าง 15 ม. บาทวิถีกว้าง 2.5 ม. มีรถจอดตลอดแนวถนน
พบว่า ในช่วงเช้ามีกิจกรรมตักบาตร และนั่งร้านน้ำชาเพื่อพบปะพูดคุยกัน ช่วงกลางวันมีการใช้งาน
สัญ จรผ่านบนพื้นที่ด้วยการเดินเท้า ในช่วงเช้าและช่วงค่ำจะมีการใช้งานมากของคนทุกเพศทุกวัย
ทั้งคนในและนอกพื้นที่ ที่มาแวะซื้ออาหาร จับกลุ่มพูดคุยกัน และนั่งทานอาหาร

ภาพที่ 45 เส้นทางการเข้าถึงที่ตั้งและทัศนียภาพของถนนหน้าตลาดทรัพย์สนิ
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8. ถนนรามวิถี เป็ น เส้ น ทางสายหลัก ของเมื อ งที่ มีร ถโดยสารหลายสายจอดรับ ส่ ง
ผู้โดยสารตรงบริเวณนี้ สามารถมองเห็นและเข้าถึงได้ 4 ทิศทาง คือ ทิศเหนือเข้าถึงจากถนนเพชรคีรี
ทิ ศ ใต้ เข้ า ถึ งจากถนนสงขลาบุ รี ทิ ศ ตะวั น ตกมี ซ อยย่ อ ยที่ เชื่ อ มต่ อ ไปยั ง พื้ น ที่ พ าณิ ช ยกรรมหลั ก
ของเมือง และทิศตะวันออกเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่นๆได้หลายเส้นทาง แวดล้อมด้วยร้านค้า ห้างหุ้นส่วน
จำกัด สถาบันกวดวิชา และโรงเรียน มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ที่จอดรถยนต์ ร้านค้าหาบเร่
ไฟส่องสว่างจากบริเวณเกาะกลางถนน ถังขยะ และไม้ยืนต้นให้ร่มเงาริมฟุตบาท ลักษณะถนนมีความ
กว้าง 20 ม. ฟุตบาทกว้าง 5 ม. มีรถจอดริมถนนบางบริเวณ พบว่า ตลอดทั้งวันมีผู้ใช้งานสัญจรผ่าน
พื้นที่ด้วยจักรยานและการเดินเท้า ในช่วงเช้าที่เป็นช่วงเวลาเร่งรีบจะมีผู้ใช้งานจำนวนมาก ทุกเพศ
ทุกวัย เนื่องจากเป็ นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง และช่วงเย็นมีก ารตั้ง รถเข็น ขายอาหารและน้ำชา
เกิดกิจกรรมนั่งเล่น นั่งทานอาหาร เกิดการนั่งจับกลุ่มพูดคุยกันของเด็กๆ และผู้สูงอายุ

ภาพที่ 46 เส้นทางการเข้าถึงที่ตั้งและทัศนียภาพของถนนรามวิถี
4.3.4. พื้ น ที่ ว่างสาธารณะประเภทสวนสาธารณะและพื้ น ที่ ริมน้ ำ (Park and Water
Front) เป็ น พื้ น ที่ ว่ างใช้ ง านเพื่ อ การพั ก ผ่ อ น นั น ทนาการและส่ ง เสริ ม ทั ศ นี ยภาพที่ ดี ให้ แ ก่ เมื อ ง
มี 6 แห่ง ดังนี้
1. สวนหลังกำแพงเมือง ตั้งอยู่ตรงจุดตัดเส้นทางการสัญ จรบริเวณชุมชนวัดดอนรัก
มีการปิดล้อมด้วยรั้วเตี้ย สามารถมองเห็นได้ 2 ทิศทาง แต่เข้าถึงได้เพียงทิศทางเดียว คือ ทางทิศใต้
จากซอยหลังกำแพงเมื อง แวดล้ อมด้ วยอาคารที่ อยู่ อาศั ย และตลาดทรัพ ย์สิ น มีสิ่ งอำนวยความ
สะดวก ได้แก่ เก้าอี้นั่งเล่นจำนวนน้อย อุปกรณ์ออกกำลังกาย ที่จอดรถยนต์ ไฟส่องสว่าง ถังขยะ และ
ไม้ยืนต้นให้ร่มเงา ลักษณะลานเป็น พื้นที่ สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ พื้นผิวได้รับ การตกแต่ง ด้วยอิ ฐ
บล็อกปูหญ้ายกระดับขึ้นจากพื้นดินเดิมเล็กน้อย พบว่า ในช่วงเช้ามีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและ
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ผู้ที่ทำงานในละแวกนั้นใช้นั่งพัก ในระหว่างวันไม่พบผู้ใช้งาน และในช่วงเย็นมีนักเรียนยืนจับกลุ่ม
พูดคุย ซึ่งล้วนเป็นการใช้เวลาอยู่บนพื้นที่ว่างเพียงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น

ภาพที่ 47 เส้นทางการเข้าถึงที่ตั้งและทัศนียภาพของสวนหลังกำแพงเมือง
2. สวนข้างคิ วรถ เป็น สวนประเภทสวนหย่อ มขนาดเล็ก (ขนาดพื้น ที่ ไม่ เกิ น 2 ไร่ )
ตั้งอยู่ใกล้คิวรถตู้โดยสารและจุดจอดรถรับส่งผู้โดยสาร เนื่องจากพื้นที่ว่างไม่มีการปิดล้อม จึงทำให้
สามารถมองเห็ น และเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ว่ า งได้ ทั้ ง 4 ทิ ศ ทาง คื อ ทิ ศ ตะวั น ออกเข้ าถึ ง จากถนนรามวิ ถี
ทิศตะวันตกเข้าถึงจากถนนไทรบุรีซึ่งเป็นเส้นทางที่รถโดยสารประจำทางวิ่งผ่าน และมีถนนสายย่อย
ขนาบทิศเหนือและทิศใต้ของสวน มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เก้าอี้นั่งเล่น อุปกรณ์ออกกำลังกาย
ที่ จ อดรถยนต์ ไฟส่ อ งสว่า ง ถั งขยะ และไม้ ยื น ต้ น ให้ ร่ม เงา แวดล้ อ มล้ อ มด้ ว ยอาคารที่ อ ยู่ อ าศั ย
กึ่งพาณิช ยกรรม ร้านค้า และวัดโพธิ์ ป ฐมาวาส ลัก ษณะลานเป็ นอิฐบล็อกปูหญ้ ายกระดับขึ้น จาก
พื้นดินเดิมเล็กน้อย ในพื้นที่มีการตกแต่งด้วยประติมากรรม พบว่า ผู้คนในละแวกนั้นใช้สัญ จรผ่าน
ด้วยการเดินเท้า ในช่วงเที่ยงถึงค่ำมีการตั้งร้านขายอาหาร อีกทั้งยังมีการออกกำลังกาย นั่งเล่น จับกลุ่ม
พูดคุยกัน ในช่วงเช้าและช่วงเย็น จึงทำให้มผี ู้ใช้ทุกเพศทุกวัย

ภาพที่ 48 เส้นทางการเข้าถึงที่ตั้งและทัศนียภาพของสวนข้างคิวรถ
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3. ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์ พื้นที่ถูกใช้งานเป็นท่าเรือประมง มีอาคารขนาบข้างจึงทำให้
มองเห็นและเข้าถึงพื้นที่ว่างได้ 2 ทิศทาง คือ ทิศตะวันออกเข้าถึงจากถนนนครนอก ทิศตะวันตก
เข้าถึงจากทะเลสาบสงขลา แวดล้อมด้วยอาคารที่อยู่อาศัยและคลังเก็บสินค้า สิ่งอำนวยความสะดวก
ได้แก่ เก้าอี้นั่งเล่น ป้ายแนะนำสถานที่ ไฟส่องสว่าง ทางลาดอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ และไม้
ยืนต้นให้ร่มเงา ลักษณะลานมีการตกแต่งพื้นผิวให้แตกต่างจากพื้น ถนน ผนังอาคารถูกตกแต่งด้วย
ภาพวาด Street Art พบว่า บางช่วงเวลามีชาวประมงใช้สัญจรผ่านพื้นที่ไปยังท่าเรือด้วยการเดินเท้า
ในระหว่างวันมีนักท่องเที่ยวทั้งคนนอกพื้นที่และชาวต่างชาติเดินทางมาถ่ายรูป และผู้ใช้งานทุกเพศ
ทุกวัยมักมานั่งเล่น จับกลุ่มพูดคุยกัน ถ่ายภาพชมวิว พระอาทิตย์ตกดินในช่วงเย็นเป็นจำนวนมาก

ภาพที่ 49 เส้นทางการเข้าถึงที่ตั้งและทัศนียภาพของท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์
4. ท่าน้ำสุกี้นครใน เป็นพื้นที่ว่างส่วนบุคคลแต่เปิดให้ผู้อื่นเข้าไปใช้ง านได้ มีอาคาร
ขนส่งสินค้าขนาบข้างจึงทำให้สามารถมองเห็นได้จาก 2 ทิศทาง แต่เข้าถึงพื้นที่ว่างได้เพียงทิศทาง
เดียว คือ ทิศตะวันออกเข้าถึงจากถนนนครนอก แวดล้อมด้วยอาคารที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม และ
คลังเก็บสินค้า สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เก้าอี้นั่งเล่น ทางลาดอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ
และไฟส่องสว่าง ลั กษณะลานเป็น พื้น ที่คอนกรีตทั่วไป พบว่า ตลอดทั้ง วันมี การขนถ่ายสินค้ าขึ้ น
รถบรรทุก และเป็นที่นั่งพักผ่อนของพนักงาน ในช่วงบ่ายถึงเย็นจะมีผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัย มาถ่ายภาพ
ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งล้วนเป็นการใช้เวลาอยู่บนพื้นที่ว่างเพียงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น

ภาพที่ 50 เส้นทางการเข้าถึงที่ตั้งและทัศนียภาพของท่าน้ำสุกี้นครใน
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5. ท่าน้ำโรงสีแดง พื้นที่ถูกใช้งานเป็นท่าเรือประมง สามารถมองเห็นและเข้าถึงพื้นที่
ว่ า งได้ 2 ทิ ศ ทาง คื อ ทิ ศ ตะวั น ออกเข้ า ถึ ง จากถนนนครนอกโดยลอดผ่ า นตั ว อาคารโรงสี แ ดง
ทิศตะวันตกเชื่อมต่อทะเลสาบสงขลา แวดล้อมด้วยอาคารที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม ธนาคารและ
คลัง เก็บ สิน ค้า สิ่งอำนวยความสะดวก ได้ แก่ เก้าอี้นั่ ง เล่น ป้ายแนะนำสถานที่ ห้ องน้ ำสาธารณะ
ไฟส่องสว่าง ถังขยะ ทางลาดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการ และป้อมยาม ลักษณะลานเป็น
พื้ น ที่ ค อนกรี ต ทั่ ว ไป อาคารในพื้ น ที่ ว่ า งถู ก ตกแต่ ง ด้ ว ยสี สั น สวยงามและมี ค วามสำคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ พบว่า ตลอดทั้งวันชาวประมงสัญ จรเข้ามาในพื้นที่ด้วยยานพาหนะและการเดินเท้า
บางช่วงเวลาใช้เพื่อจอดรถยนต์ ผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัยมักมานั่งเล่น จับกลุ่มพูดคุยกัน มีนักท่องเที่ยว
ทั้งคนนอกพื้นที่และชาวต่างชาติเดินทางมาถ่ายภาพชมวิวพระอาทิตย์ตกดินในช่วงเย็นเป็นจำนวน
มาก และพื้นที่ว่างจะใช้ทำกิจกรรมการแสดงในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มีการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน

ภาพที่ 51 เส้นทางการเข้าถึงที่ตั้งและทัศนียภาพของท่าน้ำโรงสีแดง
6. ท่าน้ำพุทธรักษา เป็นพื้นที่ว่างที่สามารถเดินลัดเลาะไปยังท่าจอดเทียบเรือประมง
ได้ สามารถมองเห็นและเข้าถึงพื้น ที่ว่างได้ 2 ทิศทาง คือ ทิศตะวันออกเข้าถึงจากถนนหน้าตลาด
ทรัพ ย์ สิ น ทิ ศ ตะวั น ตกเชื่ อ มต่ อ ทะเลสาบสงขลา แวดล้ อ มด้ วยสถานที่ ร าชการ ห้ า งสรรพสิน ค้ า
ลีทรัพย์สิน พลาซ่าและตลาด สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ศาลานั่ งพั ก เก้าอี้นั่ง เล่น ป้ายแนะนำ
สถานที่ ไฟส่องสว่าง ถังขยะ ทางลาดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการและไม้ยืน ต้นให้ ร่มเงา
ลักษณะลานเป็นพื้นปูกระเบื้องสลับด้วยพื้นกรวดล้าง ยกระดับจากพื้นดินเดิม 0.50 ม. ผนังกำแพง
มีการตกแต่งด้วยภาพวาด Street Art พบว่า ในระหว่างวันมีชาวประมงสัญจรผ่านพื้นที่ด้วยการเดิน
เท้า นั่งพักผ่อนและนั่งรับประทานอาหาร มีผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัยจำนวนมากในช่วงเย็นของทุกวัน
ซึ่งมีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมเต้นแอโรบิค และชมรมเล่นสเก็ตของคนในพื้นที่
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ภาพที่ 52 เส้นทางการเข้าถึงที่ตั้งและทัศนียภาพของท่าน้ำพุทธรักษา
4.4 สรุปสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
1. ลักษณะด้านกายภาพ
พื้นที่ศึกษามีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างหลากหลายประกอบด้วย 3 ย่านหลัก คือ ย่าน
พาณิชยกรรม ย่านเมืองเก่า และย่านสถานที่ราชการ ซึ่งย่านเมืองเก่าและย่านพาณิชยกรรมเป็นพื้นที่
ที่มีความสำคัญของเมืองสงขลา มีการใช้งานของผู้คนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่อย่างคึกคักตลอดทั้งวัน
โดยพบว่า โครงข่ายเส้นทางการสัญจรในพื้นที่ศึกษาเป็นระบบกริดตาราง (Grid System) มีถนนสาย
หลักที่มีความกว้างตัดผ่านกลางเมือง แล้วเชื่อมต่อพื้นที่ระหว่างชุมชนไปยังถนนสายรองและถนนสาย
ย่อย ทำให้การสัญจรและการเดินเท้าเป็นไปได้อย่างคล่องตัว ด้านระบบขนส่งสาธารณะส่วนใหญ่
เข้าถึงได้จากถนนสายหลักและสายรองบางเส้นทาง พบการกระจุกตัวอย่างหนาแน่นของมวลอาคาร
ขนาดเล็กในย่านเมืองเก่าส่วนย่านพาณิชยกรรมและย่านสถานที่ราชการ พบมวลอาคารขนาดใหญ่
พื้นที่ว่างสาธารณะส่วนใหญ่เป็นประเภทเส้นทางถนน
2. ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
พื้นที่ศึกษามีประชากรทั้งสิ้น 7,651 คน ครอบคลุมบริเวณ 5 ชุมชน มีวิถีชีวิตดั้งเดิมที่อยู่
ร่วมกันของคนไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยเชื้อสายจีน มีกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจมาจากการค้า
ปลีก ค้าส่งและธุรกิจเกี่ยวกับประมง อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยวในย่าน
จากการศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา สภาพเศรษฐกิ จและสังคม รวมถึงข้อมูลพื้นที่
ว่างสาธารณะทั้ง 24 แห่ง ในย่านเมืองเก่าสงขลา มีการใช้งานตามประเภทพื้นที่ว่างและมีคุณสมบัติ
ด้านกายภาพที่ หลากหลาย ซึ่งจะส่ง ผลต่อรูปแบบการใช้พื้น ที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์
แตกต่างกัน สามารถนำไปประกอบการวิเคราะห์คุณสมบัติด้านกายภาพ วิเคราะห์รูปแบบการใช้พื้นที่
ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ เพื่ อจัดระดั บคุณ ภาพของพื้น ที่ว่างสาธารณะแต่ละแห่ง และ
วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติด้านกายภาพกับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่าง
อเนกประโยชน์ได้ในบทถัดไป
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บทที่ 5
ผลการศึกษาและการวิเคราะห์
เนื้ อ หาในบทนี้ เป็ น การนำเสนอผลจากการศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ด้ า นกายภาพของพื้ น ที่ ว่ า ง
สาธารณะแต่ละพื้นที่ในย่านเมืองเก่าสงขลา รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์
และความสัมพันธ์ของทั้งสองประเด็นข้างต้น รวมถึงการวิเคราะห์ผลการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.1 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์งานวิจัย
5.1.1 ผลการศึกษาคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะและการวิเคราะห์
5.1.2 ผลการศึ ก ษารู ป แบบการใช้ พื้ น ที่ ว่ า งสาธารณะอย่ า งอเนกประโยชน์ แ ละ
การวิ เ คราะห์
5.1.3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติด้านกายภาพ กับรูปแบบการใช้
พื้นที่ว่างสาธารณะ ในย่านเมืองเก่าสงขลา
5.2 ผลการศึกษาเพิ่มเติม
5.2.1 ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะและการวิเคราะห์
5.2.2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอื่นๆ กับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ
และการวิเคราะห์
5.1 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์งานวิจัย
5.1.1 ผลการศึกษาคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะและการวิเคราะห์
จากการรวบรวมข้อ มูล พื ้น ฐานของพื ้น ที ่ศ ึก ษาและจากการสำรวจพื ้น ที ่ว ่า ง
สาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลา ทั้ง 24 แห่ง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่ง
มีค ุณ สมบัต ิด ้า นกายภาพแตกต่า งกัน ประกอบด้ว ย 6 ประเด็น คือ 1) การมีพื ้น ที ่เ ชื ่อ มต่อ
2) การใช้ป ระโยชน์อ าคาร 3) วิธ ีก ารเข้า ถึง 4) การมองเห็น และเข้า ถึง ได้ 5) สิ่ง อำนวยความ
สะดวก 6) ความโดดเด่นของพื้นที่ ส่งผลให้คะแนนคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ
มีร ายละเอีย ดที ่แ ตกต่า งกัน โดยใช้เกณฑ์พ ิจ ารณาการให้ค ะแนนกำหนดเป็น 5 ระดับ ได้แ ก่
ระดับมากที่สุด มีค่า 5 คะแนน ระดับมาก มีค่า 4 คะแนน ระดับปานกลาง มีค่า 3 คะแนน ระดับ
น้อย มีค่า 2 คะแนน และระดับ น้อ ยที่สุดหรือไม่มีเลย มีค่า 1 คะแนน (วิมลสิริ ศรีสมุทร,2556)
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 10 รายละเอียดการให้คะแนนคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะตามคุณสมบัติ
ย่อยต่างๆ
คุณสมบัติ
ด้านกายภาพ

1. การมีพื้นที่
เชื่อมต่อ
(คะแนนเต็ม 5
คะแนน)

คุณสมบัติย่อย

1. เชื่อมต่อถนนสายหลัก
2. เชื่อมต่อถนนสายรอง
3. เชื่อมต่อถนนสายย่อย
4. ใกล้จุดตัดเส้นทางสัญจร
5. โ ค ร ง ข่ า ย บ า ท วิ ถี
(ฟุตบาท)
6. เชื่อมต่อท่าน้ำ

รายละเอียดการให้คะแนน

- ระดับมากที่สุด (5 คะแนน) คือ พื้นที่ว่างเชื่อมต่อ
บริ เวณอื่ นได้ อย่ า งสะดวกและหลากหลาย
5-6 รูปแบบ
- ระดั บมาก (4 คะแนน) คื อ พื้ นที่ ว่ างเชื่ อมต่ อ
บริ เวณอื่ นได้ อย่ า งสะดวกและหลากหลาย
4 รูปแบบ
- ระดับปานกลาง (3 คะแนน) คือ พื้นที่ว่างเชื่อมต่อ
บริ เวณอื่ นได้ อย่ า งสะดวกและหลากหลาย
3 รูปแบบ
- ระดั บน้ อย (2 คะแนน) คื อ พื้ นที่ ว่ างเชื่ อมต่ อ
บริ เวณอื่ นได้ อย่ างสะดวกและหลากหลาย
2 รูปแบบ
- ระดับน้อยที่สุด (1 คะแนน) คือ พื้นที่ว่างเชื่อมต่อ
บริเวณอื่นได้เพียง 1 รูปแบบ
2. การใช้
1. พาณิชยกรรม
- ระดั บมากที่ สุ ด (5 คะแนน) คื อ การใช้ ประโยชน์
ประโยชน์อาคาร 2. ที่ อ ยู่ อ าศั ย กึ่ ง พาณิ ช ยก อาคารใกล้เคียงมีความหลากหลาย 5-7 ประเภท
(คะแนนเต็ม 5 รรม
- ระดับมาก (4 คะแนน) คือ การใช้ประโยชน์อาคาร
คะแนน)
3. ที่อยู่อาศัย
ใกล้เคียงมีความหลากหลาย 4 ประเภท
4. สถานที่ราชการ
- ระดั บปานกลาง (3 คะแนน) คื อ การใช้ประโยชน์
5. ศาสนสถาน
อาคารใกล้เคียงมีความหลากหลาย 3 ประเภท
6. คลังสินค้า, ท่าเรือ
- ระดับน้อย (2 คะแนน) คือ การใช้ประโยชน์อาคาร
7. พื้นที่นันทนาการ
ใกล้เคียงมีความหลากหลาย 2 ประเภท
- ระดับน้ อยที่ สุด (1 คะแนน) คื อ การใช้ ประโยชน์
อาคารใกล้เคียงมีเพียง 1 ประเภท
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ตารางที่ 10 รายละเอียดการให้คะแนนคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะตามคุณสมบัติ
ย่อยต่างๆ (ต่อ)
คุณสมบัติ
คุณสมบัติย่อย
ด้านกายภาพ
4. การมองเห็ น 1. มองเห็นและเข้าถึงได้
4 ทิศทาง
แ ล ะ เข้ า ถึ ง ได้
(คะแ น น เต็ ม 5 2. มองเห็นและเข้าถึงได้
3 ทิศทาง
คะแนน)
3. มองเห็นและเข้าถึงได้

รายละเอียดการให้คะแนน

- ระดั บมากที่ สุ ด (5 คะแนน) คื อ สามารถมองเห็ นและ
เข้าถึงพื้นที่ว่างได้ทั้ง 4 ทิศทาง
- ระดั บมาก (4 คะแนน) คื อ สามารถมองเห็ นและเข้ าถึ ง
พื้นที่ว่างได้ 3 ทิศทาง
- ระดั บปานกลาง (3 คะแนน) คื อ สามารถมองเห็ นและ
เข้าถึงพื้นที่ว่างได้ 2 ทิศทาง
2 ทิศทาง
4. มองเห็นได้มากกว่า 1 ทิศทาง - ระดับน้อย (2 คะแนน) คือ สามารถมองเห็นพื้ นที่ว่างได้
มากกว่า 1 ทิศทาง แต่เข้าถึงได้ทิศทางเดียว
แต่เข้าถึงได้ทิศทางเดียว
- ระดั บน้ อยที่ สุ ด (1 คะแนน) คื อ สามารถมองเห็ นและ
5. มองเห็นและเข้าถึงได้
เข้าถึงพื้นที่ว่างได้ 1 ทิศทาง
1 ทิศทาง

5. สิ่งอำนวย
ความสะดวก
(คะแนนเต็ม 5
คะแนน)

1. เก้าอี้นั่ง
2. ป้ายบอกทาง
3. อุปกรณ์ออกกำลังกาย
4. ห้องน้ำสาธารณะ
5. ที่จอดรถยนต์
6. ถังขยะ
7. ไฟส่องสว่าง
8. ทางลาดเพื่อคนพิการ
9. ป้อมยาม
10. ไม้ยืนต้นให้ร่มเงา

- ระดับมากที่สุด (5 คะแนน) คือ มีสิ่งอำนวยความสะดวก
บนพื้นที่ว่าง 6 ชนิดขึ้นไป
- ระดับมาก (4 คะแนน) คื อ มี สิ่ งอำนวยความสะดวกบน
พื้นที่ว่าง 5 ชนิด
- ระดับปานกลาง (3 คะแนน) คือ มีสิ่งอำนวยความสะดวก
บนพื้นที่ว่าง 4 ชนิด
- ระดับน้อย (2 คะแนน) คือ มีสิ่ งอำนวยความสะดวกบน
พื้นที่ว่าง 3 ชนิด
- ระดับน้อยที่สุด (1 คะแนน) คือ มีสิ่งอำนวยความสะดวก
บนพื้นที่ว่างเพียง 1-2 ชนิด

6. ความโดดเด่ น
ของพื้นที่
(คะแนนเต็ม 5
คะแนน)

1. อาคารแวดล้ อมตกแต่ งด้ วย
สีสันหรือภาพวาดบนผนัง
2. มีองค์ประกอบที่แสดงถึง
ประวัติศาสตร์
3. วัสดุปูพื้นมีความแตกต่าง
4. มีการเปลี่ยนระดับพื้น
5. ตกแต่งด้วยประติมากรรม

- ระดับมากที่สุด (5 คะแนน) คือ ลักษณะความโดดเด่นที่พบ
บนพื้นที่มี 4 อย่าง
- ระดับมาก (4 คะแนน) คือ ลักษณะความโดดเด่นที่พบบน
พื้นที่มี 3 อย่าง
- ระดับปานกลาง (3 คะแนน) คือ ลักษณะความโดดเด่นที่
พบบนพื้นที่มี 2 อย่าง
- ระดับน้อย (2 คะแนน) คือ ลักษณะความโดดเด่นที่พบบน
พื้นที่มี 1 อย่าง
- ระดับน้อยที่สุด (1 คะแนน) คือ ไม่มีลักษณะความโดดเด่น
ที่พบบนพื้นที่
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ทั้งนี้ ผลการให้คะแนนค่าคุณสมบัติย่อยด้านกายภาพของแต่ละพื้นที่ แสดงในตารางที่ 11
(คอลัมน์ ก) และผลการให้คะแนนรวมค่าคุณสมบัติด้านกายภาพของแต่ละพื้นที่ ซึ่งเกิดจากการรวม
คะแนนคุณสมบัติย่อยทั้งหมดของพื้นที่นั้นๆ แสดงไว้ในตารางที่ 11 (คอลัมน์ ข)
จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติด้านกายภาพในภาพรวมประกอบด้วยคุณสมบัติ
ย่อย 6 ประเด็น แต่ละประเด็นมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทำให้คุณสมบัติด้านกายภาพในภาพรวมของ
แต่ละพื้นที่ มีคะแนนรวมทั้งสิ้น 30 คะแนน ซึ่งนำมาจัดระดับคุณภาพเป็น 5 ระดับชั้น (ระดับ 1-5)
ด้วยวิธีการแจกแจงความถี่ ตามสูตรต่อไปนี้
ค่าสูงสุด − ค่าต่ำสุด
อันตรภาคชั้น =
จำนวนชั้น
โดยที่: จากตารางที่ 11 (คอลัมน์ ข) พบว่า คะแนนคุณสมบัติด้านกายภาพสูงสุด คือ พื้นที่สวนข้าง
คิ วรถ มี ค ะแนนเท่ า กั บ 26 คะแนน (คะแนนเต็ ม 30 คะแนน) ส่ วนค่ า ต่ ำสุ ด นั้ น ในที่ นี้
กำหนดใช้ค่า 1 คะแนน โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่แต่ละพื้นที่จะได้คะแนนน้อยที่สุด และ
กำหนดจำนวนชั้น เป็น 5 ระดับชั้น ทำให้อันตรภาคชั้นมีค่าเท่ากับ 5
จึงนำมากำหนดระดับคุณภาพในช่วงคะแนนต่างๆ ดังนี้
ระดับคุณภาพ 5 มีคุณสมบัติด้านกายภาพมากที่สุด ในช่วงคะแนน 26-30 คะแนน
ระดับคุณภาพ 4 มีคุณสมบัติด้านกายภาพมาก ในช่วงคะแนน 21-25 คะแนน
ระดับคุณภาพ 3 มีคุณสมบัติด้านกายภาพปานกลาง ในช่วงคะแนน 16-20 คะแนน
ระดับคุณภาพ 2 มีคุณสมบัติด้านกายภาพน้อย ในช่วงคะแนน 11-15 คะแนน
ระดับคุณภาพ 1 มีคุณสมบัติด้านกายภาพน้อยที่สุด ในช่วงคะแนน 1-10 คะแนน
นำมาซึ่งการจัดระดับคุณภาพของคุณสมบัติด้านกายภาพในแต่ละพื้นที่ ดังตารางที่ 11 (คอลัมน์ ค)
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ตารางที่ 11 คะแนนคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะและค่าระดับคุณภาพ
ก

ข

ค

สวนและพื้นที่ริมน้ำ

เส้นทางถนน

ลานสถานที่สำคัญ

ลานวัด

1. ลานวัดโพธิ์ปฐมาวาส
2. ลานวัดมัชฌิมาวาส
3. ลานวัดดอนแย้
4. ลานวัดเลียบ
5. ลานวัดยางทอง
6. ลานวัดดอนรัก
7. ลานศาลหลักเมือง
8. ลานมัสยิดบ้านบน
9. ลานพิพิธภัณฑ์
10. ลานคลองขวาง
11. ถนนพัทลุง
12. ถนนนครนอก
13. ถนนรามัญ
14. ถนนนครใน
15. ถนนนางงาม
16. ถนนคนเดินสงขลา
17. ถนนหน้าตลาดทรัพย์สิน
18. ถนนรามวิถี
19. สวนหลังกำแพงเมือง
20. สวนข้างคิวรถ
21. ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์
22. ท่าน้ำสุกี้นครใน
23. ท่าน้ำโรงสีแดง
24. ท่าน้ำพุทธรักษา
รวม
คิดเป็นร้อยละ (%)
ค่าเฉลี่ย 𝑥̅

การมองเห็นและ
เข้าถึงได้ (5)
สิ่งอำนวยความ
สะดวก (5)
ความโดดเด่นของ
พื้นที่ (5)
คะแนนคุณสมบัติด้าน
กายภาพ (30)
ระดับคุณภาพ

วิธีการเข้าถึง (5)

พื้นที่ว่างสาธารณะ
ในย่านเมืองเก่าสงขลา

การมีพื้นที่
เชื่อมต่อ (5)
การใช้ประโยชน์
อาคาร (5)

ประเภทพื้นที่ว่าง

คะแนนคุณสมบัตยิ ่อยด้านกายภาพ

2
2
2
3
2
3
2
1
2
2
3
3
2
2
3
4
5
3
3
4
2
2
2
3

3
2
3
3
2
2
2
2
2
3
4
4
2
3
4
2
3
2
2
3
2
2
3
3

4
4
5
5
5
5
4
4
3
5
4
4
4
3
4
3
5
5
5
5
4
4
4
5

3
4
3
1
3
3
1
1
2
5
5
4
5
5
5
3
4
5
2
5
3
2
3
3

5
5
4
5
2
5
3
4
4
3
2
5
1
1
3
4
2
4
5
5
4
2
5
5

2
3
1
2
1
2
3
2
3
3
2
4
3
3
3
3
3
3
4
4
3
1
3
4

19
20
18
19
15
20
15
14
16
21
20
24
17
17
22
19
22
22
21
26
18
13
20
23

62
13.45
2.58

63
13.67
2.63
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22.34
4.29

80
17.35
3.33

88
19.09
3.67

65
14.10
2.71

461
100
19.21

3
3
3
3
2
3
2
2
3
4
3
4
3
3
4
3
4
4
4
5
3
2
3
4
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1. การวิเคราะห์ผลการศึกษาคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ
จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นถึงคุณ สมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะในย่าน
เมืองเก่าสงขลา ทั้ง 24 แห่ง ประกอบด้วย 6 ประเด็น ดังนี้
1) การมีพื้นที่เชื่อมต่อที่พบในย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นคุณสมบัติด้านกายภาพที่มีคะแนน
รวมน้อยที่สุด 62 คะแนน คิดเป็น 13.45% ของจำนวนคุณสมบัติด้านกายภาพทั้งหมด โดยมีพื้นที่ว่าง
สาธารณะ 1 แห่ง ที่มีคะแนนอยู่ในระดับน้อยที่สุด เนื่องจากเชื่อมต่อกับถนนสายรองเส้นทางเดียว
ขณะที่พื้นที่ว่างสาธารณะจำนวน 12 แห่ง ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนพื้นที่ว่างทั้งหมดมีคะแนนอยู่ใน
ระดับน้อย เนื่องจากมีการเชื่อมต่อกับถนนสายรองและถนนสายย่อย ส่วนคะแนนระดับ ปานกลาง
มีพื้นที่ ว่างสาธารณะจำนวน 8 แห่ ง และพื้นที่ ว่างสาธารณะอีก 3 แห่ง มีคะแนนอยู่ในระดับ มาก
เนื่องจากเชื่อมต่อกับบริเวณอื่นหลากหลายเส้นทาง
2) การใช้ ป ระโยชน์ อ าคารใกล้ เคี ย งที่ พ บในย่ านเมื อ งเก่ า สงขลา เป็ น คุ ณ สมบั ติ ด้ า น
กายภาพที่ มี ค ะแนนรวมใกล้ เคี ย งกับ ประเด็น การมี พื้ น ที่ เชื่ อ มต่ อ คื อ มี ค ะแนนรวม 63 คะแนน
คิดเป็น 13.67% ของจำนวนคุณสมบัติด้านกายภาพทั้งหมด โดยมีพื้นที่ว่างสาธารณะจำนวน 12 แห่ง
ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนพื้นที่ว่างทั้งหมดมีคะแนนอยู่ในระดับน้อย คือ มีการใช้ประโยชน์อาคาร
ใกล้เคียงเพียง 1-2 ประเภท ขณะที่พื้นที่ว่างสาธารณะจำนวน 9 แห่ง มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง
คือ มีการใช้ประโยชน์อาคารใกล้เคียง 3 ประเภท และมีพื้นที่ว่างสาธารณะเพียง 3 แห่ง ที่มีคะแนน
อยู่ในระดับมาก คือ มีการใช้ประโยชน์อาคารใกล้เคียงมากถึง 4 ประเภท
3) วิธีการเข้าถึงที่พบในย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นคุณสมบัติด้านกายภาพที่มีคะแนนรวม
มากที่ สุด 103 คะแนน หรือ 22.34% ของจำนวนคุณ สมบั ติด้ านกายภาพทั้ง หมด โดยมี พื้น ที่ ว่าง
สาธารณะจำนวน 10 แห่ง มีคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผู้คนสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ทุกรูปแบบ
รองลงมา พื้นที่ว่างสาธารณะส่วนใหญ่ จำนวน 11 แห่ง มีคะแนนอยู่ในระดับมาก ซึ่ง ผู้คนสามารถ
เข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้า จักรยาน จักรยานยนต์ และรถยนต์ส่วนตัว ขาดแต่การเข้าถึงด้วยรถโดยสาร
ประจำทาง และมี พื้ น ที่ ว่ า งสาธารณะเพี ย งจำนวน 3 แห่ ง ที่ มี ค ะแนนอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้า จักรยานยนต์ และรถยนต์ส่วนตัว
4) การมองเห็นและเข้าถึงได้ที่พบในย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นคุณสมบัติด้านกายภาพที่มี
คะแนนรวม 80 คะแนน คิดเป็น 17.35% ของจำนวนคุณสมบัติด้านกายภาพทั้งหมด พบว่า พื้นที่ว่าง
สาธารณะจำนวน 7 แห่ง มีคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผู้คนสามารถมองเห็นและเข้าถึงได้หลาย
ทิศทาง รองลงมา มีพื้นที่ว่างสาธารณะจำนวน 3 แห่ง ที่มีคะแนนอยู่ในระดับมาก โดยผู้คนสามารถ
มองเห็นและเข้าถึงได้ 3 ทิศทาง ทั้งนี้ มีพื้นที่ว่างสาธารณะส่วนใหญ่จำนวน 8 แห่ง มีคะแนนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งผู้คนสามารถมองเห็นและเข้าถึงได้ 2 ทิศทาง ในขณะที่ พื้นที่ว่างสาธารณะจำนวน
3 แห่ง มีคะแนนอยู่ในระดับน้อย คือ สามารถมองเห็นได้มากกว่า 1 ทิศทาง แต่เข้าถึงได้ทิศทางเดียว
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และพื้นที่ว่างสาธารณะจำนวน 3 แห่ง มีคะแนนอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ ผู้คนสามารถมองเห็นและ
เข้าถึงพื้นที่ว่างได้เพียงทิศทางเดียวเท่านั้น
5) สิ่งอำนวยความสะดวกที่พ บในย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นคุณ สมบัติด้านกายภาพที่ มี
คะแนนรวม 88 คะแนน คิดเป็น 19.09% ของจำนวนคุณสมบัติด้านกายภาพทั้งหมด รองลงมาจาก
ประเด็น วิธีการเข้าถึง พบว่า พื้นที่ว่างสาธารณะส่วนใหญ่จำนวน 15 แห่ง มีคะแนนอยู่ในระดับมาก
ถึง มากที่ สุด คื อมี สิ่งอำนวยความสะดวก 5 ชนิ ด ขึ้น ไป ขณะที่ พื้ นที่ ว่า งสาธารณะจำนวน 3 แห่ ง
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือมี สิ่งอำนวยความสะดวก 4 ชนิด และพื้นที่ว่างสาธารณะจำนวน
6 แห่ง มีคะแนนอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด คือมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียง 1-3 ชนิด
6) ความโดดเด่นของพื้นที่ว่างที่พบในย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นคุณสมบัติด้านกายภาพที่มี
คะแนนรวม 65 คะแนน คิดเป็น 14.10% ของจำนวนคุณสมบัติด้านกายภาพทั้งหมด พบว่า พื้นที่ว่าง
สาธารณะจำนวน 4 แห่ง มีคะแนนอยู่ในระดับมาก คือ มีลักษณะความโดดเด่น 3 อย่าง ขณะที่พื้นที่
ว่างสาธารณะส่วนใหญ่จำนวน 12 แห่ง มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีลักษณะความโดดเด่น
2 อย่าง ทั้งนี้ พื้นที่ว่างสาธารณะจำนวน 5 แห่ง มีคะแนนอยู่ในระดับน้อย คือ มีลักษณะความโดดเด่น
เพียง 1 อย่าง และมีพื้ นที่ ว่างสาธารณะจำนวน 3 แห่ ง ที่มีคะแนนอยู่ในระดับน้ อยที่ สุดหรือไม่มี
ความโดดเด่นของพื้นที่ว่างนั้นเลย
เมื่ อ นำข้ อ มู ล ร้ อ ยละของแต่ ล ะประเด็ น ในคุ ณ สมบั ติ ก ายภาพมาเขี ย นกราฟวงกลม
Pie Chart (ภาพที่ 53) เพื่อแสดงให้เห็นว่ากรณี ศึกษาพื้นที่ ว่างสาธารณะในภาพรวมจำนวน 24 แห่ ง
ในย่ านเมื องเก่ าสงขลา มี คุ ณ สมบั ติ ด้ านกายภาพของวิ ธีการเข้ าถึ งเป็ นองค์ ประกอบหลั ก 22.34%
รองลงมาคือ สิ่งอำนวยความสะดวก 19.09% ในขณะที่คุณสมบัติด้านกายภาพของการมีพื้นที่เชื่อมต่อ
นั้น เป็นองค์ประกอบที่น้อยที่สุด 13.45% เมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบทั้ง 6 ประเด็นดังกล่าว
คุณสมบัติกายภาพ
ความโดดเด่นของพื้นที่
14.10%

สิ่งอํานวยความสะดวก
19.09%

การมองเห็น
และเข้าถึงได้
17.35%

การมีพื้นที่เชื่อมต่อ
13.45%

การใช้ประโยชน์อาคาร
13.67%

วิธีการเข้าถึง
22.34%

ภาพที่ 53 กราฟวงกลมแสดงคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะในภาพรวม 24 แห่ง
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ตารางที่ 12 สัดส่วนของคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ ในภาพรวม
คุณสมบัติกายภาพ

ร้อยละ

1. วิธีการเข้าถึง

22.34

2. สิ่งอำนวยความสะดวก

19.09

3. การมองเห็นและเข้าถึงได้

17.35

4. ความโดดเด่นของพื้นที่

14.10

5. การใช้ประโยชน์อาคาร

13.67

6. การมีพื้นที่เชื่อมต่อ

13.45

รวม

100

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลคุณสมบัติด้านกายภาพ สรุปได้ว่าคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่
ว่างสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลาทั้ง 24 แห่ง ส่วนใหญ่สามารถเชื่อมต่อกับบริเวณอื่นๆ ได้จาก
ถนนสายรองและถนนสายย่อย ในขณะที่การเชื่อมต่อกับบาทวิถีมีน้อยเพราะโครงข่ายความต่อเนื่อง
ของบาทวิถีขาดความต่อเนื่อง และแม้ว่าย่า นเมืองเก่าสงขลาจะอยู่ในที่ตั้งติดริมทะเลสาบแต่มีพื้นที่
ว่างสาธารณะจำนวนน้อยมากที่สามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่ริมน้ำได้ ในส่วนของการใช้ประโยชน์อาคาร
ใกล้เคียงนั้น พื้นที่ว่างสาธารณะส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์อาคารใกล้เคียงเพียง 1-2 ประเภทเท่านั้น
คือ ที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ประเด็นวิธีการเข้าถึงพื้นที่ว่างสาธารณะพบว่าสามารถ
เข้าถึงทุกพื้นที่ได้อย่างสะดวกทั้งการเดินเท้าและการใช้ยานพาหนะต่างๆ ยกเว้นพื้นที่ว่างสาธารณะซึ่ง
ตั้งอยู่บนถนนสายย่อยจะไม่สามารถเข้าถึงด้วยรถโดยสารประจำทางได้ ทั้งนี้ พื้นที่ว่า งสาธารณะส่วน
ใหญ่มักถูกปิดล้อมด้วยอาคาร จึงสามารถมองเห็นและเข้าถึงพื้นที่ได้จากช่องทางเข้าออก 2 ทิศทาง
โดยส่วนใหญ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นจำนวนมาก แต่สิ่งอำนวยความสะดวกที่ยังคงขาดในหลาย
พื้นที่ คือ ป้อมยามให้บริการความปลอดภัย อุปกรณ์ออกกำลังกาย และห้องน้ำสาธารณะ ส่วนความ
โดดเด่นของพื้นที่ว่างส่วนใหญ่ มีลักษณะโดดเด่น 2 อย่าง คือ ได้รับการตกแต่งด้วยวัสดุปูพื้นที่มีความ
แตกต่างกัน และเป็นพื้นที่ที่มีองค์ประกอบแสดงถึงประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตามการออกแบบตกแต่ง
พื้นที่ว่างสาธารณะด้วยประติมากรรมยังคงมีจำนวนน้อย
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2. การวิเคราะห์ระดับคุณภาพคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ
เมื่อพิจารณาในแง่ของระดับคุณภาพคุณสมบัติด้านกายภาพ ของพื้นที่ว่างสาธารณะในย่าน
เมืองเก่าสงขลา ที่มีทั้งความเหมือนและแตกต่างกัน สามารถจัดระดับคุณภาพคุณสมบัติด้านกายภาพ
ของพื้นที่ว่างสาธารณะ ได้ 5 ระดับ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 13 ระดับคุณภาพคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ
ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

คะแนน
คุณสมบัติด้านกายภาพมากที่สุด 26-30 คะแนน
คุณสมบัติด้านกายภาพมาก 21-25 คะแนน
คุณสมบัติด้านกายภาพปานกลาง 16-20 คะแนน
คุณสมบัติด้านกายภาพน้อย 11-15 คะแนน
คุณสมบัติด้านกายภาพน้อยที่สุด 1-10 คะแนน
รวม

จำนวนพื้นที่
1
7
12
4
0
24

คิดเป็น %
4.17
29.16
50.00
16.67
0
100

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่าระดับคุณภาพ 5 มีคะแนนคุณสมบัติด้านกายภาพมากที่สุด
จำนวน 1 แห่ ง ได้ แ ก่ สวนข้า งคิ วรถ คิ ดเป็ น 4.17 % ระดับ คุ ณ ภาพ 4 มี ค ะแนนคุ ณ สมบั ติด้ า น
กายภาพมาก จำนวน 7 แห่ ง ได้แก่ ลานคลองขวาง ถนนนครนอก ถนนนางงาม ถนนหน้าตลาด
ทรัพย์สิน ถนนรามวิถี สวนหลังกำแพงเมือง และท่าน้ำพุทธรักษา คิดเป็น 29.16 % ระดับคุณภาพ 3
มีคะแนนคุณสมบัติกายภาพปานกลาง ซึ่งพื้นที่ว่างสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลาส่วนใหญ่มีคะแนน
อยู่ในระดับคุณภาพนี้ จำนวนมากถึง 12 แห่ง ได้แก่ ลานวัดโพธิ์ปฐมาวาส ลานวัดมัชฌิมาวาส ลานวัด
ดอนแย้ ลานวัดเลียบ ลานวัดดอนรัก ลานพิพิธภัณฑ์ ถนนพัทลุง ถนนรามัญ ถนนนครใน ถนนคนเดิน
สงขลา ท่าน้ ำศักดิ์ สิทธิ์พิ ทัก ษ์ และ ท่ าน้ำโรงสีแดง คิดเป็ น 50.00 % ระดั บคุณ ภาพ 2 มีค ะแนน
คุณสมบัติกายภาพน้อย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ลานวัดยางทอง ลานศาลหลักเมือง ลานมัสยิดบ้านบน
และท่ าน้ ำ สุ กี้ น ครใน คิ ด เป็ น 16.67 % และ ไม่ มี พื้ น ที่ ว่า งสาธารณะใดที่ อ ยู่ ในระดั บ คุ ณ ภาพ 1
คะแนนคุณสมบัติกายภาพน้อยที่สุด สามารถแสดงตำแหน่งพื้นที่ว่างสาธารณะตามระดับคุณภาพได้
ในภาพที่ 54
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ภาพที่ 54 ระดับคุณภาพคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ ในย่านเมืองเก่าสงขลา
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3. การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะตามประเภทพื้นที่ว่าง

การใช้ประโยชน์
อาคาร (5)

วิธีการเข้าถึง (5)

การมองเห็นและ
เข้าถึงได้ (5)

สิ่งอำนวยความ
สะดวก (5)

ความโดดเด่น
ของพื้นที่ (5)

รวมคะแนน (30)

ระดับคุณภาพ

คุณสมบัติด้านกายภาพ

การมีพื้นที่
เชื่อมต่อ (5)

สวนและพื้นที่ริมน้ำ

เส้นทางถนน

ลานสถานที่สำคัญ

ลานวัด

ประเภทพื้นที่ว่าง

ตารางที่ 14 คะแนนคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ ตามประเภทพื้นที่ว่าง

1. ลานวัดโพธิ์ปฐมาวาส

2

3

4

3

5

2

19

3

2. ลานวัดมัชฌิมาวาส
3. ลานวัดดอนแย้
4. ลานวัดเลียบ
5. ลานวัดยางทอง
6. ลานวัดดอนรัก
รวม
ค่าเฉลี่ย 𝑥̅
7. ลานศาลหลักเมือง
8. ลานมัสยิดบ้านบน
9. ลานพิพิธภัณฑ์
10. ลานคลองขวาง
รวม
ค่าเฉลี่ย 𝑥̅
11. ถนนพัทลุง
12. ถนนนครนอก
13. ถนนรามัญ
14. ถนนนครใน
15. ถนนนางงาม

2
2
3
2
3
14
2.33
2
1
2
2
7
1.75
3
3
2
2
3

2
3
3
2
2
15
2.50
2
2
2
3
9
2.25
4
4
2
3
4

4
5
5
5
5
28
4.67
4
4
3
5
16
4.00
4
4
4
3
4

4
3
1
3
3
17
2.83
1
1
2
5
9
2.25
5
4
5
5
5

5
4
5
2
5
26
4.33
3
4
4
3
14
3.50
2
5
1
1
3

3
1
2
1
2
11
1.83
3
2
3
3
11
2.75
2
4
3
3
3

20
18
19
15
20
111
18.50
15
14
16
21
66
16.50
20
24
17
17
22

3
3
3
2
3

16. ถนนคนเดินสงขลา
17. ถนนหน้าตลาดทรัพย์สิน

4
5

2
3

3
5

3
4

4
2

3
3

19
22

3
4

18. ถนนรามวิถี
รวม
ค่าเฉลี่ย 𝑥̅
19. สวนหลังกำแพงเมือง
20. สวนข้างคิวรถ

3
25
3.13
3
4

2
24
3.00
2
3

5
32
4.00
5
5

5
36
4.50
2
5

4
22
2.75
5
5

3
24
3.00
4
4

22
163
20.38
21
26

4

21. ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์

2

2

4

3

4

3

18

3

2
2
3
16
2.67

2
3
3
15
2.50

4
4
5
27
4.50

2
3
3
18
3.00

2
5
5
26
4.33

1
3
4
19
3.17

13
20
23
121
20.17

2
3
4

พื้นที่ว่างสาธารณะ
ในย่านเมืองเก่าสงขลา

22. ท่าน้ำสุกี้นครใน
23. ท่าน้ำโรงสีแดง
24. ท่าน้ำพุทธรักษา
รวม
ค่าเฉลี่ย 𝑥̅

2
2
3
4

3
4
3
3
4

4
5
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ภาพที่ 55 คะแนนเฉลี่ยคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ ตามประเภทพื้นที่ว่าง
จากภาพที่ 55 เมื่ อ จำแนกคะแนนคุ ณ สมบั ติ ด้ า นกายภาพของพื้ น ที่ ว่ า งสาธารณะเป็ น
4 ประเภท พบว่า พื้นที่ว่างประเภทเส้นทางถนน มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงที่สุด 3.40 คะแนน รองลงมา
เป็นประเภทสวนและพื้นที่ริมน้ำ 3.36 คะแนน ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของพื้นที่ว่างสาธารณะใน
ย่านเมืองเก่าสงขลา คือ 3.20 คะแนน ส่วนพื้นที่ว่างประเภทลานวัด 3.08 คะแนน และประเภทลาน
สถานที่สำคัญ 2.75 คะแนน มีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

การใช้ประโยชน์
อาคาร (5)

วิธีการเข้าถึง (5)

การมองเห็นและ
เข้าถึงได้ (5)

สิ่งอำนวยความ
สะดวก (5)

ความโดดเด่น
ของพื้นที่ (5)

คะแนนเฉลี่ย 𝑥̅

S.D.

ลานวัด
ลานสถานที่สำคัญ
เส้นทางถนน
สวนและพื้นที่ริมน้ำ

2.33
1.75
3.13
2.67

2.50
2.25
3.00
2.50

4.67
4.00
4.00
4.50

2.83
2.25
4.50
3.00

4.33
3.50
2.75
4.33

1.83
2.75
3.00
3.17

3.08
2.75
3.40
3.36

0.75
0.80
0.91
0.90

คะแนนเฉลี่ย 𝑥̅

2.58

2.63

4.29

3.33

3.67

2.71

3.20

0.84

จำนวนพื้นที่ว่าง

ประเภทพื้นที่ว่าง

การมีพื้นที่
เชื่อมต่อ (5)

ตารางที่ 15 สรุปคะแนนเฉลี่ยคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ ตามประเภทพืน้ ที่ว่าง

6
4
8
6
รวม
24

จากตารางที่ 15 เมื่อ พิจ ารณาคุ ณ สมบัติด้ านกายภาพแต่ล ะประเด็น พบว่า พื้ นที่ ว่างที่มี
คะแนนเฉลี่ยในประเด็นการมีพื้นที่เชื่อมต่อ การใช้ประโยชน์อาคาร การมองเห็นและเข้าถึงได้สูงที่สุด
คือ ประเภทเส้นทางถนน ประเด็นวิธีการเข้าถึง พื้นที่ได้หลากหลายที่สุด คือ ประเภทลานวัด ส่วน
ประเด็นมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด คือ ประเภทลานวัดมีคะแนนเท่ากันกับประเภทสวนและ
พื้นที่ริมน้ำ ประเด็นสุดท้ายมีความโดดเด่นของพื้นที่สูงที่สุด คือ ประเภทสวนและพื้นที่ริมน้ำ
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5.1.2 ผลการศึ ก ษารู ป แบบการใช้ พื้ น ที่ ว่ างสาธารณะอย่ า งอเนกประโยชน์ แ ละการ
วิเคราะห์
จากการเก็บข้อมูลรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ ผู้วิจัยได้ทำการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์
ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า พื้นที่ว่างสาธารณะแต่ละแห่งมีรูปแบบการใช้
ที่แตกต่างกัน จึงแยกเก็บข้อมูลออกเป็นวันทำงานและวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยทำการบันทึกปริมาณ
ผู้ใช้งานบนพื้นที่ว่าง (คน/ช่วงเวลา) และบันทึกองค์ประกอบของรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ
อย่างอเนกประโยชน์ 3 ด้าน ได้แ ก่ ความหลากหลายผู้ใช้ ง าน ความหลากหลายเวลา และความ
หลากหลายกิจกรรม ซึ่งแต่ละด้านรวมแล้วได้องค์ประกอบย่อย 30 องค์ประกอบ (ดัง ตารางที่ 6)
หากพื้ น ที่ ว่ า งมี อ งค์ ป ระกอบตามที่ ก ำหนด จะแสดงเครื่ อ งหมาย / และหากไม่ มี ก็ จ ะไม่ แ สดง
เครื่องหมาย ลงในตารางบันทึกผล คิดเป็นคะแนนเต็ม 30 คะแนน แล้วนำคะแนนในแต่ละพื้นที่ว่าง
ไปจัดระดับคุณภาพ เพื่อค้นหาว่าพื้นที่ว่างสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลา มีการใช้พื้นที่ว่างอย่าง
อเนกประโยชน์แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งจะนำไปสู่การศึกษาคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่และปัจจัย
อื่นๆ ที่ส่งผลต่อการใช้พื้นที่ว่าง โดยกำหนดระดับคุณภาพเป็น 5 ระดับชั้น ด้วยวิธีการแจกแจงความถี่
จากสูตร
ค่าสูงสุด − ค่าต่ำสุด
อันตรภาคชั้น =
จำนวนชั้น
ทำการแทนค่าในสูตรโดยที่: จากตารางที่ 16-17 พบว่า ค่าสูงสุดของรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ
มีคะแนนเท่ากับ 26 คะแนน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ส่วนค่าต่ำสุดนั้น ในที่นี้ กำหนดใช้ค่า
1 คะแนน โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ที่แต่ละพื้นที่จะได้คะแนนน้อยที่สุด และกำหนด
จำนวนชั้น เป็น 5 ระดับชั้น ทำให้อันตรภาคชั้นมีค่าเท่ากับ 5
จึงนำมากำหนดค่าระดับคุณภาพในช่วงคะแนนต่างๆ ดังนี้
ระดับคุณภาพ 5 มีรูปแบบการใช้พื้นที่ในระดับมากที่สุด ช่วงคะแนน 26-30 คะแนน
ระดับคุณภาพ 4 มีรูปแบบการใช้พื้นที่ในระดับมาก ช่วงคะแนน 21-25 คะแนน
ระดับคุณภาพ 3 มีรูปแบบการใช้พื้นที่ปานกลาง ช่วงคะแนน 16-20 คะแนน
ระดับคุณภาพ 2 มีรูปแบบการใช้พื้นที่ในระดับน้อย ช่วงคะแนน 11-15 คะแนน
ระดับคุณภาพ 1 มีรูปแบบการใช้พื้นที่ในระดับน้อยที่สุด ช่วงคะแนน 1-10 คะแนน
นำมาซึ่งการให้ค่าระดับคุณภาพของรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ในแต่ละ
พื้นที่ดังแสดงในภาพที่ 56-57
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7. ลานศาลหลักเมือง

8. ลานมัสยิดบ้านบน

9. ลานพิพิธภัณฑ์

10. ลานคลองขวาง
ค่าเฉลีย่ X̅

11. ถนนพัทลุง

12. ถนนนครนอก

13. ถนนรามัญ

14. ถนนนครใน

15. ถนนนางงาม

16. ถนนคนเดินสงขลา

17. ถนนหน้าตลาดทรัพย์สิน

18. ถนนรามวิถี

ค่าเฉลีย่ X̅

19. สวนหลังกาแพงเมือง

20. สวนข้างคิวรถ

21. ท่าน้าศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์

22. ท่าน้าสุกนี้ ครใน

23. ท่าน้าโรงสีแดง

24. ท่าน้าพุทธรักษา
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หลากหลายกิ จ กรรม
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5 คนขึ้นไป (หมู่คณะ)
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ค่าเฉลีย่ X̅
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6. ลานวัดดอนรัก
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5. ลานวัดยางทอง
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67.75

4. ลานวัดเลียบ
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คนนอกพื้นที่
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3. ลานวัดดอนแย้
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ชาวต่างชาติ

/
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19

ปริมาณผูใ้ ช้ (คน/ช่วงเวลา)

43.25

วัยรุ่น

2. ลานวัดมัชฌิมาวาส

เด็ก

1. ลานวัดโพธิ์ปฐมาวาส

การใช้ เ วลา

นัง่ เล่น

หลากหลายเวลา
ช่ ว งเวลา

ชมการแสดง

กลุ่ ม ผู้ ใ ช้

ระยะเวลาสัน้ ๆ

ค่า

ประเภทผู้ ใ ช้

ผูส้ ูงอายุ

วัยทางาน

วั ย

คนในพื้นที่

ในเมืองเก่าสงขลา

ชาย

หญิง

เพศ

ตักบาตร, ไหว้พระ

พื้นที่ว่างสาธารณะ

จับกลุม่ พูดคุยกัน

นัง่ ,ยืนมองผูค้ น

รู ป แบบการใช้ พื้ น ที่ ว่ า งสาธารณะ

รวมคะแนน (30 คะแนน)

หลากหลายผู้ ใ ช้ ง าน

2-4 คน

บุคคล

ประเภทพื้นที่ว่าง

ลานวัด

ลานสถานที่สาคัญ

เส้นทางถนน

สวนและพื้นที่ริมน้า

ระดับคุณภาพ

ตารางที่ 16 แบบบันทึกรูปแบบการใช้พื้นทีว่ า่ งสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลา ตามวันทางาน
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ตารางที่ 16 แบบบันทึกรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ ย่านเมืองเก่าสงขลา ในวันทำงาน

ประเภทพื้นที่ว่าง

ลานวัด

ลานสถานที่สาคัญ

เส้นทางถนน

สวนและพื้นที่ริมน้า

30.75

67.25

13.75

59.50

50.67

160.75

53.75
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103.50

3. ลานวัดดอนแย้

4. ลานวัดเลียบ

5. ลานวัดยางทอง

6. ลานวัดดอนรัก
ค่าเฉลีย่ X̅

7. ลานศาลหลักเมือง

8. ลานมัสยิดบ้านบน

9. ลานพิพิธภัณฑ์

10. ลานคลองขวาง

รวม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1138.01 24

119.25

ค่าเฉลีย่ X̅

20. สวนข้างคิวรถ

74

3.50

189.50

19. สวนหลังกาแพงเมือง

24. ท่าน้าพุทธรักษา

874.34

ค่าเฉลีย่ X̅

312.75

945.50

18. ถนนรามวิถี

23. ท่าน้าโรงสีแดง

17. ถนนหน้าตลาดทรัพย์สิน 585.50

64.75

1924.75

16. ถนนคนเดินสงขลา

22. ท่าน้าสุกนี้ ครใน

/

550.50

15. ถนนนางงาม

71

/

300.25

14. ถนนนครใน

21. ท่าน้าศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์

/

119.25

13. ถนนรามัญ

/

452.25

2116.75

12. ถนนนครนอก

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

หญิง

11. ถนนพัทลุง

93.75

54.50

ค่าเฉลีย่ X̅

78.25

2. ลานวัดมัชฌิมาวาส

ปริมาณผูใ้ ช้ (คน/ช่วงเวลา)

1. ลานวัดโพธิ์ปฐมาวาส

ในเมืองเก่าสงขลา

เพศ

ชาย

24

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

เด็ก

18

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

วั ย

วัยรุ่น

20

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

วัยทางาน

24

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผูส้ ูงอายุ

17

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ประเภทผู้ ใ ช้

คนในพื้นที่

24

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คนนอกพื้นที่

17

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ชาวต่างชาติ

12

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

บุคคล

24

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2-4 คน

23

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5 คนขึ้นไป (หมู่คณะ)

17

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

เช้า

เที่ยง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

เย็น

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ค่า

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ระยะเวลาสัน้ ๆ

15 16 15 17 24

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

การใช้เ วลา
ระยะเวลานาน

16

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

เดินผ่านไปยังพื้นที่อนื่

17

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

มาเรียน, มาทางาน

6

/

/

/

/

/

/

ขายของ

12

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

10

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

นัง่ พักรอคน, รอรถ

7

/

/

/

/

/

/

/

ออกกาลังกาย, วิ่งเล่น

กิ จ กรรมทางเลื อ ก

หลากหลายกิ จ กรรม

15

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ชมวิว, ถ่ายภาพ

กิ จ กรรมจ าเป็ น

8

/

/

/

/

/

/

/

/

นัง่ เล่น

หลากหลายเวลา
ช่ว งเวลา

17

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ซือ้ ของ, ทานอาหาร

กลุ่ ม ผู้ ใ ช้

กิ จ กรรมทางสั ง คม

5

/

/

/

/

/

3

/

/

/

ชมการแสดง

พื้นที่ว่างสาธารณะ
ตักบาตร, ไหว้พระ

รู ป แบบการใช้พื้ น ที่ ว่ า งสาธารณะ

13

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

นัง่ ,ยืนมองผูค้ น

หลากหลายผู้ ใ ช้ง าน

24

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

จับกลุม่ พูดคุยกัน

ตารางที่ 17 แบบบันทึกรูปแบบการใช้พื้นทีว่ า่ งสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลา ตามวันหยุดสุดสัปดาห์

รวมคะแนน (30 คะแนน)

484

19.00

20

25

14

20

24

11

23.25

23

22

25

24

20

22

26

24

19.00

18

18

20

20

18.00

20

15

18

15

17

23

ระดับคุณภาพ
X̅=20.17

3

4

2

3

4

2

4

4

4

4

3

4

5

4

3

3

3

3

3

2

3

2

3

4
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1. การวิเคราะห์รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลา
จากตารางที่ 15-16 แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่าง
อเนกประโยชน์ ในย่านเมืองเก่าสงขลา มี 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ความหลากหลายผู้ใช้งาน ประกอบด้วย ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) เพศ จากข้อมูลพบว่า ในวันทำงานมีพื้ นที่ว่างสาธารณะเพี ยง 2 แห่ง ที่ไ ม่พ บ
ผู้ใช้งานเพศหญิง ได้แก่ ลานวัดดอนแย้ และลานวัดยางทอง ในกรณีวันหยุดสุดสัปดาห์ พบว่า พื้นที่
ว่างสาธารณะทุกแห่งมีผู้ใช้งานทั้งเพศชายและเพศหญิง
2) วัย จากข้อมูลพบว่า พื้นที่ ว่างสาธารณะทุกแห่ง มีผู้ใช้อยู่ในวัยทำงานเป็นส่วน
ใหญ่ รองลงมาเป็ นวัยรุ่น วัยเด็ก และผู้สู งอายุ ตามลำดับ เช่น กันทั้ ง ในวัน ทำงานและวัน หยุดสุ ด
สัปดาห์
3) ประเภทผู้ใช้ จากข้อมูลพบว่า พื้นที่ว่างสาธารณะทุกแห่งมีผู้ใช้งาน คือ คนในพื้นที่เป็น
หลัก รองลงมา คือ คนนอกพื้นที่ และชาวต่างชาติ ทั้งในวันทำงานและวันหยุดสุดสัปดาห์
4) กลุ่มผู้ใช้ พบว่า พื้นที่ว่างสาธารณะทุกแห่งมีกลุ่มผู้ใช้แบบเฉพาะบุคคล รองลงมา
เป็นกลุ่มผู้ใช้ 2-4 คน และกลุ่มผู้ใช้ 5 คนขึ้นไป ตามลำดับ เช่นกันทั้ง ในวันทำงานและวัน หยุดสุด
สัปดาห์
จะเห็ น ได้ ว่ าในวั น ทำงาน พื้ น ที่ ว่ างสาธารณะที่ มี ค วามหลากหลายของผู้ ใช้ ง าน
ได้แก่ ลานศาลหลักเมือง ถนนนางงาม และถนนพัทลุง ล้วนเป็นพื้นที่ที่มีความเชื่อมต่อถึงกัน ในขณะ
ที่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ มีความหลากหลายของผู้ใช้งานในปริมาณที่มากขึ้น ได้แก่ ถนนนครนอก
ถนนรามัญ ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์ และท่าน้ำโรงสีแดง ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา
ทั้งสิ้น
ด้านที่ 2 ความหลากหลายเวลา ประกอบด้วย ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) ช่ วงเวลา พบว่า กรณี วัน ทำงาน จะมี ก ารใช้ง านพื้ น ที่ ว่างสาธารณะมากที่ สุ ด
ในช่วงเย็น คือ เวลา 14.00-17.00 น. จำนวน 18 แห่ง ซึ่งเป็นเวลาเลิกเรียน เลิกงาน และผู้คนต่างใช้
เส้นทางในการสัญจรไปยังพื้นที่อื่นๆ รองลงมา คือ ช่วงค่ำและช่วงเที่ยง ในพื้นที่ว่างสาธารณะจำนวน
17 แห่ง และมีการใช้งานน้อยที่สุด คือ ช่วงเช้า ในพื้นที่ว่างสาธารณะจำนวน 13 แห่ง ในกรณีวันหยุด
สุ ด สั ป ดาห์ จะมี ก ารใช้ งานบนพื้ น ที่ ว่ า งสาธารณะมากที่ สุ ด ในช่ ว งค่ ำ คื อ เวลา 17.00-20.00 น.
จำนวน 17 แห่ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนนิยมออกไปพักผ่อนหย่อนใจ ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน ซื้อขาย
อาหารและสินค้า รองลงมา คือ เป็นช่วงเที่ยง จำนวน 16 แห่ง และมีการใช้งานน้อยที่สุดในช่วงเย็น
และช่วงเช้า จำนวน 15 แห่ง
2) การใช้เวลาอยู่บนพื้นที่ว่างสาธารณะ พบว่า การใช้เวลาอยู่บนพื้นที่ว่างสาธารณะ
ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เกิดขึ้ นบนทุกพื้ นที่ ในขณะที่การใช้เวลาบนพื้ นที่ในช่วงระยะเวลานานจะ
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เกิ ด ขึ้น ในบางพื้ น ที่ เท่ า นั้ น โดยวั น ทำงานจะมี ก ารใช้ เวลาบนพื้ น ที่ ในช่ วงระยะเวลานานจำนวน
13 แห่ง และวันหยุดสุดสัปดาห์ จำนวน 16 แห่ง
จะเห็นได้ว่า กรณีวันทำงาน พื้นที่ว่างสาธารณะที่มีความหลากหลายของเวลา ได้แก่
ลานคลองขวาง ถนนพัทลุง ถนนหน้าตลาดทรัพย์สิน ถนนรามวิถี สวนข้างคิวรถและท่าน้ำโรงสีแดง
ในขณะที่กรณีวันหยุดสุดสัปดาห์ พบว่าพื้นที่ว่างสาธารณะจะมีความหลากหลายของเวลาในจำนวน
เพิ่มขึน้ ได้แก่ ถนนนครนอก ถนนคนเดินสงขลา
ด้านที่ 3 ความหลากหลายกิจกรรม ประกอบด้วย ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) กิจกรรมจำเป็น พบว่า ในวันทำงานมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ว่างสาธารณะมาก
ที่สุด จำนวน 17 แห่ง ได้แก่ การเดินผ่านไปยังพื้นที่อื่น รองลงมาเป็นกิจ กรรมการนั่งพักรอคนรอรถ
บนพื้นที่ว่างสาธารณะ จำนวน 9 แห่ง กิจกรรมการเดินทางมาเรียนมาทำงานบนพื้นที่ว่างสาธารณะ
จำนวน 8 แห่ง และกิจกรรมขายของบนพื้นที่ว่างสาธารณะจำนวน 7 แห่ง ตามลำดับ ส่วนในวันหยุด
สุดสัปดาห์กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ว่างสาธารณะมากที่สุดจำนวน 17 แห่ง เช่นกัน ได้แก่ การเดิน
ผ่านไปยังพื้นที่อื่น รองลงมาเป็นกิจกรรมขายของ บนพื้นที่ว่างสาธารณะ จำนวน 12 แห่ง การนั่งพัก
รอคนรอรถบนพื้นที่ว่างสาธารณะ จำนวน 10 แห่ง และการเดินทางมาเรียนมาทำงานบนพื้นที่ว่าง
สาธารณะ จำนวน 6 แห่ง ตามลำดับ ซึ่งในช่วงวันหยุดสุดสัป ดาห์จะมีกิจกรรมการขายของเพิ่มมาก
ขึ้น อย่างเห็น ได้ ชัด และพื้ น ที่ว่างสาธารณะที่ มี กิจกรรมจำเป็ นเกิด ขึ้น หลายประเภทมัก เป็ นพื้ น ที่
ในบริเวณที่ใกล้แหล่งพาณิชยกรรมของเมือง
2) กิจกรรมทางเลือก พบว่า ในวันทำงานมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ว่างสาธารณะ
มากที่ สุด จำนวน 13 แห่ ง คื อ การชมวิว ถ่ายภาพ รองลงมาเป็น กิ จกรรมการนั่ ง เล่ น บนพื้ น ที่ ว่า ง
สาธารณะ จำนวน 12 แห่ง การแวะซื้อของ นั่งทานอาหารบนพื้นที่ว่างสาธารณะ จำนวน 10 แห่ง
และวิ่งเล่นออกกำลังกายบนพื้นที่ว่างสาธารณะ จำนวน 7 แห่ง ตามลำดับ ในกรณีวันหยุดสุดสัปดาห์
กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ว่างสาธารณะมากที่สุดจำนวน 17 แห่ง คือ การแวะซื้อของ นั่งทานอาหาร
รองลงมาเป็ นการชมวิวถ่ายภาพบนพื้น ที่ว่างสาธารณะ จำนวน 15 แห่ง การนั่ ง เล่น บนพื้ นที่ ว่าง
สาธารณะ จำนวน 8 แห่ง และวิ่งเล่นออกกำลังกายบนพื้นที่ว่างสาธารณะ จำนวน 7 แห่ง ตามลำดับ
ในวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีกิจกรรมแวะซื้อของ นั่งทานอาหารบนพื้นที่ว่างสาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัด และมีกิจกรรมทางเลือกที่เกิดขึ้นหลายประเภทนั้น มักพบเจอในพื้นที่ว่างสาธารณะบริเวณ
สวนข้างคิวจอดรถและท่าน้ำพุทธรักษา
3) กิจกรรมทางสัง คม พบว่า ทั้ง ในวันทำงานและวันหยุดสุดสัปดาห์ มีกิจกรรมที่
เกิด ขึ้น บนพื้ นที่ ว่างสาธารณะมากที่ สุ ดจำนวน 24 แห่ง คือ การจับ กลุ่ ม พูด คุ ยกั น รองลงมาเป็ น
กิจกรรมการนั่งหรือยืนมองผู้คน กิจกรรมการตักบาตรไหว้พระ และกิจกรรมชมการแสดง ตามลำดับ

115
ซึ่งในวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีกิจกรรมชมการแสดงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ พื้นที่ว่างสาธารณะที่ทำให้เกิดกิจกรรม
ทางสังคมหลายประเภท ได้แก่ ลานศาลหลักเมือง ถนนนางงาม และถนนหน้าตลาดทรัพย์สิน
จะเห็นได้ว่า ประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ้นมากที่สุดบนพื้นที่ว่างสาธารณะในย่านเมือง
เก่าสงขลา ได้แก่ กิจกรรมทางเลือก กิจกรรมจำเป็น และกิจกรรมทางสังคม ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้อง
กันทั้งในวันทำงานและวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยข้อมูลในวันทำงานพบว่าพื้นที่ว่างสาธารณะที่ก่อให้เกิด
ความหลากหลายของกิจกรรม ได้แก่ ลานศาลหลักเมือง ลานคลองขวาง ถนนนางงาม ถนนตลาด
ทรัพ ย์ สิ น ถนนรามวิ ถี และสวนข้ างคิ ว รถ ส่ ว นวั น หยุ ด สุ ด สั ป ดาห์ จะพบว่ าพื้ น ที่ ว่ างสาธารณะ
ที่ก่อให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรมมีจำนวนเพิ่มขึ้น ได้แก่ ลานวัดโพธิ์ปฐมาวาส ถนนนครนอก
ถนนรามัญ ถนนคนเดินสงขลา ท่าน้ำโรงสีแดง และท่าน้ำพุทธรักษา
2. การวิเคราะห์ระดับคุณภาพของรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ
เป็นการนำเสนอข้อมูลรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะในลักษณะของค่าคุณภาพซึ่งแบ่งเป็น
5 ระดับ ตามวันทำงาน และวันหยุดสุดสัปดาห์ ดังแสดงในตารางที่ 18 และภาพที่ 56-57
ตารางที่ 18 ระดับคุณภาพของรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลา
รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ
อย่างอเนกประโยชน์
วันทำงาน
วันหยุดสุดสัปดาห์
ระดับคุณภาพ
คะแนน
จำนวน คิดเป็น จำนวน คิดเป็น
พื้นที่ว่าง
%
พื้นที่ว่าง
%
5
รูปแบบการใช้ระดับมากที่สุด 26-30 คะแนน
0
0.00
1
4.17
4
รูปแบบการใช้ระดับมาก 21-25 คะแนน
8
33.33
9
37.50
3
รูปแบบการใช้ระดับปานกลาง 16-20 คะแนน
9
37.50
10
41.66
2
รูปแบบการใช้ระดับน้อย 11-15 คะแนน
6
25.00
4
16.67
1
รูปแบบการใช้ระดับน้อยที่สุด 1-10 คะแนน
1
4.17
0
0.00
รวม
24
100.00
24
100.00

จากตารางแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลามีระดับ
คุณภาพในวันหยุดสุดสัปดาห์สูงกว่าวันทำงาน จัดระดับคุณภาพเป็น 5 ระดับ ได้ดังนี้
ระดับคุณภาพ 5 รูปแบบการใช้ในระดับมากที่สุด 26-30 คะแนน พบว่า ในวันทำงาน ไม่มี
พื้นที่ว่างสาธารณะใดในระดับนี้ ส่วนในวันหยุดสุดสัปดาห์ มีพื้นที่ว่างสาธารณะจำนวน 1 แห่ง ได้แก่
ถนนนครนอก คิดเป็น 4.17%

116
ระดับคุณภาพ 4 รูปแบบการใช้ในระดับมาก 21-25 คะแนน พบว่า ในวันทำงาน มีพื้นที่ว่าง
สาธารณะจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ลานศาลหลักเมือง ลานคลองขวาง ถนนพัทลุง ถนนนางงาม ถนน
หน้าตลาดทรัพย์สิน ถนนรามวิถี สวนข้างคิวรถ และท่าน้ำโรงสีแดง คิดเป็น 33.33% ส่วนในวันหยุด
สุดสัปดาห์ มีพื้นที่ว่างสาธารณะจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ ลานวัดโพธิ์ปฐมาวาส ถนนพัทลุง ถนนรามัญ
ถนนนางงาม ถนนคนเดินสงขลา ถนนหน้าตลาดทรัพย์สิน ถนนรามวิถี สวนข้างคิวรถ และท่าน้ำโรงสี
แดง คิดเป็น 37.50%
ระดับคุณภาพ 3 รูปแบบการใช้ในระดับปานกลาง 16-20 คะแนน ซึ่งพื้นที่ว่างสาธารณะใน
ย่านเมืองเก่าสงขลาส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ในระดับนี้ทั้งในวันทำงานและวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งในวัน
ทำงาน มีพื้นที่ว่างสาธารณะจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ ลานวัดมัชฌิมาวาส ลานวัดดอนรัก ลานมัสยิดบ้าน
บน ลานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ถนนนครนอก ถนนรามั ญ ถนนนครใน ท่ า น้ ำ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ พิ ทั ก ษ์ และท่ า น้ ำ
พุทธรักษา คิดเป็น 37.50% ส่วนในวันหยุดสุดสัปดาห์ มีพื้นที่ว่างสาธารณะจำนวน 10 แห่ง ได้แก่
ลานวั ด มั ช ฌิ ม าวาส ลานวั ด เลี ย บ ลานวั ด ดอนรั ก ลานศาลหลั ก เมื อ ง ลานมั ส ยิ ด บ้ า นบน ลาน
พิพิธภัณฑ์ ลานคลองขวาง ถนนนครใน ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์ และท่าน้ำพุทธรักษา เป็น 41.66%
ระดับคุณภาพ 2 รูปแบบการใช้ในระดับน้อย 11-15 คะแนน พบว่า ในวันทำงาน มีพื้นที่ว่าง
สาธารณะจำนวน 6 แห่ ง ได้ แก่ ลานวัด โพธิ์ป ฐมาวาส ลานวัด ดอนแย้ ลานวัดเลีย บ ถนนคนเดิ น
สงขลา สวนหลังกำแพงเมือง และท่าน้ำสุกี้นครใน คิดเป็น 25.00% ส่วนในวันหยุดสุดสัปดาห์ มีพื้นที่
ว่างสาธารณะจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ลานวัดดอนแย้ ลานวัดยางทอง สวนหลังกำแพงเมือง และท่าน้ำสุ
กี้นครใน คิดเป็น 16.67%
ระดับ คุณภาพ 1 มีรูปแบบการใช้ ในระดับน้อยที่สุด 1-10 คะแนน พบว่า ในวันทำงาน มี
พื้นที่ว่างสาธารณะจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ลานวัดยางทอง คิดเป็น 4.17% ส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์ ไม่มี
พื้นที่ว่างสาธารณะใดเลยที่อยู่ในระดับนี้
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ภาพที่ 56 ระดับคุณภาพรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ ตามวันทำงาน
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ภาพที่ 57 ระดับคุณภาพรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ ตามวันหยุดสุดสัปดาห์
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3. การวิเคราะห์รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ ตามประเภทพื้นที่ว่าง
เป็ นการนำเสนอข้ อมู ลรู ปแบบการใช้พื้ นที่ ว่างสาธารณะตามวั นทำงาน วั นหยุ ดสุ ดสั ปดาห์ และใน
ภาพรวมซึ่งเป็นการหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลตามวันทำงานและวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยแบ่งประเภทพื้นที่
ว่างออกเป็น 4 ประเภท คือ ลานวัด ลานสถานที่สำคัญ เส้นทางถนน สวนและพื้นที่ริมน้ำ พร้อ มด้วย
ข้อมูลค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ Standard Deviation (S.D.) ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 19 สรุปคะแนนเฉลี่ยรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ ตามประเภทพืน้ ที่ว่าง
ประเภทพื้นที่ว่าง

รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์
วันทำงาน (30)
วันหยุดสุดสัปดาห์ (30)
ภาพรวม (𝑥̅ )

S.D.

จำนวน
พื้นที่ว่าง

ลานวัด
ลานสถานที่สำคัญ

13.83
20.50

18.00
19.00

15.92
19.75

3.44
2.57

6
4

เส้นทางถนน
สวนและพื้นที่ริมน้ำ
̅
ค่าเฉลี่ย 𝒙

20.50
17.33
18.04

23.25
19.00
20.17

21.88
18.17
19.10

2.80
4.50
3.98

8
6
รวม 24

จากตารางที่ 19 เมื่อจำแนกคะแนนภาพรวมรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะตามประเภท
พื้นที่ว่าง 4 ประเภท พบว่า เส้นทางถนน มีค ะแนนรูปแบบการใช้พื้นที่ ว่างสาธารณะอย่างอเนก
ประโยชน์สูงที่สุด 21.88 คะแนน รองลงมาเป็นลานสถานที่สำคัญ 19.75 คะแนน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย
รวม คือ 19.10 คะแนน ส่วนพื้นที่ว่างสาธารณะประเภทสวนและพื้นที่ริมน้ำมีคะแนนรูปแบบการใช้
พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ 18.17 คะแนน และลานวัดมีคะแนน 15.92 คะแนน ซึ่งต่ำ
กว่าค่าเฉลี่ยรวมของรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ในย่านเมืองเก่าสงขลา

ภาพที่ 58 คะแนนเฉลี่ยรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ ตามประเภทพื้นที่ว่าง
จากภาพที่ 58 เมื่ อเปรียบเที ยบรูป แบบการใช้พื้ นที่ ว่างสาธารณะระหว่างวันทำงานและ
วันหยุดสุดสัปดาห์ พบว่า พื้นที่ว่างสาธารณะที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง ที่สุดในวันทำงาน คือ ลานสถานที่
สำคัญและเส้นทางถนน กรณีวันหยุดสุดสัปดาห์ คือ เส้นทางถนน
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4. การวิเคราะห์ปริมาณผู้ใช้งานและความหนาแน่นบนพื้นที่ว่างสาธารณะ ในย่านเมือง
เก่าสงขลา

สวนและพื้ นที่ริมน้า

เส้นทางถนน

ลานสถานทีส่ าคัญ

ลานวัด

(ค น/ตร.ม.)

ค วามหนาแน่ น

(ค น/ช่ วงเวลา)

ปริ มาณผู้ ใ ช้

พื้น ทีว่ า่ ง (คะแนน)

รู ปแบบการใช้

(ค น/ตร.ม.)

วั น หยุ ด สุด สัปดาห์
ค วามหนาแน่ น

(ค น/ช่ วงเวลา)

ในเมื องเก่าสงข ลา

ปริ มาณผู้ ใ ช้

พื้ น ที่ ว่ างสาธ ารณะ

รู ปแบบการใช้

วั น ทางาน
พื้น ทีว่ า่ ง (คะแนน)

ประเภทพื้ น ที่ ว่ าง

ตารางที่ 20 ปริมาณผู้ใช้งานและความหนาแน่นบนพื้นที่ว่างสาธารณะ ในย่านเมืองเก่าสงขลา

1. ลานวัดโพธิ์ปฐมาวาส

13

19

0.03

23

78.25

0.11

2. ลานวัดมัชฌิมาวาส

19

43.25

0.03

17

54.5

0.04

3. ลานวัดดอนแย้

11

29.25

0.04

15

30.75

0.04

4. ลานวัดเลียบ

14

67.75

0.12

18

67.25

0.12

5. ลานวัดยางทอง

9

8

0.02

15

13.75

0.04

6. ลานวัดดอนรัก

17

55.75

0.08

20

59.5

0.09

7. ลานศาลหลักเมือง

24

264.25

1.28

20

160.75

0.78

8. ลานมัสยิดบ้านบน

17

31

0.21

20

53.75

0.36

9. ลานพิพิธภัณฑ์

17

37.75

0.03

18

57

0.04

10. ลานคลองขวาง

24

115.75

0.33

18

103.5

0.3

11. ถนนพัทลุง

24

370.5

1.06

24

452.25

1.29

12. ถนนนครนอก

20

284.5

0.39

26

2116.75

2.91

13. ถนนรามัญ

18

81.25

0.37

22

119.25

0.54

14. ถนนนครใน

18

275.75

0.62

20

300.25

0.67

15. ถนนนางงาม

24

612.25

1.35

24

550.5

1.22

16. ถนนคนเดินสงขลา

14

92.75

0.18

25

1924.75

3.69

17. ถนนหน้าตลาดทรัพย์สนิ

23

756.25

1.96

22

585.5

1.52

18. ถนนรามวิถี

23

302.75

0.96

23

945.5

3

19. สวนหลังกาแพงเมือง

13

2.25

0

11

3.5

0

20. สวนข้างคิวรถ

23

211.75

0.26

24

189.5

0.23

21. ท่าน้าศักดิส์ ทิ ธิ์พิทกั ษ์

16

25

0.81

20

71

2.29

22. ท่าน้าสุกี้นครใน

13

14

0.42

14

64.75

1.95

23. ท่าน้าโรงสีแดง

22

133.25

0.95

25

312.75

2.24

24. ท่าน้าพุทธรักษา

17

45.25

0.2

20

74

0.33

รวม

433

3,879

12

484

8,389

24

จากการบั น ทึ ก ปริม าณผู้ ใช้ ง านบนพื้ น ที่ ว่ างสาธารณะ สามารถนำไปคำนวณความ
หนาแน่ นบนพื้ นที่ ว่างสาธารณะ (ดูรายละเอี ยดเพิ่ มเติม ในภาคผนวก ค) ยกตัวอย่างพื้น ที่ว่างที่มี
ปริมาณผู้ใช้ต่อช่วงเวลามากที่สุด 5 อันดับ ในวันทำงาน พบว่า ถนนนครนอก ถนนนางงาม และถนน
รามวิถี จะมีปริมาณมากในช่วงเย็น เนื่องจากเป็นช่วงเวลาหลังเลิกเรียน และเลิกงาน ผู้คนใช้เส้นทาง
ในการเดินทางกลับบ้าน ส่วนบริเวณถนนหน้าตลาดทรัพย์สิน และถนนพัทลุง จะมีผู้ใช้งานจำนวนมาก
ในช่วงค่ำ เนื่องจากเป็นพื้นที่ตั้งรถเข็นขายอาหาร ส่วนพื้นที่ว่างที่มีปริมาณผู้ใช้น้อยที่สุด ได้แก่ สวน
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หลังกำแพงเมือง ขณะที่ในวันหยุดสุดสัปดาห์ พบว่า ปริมาณผู้ใช้งานบนพื้นที่ว่างสาธารณะหลายแห่ง
มีปริมาณเพิ่มขึ้น พื้นที่ว่างที่มีปริมาณผู้ใช้ต่อช่วงเวลามากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ ถนนนครนอก ถนนคน
เดินสงขลา และถนนหน้าตลาดทรัพย์สิน จะมีปริมาณผู้ใช้มากในช่ว งค่ำ ส่วนถนนรามวิถี มีปริมาณ
ผู้ใช้มากในช่วงเช้า เนื่องจากมีกิจกรรมถนนคนเดิน เป็นพื้ นที่ขายของชั่วคราว และตั้งรถเข็นขาย
อาหาร อีกทั้งบริเวณถนนนางงามจะมีปริมาณผู้ใช้มากในช่วงเที่ยง เนื่องจากเป็นพื้นที่ยอดนิยมของ
นักท่องเที่ยว ส่วนพื้นที่ว่างที่มีปริมาณผู้ใช้น้ อยที่สุด ได้แก่ สวนหลังกำแพงเมือง แสดงผลได้จากการ
หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผู้ใช้ง านในวันทำงาน กับในวันหยุดสุดสัปดาห์ (ดังตารางที่ 21)
พบว่า ค่า r =0.36 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ
เมื่อพิจารณาถึงปริมาณผู้ใช้และความหนาแน่นบนพื้นที่ พบว่า ในวันทำงาน ความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณผู้ใช้กับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง และความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นบนพื้นที่กับ
รูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง (ดังตารางที่ 21 ) มีค่า r เท่ากัน คือ 0.69 ทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันในระดับปาน
กลาง ส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผู้ใช้ กับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง มีค่า r =
0.60 และ ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นบนพื้นที่ กับ รูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง มีค่า r เท่ากับ
0.54 ทั้ งคู่มี ความสั มพั น ธ์กั นในระดั บ ปานกลาง ทำให้ คาดการณ์ ไ ด้ว่า หากปริมาณผู้ใช้แ ละความ
หนาแน่นบนพื้นที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น จะส่งผลให้เกิดรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะได้อย่างอเนก
ประโยชน์ด้วย ทั้งวันทำงานและวันหยุดสุดสัปดาห์
ตารางที่ 21 ความสัมพันธ์ของปริมาณผู้ใช้งาน ความหนาแน่น และรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ

วันหยุดสุดสัปดาห์

วันทางาน

รู ปแบบการใช้ พื้ น ที่ ว่ าง (ค ะแนน)

ความหนาแน่น

ปริมาณผูใ้ ช้

ความหนาแน่น

รูปแบบการใช้พื้ นทีว่ า่ ง

วันหยุดสุดสัปดาห์

ปริมาณผูใ้ ช้

รูปแบบการใช้พื้ นทีว่ า่ ง

วันทางาน

1

ปริ มาณผู้ ใ ช้ (ค น/ช่ วงเวลา)

0.69

1

ค วามหนาแน่ น (ค น/ตร.กม.)

0.69

0.86

1

รู ปแบบการใช้ พื้ น ที่ ว่ าง (ค ะแนน)

0.58

0.50

0.44

1

ปริ มาณผู้ ใ ช้ (ค น/ช่ วงเวลา)

0.20

0.36

0.19

0.60

1

ค วามหนาแน่ น (ค น/ตร.ม.)

0.23

0.31

0.43

0.54

0.79

หมายเหตุ : ช่วง r = 0.90 – 1.00 คือ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก
ช่วง r = 0.70 – 0.90 คือ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
ช่วง r = 0.50 – 0.70 คือ มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
ช่วง r = 0.30 – 0.50 คือ มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ
ช่วง r = 0.00 – 0.30 คือ มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำมาก

1
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5.1.3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติด้านกายภาพกับรูปแบบการใช้พื้นที่
ว่างสาธารณะ ในย่านเมืองเก่าสงขลา
เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์ของคุณสมบัติด้านกายภาพกับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ
ทั้งในกรณีวันทำงาน วันหยุดสุดสัปดาห์ และภาพรวมของทั้ง 24 แห่ง อีกทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณสมบัติด้านกายภาพแต่ละประเด็นกับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะในภาพรวม
ตารางที่ 22 สรุปคะแนนและระดับคุณภาพของคุณสมบัติด้านกายภาพ และรูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง
สาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ในย่านเมืองเก่าสงขลา ตามวันทำงาน วันหยุดสุดสัปดาห์ และภาพรวม

สวนและพื้นที่ริมน้ำ

เส้นทางถนน

ลานสถานที่สำคัญ

ลานวัด

ประเภท
พื้นที่

รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์

พื้นที่ว่างสาธารณะ
ในเมืองเก่าสงขลา

คุณสมบัติ
ด้านกายภาพ
คะแนน (ระดับ)

คะแนน (ระดับ)

1. ลานวัดโพธิ์ปฐมาวาส
2. ลานวัดมัชฌิมาวาส
3. ลานวัดดอนแย้
4. ลานวัดเลียบ
5. ลานวัดยางทอง
6. ลานวัดดอนรัก
7. ลานศาลหลักเมือง
8. ลานมัสยิดบ้านบน
9. ลานพิพิธภัณฑ์
10. ลานคลองขวาง
11. ถนนพัทลุง
12. ถนนนครนอก
13. ถนนรามัญ
14. ถนนนครใน
15. ถนนนางงาม
16. ถนนคนเดินสงขลา
17. ถนนหน้าตลาดทรัพย์สิน
18. ถนนรามวิถี
19. สวนหลังกำแพง
20. สวนข้างคิวรถ
21. ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์
22. ท่าน้ำสุกี้นครใน
23. ท่าน้ำโรงสีแดง
24. ท่าน้ำพุทธรักษา

19 (3)
20 (3)
18 (3)
19 (3)
15 (2)
20 (3)
15 (2)
14 (2)
16 (3)
21 (4)
20 (3)
24 (4)
17 (3)
17 (3)
22 (4)
19 (3)
22 (4)
22 (4)
21 (4)
26 (5)
18 (3)
13 (2)
20 (3)
23 (4)

13 (2)
19 (3)
11 (2)
14 (2)
9 (1)
17 (3)
24 (4)
17 (3)
17 (3)
24 (4)
24 (4)
20 (3)
18 (3)
18 (3)
24 (4)
14 (2)
23 (4)
23 (4)
13 (2)
23 (4)
16 (3)
13 (2)
22 (4)
17 (3)

วันทำงาน

วันหยุดสุดสัปดาห์
คะแนน (ระดับ)
23 (4)
17 (3)
15 (2)
18 (3)
15 (2)
20 (3)
20 (3)
20 (3)
18 (3)
18 (3)
24 (4)
26 (5)
22 (4)
20 (3)
24 (4)
25 (4)
22 (4)
23 (4)
11 (2)
24 (4)
20 (3)
14 (2)
25 (4)
20 (3)

ภาพรวม (𝑥̅ )
คะแนน (ระดับ)

18 (3)
18 (3)
13 (2)
16 (3)
12 (2)
18.5 (3)
22 (4)
18.5 (3)
17.5 (3)
21 (4)
24 (4)
23 (4)
20 (3)
19 (3)
24 (4)
19.5 (3)
22.5 (4)
23 (4)
12 (2)
23.5 (4)
18 (3)
13.5 (2)
23.5 (4)
18.5 (3)
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หมายเหตุ :

ระดับ 5 หมายถึง รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างในระดับมากที่สุด 26-30 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างในระดับมาก 21-25 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างในระดับปานกลาง 16-20 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างในระดับน้อย 11-15 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างในระดับน้อยที่สุด 1-10 คะแนน

ในที่นี้ จะเรียกพื้นที่ว่างสาธารณะที่มีการใช้งานได้อย่างหลากหลายผู้ใช้งาน หลากหลายเวลา และ
หลากหลายกิจกรรม ว่า “ความอเนกประโยชน์” ซึ่งจะใช้ระดับคุณภาพเป็นตัวบ่งบอก จำนวน 5 ระดับ การ
จำแนกระดับคุณภาพด้วยค่าความอเนกประโยชน์ของพื้นที่ว่างสาธารณะ ในย่านเมืองเก่าสงขลา สรุปไว้ใน
ตารางที่ 22 พบว่า พื้นที่ว่างสาธารณะที่มีความอเนกประโยชน์ในระดับมาก (ระดับคุณภาพ 4) จำนวน 9
แห่ง ในขณะที่พื้นที่ว่างสาธารณะส่วนใหญ่มีความอเนกประโยชน์ในระดับปานกลาง จำนวน 11 แห่ง ส่วน
พื้นที่ว่างอีกจำนวน 4 แห่ง มีความอเนกประโยชน์ในระดับน้อย
ตารางที่ 23 ระดับความอเนกประโยชน์ของพื้นที่วา่ งสาธารณะ ในย่านเมืองเก่าสงขลา
ระดับคุณภาพ

คะแนน

5
4
3
2
1

มีความอเนกประโยชน์ในระดับมากที่สุด 26-30 คะแนน
มีความอเนกประโยชน์ในระดับมาก 21-25 คะแนน
มีความอเนกประโยชน์ในระดับปานกลาง 16-20 คะแนน
มีความอเนกประโยชน์ในระดับน้อย 11-15 คะแนน
มีความอเนกประโยชน์ในระดับน้อยที่สุด 1-10 คะแนน
รวม

จำนวนพื้นที่ว่าง คิดเป็น %
0
9
11
4
0
24

0.00
37.50
45.83
16.67
0.00
100.00

จากตารางที่ 23 เมื่อนำคะแนนรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ในภาพรวม มา
แปลงผลลงบนแผนที่ย่านเมืองเก่าสงขลา ด้วยช่วงสี 5 ระดับตามคะแนนจากระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความอเนกประโยชน์ของพื้นที่ว่างสาธารณะที่แตกต่างกัน ทั้ ง
24 แห่ง ในย่านเมืองเก่าสงขลา ดังภาพที่ 59
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ภาพที่ 59 ระดับความอเนกประโยชน์ของพื้นที่ว่างสาธารณะ ทั้ง 24 แห่ง
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ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติด้านกายภาพกับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ
อย่างอเนกประโยชน์ จะใช้ค่ าดัชนี สัม ประสิ ทธิ์ส หสั มพั นธ์ (r) เป็ นค่ าบ่ง บอกระดับ ความสั มพั นธ์
ดังกล่าว ซึ่ง r มีค่าระหว่าง -1.00 ถึง +1.00 และในที่นี้จะใช้เกณฑ์การแบ่งค่าระดับของความสัมพันธ์
(Hinkle D.E, 1998 อ้างถึงใน อรสา จรูญธรรม, 2555) ดังนี้
ช่วง r = 0.90 – 1.00 คือ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก
ช่วง r = 0.70 – 0.90 คือ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
ช่วง r = 0.50 – 0.70 คือ มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
ช่วง r = 0.30 – 0.50 คือ มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ
ช่วง r = 0.00 – 0.30 คือ มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำมาก
โดยจะนำค่า r มาทดสอบนัยสำคัญ (Test of Significance) ที่ระดับความมีนัยสำคัญ 0.05
(degree of freedom) และ N มีค่าเท่ากับ 24 โดยตั้งสมมติฐาน คือ
H0 : r = 0 (ตัวแปร X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กัน)
H1 : r ≠ 0 (ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์กัน)
จึ ง แทนค่ า N - 2 ได้ 24 - 2 มี ค่ า เท่ า กั บ 22 จากนั้ น นำมาหาค่ า t โดยการเปิ ด จากตาราง
ความสัมพันธ์ ได้ผลลัพธ์ tตาราง = 2.074 เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับค่า t จากการคำนวณในสูตรต่อไปนี้
𝑡คำนวณ =

𝑟 √𝑁 − 2

√1 − 𝑟 2
หากค่ า tคำนวณ มากกว่ า ค่ า tตาราง ก็ จ ะปฏิ เสธ H0 ยอมรั บ H1 แสดงว่ า ตั ว แปรคู่ นั้ น มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า เมื่อตัวแปร X เพิ่มขึ้น ตัวแปร
Y ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการทดสอบหาความสัมพันธ์ต่อไป
1. การศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่างคุณ สมบัติด้านกายภาพกับรูปแบบการใช้พื้น ที่ว่าง
สาธารณะในวันทำงาน ในวันหยุดสุดสัปดาห์ และในภาพรวม ย่านเมืองเก่าสงขลา
เมื่อนำคะแนนคุณ สมบัติด้านกายภาพกั บ คะแนนรูป แบบการใช้พื้น ที่ว่างสาธารณะในวัน
ทำงาน ในวั น หยุ ด สุ ด สั ป ดาห์ และในภาพรวม ย่ า นเมื อ งเก่ า สงขลา จากตารางที่ 22 มาหาค่ า
สัมประสิท ธิ์สหสัมพั น ธ์ พบว่า คุ ณ สมบัติ ด้านกายภาพมีค วามสัม พัน ธ์กับ รูปแบบการใช้ พื้น ที่ ว่าง
สาธารณะในวั น ทำงาน มี ค่ า r = 0.47 ในวั น หยุ ด สุ ด สั ป ดาห์ มี ค่ า r = 0.45 และในภาพรวม
มีค่า r = 0.52 (แสดงในตารางที่24)
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ตารางที่ 24 ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติด้านกายภาพในแต่ละประเด็นกับรูปแบบการใช้พนื้ ที่ว่างสาธารณะ

ภาพรวม

1.00
0.47
0.45
0.52

ในวันหยุด
สุดสัปดาห์

คุณสมบัติด้านกายภาพ
รูปแบบการใช้พื้นทีว่ ่างสาธารณะ ในวันทำงาน
รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ ในวันหยุดสุดสัปดาห์
รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะในภาพรวม

รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ
ในวัน
ทำงาน

ค่าดัชนีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)

คุณสมบัติด้าน
กายภาพ

ในย่านเมืองเก่าสงขลา

1.00
0.58
0.91

1.00
0.87

1.00

เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติด้านกายภาพกับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ ในวันทำงาน มีค่าความสัมพันธ์ r= 0.47
ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ ดังสมการความสัมพันธ์เชิงเส้น y = 0.6659x + 5.2506 ที่สัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถือ
R2
= 0.2194 หรือ 21.94% อธิบายได้ว่าเมื่อคะแนนคุณสมบั ติด้านกายภาพเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง
สาธารณะ ในวันทำงานจะเพิ่มขึ้นในระดับต่ำ
2. คุณสมบัติด้านกายภาพกับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ มีค่าความสัมพันธ์ r
= 0.45 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ ดังสมการความสัมพันธ์เชิงเส้น y = 0.5466x + 9.667 ที่สัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถือ
R2 = 0.2064 หรือ 20.64% อธิ บายได้ ว่ าเมื่ อคะแนนคุณสมบั ติ ด้ านกายภาพเพิ่ มขึ้ น รู ปแบบการใช้ พื้ นที่ ว่าง
สาธารณะ ในวันหยุดสุดสัปดาห์จะเพิ่มขึ้นด้วยในระดับต่ำ
3. คุณสมบัติด้านกายภาพกับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ ในภาพรวม มีค่า r = 0.52 ซึ่งอยู่ในระดับ
ปานกลาง ดั งสมการเชิ งเส้ น y = 0.4945x + 11.244 ที่ R2 = 0.3415 หรื อ 34.15% เมื่ อคะแนนคุ ณสมบั ติ ด้ าน
กายภาพเพิ่มขึ้น รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะจะเพิ่มขึ้นด้วยในระดับปานกลาง ประเมินได้ว่าการออกแบบพื้นที่
ว่างสาธารณะโดยใช้เกณฑ์คุณสมบัติด้านกายภาพ 6 ประเด็นนั้น มีความสัมพันธ์ให้เกิดรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างได้
อย่างอเนกประโยชน์ หรือการออกแบบพื้นที่ให้มีคุณสมบัติด้านกายภาพเพิ่มมากขึ้นมีส่วนเพิ่มการใช้พื้นที่ได้อย่าง
อเนกประโยชน์ขึ้นด้วย

ภาพที่ 60 ความสัมพันธ์คุณสมบัติด้านกายภาพกับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ ในวันทำงาน ใน
วันหยุดสุดสัปดาห์ และภาพรวม
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2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติด้านกายภาพแต่ละประเด็นกับรูปแบบการใช้
พื้นที่ว่างสาธารณะในภาพรวม ย่านเมืองเก่าสงขลา
เมื่อนำคะแนนภาพรวมของรูปแบบการใช้พื้นที่ ว่างสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลา มาเรียงลำดับ
พื้ น ที่ ว่ า งสาธารณะตามคะแนนรู ป แบบการใช้ พื้ น ที่ ว่ า งสาธารณะจากมากไปหาน้ อ ย เพื่ อ ศึ ก ษาหา
ความสัมพันธ์กับคะแนนคุณสมบัติด้านกายภาพโดยเปรียบเทียบแต่ละประเด็น ดังตารางที่ 25 ซึ่งจะนำไป
วิเคราะห์หาประเด็นที่มีผลต่อรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะได้ต่อไป

ตารางที่ 25 คะแนนคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นทีว่ ่างสาธารณะ ในย่านเมืองเก่าสงขลา เรียงลำดับตาม
คะแนนรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ
การมองเห็นและ
เข้าถึง (5)

สิ่งอำนวยความ
สะดวก (5)

ความโดดเด่น
ของพื้นที่ (5)

คะแนนรวมคุณสมบัติ
ด้านกายภาพ

5. ลานวัดยางทอง

วิธีการเข้าถึง
(5)

11. ถนนพัทลุง
15. ถนนนางงาม
20. สวนข้างคิวรถ
23. ท่าน้ำโรงสีแดง
12. ถนนนครนอก
18. ถนนรามวิถี
17. ถนนหน้าตลาดทรัพย์สิน
7. ลานศาลหลักเมือง
10. ลานคลองขวาง
13. ถนนรามัญ
16. ถนนคนเดินสงขลา
14. ถนนนครใน
6. ลานวัดดอนรัก
8. ลานมัสยิดบ้านบน
24. ท่าน้ำพุทธรักษา
1. ลานวัดโพธิ์ปฐมาวาส
2. ลานวัดมัชฌิมาวาส
21. ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์
9. ลานพิพิธภัณฑ์
4. ลานวัดเลียบ
22. ท่าน้ำสุกี้นครใน
3. ลานวัดดอนแย้
19. สวนหลังกำแพง

24
24
23.5
23.5
23
23
22.5
22
21
20
19.5
19
18.5
18.5
18.5
18
18
18
17.5
16
13.5
13
12

3
3
4
2
3
3
5
2
2
2
4
2
3
1
3
2
2
2
2
3
2
2
3

4
4
3
3
4
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
3
2
2
2
3
2
3
2

4
4
5
4
4
5
5
4
5
4
3
3
5
4
5
4
4
4
3
5
4
5
5

5
5
5
3
4
5
4
1
5
5
3
5
3
1
3
3
4
3
2
1
2
3
2

2
3
5
5
5
4
2
3
3
1
4
1
5
4
5
5
5
4
4
5
2
4
5

2
3
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
4
2
3
3
3
2
1
1
4

20
22
26
20
24
22
22
15
21
17
19
17
20
14
23
19
20
18
16
19
13
18
21

9

2

2

5

3

2

1

15

คะแนนรูปแบบ
การใช้พื้นที่ว่าง
สาธารณะ
การมีพื้นที่
เชื่อมต่อ (5)

พื้นที่ว่างสาธารณะ

การใช้ประโยชน์
อาคาร (5)

คุณสมบัติด้านกายภาพ
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หมายเหตุ :

ระดับ 5 หมายถึง รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างในระดับมากที่สุด 26-30 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างในระดับมาก 21-25 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างในระดับปานกลาง 16-20 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างในระดับน้อย 11-15 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างในระดับน้อยที่สุด 1-10 คะแนน

ค่าความสัมพันธ์ของคุณสมบัติด้านกายภาพในแต่ละประเด็น (6 ประเด็น) กับรูปแบบการใช้
พื้นที่ว่างสาธารณะในภาพรวม ย่านเมืองเก่าสงขลา แสดงไว้ดังตารางที่ 26 จากนั้นจึงนำไปทดสอบค่า
t (t-test) ดังตารางที่ 27 พบว่า มีคุณสมบัติด้านกายภาพ 3 ประเด็น ที่มีความสัมพันธ์กับ รูปแบบ
การใช้พื้ น ที่ ว่างสาธารณะ ได้แ ก่ การมองเห็ น และเข้า ถึง (r = 0.53) ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ ม ากที่ สุ ด
รองลงมา คือ การใช้ประโยชน์อาคาร (r = 0.49) และความโดดเด่นของพื้นที่ (r = 0.49)
ตารางที่ 26 ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติด้านกายภาพในแต่ละประเด็นกับรูปแบบการใช้พนื้ ที่ว่างสาธารณะ
ในย่านเมืองเก่าสงขลา
ค่าดัชนีสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
(r)

รูปแบบการใช้
พื้นที่ว่างสาธารณะ

การมีพื้นที่
เชื่อมต่อ

การใช้ประโยชน์
อาคาร

วิธีการเข้าถึง

การมองเห็น
และเข้าถึง

สิ่งอำนวย
ความสะดวก

ความโดดเด่น
ของพื้นที่

คุณสมบัติด้านกายภาพ

รูปแบบการใช้พื้นที่วา่ งสาธารณะ
การมีพื้นที่เชื่อมต่อ
การใช้ประโยชน์อาคาร
วิธีการเข้าถึง
การมองเห็นและเข้าถึง
สิ่งอำนวยความสะดวก
ความโดดเด่นของพื้นที่

1.00
0.35
0.49
-0.16
0.53
-0.03
0.49

1.00
0.30
0.28
0.30
0.10
0.39

1.00
0.06
0.45
0.06
0.16

1.00
0.03
0.24
-0.07

1.00
-0.33
0.29

1.00
0.30

1.00

ตารางที่ 27 แสดงการทดสอบค่า t (t-test)
คุณสมบัติด้านกายภาพ

tคำนวณ

tตาราง

ความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ

การมีพื้นที่เชื่อมต่อ

1.752

2.074

ไม่มีความสัมพันธ์กัน

การใช้ประโยชน์อาคาร

2.637

2.074

มีความสัมพันธ์กัน

วิธีการเข้าถึง

-0.760

2.074

ไม่มีความสัมพันธ์กัน

การมองเห็นและเข้าถึง

2.932

2.074

มีความสัมพันธ์กัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

-0.141

2.074

ไม่มีความสัมพันธ์กัน

ความโดดเด่นของพื้นที่

2.637

2.074

มีความสัมพันธ์กัน
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*เงื่อนไข: ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95%

1.

ค่า tคำนวณ มากกว่าค่า tตาราง ก็จะปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1

2.

H0 : r = 0 (ตัวแปร X และ Y ไม่มีความสัมพันธกัน)
H1 : r ≠ 0 (ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธกัน)

ภาพที่ 61 ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติด้านกายภาพแต่ละประเด็น กับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ
อย่างอเนกประโยชน์ ในภาพรวม
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เมื่อพิจารณาในรายละเอียด สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. ประเด็นการมีพื้นที่เชื่อมต่อ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ
กับการมีพื้นที่เชื่อมต่อ มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ (r=0.35) และไม่มีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%
2. ประเด็นการใช้ประโยชน์อาคาร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้พื้นที่ กับการใช้
ประโยชน์อาคาร มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ r=0.49 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
3. ประเด็นวิธีการเข้าถึง พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้พื้นที่กับวิธีการเข้าถึ ง มี
ค่า r เท่ากับ -0.16 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำมากในทางผกผันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% แสดงว่าข้อมูลอาจไม่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะสมการสหสัมพันธ์เชิงเส้น แต่
อาจมีความสัมพันธ์กันในสมการรูปแบบอื่น
4. ประเด็นการมองเห็นและเข้าถึงได้ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้พื้นที่กับการ
มองเห็นและเข้าถึงได้ มีค่า r เท่ากับ 0.53 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แสดงให้เห็นว่าการมองเห็นและเข้าถึงได้ มีผลต่อรูปแบบการใช้พื้นที่
ในระดับปานกลาง คือ พื้นที่ว่างสาธารณะที่มีรูปแบบการใช้พื้นที่อย่างอเนกประโยชน์ จะมีคะแนน
การมองเห็นและเข้าถึงได้ในระดับมาก ส่วนพื้นที่ว่างสาธารณะที่มีรูปแบบการใช้น้อย จะมีคะแนนการ
มองเห็นและเข้าถึงได้ในเกณฑ์น้อยด้วย
5. ประเด็น สิ่ งอำนวยความสะดวก พบว่ า ความสั มพั น ธ์ร ะหว่ างรู ป แบบการใช้พื้ น ที่ กั บ
สิ่งอำนวยความสะดวก มีค่า r เท่ากับ -0.03 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำมากในทางผกผันอย่างไม่มี
นัย สำคัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บความเชื่ อมั่ น 95% แสดงว่าข้อ มูล อาจไม่มี ความสัม พั นธ์กั นในลักษณะ
สมการสหสัมพันธ์เชิงเส้น แต่อาจมีความสัมพันธ์กันในสมการรูปแบบอื่น
6. ประเด็ น ความโดดเด่ น ของพื้ น ที่ พบว่ า ความสั มพั น ธ์ระหว่า งรูป แบบการใช้พื้ น ที่ กั บ
ความโดดเด่นของพื้นที่ มีค่า r เท่ากับ 0.49 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์คุณสมบัติด้านกายภาพทั้ง 6 ประเด็นกับรูปแบบการใช้พื้นที่
ว่า งสาธารณะอย่ างอเนกประโยชน์ ในย่ านเมื อ งเก่ าสงขลา โดยพิ จ ารณาเฉพาะค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพั นธ์ (r) พบว่า คุณ สมบั ติด้านกายภาพประเด็นที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง
สาธารณะระดับต่ำมากในทางผกผันอย่างไม่มี นัยสำคั ญ ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้แก่
วิธีการเข้าถึง และสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า คุณสมบัติด้านกายภาพประเด็นการมีพื้นที่เชื่อมต่อมี
ความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะในระดับต่ำอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น95%ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากค่าความสัมพันธ์ที่ต่ำเกินไปจนไม่มีนัยสำคัญ หรืออาจจะมีผลบ้างแต่
ไม่ ม ากหรื อ ไม่ มี นั ย สำคั ญ ส่ ว นประเด็ น การใช้ ป ระโยชน์ อ าคาร และความโดดเด่ น ของพื้ น ที่
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มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะในระดับต่ำ และประเด็นการมองเห็นและเข้าถึงได้
มีความสัมพันธ์กับ รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะในระดับปานกลาง ซึ่ง เป็นประเด็นที่ส่ง ผลต่อ
รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกันทั้ง 6 ประเด็น
5.2 ผลการศึกษาเพิ่มเติม
5.2.1 ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อรูปแบบการใช้พื้นที่และการวิเคราะห์
เพื่อการศึกษาที่ครอบคลุมนอกเหนือจากปัจจัยด้านคุณสมบัติกายภาพและรูปแบบการใช้
พื้นที่ว่างแล้ว ผู้วิจัยจึงนำข้อมูลความหนาแน่นประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลไว้ในบทที่ 4 ซึ่งอาจส่งผลต่อรูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง มาทำการวิเคราะห์ร่วมด้วย

/

5

24

/

/

/

/

7

24

/

/

/

ย่านเมืองเก่า

20. สวนข้างคิวรถ

มัสยิดบ้านบน 17,344

23. ท่าน้าโรงสีแดง

ย่านเมืองเก่า

17,664

/

/

/

/

12. ถนนนครนอก

ย่านเมืองเก่า

17,664

/

/

/

/

18. ถนนรามวิถี

วัดดอนรัก

8,841

17. ถนนหน้าตลาดทรัพย์สนิ

/

/

วัดดอนรัก

8,841

7. ลานศาลหลักเมือง

ย่านเมืองเก่า

17,664

10. ลานคลองขวาง

วัดดอนรัก

8,841

ย่านเมืองเก่า

17,664

/

สวนหมาก

6,521

/

ย่านเมืองเก่า

17,664

/

วัดดอนรัก

8,841

13. ถนนรามัญ
16. ถนนคนเดินสงขลา
14. ถนนนครใน
6. ลานวัดดอนรัก
8. ลานมัสยิดบ้านบน
24. ท่าน้าพุทธรักษา

มัสยิดบ้านบน 17,344
วัดดอนรัก

/
/

/

/

/
/
/

/

23.5

/

6

23

/

5

23

/
/

/

/

/

5

22.5

/

/

5

22

/

5

21

/
/

/
/

/
/

/

/

/

8,841

23.5

5

/

/
/

/

5
/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

4

18.5

/

5

18

3

18

2

18

2

17.5

2

16

1

13.5

/

1

13

/

2

12

1
90

12
458.50

/
/

/

/

/

/

ย่านเมืองเก่า

17,664

/

/

9. ลานพิพิธภัณฑ์

สวนหมาก

6,521

/

4. ลานวัดเลียบ

รพ.สงขลาเก่า

5,468

ย่านเมืองเก่า

17,664
5,468

ย่านเมืองเก่า

17,664

วัดดอนรัก

8,841

19. สวนหลังกาแพงเมือง
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มีการรวมกลุม่ ทางสังคม
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15. ถนนนางงาม
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คะแนนรูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง

ใช้จัดกิจกรรมในเทศกาล

/

มัสยิดบ้านบน 17,344
/

รวมคะแนน (11 คะแนน)

ร้านกาแฟ คาเฟ่

/

11. ถนนพัทลุง

17,664

/

ร้านอาหาร

กิจกรรมสังคม

ห้างสรรพสินค้า , ตลาดสด

ธนาคาร

โรงแรม อพาทเม้น

สถานีขนส่ง

ถนนคนเดิน,ตลาดแบพื้น

หาบเร่ แผงลอย

ชือ่ ชุมชน

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ในเมืองเก่าสงขลา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ประชากร (คน/ตร.กม.)

พื้นที่ว่างสาธารณะ

ชุมชนที่มีความหนาแน่น

ตารางที่ 28 ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ
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หมายเหตุ :

ระดับ 5 หมายถึง รูปแบบการใช้ในระดับมากที่สุด 26-30 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง รูปแบบการใช้ในระดับมาก 21-25 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง รูปแบบการใช้ในระดับปานกลาง 16-20 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง รูปแบบการใช้ในระดับน้อย 11-15 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง รูปแบบการใช้ในระดับน้อยที่สุด 1-10 คะแนน

วิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อรูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง
จากตารางแสดงให้เห็นถึงปัจจัยอื่นๆ ที่พบในขอบเขตพื้นที่ศึกษา ซึ่งอาจส่งผลต่อรูปแบบการ
ใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ดังนี้
1. ความหนาแน่นประชากร
จากการศึ กษาความหนาแน่ น ประชากร ทั้ ง 5 ชุม ชน ในขอบเขตพื้ น ที่ ศึก ษา เพื่ อ
นำไปสู่ ก ารหาค่ าความสั ม พั น ธ์ พบว่า พื้ น ที่ ว่ างสาธารณะที่ ตั้ ง อยู่ ในชุม ชนย่า นเมื องเก่ า มี ค วาม
หนาแน่นประชากรมากที่สุด 17,664 คน ต่อตารางกิโลเมตร จำนวน 9 แห่ง พื้นที่ว่างสาธารณะที่
ตั้งอยู่ในชุมชนมัสยิดบ้านบน มีความหนาแน่นประชากร 17,344 คน ต่อตารางกิโลเมตร จำนวน 4
แห่ง พื้นที่ว่างสาธารณะที่ตั้งอยู่ในชุมชนวัดดอนรัก มีความหนาแน่นประชากร 8,841 คน ต่อตาราง
กิโลเมตร จำนวน 6 แห่ง มีพื้นที่ว่าง 2 แห่ง คือ ถนนคนเดิน สงขลา และลานพิพิธภัณ ฑ์ ตั้งอยู่ใน
ชุมชนสวนหมากที่มีความหนาแน่นประชากร 6,521 คน ต่อตารางกิโลเมตร และพื้นที่ว่างอีก 3 แห่ง
ซึ่ ง ล้ ว นเป็ น พื้ น ที่ ว่ างประเภทลานวั ด ตั้ ง อยู่ ในชุ ม ชนโรงพยาบาลสงขลาเก่ า ที่ มี ค วามหนาแน่ น
ประชากรน้อยที่สุด 5,468 คน ต่อตารางกิโลเมตร
2. กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
จากการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจในขอบเขตพื้นที่ที่ศึกษาพบว่าพื้นที่ว่างสาธารณะ
ส่ ว นใหญ่ 14 แห่ ง ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ว่ า งสาธารณะหลากหลายประเภท แวดล้ อ มไปด้ ว ยร้ า นอาหาร
รองลงมาพื้ น ที่ ว่างสาธารณะ 11 แห่ ง เป็ น แหล่ ง ท่อ งเที่ ยวที่ไ ด้ รับความนิ ยมของนัก ท่ องเที่ย วใน
ปัจจุบัน และพื้นที่ว่างอีก 9 แห่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างที่ล้วนตั้งอยู่ในชุมชนย่านเมืองเก่า แวดล้อมไปด้วย
ร้านกาแฟ คาเฟ่ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ว่างจำนวน 7 แห่ง ที่แวดล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าและตลาด
สด ตั้งอยู่ใกล้แหล่งพาณิชยกรรมของเมือง พื้นที่ว่างสาธารณะอีก 6 แห่ง แวดล้อมด้วยสถานีขนส่ง
ส่วนพื้นที่ ว่างสาธารณะที่ แวดล้อมด้วยธนาคารและแวดล้อมด้วยถนนคนเดิน มีจำนวนเท่ากันคื อ
4 แห่ง ส่วนพื้นที่ว่างสาธารณะที่แวดล้อมด้วยโรงแรม อพาร์ทเม้นท์ มีจำนวนน้อยที่สุด เพียง 3 แห่ง
กิจ กรรมทางสั งคมในขอบเขตพื้ น ที่ ศึ ก ษา พบว่ า พื้ น ที่ ว่ างสาธารณะเกิ น กว่ าครึ่ ง
จำนวน 13 แห่ง มีการรวมกลุ่มทางสังคมหรือชมรม อย่างหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่ม
ด้านศาสนา ด้านอาชีพ และด้านกีฬา โดยกระจายอยู่ในพื้นที่ว่างสาธารณะหลากหลายประเภท และ
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พื้นที่ว่างสาธารณะอีก 11 แห่ง ถูกใช้เป็น พื้นที่จัดกิจกรรมตามประเพณี เทศกาล ได้แก่ พื้นที่ว่าง
ประเภทลานวัด และพื้นที่ศูนย์กลางของชุมชนต่างๆ
จะเห็นได้ว่าพื้นที่ว่างสาธารณะที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหนาแน่นประชากรสูง มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมสูงมาก ได้แก่ ถนนนางงาม และถนนนครนอก ส่วนพื้นที่ว่างสาธารณะที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่มี
ความหนาแน่นประชากรต่ำมาก มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำมากด้วย ได้แก่ วัดดอนแย้ และวัดเลียบ
5.2.2 ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย อื่ น ๆ กั บ รู ป แบบการใช้ พื้ น ที่ ว่ า ง
สาธารณะและการวิเคราะห์
1.ความหนาแน่นประชากร
นำข้อมูลจากตารางที่ 28 มาหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นประชากรในแต่ละชุมชน
(คน/ตร.กม.) กับคะแนนรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ ในภาพรวม พบว่า พื้นที่
ว่างที่มีคะแนนรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์สูงที่สุด 9 แห่งนั้น ตั้งอยู่ในชุมชนที่
มีความหนาแน่นปานกลางถึงสูง ส่วนพื้นที่ว่างที่มีคะแนนรูปแบบการใช้งานน้อยอีก 15 แห่ง ตั้งอยู่ใน
ชุมชนที่มีความหนาแน่นต่ำบ้าง สูงบ้าง ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นประชากร กับรูปแบบการใช้
พื้นที่ จึงมีค่า r เท่ากับ 0.28 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำมาก อธิบายได้ว่าหากพื้นที่ว่างตั้งอยู่ในชุมชน
ที่มีความหนาแน่นประชากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ เพิ่มขึ้นในระดับต่ำมาก

คะแนนรูปแบบการใช้
ความหนาแน่นประชากร (คน/ตร.กม.)

คะแนนรูปแบบการใช้

ความหนาแน่นประชากร (คน/ตร.กม.)

1.00
0.28

1.00

ภาพที่ 62 ความสัมพันธ์ความหนาแน่นประชากรกับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง
2. กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
เมื่อนำแผนที่การใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์มาซ้อนทับ (Over Lay) กับแผนที่
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ในย่านเมืองเก่าสงขลา (ภาพที่ 64) จะเห็นได้ว่า พื้นที่ว่างสาธารณะ ที่
มีรู ปแบบการใช้พื้ นที่ อย่ างอเนกประโยชน์ สู ง จะแวดล้ อมด้ วยกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จและสั งคมใน
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ระดับสูง พบมากในพื้นที่ว่างประเภทเส้นทางถนน ส่วนพื้นที่ว่างสาธารณะที่ มีรูปแบบการใช้พื้นที่ใน
ระดับน้ อย จะแวดล้ อมด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิ จและสั งคมในเกณฑ์ น้ อยด้วย จากตารางที่ 28 ให้
ข้อมูลแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างกับคะแนนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม มี ค่า r เท่ากับ 0.89 มี ความสัมพั นธ์กันในระดับสูง แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิ จและ
สังคมสอดคล้องกับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์อย่างเห็นได้ชัด

คะแนนรูปแบบการใช้
คะแนนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

คะแนนรูปแบบการใช้
1.00

คะแนนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

0.89

1.00

ภาพที่ 63 ความสัมพันธ์กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม กับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง
สรุปผลการวิเคราะห์คุณสมบัติด้านกายภาพ และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อรูปแบบการใช้พื้นที่
ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์
จากการรวบรวมคุณสมบัติด้านกายภาพ ทั้ง 6 ประเด็น และปัจจัยอื่นๆ บนพื้นที่ว่างสาธารณะ
ในย่านเมืองเก่าสงขลา พบว่า วิธีการเข้าถึง (r = -0.16) และสิ่งอำนวยความสะดวก (r = -0.03) เป็ น
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ อย่างแปรผกผันแต่
เป็ น ปั จ จั ย ขั้ น พื้ น ฐานที่ ท ำให้ เกิ ด การใช้ ง านในทุ ก พื้ น ที่ ว่ า งสาธารณะ ต่ อ มาเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค่ า
ความสัมพันธ์ในระดับต่ำมากถึงต่ำ ได้แก่ การมีพื้นที่เชื่อมต่อ (r = 0.35) การใช้ประโยชน์อาคาร (r =
0.49) ความโดดเด่ น ของพื้ น ที่ (r=0.49) และความหนาแน่ น ประชากร (r = 0.29) จะเป็ น ปั จ จั ย ที่
สัมพันธ์กับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ น้อยถึงปานกลาง อีกทั้งยังค้นพบ
ปัจจัยสำคัญที่มีค่าความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ได้มากกว่า
ประเด็นอื่นๆ ได้แก่ การมองเห็นและเข้าถึงได้ (r = 0.53) กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม (r = 0.89)
ซึ่งแต่ละปัจจัยอาจมีความสัมพันธ์กันจึงจะส่งผลให้พื้นที่ว่างสาธารณะเกิดรูปแบบการใช้พื้นที่ได้อย่าง
อเนกประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ จึงจะนำไปสู่การอภิปรายผลการศึกษาได้ในบทถัดไป
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ภาพที่ 64 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมกับการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนก
ประโยชน์ ในย่านเมืองเก่าสงขลา
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บทที่ 6
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ ผลการศึ กษาคุ ณ สมบั ติ ด้านกายภาพ รูป แบบการใช้ พื้ น ที่ว่ างเพื่ อตอบ
คำถามการวิจัย นำไปสู่ข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการพัฒนาพื้นที่ว่างสาธารณะที่สอดคล้องกับบริบท
ย่านเมืองเก่าสงขลา และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
6.1 สรุปผลการศึกษา
6.2 อภิปรายผล
6.3 ข้อเสนอแนะ
6.2.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
6.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
6.1 สรุปผลการศึกษา
ผลจากการศึกษาการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ จำนวน 24 แห่ง ในย่าน
เมืองเก่าสงขลา สรุปได้ดังนี้
1. คุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ การมีพื้นที่
เชื่อมต่อ การใช้ประโยชน์อาคาร วิธีการเข้าถึง การมองเห็นและเข้าถึงได้ สิ่งอำนวยความสะดวก และ
ความโดดเด่นของพื้นที่ พบว่า วิธีการเข้ าถึง เป็นคุณสมบัติด้านกายภาพที่มีสัดส่วนมากที่สุดในพื้นที่
ว่างสาธารณะในภาพรวม ทั้ง 24 แห่ง คือ 22.34% ในขณะที่การมีพื้นที่เชื่อมต่อ เป็นคุณสมบัติด้าน
กายภาพที่ มี สั ด ส่ ว นน้ อ ยที่ สุ ด คื อ 13.45% และหากพิ จ ารณาด้ ว ยระดั บ คุ ณ ภาพคุ ณ สมบั ติ ด้ า น
กายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ พบว่า มีพื้นที่ว่างสาธารณะจำนวน 1 แห่ง มีคุณภาพมากที่สุด คือ
ระดับ 5 ในขณะที่จำนวนพื้นที่ว่างสาธารณะส่วนใหญ่ 12 แห่ง มีคุณภาพปานกลาง คือ ระดับ 3 เมื่อ
จำแนกคะแนนเฉลี่ยคุณสมบัติด้านกายภาพตามประเภทพื้นที่ว่าง พบว่า พื้นที่ว่างประเภทเส้นทาง
ถนน มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงที่สุด 3.40 คะแนน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยในประเด็นการมีพื้นที่เชื่อมต่อ การใช้
ประโยชน์อาคาร การมองเห็นและเข้าถึงได้สูงกว่าพื้นที่ว่างประเภทอื่นๆ ส่วนพื้นที่ว่างที่มีคะแนน
เฉลี่ยรวมน้อยที่สุด คือ ประเภทลานสถานที่สำคัญ 2.75 คะแนน
2. รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ ซึ่งบ่งบอกความอเนกประโยชน์ของ
พื้นที่ว่างสาธารณะ มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ความหลากหลายผู้ใช้งาน พบว่า การใช้พื้นที่ว่าง
ของเพศชายและเพศหญิงไม่ค่อยแตกต่างกัน ผู้ใช้งานพื้นที่ว่างในย่านเมืองเก่าสงขลาส่วนใหญ่เป็นวัย
ทำงาน วัยรุ่น วัยเด็กและผู้สูงอายุ ตามลำดับ พื้นที่ว่างสาธารณะที่ตั้งอยู่ในชุมชนย่านเมืองเก่า จะมี
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ผู้ใช้งานที่หลากหลายทั้ งคนในพื้นที่ นอกพื้นที่ และชาวต่างชาติ 2) ความหลากหลายเวลา พบว่า
พื้นที่ว่างสาธารณะส่วนใหญ่มีการใช้งานมากที่สุด ในช่วงค่ำ ช่วงเย็น ช่วงเที่ยง และช่วงเช้า ตามลำดับ
การใช้เวลาอยู่บนพื้นที่ว่างสาธารณะในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เกิดขึ้นบนทุกพื้นที่ ในขณะที่การใช้เวลา
บนพื้นที่ในช่วงระยะเวลานานจะเกิดขึ้น เพียงบางพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อการทำกิจกรรมบนพื้นที่ได้อย่าง
หลากหลายยิ่งขึ้น และ 3) ความหลากหลายกิจกรรม พบว่า ประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ้นมากที่สุดบน
พื้นที่ว่างสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลา ได้แก่ กิจกรรมทางเลือกพบมากในพื้นที่ว่างสวนข้างคิวรถ
และท่าน้ำพุทธรักษา ถัดมาเป็นกิจกรรมจำเป็น พบมากที่ถนนรามวิถี ถนนหน้าตลาดทรัพย์สิน และ
ลานคลองขวาง ลำดับสุดท้ายคือ กิจกรรมทางสังคมพบมากที่ลานศาลหลักเมือง ถนนนางงาม และ
ถนนหน้าตลาดทรัพย์สิน โดยใช้ค่าคะแนนรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างในวันทำงานและวันหยุดสุดสัปดาห์
มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อให้ได้คะแนนภาพรวม พบว่า พื้นที่ว่างที่มีรูปแบบการใช้งานอย่างอเนกประโยชน์ใน
ระดับคุณภาพสูงสุด คือ ระดับ 4 จำนวน 9 แห่ง ในขณะที่ค่าระดับคุณภาพต่ำที่สุด คือ ระดับ 2 มี
จำนวนพื้นที่ 4 แห่ง โดยไม่มีพื้นที่ใดอยู่ในค่าระดับคุณภาพ 5 และระดับคุณ ภาพ 1 ทั้งนี้พื้นที่ว่าง
สาธารณะส่วนใหญ่มีรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างอย่างอเนกประโยชน์ระดับปานกลาง (ระดับคุณภาพ 3)
และหากพิจารณารูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะระหว่างวันทำงานและวันหยุดสุดสัปดาห์ พบว่า
ในวันทำงาน พื้ นที่ว่างประเภทลานสถานที่สำคัญ และเส้นทางถนนมีคะแนนเฉลี่ยสูง ที่สุด ส่วนใน
วันหยุดสุดสัปดาห์ ประเภทเส้นทางถนนมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งพื้นที่ว่างที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่ สุด
ทั้ง ในวันทำงานและวันหยุดสุดสัปดาห์ คือ ประเภทลานวัด เมื่อนำคะแนนรูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง
สาธารณะในวันทำงานและวันหยุดสุดสัปดาห์มาหาค่าเฉลี่ยในภาพรวม จำแนกตามประเภทพื้นที่ว่าง
พบว่า พื้นที่ว่างที่มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมสูงที่สุด คือ ประเภทเส้นทางถนน 21.88 คะแนน รองลงมา
เป็นลานสถานที่สำคัญ 19.75 คะแนน ส่วนพื้นที่ว่างสาธารณะที่มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมน้อยที่สุด
15.92 คะแนน คือ ประเภทลานวัด
3. ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติด้านกายภาพกับรูปแบบการใช้พื้นที่อย่างอเนก
ประโยชน์ ทั้ ง 24 แห่ ง ในย่ านเมื อ งเก่ า สงขลา ใช้ วิธี ก ารทางสถิ ติ ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์
Pearson Correlation ทำให้ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติด้านกายภาพกับรูปแบบการใช้พื้นที่
อย่างอเนกประโยชน์ ในวันทำงาน มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ คือ ค่า r = 0.47 เช่นเดียวกันกับ
วันหยุดสุดสัปดาห์ มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ (r = 0.45) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณ สมบัติด้านกายภาพกับรูป แบบการใช้พื้ นที่อย่างอเนกประโยชน์ ในภาพรวมทั้ง วัน ทำงานและ
วันหยุดสุดสัปดาห์นั้น พบว่า มีค่าความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = 0.52)
4. ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณ สมบัติด้านกายภาพแต่ละประเด็น กับรูปแบบการใช้พื้นที่
อย่างอเนกประโยชน์ ทั้ง 24 แห่ง ในย่านเมืองเก่าสงขลา ทำให้ค้นพบว่า คุณสมบัติด้านกายภาพที่มี
ความสัมพันธ์ระดับต่ำมากแบบผกผันและไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (Sig. Level = 0.05) ได้แก่ วิธีการ
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เข้าถึง (r = -0.16) และสิ่งอำนวยความสะดวก (r = -0.03) คุณสมบัติด้านกายภาพที่มีความสัมพันธ์
กันในระดับต่ำและไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (Sig. Level = 0.05) ได้แก่ การมีพื้นที่เชื่อมต่อ (r = 0.35)
คุณ สมบัติด้านกายภาพที่มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (Sig. Level =
0.05) ได้แก่ การใช้ประโยชน์อาคาร (r = 0.49) ความโดดเด่นของพื้นที่ (r=0.49) และคุณสมบัติด้าน
กายภาพที่มีความสัมพันธ์ในระดับในระดับ สูง และมีนั ยสำคัญ ทางสถิติ (Sig. Level = 0.05) ได้แก่
การมองเห็นและเข้าถึงได้ (r = 0.53)
5. นอกจากนี้ ยั งได้ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย อื่ น ๆ กั บ รู ป แบบการใช้ พื้ น ที่ ว่ า ง
สาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ ความหนาแน่นประชากร และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจสังคม พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่ นประชากรกับ รูป แบบการใช้พื้น ที่ว่าง
สาธารณะ มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำมาก คือ r = 0.28 ในขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมมี
ความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะในระดับสูง r = 0.89 อีกทั้งยังค้นพบ ความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณผู้ใช้ กับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง ในวันทำงาน r = 0.69 ส่วนในวันหยุดสุดสัปดาห์ r =
0.60 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ถัดมาคือความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นบนพื้นที่ กับ
รูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง ในวันทำงาน มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ค่า r = 0.69 เช่นเดียวกัน
กับวันหยุดสุดสัปดาห์ มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = 0.54)
ตารางที่ 29 ค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีความสำคัญต่อรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างอย่างอเนกประโยชน์

รูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง
อย่างอเนกประโยชน์

กิจกรรมเศรษฐกิจ
และสังคม

การมองเห็น
และเข้าถึงได้

การใช้ประโยชน์
อาคาร

ความโดดเด่น
ของพื้นที่

0.89

0.53

0.49

0.49

สรุปผลจากการศึกษาพื้นที่ว่างสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลา ทั้ง 24 แห่งนั้น มีรูปแบบการ
ใช้งานอย่างอเนกประโยชน์ในระดับคุณภาพสูงสุด คือ ระดับ 4 จำนวน 9 แห่ง ถัดมา คือ ระดับปาน
กลาง (ระดับ 3) จำนวน 11 แห่ง ในขณะที่ค่าระดับคุณภาพต่ำที่สุด คือ ระดับ 2 มีจำนวนพื้นที่ 4
แห่ง ปรากฏค่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติด้านกายภาพกับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างอย่างอเนก
ประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.52) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับสูง โดยความสัมพันธ์ที่สำคัญของคุณสมบัติด้านกายภาพทั้ง 6 ประเด็นและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างอย่างอเนกประโยชน์ ประกอบด้วย ประเด็นที่มีความสัมพันธ์
ระดับปานกลางถึงมาก ได้แก่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม (r=0.89) การมองเห็นและเข้าถึงได้
(r=0.53) ประเด็นรองลงมา คือ การใช้ประโยชน์อาคาร และความโดดเด่นของพื้นที่ ซึ่งมีค่า r เท่ากัน
ในระดับ 0.49 ในขณะที่คุณสมบัติด้านกายภาพ การมีพื้นที่เชื่อมต่อ (r = 0.35) และความหนาแน่น
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ประชากร (r=0.28) วิธีการเข้าถึง (r=-0.16) และสิ่งอำนวยความสะดวก (r=-0.03) กลับไม่ได้สัมพันธ์
กับความอเนกประโยชน์ของพื้นที่ว่างสาธารณะอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ กล่าวคือ คุณสมบัติด้าน
กายภาพ 2 ประเด็นหลังนั้น อาจมีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะอื่นก็ไ ด้ แต่ไม่ใช่ความสัมพั นธ์ตาม
สมการเชิงเส้น
6.2 อภิปรายผล
จากการศึกษา สำรวจและสังเกตการณ์ พื้นที่ว่างสาธารณะ ประกอบกับการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง นำมาซึ่งการตอบคำถามของการวิจัย ได้ดังนี้
6.2.1 พื้นที่ว่างสาธารณะที่มีรูปแบบการใช้งานอย่างอเนกประโยชน์ ประกอบด้วยคุณสมบัติ
ด้านกายภาพอย่างไร
ผลการศึกษาคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลา
ทั้ ง 6 ด้ า น พบว่ า วิ ธี ก ารเข้ า ถึ ง เป็ น คุ ณ สมบั ติ ด้ า นกายภาพที่ มี สั ด ส่ ว นมากที่ สุ ด ของพื้ น ที่ ว่ า ง
สาธารณะในภาพรวม ทั้ง 24 แห่ง รองลงมา ได้แก่ สิ่ง อำนวยความสะดวก การมองเห็ นและการ
เข้าถึงได้ ความโดดเด่นของพื้นที่ การใช้ประโยชน์อาคาร และการมีพื้นที่ เชื่อมต่อ ตามลำดับ และเมื่อ
พิจารณาผลการศึกษารูปแบบการใช้ง านอย่างอเนกประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วย ความหลากหลาย
ผู้ใช้งาน ความหลากหลายเวลา และความหลากหลายกิจกรรม โดยใช้ค่าคะแนนรูปแบบการใช้พื้นที่
ว่างในวันทำงานและวันหยุดสุดสัปดาห์ มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อให้ได้คะแนนภาพรวม หรือจะเรียกว่า ระดับ
ความอเนกประโยชน์ พบว่า พื้นที่ว่างที่มีความอเนกประโยชน์ในระดับคุณภาพสูงสุด คือ ระดับ 4 มี
จำนวน 9 แห่ง ระดับคุณภาพปานกลาง คือ ระดับ 3 จำนวน 11 แห่ง ในขณะที่ค่าระดับคุณภาพต่ำ
ที่สุด คือ ระดับ 2 มีจำนวนพื้นที่ 4 แห่ง
ผลจากการจัด ระดั บ ความอเนกประโยชน์ ข องพื้ น ที่ ว่างสาธารณะในย่ านเมื อ งเก่ า
สงขลา จะนำมาอธิบายถึงคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะที่ดี พบว่า ทุกพื้นที่ว่างใน
ระดับคุณภาพสูงสุด (ระดับ 4) จำนวน 9 แห่งนั้น มีคะแนนคุณสมบัติด้านกายภาพและรูปแบบการใช้
อย่างอเนกประโยชน์มากที่สุด ในระดับ 4-5 (21 คะแนนขึ้น ไป) ยกเว้นพื้ นที่ล านศาลหลักเมือ งมี
คะแนนคุณสมบัติด้านกายภาพ อยู่ในระดับ 2 (15 คะแนน) ซึ่งเป็นคะแนนที่ไม่เกาะกลุ่ม ผู้วิจัยจึงจะ
ไม่นำพื้นที่ลานศาลหลักเมืองมาอธิบายร่วมกับพื้นที่อื่นๆ
จากพื้นที่ว่างทั้ง 24 แห่ง นำมาสู่พื้ นที่ว่างสาธารณะที่มีคุณสมบัติด้านกายภาพและ
รูปแบบการใช้อ ย่างอเนกประโยชน์ ที่ สอดคล้ องตามแนวคิด การออกแบบพื้ น ที่ ว่างสาธารณะที่ ดี
จำนวน 8 แห่ง (แสดงในตารางที่ 30) จำแนกเป็นประเภทพื้นที่ว่างสาธารณะ ได้ดังนี้
1) พื้นที่ว่างประเภทเส้นทางถนน จำนวนมากที่สุด ถึง 5 แห่ง ได้แก่ ถนนพัทลุง ถนน
นางงาม ถนนนครนอก ถนนรามวิถี และถนนหน้าตลาดทรัพย์สิน สอดคล้องกับงานวิจัยตรรกะของ
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การใช้พื้นที่ว่างสาธารณะในเมืองเชียงใหม่ ของ กาญจน์ นทีวุฒิกุล (2550) และไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
(2551) ที่กล่าวว่า คนไทยนิยมใช้พื้นที่ว่างขนาดเล็ก ที่เชื่อมต่อกันไปตามแนวเส้นทางสัญจรได้ ที่เป็น
เช่นนั้นเนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อการสัญจร จึงทำให้มีผู้คนใช้สัญจรผ่านไปมาแล้วแวะทำกิจกรรม อีก
ทั้งในบางช่วงเวลาพื้นที่ถนนถูกใช้เพื่อตั้งรถเข็นขายอาหารและเครื่องดื่ม โดยพบว่าในย่านเมืองเก่า
สงขลา เส้น ทางถนนสายหลั กมี กิจ กรรมเกิด ขึ้น หลากหลายประเภทกว่าถนนสายย่ อย แต่ก ลับ มี
ผู้ใช้งานที่หลากหลายน้อยกว่าถนนสายย่อย
2) พื้นที่ว่างประเภทลานสถานที่สำคัญ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ลานคลองขวาง พื้นที่
ประเภทลานสถานที่สำคัญมีคะแนนเฉลี่ยคุณสมบัติด้านกายภาพน้อยที่สุด แต่กลับมีรูปแบบการใช้
พื้นที่ว่างอย่างอเนกประโยชน์ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าการมีผู้ใช้งานที่หลากหลาย ทำให้เกิดการ
ซ้อนทับของกิจกรรมที่แตกต่างกันมากขึ้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรอบพื้นที่มา
ช่วยสนับสนุน
3) พื้นที่ว่างประเภทสวนและพื้นที่ริมน้ำ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สวนข้างคิวรถ และท่า
น้ำโรงสีแดง มีคะแนนรูปแบบการใช้พื้นที่ ว่างที่เท่ากัน แต่พบความแตกต่างว่าพื้นที่ประเภทสวนเกิด
กิจกรรมที่หลากหลายซ้อนทับกันในช่วงเวลาต่างๆ จากคนในพื้นที่เพียงเท่านั้น ส่วนพื้นที่ท่าน้ำซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยว เกิดจากการใช้งานของคนทั้งในพื้นที่ นอกพื้นที่ และชาวต่างชาติ
เป็นที่น่าสังเกตว่าพื้นที่ว่างประเภทลานวัด ในพื้นที่ศึกษามีวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนมาก
ถึง 6 แห่ง แต่กลับมีรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างอย่างอเนกประโยชน์ระดับปานกลาง แตกต่างจากผล
การศึกษาของ ลลิลทิพย์ รุ่งเรือง (2554) ที่พบว่าพื้นที่ลานวัดในเมืองเก่าลำพูนเป็นแหล่งรวมกิจกรรม
และผู้ใช้งาน ในระดับชุมชนไปจนถึง ระดับเมือง ส่วนพื้นที่ลานวัดในย่านเมืองเก่าสงขลาจะใช้เพื่ อ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและช่วงประเพณีเท่านั้น และอาจไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นไปตามทฤษฎี
ทำให้มีระดับคุณสมบัติด้านกายภาพน้อยในหลายประเด็น ได้แก่ การมีพื้นที่เชื่อมต่อ ความโดดเด่น
ของพื้นที่ การมีกำแพงวัดสูงทำให้บดบังการมองเห็น และขาดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จึงทำให้เกิดการ
ใช้งานน้อย
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ตารางที่ 30 รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างและคะแนนคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ 8 แห่ง
สิ่งอำนวยความ
สะดวก (5)

ความโดดเด่น
ของพื้นที่ (5)

คะแนนรวมคุณสมบัติ
ด้านกายภาพ

3
3
4
2
3
3
5
2

การมองเห็น
และเข้าถึง (5)

24
24
23.5
23.5
23
23
22.5
21

วิธีการเข้าถึง
(5)

11. ถนนพัทลุง
15. ถนนนางงาม
20. สวนข้างคิวรถ
23. ท่าน้ำโรงสีแดง
12. ถนนนครนอก
18. ถนนรามวิถี
17. ถนนหน้าตลาดทรัพย์สิน
10. ลานคลองขวาง

การใช้ประโยชน์
อาคาร (5)

พื้นที่ว่างสาธารณะ

คะแนนรูปแบบ
การใช้พื้นที่ว่าง
สาธารณะ
การมีพื้นที่
เชื่อมต่อ (5)

คุณสมบัติด้านกายภาพ

4
4
3
3
4
2
3
3

4
4
5
4
4
5
5
5

5
5
5
3
4
5
4
5

2
4
5
5
5
4
2
3

2
3
4
3
4
3
3
3

20
23
26
20
24
22
22
21

การมีพื้นที่เชื่อมต่อ
(5)
ความโดดเด่นของ
พื้นที่ (5)

5
4
3
2
1
0

สิ่งอํานวยความ
สะดวก (5)

ถนนพัทลุง
การใช้ประโยชน์
อาคาร (5)

ถนนนางงาม
สวนข้างคิวรถ

ท่าน้ําโรงสีแดง
ถนนนครนอก
วิธีการเข้าถึง (5)

ถนนรามวิถี
ถนนหน้าตลาดทรัพย์สิน

การมองเห็นและ
เข้าถึง (5)

ลานคลองขวาง

ภาพที่ 65 คะแนนคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะ 8 แห่ง
จากตารางแสดงพื้นที่ว่างสาธารณะที่มีรูปแบบการใช้อย่างอเนกประโยชน์มากที่สุด ใน
ย่านเมืองเก่าสงขลา นั้นจะมีคุณสมบัติด้านกายภาพ ดังนี้
1. การมีพื้นที่เชื่อมต่อ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเจาะลึกเพื่อให้เห็นข้อแตกต่างของลำดับ
ศักดิ์เส้ นทางถนนในเมื อง พบว่ า พื้ นที่ว่ างที่ มี รูปแบบการใช้พื้ นที่ ว่างอย่ างอเนกประโยชน์ สามารถ
เชื่อมต่อกับพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างน้อย 3 รูปแบบ คือ ถนนสายรอง ถนนสายย่อย และโครงข่ายบาทวิถี
เนื่องจากบริบทย่ านเมืองเก่าสงขลาที่มีการวางผังเมืองแบบกริดตารางนั้น ทำให้การสัญจรจากพื้นที่
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อื่นๆ เข้าสู่พื้นที่ว่าง มีความเชื่อมโยงถึงกันทั้งในระดับเมืองจนถึงระดับแยกย่อย เช่น ถนนนางงาม และ
สวนข้างคิวรถ ก่อให้เกิดการซ้อนทับกิจกรรมที่หลากหลายขึ้นในพื้นที่ว่าง จะเห็นได้ว่ารู ปแบบการใช้
พื้นที่ว่างอย่างอเนกประโยชน์ไม่ได้เกิดจากการเชื่อมต่อกับถนนสายหลักเพียงอย่างเดียว อีกทั้งพื้นที่
เหล่านั้นยังตั้งอยู่ใกล้เส้นทางที่มีผู้คนสัญจรหนาแน่น สอดคล้องกับ Cohen (1999) ให้ความเห็นว่าการ
ดำเนินชีวิตของเมือง คือความชัดเจนของลำดับศักดิ์เส้นทางถนน จุดตัดทางแยก และหัวมุมของบล็อก
อาคาร เป็นพื้นที่ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันอย่างไม่เป็นทางการ
2. การใช้ ป ระโยชน์ อ าคาร พบว่า พื้ น ที่ ว่า งที่ มี รูป แบบการใช้ พื้ น ที่ ว่ างอย่ างอเนก
ประโยชน์ ในบริบทย่านเมืองเก่าสงขลา จะมีการใช้ประโยชน์อาคารใกล้เคียงอย่างน้อย 3 ประเภท
คือ พาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม และสถานที่ราชการ เนื่องมาจากย่านเมืองเก่าสงขลา
มีวิ ถีชี วิ ตดั้ งเดิม ที่ มี พั ฒ นาการมาจากศู น ย์ก ลางการค้า และที่ ว่าราชการ จึ ง ก่ อให้ เกิด การสั ญ จร
ระหว่างร้านค้า ที่อยู่อาศัย และสถานที่ทำงานอย่างคึกคัก เช่น ถนนพัทลุง และถนนนางงาม เกิด
กิจกรรมที่หลากหลายวัตถุประสงค์และมีผู้ใช้งานที่หลากหลายประเภท บนพื้นที่ว่างอยู่ตลอดทั้งวัน
เห็นได้ว่าเมื่อมีการใช้ประโยชน์อาคารอย่างหลากหลายประเภท จะทำให้เมืองมีชีวิตชีวามากกว่าการ
ใช้ประโยชน์อาคารเพียงประเภทเดียว สอดคล้องตามแนวคิดของ Jacobs (1961)
3. วิธีการเข้าถึง พบว่า ผู้ใช้งานมีวิธีการเข้าถึงพื้นที่ว่างสาธารณะได้อย่างน้อย 4 วิธี
จะเห็นได้ว่าพื้นที่ว่างในเมืองสงขลาส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้า จักรยาน จักรยานยนต์
รถยนต์ส่วนตัว เนื่องมาจากการมีเส้นทางถนนที่สัญจรเชื่อมถึงกันได้โดยง่าย แต่ยังมีพื้นที่ว่างบางแห่ง
ที่รถโดยสารประจำทางยังเข้าไม่ถึง จึงควรส่งเสริมการใช้รถโดยสารประจำทาง เพราะเป็นปัจจัยขั้น
พื้นฐานที่จะเพิ่มโอกาสให้คนเดินทางมาใช้พื้นที่ว่างได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จะเห็นว่าถนน
หน้าตลาดทรัพย์สิน และสวนข้างคิวรถ เชื่อมต่อพื้ นที่อื่นๆได้อย่างหลากหลายซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิด
วิธีก ารเข้าถึงได้อ ย่างหลากหลายด้วย สอดคล้องกับ ที่ Hillier (1996) ได้เสนอไว้ว่า หากพื้ นที่ ว่าง
สาธารณะเชื่อมร้อยเส้นทางอื่นๆได้หลากหลาย และโครงข่ายถนนมีลักษณะการประสานเป็นระบบ
ตาราง จะเอื้อให้การสัญจรของผู้คนเชื่อมต่อกันได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4. การมองเห็นและเข้าถึงได้ พบว่า พื้นที่ว่างสาธารณะที่สามารถมองเห็นและเข้าถึง
ได้หลากหลายจาก 4 ทิศทาง ซึ่งในบริบทย่านเมืองเก่าสงขลามักเป็นพื้นที่ว่างประเภทถนน จะช่วย
เพิ่มโอกาสให้คนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้าไปใช้พื้นที่ว่างได้มากขึ้น รวมถึงทำให้เกิดมุมมองและการ
สัญ จรผ่านพื้นที่ได้อย่างลื่นไหลเนื่องจากเชื่อมต่อกับพื้นที่อื่นได้หลายช่องทาง ต่างจากพื้ นที่ว่างที่
มองเห็น และเข้าถึงได้ แค่เพี ยงทิศทางเดี ยว สอดคล้องกับ Benedikt (1979) ที่ กล่าวว่า หากพื้ นที่
สาธารณะใดถูกมองเห็นและมีมุมมองออกสู่พื้นที่อื่นได้หลายมุมและกว้างไกล จะสามารถดึงดูดผู้คนให้
เข้าใช้พื้นที่อย่างหลากหลายวัตถุประสงค์ ในหลากหลายเวลา ต่างจากการศึกษารูปแบบการใช้พื้นที่
ว่างสาธารณะชุมชนย่านเสาชิงช้า ของปราณระฟ้า พรหมประวัติ (2549) พบว่า ลานคนเมืองที่ มี
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ศักยภาพในการมองเห็นและเข้าถึงสูง กลับไม่เอื้อให้เกิดการเข้าไปใช้พื้นที่เนื่องจากการปิดล้อมด้วย
ถนนทำให้เข้าใช้งานไม่สะดวก แต่พื้นที่ตามตรอกซอยเล็กๆ ที่มีค่าศักยภาพในการมองเห็นและเข้าถึง
ต่ำ กลับเอื้อให้เกิดการใช้งานได้ดีจากกลุ่มคนเฉพาะภายในชุมชนที่มีความเข้าใจสัณฐานเมืองอยู่แล้ว
จึงไม่จำเป็นต้องพึ่งศักยภาพในการมองเห็นเพื่อเข้าใช้พื้นที่ว่าง
5. สิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า พื้นที่ว่างสาธารณะที่มีการใช้พื้นที่อเนกประโยชน์ใน
ย่านเมืองเก่าสงขลา จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกบนพื้นที่อย่างน้อย 3 ชนิด คือ ไฟส่องสว่าง ที่จอด
รถยนต์ และถังขยะ สอดคล้องตามที่ Gehl (1987) และ Whyte (1980) ได้เสนอองค์ป ระกอบที่
สนับสนุนให้คนมาใช้งาน ได้แก่ ความสะดวกสบาย ให้ความรู้สึกความปลอดภัย แต่ ผลการวิจัยนี้ต่าง
จากแนวคิดของ ขวัญสรวง อติโพธิ (2548) ที่กล่าวว่าคุณสมบัติของพื้นที่ว่างสาธารณะในแบบไทย
ต้องประกอบด้วย ร่มเงาที่ให้ความร่มรื่นจากต้นไม้ และมีพื้นที่ที่สามารถนั่งได้ เมื่อพิจารณาพื้นที่ว่างที่
มีความอเนกประโยชน์หลายพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวนมาก แต่ในพื้นที่เส้นทางถนนกลับมี
สิ่งอำนวยความสะดวกจำนวนน้อย ซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับผู้ที่มาใช้งาน
6. ความโดดเด่ น ของพื้ น ที่ เป็ น ประเด็ น ที่ แ ตกต่ างจากงานวิ จั ย อื่ น ๆ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้
ทำการศึกษาจากแนวคิดการออกแบบพื้นที่ว่างที่ดีและรวบรวมจากสภาพจริงของพื้นที่ว่างเพื่อศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบท พบว่า พื้นที่ว่างสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลาส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการ
ออกแบบที่ดี แต่เป็นพื้นที่เมืองเก่าที่มีองค์ประกอบแสดงถึงประวัติศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของย่าน อาศัยการตกแต่งอาคารด้วยสีสันและภาพวาดที่สวยงาม เพื่อสร้างความโดดเด่นให้แก่พื้นที่
เช่น ถนนนางงาม และถนนนครนอก ดึงดูดให้ผู้คนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่อยากเข้ามาทำกิจกรรม
ต่างๆ สอดคล้องกับ ลลิลทิพย์ รุ่งเรือง (2554) ที่กล่าวว่า สัญ ลักษณ์ทางด้านกายภาพของพื้นที่ว่าง
ถึงแม้จะไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการใช้งาน แต่กลับพบว่าพื้นที่ว่างที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
เมือง จะมีรูปแบบการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ มากกว่าพื้นที่อื่นๆ
ปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลต่อรูปแบบการใช้พื้นที่
นอกเหนือจากคุณสมบัติด้านกายภาพแล้ว ปัจจัยด้านความหนาแน่นของประชากร
และ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่าง
อเนกประโยชน์ อธิบายได้ดังนี้
1. ความหนาแน่นประชากร พบว่า พื้นที่ว่างที่มีความอเนกประโยชน์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน
ชุมชนที่มีความหนาแน่นสูง ดังเช่น ถนนนครนอก ถนนนางงาม และท่าน้ำโรงสีแ ดง จะส่งเสริมให้เกิด
การใช้พื้น ที่ว่างสาธารณะมากกว่าชุ มชนที่ มีความหนาแน่นน้ อย เนื่ องจากในย่านเมื องเก่าสงขลา
ประกอบด้วยมวลอาคารที่มีการใช้งานที่หลากหลาย และมีความหนาแน่นมาก จึงมีส่วนให้เกิดการใช้
งานบนพื้ น ที่ ว่ า งนอกขอบเขตอาคารมากยิ่ ง ขึ้ น ดั ง แนวคิ ด ของ Jacobs (1961) กล่ า วว่ า ความ
หนาแน่ น จะส่ งผลให้ ผู้ ค นในเมื อ งสร้างปฏิ สัม พั น ธ์ระหว่ างกั น ได้ ง่ายขึ้น และเมื่อ พิ จารณาความ
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หนาแน่นผู้ใช้งานบนพื้นที่ว่างทั้ง 24 แห่ง พบว่า หากปริมาณผู้ใช้และความหนาแน่นบนพื้นที่เพิ่ม
จำนวนมากขึ้น จะมีส่วนให้เกิดรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะได้อย่างอเนกประโยชน์ด้วย
2. กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม พบว่า พื้ น ที่ ว่า งที่ แ วดล้ อ มด้ วยกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจอย่างน้อย 3 ประเภท คือ ร้านอาหาร ร้านกาแฟคาเฟ่ และหาบเร่แผงลอย อีกทั้งหากพื้นที่
ว่างนั้นใช้จัดกิจกรรมตามเทศกาล และมีการรวมกลุ่มทางด้านสังคมร่วมด้วย ในการศึกษานี้ พบว่า
กิจกรรมดังกล่าวกระจุกตัวอยู่ในชุมชนย่านเมืองเก่า รองลงมาเป็นแหล่งพาณิชยกรรมของเมือง ได้แก่
ถนนนางงาม และถนนนครนอก จะมีส่วนทำให้พื้นที่ว่างนั้นมีระดับความอเนกประโยชน์มากอย่างเห็น
ได้ชัด แตกต่างจากพื้นที่สวนหลังกำแพงเมือง และท่าน้ำสุกี้นครใน ไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม จึงมีส่วนทำให้พื้นที่ดูเงียบเหงาไม่มีการใช้งาน สอดคล้องตามแนวคิดของ Gehl (2001) กล่าว
ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ จะส่งผลให้พื้ นที่ว่างเกิดความน่าสนใจ ดึงดูดให้มีผู้คนตั้งใจที่จะเดินทางมา
ทำกิจกรรมบนพื้นที่ว่างอย่างหลากหลายเป็นเวลานานขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางเลือกหรือ
กิจกรรมทางสังคม อีกทั้งแนวคิดของ Crawford (1999) กล่าวว่าการซื้อขายสินค้าบนลานหรือบาท
วิถี เป็นสีสันของเมือง ดึงดูดให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้หยุดแวะเพื่อทำกิจกรรม หรือเลือกซื้อ สินค้า ซึ่งต่าง
จากพื้นที่ว่างที่ไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
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6.2.2 คุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะกับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ
มีความสัมพันธ์กันระดับใด
ผลจากการศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ด้ านกายภาพกั บ รู ป แบบการใช้ พื้ น ที่ ว่ า งอย่ า งอเนก
ประโยชน์ ย่ า นเมื อ งเก่ า สงขลา ในภาพรวมทั้ ง วั น ทำงานและวั น หยุ ด สุ ด สั ป ดาห์ พบว่ า มี ค่ า
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = 0.52) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่คาดการณ์ไว้ว่า คุณสมบัติ
ด้านกายภาพกับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างอย่างอเนกประโยชน์ จะมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ทั้งนี้
อาจสืบเนื่องมาจากสาเหตุบางประการ ได้แก่
1) คุณสมบัติด้านกายภาพภายใต้ขอบเขตของงานวิจัยนี้ มีองค์ประกอบที่แตกต่างจาก
จากแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยอื่นๆ ที่นำมาอ้างอิง เช่น จำนวนคุณสมบัติด้านกายภาพ ประเภท
ของคุณสมบัติด้านกายภาพที่คัดเลือกมา ซึ่งมีผลต่อระดับความสัมพันธ์ของคุณสมบัติด้านกายภาพกับ
รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างอย่างอเนกประโยชน์ ในภาพรวม
2) พื้นที่ว่างสาธารณะในย่านเมืองเก่า สงขลาไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นไปตามแนวคิด
ทฤษฎี หรืองานวิจัยอื่น ๆ ที่น ำมาอ้างอิง เนื่องจากแต่ละพื้นที่ จะมีประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี คติความเชื่อ และวิถีชีวิต เป็นลักษณะเฉพาะที่หล่อหลอมให้เกิดความเป็น
ปัจเจกของพื้นที่นั้น ความเป็น ปัจเจกบุคคล ดัง เช่น ลานศาลเจ้าพ่ อหลักเมือง ถนนคนเดินสงขลา
ซึ่งสามารถดึงดูดผู้คนให้เข้ามาใช้งานในพื้นที่ และกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย
3) คุณสมบัติด้านกายภาพแต่ละประเด็นมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตหรือรูปแบบการใช้พื้นที่
ว่างของผู้คนในพื้นที่แตกต่างกันไป คุณสมบัติด้านกายภาพบางประเด็นอาจมีอิทธิพลต่อพื้นที่หนึ่งมาก
แต่กลับไม่มีผลสำหรับอีกพื้นที่หนึ่งเลยก็ได้ อีกทั้งบริบทของพื้นที่ว่างแต่ละประเภททำให้เกิดการใช้
พื้นที่ในลักษณะเฉพาะเจาะจง คือไม่ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้รองรับกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย ดังเช่น
พื้นที่ว่างประเภทลานวัด ที่มีการใช้งานเพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนาและช่วงประเพณีเท่านั้น
4) นอกเหนือจากคุณสมบัติด้านกายภาพแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดรูปแบบ
การใช้พื้นที่ว่างอย่างอเนกประโยชน์สูง นั่นคือ ผลลัพธ์ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า ความสั ม พั น ธ์ ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง หรื อ r = 0.52 นั้ น สื บ
เนื่องมาจากการประเมิ นความสัมพั นธ์ในภาพรวมของคุณ สมบัติ ด้านกายภาพทั้ง 6 ประเด็น กั บ
รูป แบบการใช้พื้ นที่ ว่างอย่างอเนกประโยชน์ ทั้ง 24 แห่ ง ซึ่ง ภายในคุ ณ สมบัติ ด้านกายภาพทั้ง 6
ประเด็นนั้น อาจมีบางประเด็นที่ส่งผลต่อรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างต่างกันไป ดังนี้ :
- มีคุณสมบัติด้านกายภาพ จำนวน 2 ประเด็น ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้พื้นที่
ว่างอย่างอเนกประโยชน์ ได้แก่ วิธีการเข้าถึง และ สิ่งอำนวยความสะดวก กล่าวคือ ค่า r มีค่าติดลบ
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- มีคุณสมบัติด้านกายภาพ จำนวน 3 ประเด็น ที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้พื้นที่
ว่างอย่างอเนกประโยชน์ในระดับต่ำ ได้แก่ การมีพื้นที่เชื่อมต่อ การใช้ประโยชน์ อาคารใกล้เคียง และ
ความโดดเด่นของพื้นที่
- มีคุณสมบัติด้านกายภาพ เพียง 1 ประเด็น ที่ มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้พื้นที่
ว่างอย่างอเนกประโยชน์ในระดับปานกลาง ได้แก่ การมองเห็นและเข้าถึงได้
ประเมินได้ว่า พื้น ที่ว่างในย่านเมืองเก่าสงขลาที่มีการออกแบบด้วยคุ ณ สมบัติ ด้าน
กายภาพ 6 ประเด็นนี้ มีส่วนให้เกิดรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะได้อย่างอเนกประโยชน์ ในระดับปาน
กลางเท่ านั้ น ซึ่ งไม่สามารถระบุได้ อย่างชัด เจนและแน่ นอนว่าองค์ ประกอบภายในคุ ณ สมบัติ ด้าน
กายภาพส่วนใหญ่มีผลไปในทิศทางบวกหรือลบ อันเนื่องมาจากอิทธิพลของแต่ละองค์ประกอบ มี
ความสัมพันธ์ที่ต่างกัน และการคัดเลือกองค์ประกอบของคุณสมบัติด้านกายภาพอาจยังไม่เหมาะสม
ดังนั้น หากพิจารณาแยกแต่ละองค์ประกอบเพื่อความชัดเจนมากขึ้น สามารถจำแนก
ให้เห็นระดับความสำคัญของปัจจัยต่างๆ ตามหลักการจำแนกของ กาญจน์ นทีวุฒิกุล (2550) ร่วมกับ
การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ของผู้วิจัยได้ 3 ระดับ คือ ระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับมาก
ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์น้อยจะเป็นเพียงปัจจัยขั้นพื้นฐาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ปานกลางคือปัจจัย
สนับสนุน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์มากจะเป็นปัจจัยดึงดูดให้เกิดการซ้อนทับกันของกิจกรรมได้
อย่างหลากหลายผู้ใช้งาน และหลากหลายเวลา สรุปได้ว่า การจะทำให้พื้นที่ว่างสาธารณะนั้นๆ เกิด
รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างอย่างอเนกประโยชน์ ต้องประกอบด้วย 3 ปัจจัย ดังต่อไปนี้
1) ปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ างแปรผกผั น กั บ รูป แบบการใช้ พื้ น ที่ ว่ างอย่ างอเนก
ประโยชน์ ได้แก่ วิธีการเข้าถึง และสิ่ งอำนวยความสะดวก ซึ่งคุณสมบัติทั้ง 2 ประเด็น มีสัดส่วนมาก
ที่สุดเป็นอันดับ 1 และ 2 ในคุณสมบัติด้านกายภาพของ 24 แห่ง แต่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้
พื้นที่ว่างสาธารณะในระดับต่ำมากแบบผกผันและไม่มีนัยยะสำคัญ จะเห็นได้ว่าพื้นที่ว่างในย่านเมือง
เก่าสงขลาหลายแห่งจะมีคะแนนในประเด็นดังกล่าวค่อนข้างมาก แต่กลับไม่มีรูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง
อย่างอเนกประโยชน์ ดังเช่น พื้นที่ว่างประเภทลานวัด จึงประเมินได้ว่าประเด็นดังกล่าวไม่ค่อยมีผลต่อ
รูปแบบการใช้พื้นที่ว่างอย่างอเนกประโยชน์ แต่ทุกพื้นที่จำเป็นต้องมีปัจจัยเบื้องต้นเหล่านี้เพื่อเอื้อต่อ
การเข้าใช้งาน จึงถือเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจน์ นทีวุฒิกุล (2550)
2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างอย่างอเนกประโยชน์ในระดับต่ำ
ถึงต่ำมาก มี 4 ประเด็น ได้แก่ การมีพื้นที่เชื่อมต่อ การใช้ประโยชน์อาคารใกล้เคียง ความโดดเด่นของ
พื้นที่ และความหนาแน่นประชากร จะเห็นได้ว่าพื้นที่ว่างที่มีรูปแบบการใช้พื้นที่อย่างอเนกประโยชน์
สูง แต่ละแห่งจะมีคะแนนในประเด็นดังกล่าวมากบ้างน้อยบ้าง จึงประเมินได้ว่ามีผลต่อรูปแบบการใช้
พื้น ที่ อย่างอเนกประโยชน์ป านกลาง ถือ เป็ นปั จจัย สนั บสนุ น ที่ส่ งเสริมให้ พื้น ที่ เกิด กิจกรรมยิ่ง ขึ้ น
นอกเหนือจากการมีปัจจัยขั้นพื้นฐาน
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3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางถึงมาก ประเมินได้ว่าเป็นปัจจัยดึง ดูดที่มี
ความสำคัญและมีผลต่อรูปแบบการใช้พื้นที่อย่างอเนกประโยชน์มากที่สุด ได้แก่ การมองเห็นและ
เข้าถึงได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Turner and Penn (1999) ที่กล่าวว่าพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงใน
การมองเห็ น และมีส นามทั ศน์ ที่ กว้างไกล มีแ นวโน้ มที่ จะเอื้อ ให้ เกิ ดการใช้ พื้ นที่ อ ย่างหลากหลาย
วัตถุประสงค์และหลากหลายเวลา และกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคม ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าพื้นที่ว่างที่ มี
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หาบเร่แผงลอย การใช้พื้นที่จัดกิจกรรมตามเทศกาล อีกทั้งยังมีการรวมกลุ่ม
ทางสังคมในพื้นที่ว่าง จะช่วยดึงดูดให้มีผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่ ในระยะเวลานานยิ่งขึ้น สอดคล้องตาม
ขวั ญ สรวง อติ โพธิ (2548) ที่ กล่ าวว่ า พื้ นที่ ว่างในแบบไทยมั กผู กติ ดกั บแหล่ งจำหน่ ายอาหารหรื อ
เครื่องดื่ม
ตารางที่ 31 ความสำคัญของปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์
ปัจจัยขั้นพื้นฐาน
ปัจจัยสนับสนุน
ปัจจัยดึงดูด
1. วิธีการเข้าถึง
1. การมีพื้นที่เชื่อมต่อ
1. การมองเห็นและเข้าถึงได้
2. สิ่งอำนวยความสะดวก
2. การใช้ประโยชน์อาคาร
2. กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ
3. ความโดดเด่นของพื้นที่
สังคม
4. ความหนาแน่นประชากร
6.3 ข้อเสนอแนะ
จากการสรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา ทำให้เข้าใจสภาพของพื้นที่และสามารถระบุระดับ
คุณภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะแต่ละแห่ง นำไปสู่การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่ว่างสาธารณะ
ย่านเมืองเก่าสงขลา ให้เกิดการใช้งานอย่างอเนกประโยชน์และสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ได้ดังนี้
6.3.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพืน้ ที่ ระดับย่านเมืองเก่าสงขลา
1. ด้านกายภาพ
จากการศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพพื้นที่ว่างสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลา ทำให้
ทราบว่าพื้นที่ว่างหลายแห่งมีการเชื่อมต่อกับโครงข่ายบาทวิถีได้น้อย แต่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เข้าถึงพื้นที่
ว่างด้วยการเดินเท้าในทุกพื้นที่ จึงควรพัฒ นาโครงข่ ายบาทวิถี และเส้นทางรถจักรยาน ให้มีความ
เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพหรือปรับปรุงพื้นผิวเส้นทางถนนเพื่อช่วยชะลอความเร็วของรถยนต์ลง
สร้างความปลอดภัยให้แก่คนเดินเท้า และแม้ว่าย่านเมืองเก่าสงขลามีที่ตั้งติดริมทะเลสาบแต่มีพื้นที่
ว่างสาธารณะริมน้ำจำนวนน้อยมาก จึงควรส่งเสริมการเปิดมุมมองและสร้างแนวแกนนำสายตาจาก
พื้นที่อื่นๆไปยังพื้นที่ริมน้ำ พื้นที่ว่างสาธารณะซึ่งตั้งอยู่บนถนนสายย่อยจะไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถ
โดยสารประจำทาง ภาครัฐจึ งควรจัดการระบบขนส่ง สาธารณะให้ มีค วามครอบคลุม และเพิ่ มสิ่ ง
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อำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา เก้าอี้นั่งพักคอย จัดหาพื้นที่จอดรถรวม และ
ป้อมยามที่ให้บริการความปลอดภัย ตามจุดต่างๆในย่าน
2. เชื่อมโยงกิจกรรมทางสังคม
ด้วยบริบทของย่านเมืองเก่าสงขลาที่มีองค์ประกอบทางกายภาพที่ง่ายต่อการรับรู้ เช่น
โครงข่ายถนนแบบกริดตาราง มีสถานที่ สำคัญและรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น อีกทั้งการใช้พื้นที่
ว่างอย่างอเนกประโยชน์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนพื้นที่เส้นทางถนน จึงควรส่งเสริมการเชื่อมโยงกิจกรรม
ต่างๆ ผ่านเส้นทางถนน ได้แก่ (1) เส้นทางกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ คือ การ
จัดเส้นทางที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาทางด้านอาหารและวิถีชีวิตดั้งเดิม กับพื้นที่ว่างสาธารณะเข้าไว้ด้วยกัน
ซึ่ ง อาจมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพื้ น ที่ ไว้เพื่ อ รองรั บ การค้ าแบบชั่ วคราว และ (2) เส้ น ทางกิ จ กรรมทาง
วัฒนธรรม เนื่องจากในพื้นที่ศึกษาประกอบด้วยมัสยิด ศาลเจ้า และวัดจำนวนมากถึง 6 แห่ง จึงควร
เชื่อมโยงกิจ กรรมระหว่างชุมชนกับ ศาสนสถานให้ มีค วามใกล้ชิด กันยิ่ งขึ้ น จัดเป็ นเส้นทางเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกันขึ้นบนพื้นที่ว่างสาธารณะเพิ่มมากขึ้น สร้าง
ความมีชีวิตชีวาให้แก่เมือง โดยกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิ ดขึ้นต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยดูแลรักษาพื้นที่ว่างสาธารณะ
6.3.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพืน้ ที่ว่างสาธารณะ
1. พื้ น ที่ ว่ างสาธารณะที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ คื อ พื้ น ที่ ว่ างที่ มี ค ะแนนคุ ณ สมบั ติ ด้ า น
กายภาพสูง และมีรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างอย่างอเนกประโยชน์สูง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมจึง
สามารถใช้เป็ น พื้ น ที่ ต้ น แบบในการดำเนิ น กิ จ กรรม และสามารถประยุก ต์ น ำไปพั ฒ นาพื้ น ที่ ว่า ง
สาธารณะอื่นๆ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ถนนพัทลุง ถนนนางงาม สวนข้างคิวรถ ท่าน้ำโรงสีแดง ถนน
นครนอก ถนนรามวิถี ถนนหน้าตลาดทรัพย์สิน และลานคลองขวาง
2. พื้นที่ว่างสาธารณะที่ ต้อ งได้รับการปรับปรุง คือ พื้ นที่ว่างที่ขาดคุณสมบัติด้าน
กายภาพที่ดี หรือขาดรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างอย่างอเนกประโยชน์ นำไปสู่การปรับปรุงคุณสมบัติด้าน
กายภาพ และรูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง รวมไปถึงปัจจัยอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ว่าง
สาธารณะที่ดียิ่งขึ้น จำแนกได้ 3 ประเภท ดังนี้
1) พื้นที่ว่างที่มีคุณสมบัติด้านกายภาพดี แต่ยังขาดรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างอย่าง
อเนกประโยชน์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ลานวัดดอนแย้ และสวนหลังกำแพง ซึ่งควรส่งเสริมให้พื้นที่เกิด
กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้าใช้พื้นที่ว่างได้อย่างหลากหลายช่วงเวลา เนื่องจากพื้นที่ว่าง
ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหนาแน่นปานกลางถึงสูง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่เอื้อให้เกิดการใช้งาน เช่น จัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่เยาวชนในวันหยุดสุดสัปดาห์ ส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ออก
กำลังกาย เล่นกีฬาประจำชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันมาขึ้น จัดสรรพื้นที่ลานวัดให้เป็น
จุดจอดรถสำหรับผู้มาเที่ยวย่านเมืองเก่า และจัดตลาดนัดขนาดย่อมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
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2) พื้นที่ว่างที่ขาดคุณ สมบัติด้านกายภาพ แต่มีรูป แบบการใช้พื้นที่ อย่างอเนก
ประโยชน์ ได้แก่ ลานศาลหลักเมือง และลานมัสยิดบ้านบน ทั้งสองแห่งเป็นพื้นที่ว่างประเภทลาน
สถานที่สำคัญที่มีผู้คนเข้าใช้พื้นที่อย่างหลากหลายประเภท และหลากหลายกิจกรรม แต่คุณสมบัติ
ด้านกายภาพบางประการที่มีคุณภาพต่ำ เป็นเพราะข้อจำกัดของพื้นที่ว่าง ได้แก่ คุณสมบัติการมีพื้นที่
เชื่อมต่อ การมองเห็นและเข้าถึงได้ สามารถแก้ไขได้โดยเพิ่มการเชื่อมต่อกับตรอกซอยใกล้เคียงที่เอื้อ
ต่อการเดินลัดเลาะเข้าสู่พื้นที่ ปรับเปลี่ยนผนังทึบที่บดบังการมองเห็นให้มีความโปร่งมากขึ้นเพื่อให้
ผู้คนภายนอกรับรู้พื้นที่ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถปรับปรุงคุณสมบัติกายภาพด้านอื่นๆ ให้มี
ประสิทธิภ าพยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มสิ่ง อำนวยความสะดวก และการตกแต่งพื้นผิวให้มีความสวยงาม
แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ
3) พื้นที่ว่างที่ขาดทั้งคุณสมบัติด้านกายภาพและรูปแบบการใช้พื้นที่อย่างอเนก
ประโยชน์ เป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ลานวัดยางทอง และท่ าน้ำสุกี้นครใน
พบว่า ทั้งสองแห่งมีคะแนนคุณสมบัติด้านกายภาพใน 5 ประเด็น อยู่ในระดับน้อย ประเด็นการมีพื้นที่
เชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อได้แค่จากถนนสายรอง พื้นที่ว่างถูกขนาบด้วยอาคารและปิดล้อมด้วยกำแพง
ระดับสายตาจึงสามารถมองเห็นและเข้าถึงพื้นที่ว่างได้จาก 2 ทิศทาง สามารถแก้ไขได้โดยปรับเปลี่ยน
ผนังทึบให้มีความโปร่งมากขึ้นเพื่อให้ผู้คนภายนอกมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก
และตกแต่ งพื้ น ที่ ให้ มี ความโดดเด่น เช่ น เพิ่ ม เก้าอี้ นั่ ง เล่น เพิ่ มต้ นไม้ ที่ให้ร่ มเงา ตกแต่ ง พื้น ที่ ด้ว ย
ประติมากรรม ตกแต่งพื้นผิวด้วยวัสดุ ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติช่วยลดการสะท้อนของแสงแดด หรือ
ออกแบบพื้ น ที่ ให้ มี ก ารเล่ น ระดั บ ทำให้ เกิ ดความสวยงามน่ าใช้ ง าน ส่ วนรู ป แบบการใช้ พื้ น ที่ ว่า ง
สาธารณะของทั้ง 2 แห่ง พบว่า ยังขาดความหลากหลายของผู้ใช้งานและกิจกรรม ทั้งในวันทำงาน
และวันหยุดสุดสัปดาห์ เนื่องจากพื้นที่ ว่างทั้ง 2 แห่ง ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหนาแน่นประชากรสูง
หากมีการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มทางสังคมขึ้นบนพื้นที่ว่าง อาจส่งผล
ให้มีผู้ใช้งานจำนวนมากขึ้น พื้นที่ไม่ร้างและเกิดความมีชีวิตชีวา เช่น ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา การ
ตักบาตร สวดมนต์ในพื้นที่ลานวัด เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน และเปิดโอกาสให้ผู้ค้าหาบเร่
แผงลอยมาใช้พื้นที่ได้ในบางช่วงเวลา ซึ่งจะดึงดูดให้มีผู้คนอยากเข้ามาใช้งานมากยิ่งขึ้น
3. เสนอแนะพื้นที่ว่างสาธารณะที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม จากผลการศึกษาทำให้ทราบ
ถึงลักษณะพื้นที่ว่างสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ จึงเสนอแนะพื้นที่ว่างที่เล็งเห็นคุณสมบัติด้านกายภาพ
ที่ดี แต่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานอย่างเต็มที่ ได้แก่ พื้นที่ริมน้ำตรงข้ามบ้านนครใน พื้นที่
ว่างขุดพบกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตกถนนนครนอก และพื้นที่ว่างใกล้สถานีดับเพลิง ซึ่งเป็นที่ดินราช
พัสดุ จะเห็นได้ว่าพื้นที่ว่างทั้ง 3 แห่ง เป็นพื้นที่ว่างที่สามารถเชื่อมต่อกิจกรรมจากพื้นที่อื่นๆ ได้เป็น
อย่างดี มีพื้นที่เชื่อมต่อจากถนนสายรอง ถนนสายย่อยและท่าน้ำ สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก มีการ
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ปรับระดับพื้นที่ไว้แล้ว จึงควรส่งเสริมคุณสมบัติด้านกายภาพให้มีประสิทธิภาพต่อการใช้งานยิ่งขึ้น
เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกบนพื้นที่ จะช่วยดึงดูดให้ผู้คนมาทำกิจกรรม

ภาพที่ 67 ผลสรุปและข้อเสนอแนะบนพื้นที่ว่างสาธารณะ ในย่านเมืองเก่าสงขลา
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6.3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
งานวิจัยนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจริงที่ได้จากการสังเกตการณ์บนพื้นที่ว่างสาธารณะ แต่
มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลา และผู้จดบันทึกในการสังเกตพฤติกรรมมีจำนวนน้อยทำให้การเก็บข้อมูล
เป็นไปอย่างล่าช้า มีข้อมูลบนพื้นที่ว่างจำนวน 24 แห่ง จึงทำให้ไม่สามารถนำมาอธิบายการใช้พื้นที่
ว่างสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลาได้อย่างครอบคลุม แต่อาศัยการอธิบายทางสถิติจึงทำให้ต้องใช้
เวลาในการทำความเข้าใจและทำการตรวจสอบความถูกต้อง
จากผลการศึกษาที่ได้จึงมีการเสนอแนะเพื่อต่อยอดงานวิจัย ได้ดังนี้
1. ควรศึกษาวิจัยถึงความคิดเห็นของภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐร่วมด้วย
2. ควรศึ ก ษาพื้ น ที่ ว่างสาธารณะจำนวนมากขึ้ น เพื่ อ ผลการศึ กษาที่ ชั ด เจนและ
ครอบคลุม และอาจกำหนดกลุ่มประเภทพื้นที่ว่างสาธารณะ ก่อนการคัดเลือกพื้นที่ว่างตัวอย่างตาม
จำนวนที่ต้องการ เพื่อให้เป็นตัวแทนของประเภทพื้นที่ว่างนั้นๆ
3. ควรศึกษาคุณสมบัติด้านกายภาพในมิติอื่นๆ ที่ส่งผลต่อรูปแบบการใช้พื้นที่อย่าง
อเนกประโยชน์ร่วมด้วย เช่น ขนาดของพื้นที่ว่าง สัดส่วนการปิดล้อมพื้นที่ว่าง
4. ควรสำรวจรูปแบบการใช้พื้นที่ ว่างอย่างอเนกประโยชน์ในช่วงเทศกาลต่างๆ ร่วม
ด้วย เพื่อการศึกษาที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
5. เสนอให้ ใช้ Check list ที่ พั ฒ นาจากงานวิ จั ย นี้ ส ำหรั บ การพั ฒ นาพื้ น ที่ ว่ า ง
สาธารณะในพื้นที่ชุมชน และย่านอื่นๆ โดยทำตารางที่มีครบทุกด้าน หรือทำตารางด้วยโปรแกรม
Microsoft Excel พร้อมสูตรคำนวณ
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ภาคผนวก ก
แบบบันทึกคุณสมบัติด้านกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะและปัจจัยอื่นๆ
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แบบสำรวจพื้นทีว่ ่างสาธารณะในย่านเมืองเก่าสงขลา
ประกอบการทำวิทยานิพนธ์
เรื่อง ศึกษาการใช้พื้นที่วา่ งสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ ย่านเมืองเก่าสงขลา
โดย นางสาวณัฏฐิคุณ ทัฬหะวาสน์
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร
พื้นที่ว่างที่สำรวจ...................................ประเภทพื้นที่ว่าง..................................วันที่สำรวจ......................
ส่วนที่ 1 สำรวจคุณสมบัติด้านกายภาพ
ข้ อ

ปร ะเด็ น สาร วจ

1 การ มี พื้ น ที่ เ ชื่ อมต่ อ
เชื่อมต่อถนนสายหลัก
เชื่อมต่อถนนสายรอง
เชื่อมต่อถนนสายย่อย
เชื่อมต่อจุดตัดเส้นทางการสัญจร
เชื่อมต่อโครงข่ายฟุ ตบาท
เชื่อมต่อท่าน้า
2

การ ใช้ ปร ะโยช น์ อาค าร ใกล้ เ คี ยง
พาณิชยกรรม
ที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม
ที่อยู่อาศัย
สถานที่ราชการ
ศาสนสถาน
คลังสินค้าหรือท่าเรือ
พื้ นที่นันทนาการ

3

วิ ธี การ เข้ าถึ ง
การเดินเท้า
จักรยาน
จักรยานยนต์
รถยนต์สว่ นตัว
รถโดยสารประจาทาง

มี

ไม่ มี

ค าบร ร ยายสภาพ

159
ข้ อ

ประเด็ น สารวจ

มองเห็นได้จาก

4 การมองเห็ น และเข้ าถึง ได้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศใต้
เข้าถึงได้จาก

ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศใต้
5 สิ่ ง อานวยค วามสะดวก
เก้าอี้นั่ง
ป้ายบอกทางหรือป้ายแนะนาสถานที่
อุปกรณ์ออกกาลังกาย
ห้องน้าสาธารณะ
ที่จอดรถยนต์
ถังขยะ
ไฟส่องสว่าง
ทางลาดเพื่ อคนพิการ
ป้อมยาม
ไม้ยืนต้นให้ร่มเงา
6 ค วามโดดเด่ น ข องพื้ น ที่
อาคารแวดล้อมตกแต่งด้วยสีสนั หรือภาพวาด
มีองค์ประกอบที่แสดงถึงประวัตศิ าสตร์
วัสดุปูพื้ นมีความแตกต่าง
มีการเปลี่ยนระดับพื้ น
ตกแต่งด้วยประติมากรรม

มี

ไม่ มี

ค าบรรยายสภาพ

160
ส่วนที่ 2 สำรวจกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

ข้ อ

ประเด็ น สารวจ

1 กิ จ กรรมทางเศ รษฐกิ จ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
มีรถเข็นขายของ หาบเร่
ถนนคนเดิน ตลาดแบพื้ น
สถานีขนส่ง
โรงแรม อพาทเม้น
ธนาคาร
ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด
ร้านอาหาร
ร้านกาแฟ คาฟ่
2 กิ จ กรรมทางสั ง ค ม
พื้ นที่จัดกิจกรรมในเทศกาล
มีการรวมกลุ่มทางสังคมหรือชมรม

มี

ไม่ มี

ค าบรรยายสภาพ
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ภาคผนวก ข
แบบบันทึกปริมาณผู้ใช้งานบนพื้นที่ว่างสาธารณะ

31.00
37.75

124
151

9
0

17
0

27
0

16
16

10

3

10

9

7

5

12

9
60

8

3
31

15

5

3

0

9. ลานพิ พิธภัณฑ์

0
0

52

8. ลานมัสยิดบ้านบน

55.75
264.25

223
1,057

2
8

20

18

42

34

57

53

66

95

270

21
269

17

29

36

24
119

15

19

14

7. ลานศาลหลักเมือง

8.00
32
0

0

6. ลานวัดดอนรัก

67.75
271
43

52

3

7

1

2

5

0

7

2

3

2

5. ลานวัดยางทอง

36

9

11

19

11

23

28

20

10

9

4. ลานวัดเลียบ

29.25
117
5

8

10

7

9

11

8

14

15

21

5

4

3. ลานวัดดอนแย้

19.00
43.25

11
11

7
28

5
15

2
17

3
5

7
12

4
31

5
17

3
12

10
11

9
9

76
173

เฉลี่ ย คน/

10
5

18.00น.

17.00น.

16.00น.

15.00น.

14.00น.

13.00น.

12.00น.

11.00น.

45.25
181
22
975
3,727

45
1,153

75
32
1,599

37
21
1,850
4,887

10
1,899

8
1,138

6
949
3,555

3
1,310

8
1,296

9
1,115
3,348

7
1,095

10
1,138

23. ท่าน้าโรงสีแดง

รวมจานวนคน แต่ละ ช่วงเวลา
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

รวมจานวนค น แต่ ละ ช ม.

24.02%

14.00
133.25

56
533

0
12

7
33

13
10
4
88

2
76

1
57

6
19

4
37

2
42

3
26

4
31

22. ท่าน้าสุกี้นครใน

31.49%

25.00
100
2
13
24
11
6
3
8
12
5

6

3

7

21. ท่าน้าศักดิส์ ทิ ธิ์พิทกั ษ์

22.91%

211.75
847
85
70
88
106
99
65
60
49

33

42

58

92

20. สวนข้างคิวรถ

21.58%

2.25
9
0
0
1
2
0
0
0
0

0

0

1

5

19. สวนหลังกาแพงเมือง

15,517 3,879.25

302.75
1,211
112
50
110
208
126
90
89

69

97

65

73

122

18. ถนนรามวิถี

24. ท่าน้าพุ ทธรักษา

92.75
756.25

371
3,025

19
216

27
280

15
343

13
338

95
296

64
201

34
192

25
188

29
220

21
278

17
253

16. ถนนคนเดินสงขลา

12

612.25
2,449
71
87
233
374
427
98

235

188

17. ถนนหน้าตลาดทรัพย์สนิ 220

275.75
1,103
53
137
129
112
108

58

44
149

151

117

75
155

62
229

57

81.25
325
49
46
31
41
28

33

8

27

19

14

16

13

13. ถนนรามัญ
203

284.50
1,138
65
64
103
69
131

143

83

132

90

114

76

68

12. ถนนนครนอก

15. ถนนนางงาม

370.50

72

94

67

97

11. ถนนพั ทลุง

14. ถนนนครใน

115.75
463
1,482

14
181

31
156

68
151

40
105

57

35

34

44
151

39
170

32
120

40

29
118

10. ลานคลองขวาง

2. ลานวัดมัชฌิมาวาส

รวม

ช่วงเวลา

ช่ วงค่ า
19.00น. (ค น/วั น )

ช่ วงบ่ าย

10.00น.

ช่ วงเที่ ย ง

9.00น.

ในเมื องเก่ าสงข ลา
1. ลานวัดโพธิ์ปฐมาวาส

ทพื้ น ที่

ช่ วงเช้ า
8.00น.

พื้ น ที่ ว่ างสาธ ารณะ

สวนและพื้ นที่ริมน้า

เส้นทางถนน

ลานสถานที่สาคัญ

ลานวัด

ประเภ

แบบบันทึกปริมาณผูใ้ ช้งานบนพื้นทีว่ ่างสาธารณะในเมืองเก่าสงขลา ตามวันทางาน

162

7,335
17,624
6,152
4,137
2,221
4,810
1,425
1,164
1,240
5,157
1,719
2,198
2,228
5,966
2,146

1,592

รวมจานวนค น แต่ ละ ช ม.

สวนและพื้ นที่ริมน้า

รวมจานวนคน แต่ละ ช่วงเวลา
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

52.52%

74.00
296
47
64
95
38
9
4
5
2
6
9

5

12

24. ท่าน้าพุ ทธรักษา

14.33%

312.75
1,251
101
152
174
167
102
80
84
60
75
91

108

57

23. ท่าน้าโรงสีแดง

15.37%

64.75
259
37
79
58
14
10
25
5
3
17

7

2

2

22. ท่าน้าสุกี้นครใน

17.78%

71.00
284
28
69
54
17
16
24
17
13
19

11

6

10

21. ท่าน้าศักดิส์ ทิ ธิ์พิทกั ษ์

33,557 8,389.25

3.50
189.50

14
758

0
27

0
81

1
58

4
52

0
57

0
31

0
49

0
73

0
104

107
89
62
201

484

577

725

678

500

18. ถนนรามวิถี
2

3,782
136
105
118

193
169
134
106

155

253

239

217

201

17. ถนนหน้าตลาดทรัพย์สนิ

88

945.50

2,342
198
256
221

453
74
53
31

22

74

92

87

31

16. ถนนคนเดินสงขลา

2

585.50

7,699

193
201
210

179

220

245

217

186

168

15. ถนนนางงาม

86

550.50
1,924.75

2,202
86
3102

101
2289

196
1391

96
78
63

72

86

73

14. ถนนนครใน

5

300.25
82

38
43

47

43

25
109

32
125

45

28
113

18

13. ถนนรามัญ

52

119.25
477
1,201

69
55
163

34
141

516
296

117

176

161

188

143

196

93

12. ถนนนครนอก

20. สวนข้างคิวรถ

452.25
2,116.75
8,467
3112
2340
1129

81

93

77

19. สวนหลังกาแพงเมือง

103.50
414
1,809

29
202

51
195

79
166

29

41

21
108

22

34
143

28
174

26
150

31
215

23
205

11. ถนนพั ทลุง

57.00
228
0
0
0

21

14

25

19

10

34

11

10. ลานคลองขวาง

53.75
215
9
21
26

32

21

9
84

11

24

33

16

10

3
10

9. ลานพิ พิธภัณฑ์

643
0
0
49

8. ลานมัสยิดบ้านบน

59.50
160.75

238
7
16

28

57

43

40

59

67

61

42

22

12

10

17

14

29
108

38
117

30

15

7. ลานศาลหลักเมือง

13.75
55
0
0

6. ลานวัดดอนรัก

67.25
269
38

49

3

6

2

2

3

1

17

11

7

3

33

10

8

7

18

27

32

23

14

10

5. ลานวัดยางทอง

30.75
123
7

4. ลานวัดเลียบ

54.50
218

4

10

13

12

7

8

10

9

13

15

13

6

3. ลานวัดดอนแย้

13

33

18

22

9

21

41

11

20

14

12

2. ลานวัดมัชฌิมาวาส

78.25
313

เฉลี่ ย คน/

14

43

37

45

18

16

9

13

28

23

26

41

รวม

ช่วงเวลา

1. ลานวัดโพธิ์ปฐมาวาส

ลานวัด

ลานสถานที่สาคัญ

เส้นทางถนน

19.00น. (ค น/วั น )

18.00น.

17.00น.

16.00น.

15.00น.

14.00น.

13.00น.

12.00น.

11.00น.

10.00น.

9.00น.

8.00น.

ในเมื องเก่ าสงข ลา

ช่ วงค่ า

ทพื้ น ที

ช่ วงบ่ าย

ช่ วงเช้ า

พื้ น ที่ ว่ างสาธ ารณะ

ประเภ

ช่ วงเที่ ย ง

แบบบันทึกปริมาณผูใ้ ช้งานบนพื้นทีว่ ่างสาธารณะในเมืองเก่าสงขลา วันหยุดสุดสัปดาห์

163

164

ภาคผนวก ค
แบบบันทึกความหนาแน่นของผู้ใช้งานบนพื้นทีว่ ่างสาธารณะ

165

0.03
0.03
0.04
0.12
0.02
0.08
1.28
0.21
0.03
0.33
1.06
0.39
0.37
0.62
1.35
0.18
1.96
0.96
0.00
0.26
0.81
0.42
0.95
0.20
11.70

313
218
123
269
55
238
643
215
228
414
1,809
8,467
477
1,201
2,202
7,699
2,342
3,782
14
758
284
259
1,251
296
33,557

0.11
0.04
0.04
0.12
0.04
0.09
0.78
0.36
0.04
0.30
1.29
2.91
0.54
0.67
1.22
3.69
1.52
3.00
0.00
0.23
2.29
1.95
2.24
0.33
23.80

194.5
195.5
120
270
43.5
230.5
850
169.5
189.5
438.5
1645.5
4802.5
401
1152
2325.5
4035
2683.5
2496.5
11.5
802.5
192
157.5
892
238.5
24537

(คน/ตร.ม.)

ความหนาแน่น

ภาพรวม (𝑥̅ )

ปริมาณผู้ใช้
(คน/วัน)

76
173
117
271
32
223
1,057
124
151
463
1,482
1,138
325
1,103
2,449
371
3,025
1,211
9
847
100
56
533
181
15,517

(คน/ตร.ม.)

2810
5717
3098
2255
1341
2715
826
595
5206
1398
1403
2907
890
1783
1808
2087
1541
1261
3025
3277
124
133
559
887
47,646

ความหนาแน่น

1. ลานวัดโพธิ์ปฐมาวาส
2. ลานวัดมัชฌิมาวาส
3. ลานวัดดอนแย้
4. ลานวัดเลียบ
5. ลานวัดยางทอง
6. ลานวัดดอนรัก
7. ลานศาลหลักเมือง
8. ลานมัสยิดบ้านบน
9. ลานพิพิธภัณฑ์
10. ลานคลองขวาง
11. ถนนพัทลุง
12. ถนนนครนอก
13. ถนนรามัญ
14. ถนนนครใน
15. ถนนนางงาม
16. ถนนคนเดินสงขลา
17. ถนนหน้าตลาดทรัพย์สิน
18. ถนนรามวิถี
19. สวนหลังกำแพงเมือง
20. สวนข้างคิวรถ
21. ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์
22. ท่าน้ำสุกี้นครใน
23. ท่าน้ำโรงสีแดง
24. ท่าน้ำพุทธรักษา
รวม

(คน/ตร.ม.)

ขนาด
พื้นที่
(ตร.ม.)

ความหนาแน่น

พื้นที่ว่างสาธารณะ
ในเมืองเก่าสงขลา

ปริมาณผู้ใช้
(คน/วัน)

วันหยุดสุดสัปดาห์

วันทำงาน

ปริมาณผู้ใช้
(คน/วัน)

สวนและพื้นที่ริมน้ำ

เส้นทางถนน

ลานสถานที่สำคัญ

ลานวัด

ประเภทพื้นที่ว่าง

แบบบันทึกความหนาแน่นของผู้ใช้งานบนพื้นที่ว่างสาธารณะ ในวันทำงานและวันหยุดสุดสัปดาห์

0.07
0.04
0.04
0.12
0.03
0.09
1.03
0.29
0.04
0.32
1.18
1.65
0.46
0.65
1.29
1.94
1.74
1.98
0
0.25
1.55
1.19
1.60
0.27
17.75

ประวัติผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลที่ได้รับ

ณัฏฐิคุณ ทัฬหะวาสน์
23 สิงหาคม 2534
จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
190 ม.5 ถ.สงขลา-นาทวี อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
-

