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The objectives of this thesis are 1) to study the role of Lumphini Park:, 2) to analyze its size, fonn and how
the space is being used within the park area and 3) to develop a possible approach to reinvent and improve the Lumphini
Park area to make it more attractive to residents.
To analyze the role and importance of Lumphini Park the 390 questionnaires were used to interview random
visitors of the park area within the opening times. Furthermore, a statistical evaluation was perfonned to record: 1) the
usage ratio of all the Parks entrances (Gate Method) by counting the number of visitors by each entrance point.2)
Additionally, a movement trace study was used to collect and analyze the movement patterns of visitors differentiated
by the used entrance point. 3) Subsequently, an activity map was created to show different activities within the Park
Area (Static Snapshots) to analyze the Lumphini Parks usage in more detail for further improvements.
The results of the survey are: 1) The entrances most used by visitors are Gate ill (Rama IV Road) and Gate IV
(King Rarna the VI Statue) 2) Movement trace findings 2.1) People who visited the Park for a longer period of time
usually stayed in the center area, short term visitors mostly stayed closer to the entrances. 2.2) Most people that stayed
in the outer areas mostly used the Park as a mean to reach another area of the city. 2.3) Park Visitors usually tend to use
their destinations within the Park for more than one activity. 3) Usage data findings 3.1) Many areas of the Park are only
used for one single purpose. For example places with benches for people to just rest and relax, while other places are
only used to do physical exercise. 3.2) Other areas are used for several activities but scheduled by a defined time table.
th

Good example is the Royal Plaza behind the Rama 6 Statue. 3.3) Other places could also be used for alternative
activities instead of just being used for a single purpose also scheduled by a defined time table. Example is an area of
palm tree garden.
The purpose of the Lumphini Park is: 1) To serve the King MongkutkJaos purpose (King Rama VI) 2) The
Lumphini Park is located in a central location in downtown surrounded by public transport stations (Bus, BTS and
MRT) 3) Central area of marketplace and social activities 4) Lumphini Park is the largest area in Bangkok to offer a
great variety of activities within its main area and vicinity. 5) From an economical point of view Lumphini Park and
surroundings is a great area for investment that not only includes opportunities of shopping areas but also includes
possibilities for medical treatment facilities to serve the local residents. 6) The prime times of the Park area are between
4.30 - 8.30 am and 4.30 - 8.30 pm. In these periods of time the Park usually has its peak of visitors.

In conclusion, it can be said that the Lumphini Park fulfills its outstanding role as a central hub to provide
many different activities to the local residents. Additional improvements can strengthen its important role as a place to
meet and greet within downtown Bangkok.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญ
สวนสาธารณะเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีหน้าที่สาํ คัญคือ
การให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง เพิ่มคุณภาพชีวิต เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและออกกําลัง
กาย และนอกจากนี้ มี ป ระโยชน์ ท างอ้อ มอื่ น ๆอี ก เช่ น ด้า นความสวยงามของเมื อ ง ด้า น
สิ่งแวดล้อมโดยการเป็ นปอดของเมือง ซึ่งในปั จจุบนั กรุงเทพมหานคร มีสวนสาธารณะกระจาย
ตามพื้ นที่ ต่างๆ ทั้งเขตชั้นใน เขตชั้นนอกของกรุ งเทพมหานคร และยังมีนโยบายในการเพิ่ม
พื้ นที่ ข องสวนสาธารณะเพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการตามอัต ราการเพิ่ ม ขึ้ นของประชากร
อย่า งไรก็ ต ามมี ก ารศึ ก ษา หรื อ งานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สวนสาธารณะในหลายๆ ด้า น เช่ น
การศึกษาการวางแผนพัฒนาสวนสาธารณะ การจัดหาพื้ นที่สวนสาธารณะเพิ่มตามพื้ นที่ต่างๆ
ความพึงพอใจในการใช้สวนสาธารณะ เป็ นต้น แต่ยงั ไม่มีผใู้ ดให้ความสําคัญในเรื่องบทบาทและ
การใช้พนที
ื้ ่ภายในสวนสาธารณะ ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงต้องการที่จะทําการศึกษาเรื่องบทบาทและการ
ใช้พื้ นที่ ภ ายในสวนสาธารณะว่า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ป ระโยชน์ ที่ มี ค วามคุ ม้ ค่ า หรื อ ไม่
อย่างไร โดยได้เลือกสวนลุมพินีเป็ นกรณีศึกษาในครั้งนี้
สวนลุมพินี ซึ่งตั้งอยูท่ ี่แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน เป็ นสวนสาธารณะที่มีประวัติศาสตร์ที่
ยาวนาน นับได้วา่ เป็ นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย และเป็ นสวนสาธารณะที่มีขนาด
ใหญ่ โดยมีพื้นที่รวม 360 ไร่ ซึ่งจัดเป็ นสวนสาธารณะระดับเมือง หรือ City Park (การจัดทําผัง
เมืองรวมกรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนาสวนสาธารณะ, มปพ : 76) และตั้งอยู่ในเขตชั้นใน
ของกรุ ง เทพมหานคร ล้อ มรอบด้า นย่ า นพาณิ ช ยกรรมหลัก ใจกลางเมื อ ง ที่ สํา คั ญ ของ
กรุ ง เทพมหานคร ได้แ ก่ ย่า นสี ลม ย่า นสาทร ย่า นหลังสวน เป็ นต้น ทํา ให้สวนลุ มพินีเป็ น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่ งมี บ ทบาทที่ สํา คัญ ในการก่อ ให้เกิ ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ต่ อเมืองใน
ทางตรงและทางอ้อม ไม่วา่ จะทางกายภาพและทางเศรษฐกิจ สังคม โดยทางตรงสวนลุมพินีเป็ น
พื้ นที่ ให้บริ การพักผ่ อนหย่อนใจและกิจกรรมนั นทนาการแก่ประชาชน ที่ เข้ามาใช้ในการทํา
กิจกรรมต่างๆ ภายในสวนลุ มพินี เช่น การวิ่งออกกําลังกาย การรําไท่เก๊ก การเต้นแอโรบิก
การเล่ น กี ฬ าต่ า งๆ นั ่ง พัก ผ่ อ น ปั้ นจัก รยานนํ้ า เป็ นต้น พร้อ มกับ การเป็ นที่ ชุ ม นุ ม เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิดพบปะสังสรรค์กันระหว่างกลุ่มคน เช่น เป็ นที่รวมของชมรมต่างๆ เป็ น
สถานที่ จัด การงานและแสดงต่ า งๆ เป็ นสถานที่ จัด การประชุ ม หรื อ ชุ มนุ ม ต่ า งๆ ทํา ให้เ กิ ด
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ด้านทางเศรษฐกิจ สังคม ได้แก่ มีกิจกรรมการค้าขายและการบริการใน
พื้ นที่สวนลุมพินี เช่น ศูนย์อาหารลุมพินี ซุม้ ขายเครื่องดื่ม และบริการให้เช่าจักรยานนํ้ า เป็ น
ต้น ทําให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและการจ้างงานของประชาชนที่เข้าใช้บริการ ทั้งหมดนี้ ทําให้
สวนลุมพินีเป็ นแหล่งศูนย์รวมของชุมชนที่มีขนาดใหญ่ พร้อมทําให้ประชาชนได้รบั สุขภาพที่ดี
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และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้ น ซึ่งเป็ นสิ่งขาดไม่ได้ในความต้องการพื้ นฐานของมนุ ษย์และมี
ความจําเป็ นอย่างยิง่ ต่อเมือง
สวนลุมพินี จึงเป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ได้มีการดําเนิ นก่อสร้างเพื่อให้บริการแก่
ประชาชนและมีประวัติศาสตร์เป็ นระยะเวลาที่ยาวนานจนมาถึงปั จจุบนั ซึ่งตั้งอยูภ่ ายในพื้ นที่ใจ
กลางเมืองที่ หายากในปั จจุบนั เพราะฉะนั้ นจึงต้องการทําการศึ กษาบทบาทและการใช้พื้นที่
ภายในสวนลุมพีนี เพื่อศึกษาบทบาทของสวนลุมพินีว่ามีบทบาททางกิจกรรมอย่างไรกับพื้ นที่
โดยรอบ ขอบเขตการให้บริการของสวนลุมพินีปัจจุบนั และเพื่อต้องการพิสจู น์การใช้พื้นที่ทาง
กายภาพ ในการทํากิจกรรมต่างๆ ภายในพื้ นที่สวนลุมพินี เพื่อให้เห็นความสําคัญถึงคุณค่าและ
ตระหนั ก ถึ ง พื้ นที่ ที่ เ ป็ นแหล่ ง พัก ผ่ อ นหย่อ นใจและกิ จ กรรมนั น ทนาการที่ ใ ห้บ ริ ก ารและให้
ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนในเมื อ ง และให้เ ป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาพื้ นที่
สวนสาธารณะให้มีศกั ยภาพให้ดียงิ่ ขึ้ นต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1) ศึกษาบทบาทสวนลุมพินี
2) วิเคราะห์รปู แบบการใช้พื้นที่ทางด้านกายภาพภายในสวนลุมพินี
3) ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาพื้ นที่สวนลุมพินี ให้มศี กั ยภาพมากยิง่ ขึ้ น
เพื่อเสริมสร้างความคุม้ ค่าทางกายภาพ
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1) ขอบเขตทางด้า นเนื้ อหา จะศึ ก ษาในแง่ ข องการใช้พื้นที่ ส วนสาธารณะ โดยเป็ น
การศึกษาทางด้านสภาพทางกายภาพเป็ นหลัก โดยเป็ นการศึกษาทางด้านการใช้พนที
ื้ ่เป็ นหลัก
เช่น รูปแบบการเดิ นทางมาใช้บริการและระยะเวลาการเข้าถึงพื้ นที่ รัศมีการให้บริการ เพื่อ
ทราบถึงสภาพโดยรวมของพื้ นที่สวนสาธารณะในด้านบทบาทของสวนลุมพินี และด้านรูปแบบ
การใช้พนที
ื้ ่สาํ หรับการใช้เพื่อทํากิจกรรมทางด้านการพักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมนันทนาการ
ภายในเขตพื้ นที่สวนลุมพินี ซึ่งศึกษาจากผูใ้ ช้พนที
ื้ ่สวนสาธารณะ และความเป็ นสวนสาธารณะที่
ดีต่อเมือง ซึ่งพิจารณาจากประสิทธิภาพในการใช้พนที
ื้ ่และพื้ นที่โดยรอบสวนลุมพินี
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2) ขอบเขตทางด้านพื้ นที่ คือ สวนลุมพินี เป็ นสวนสาธารณะในระดับเมือง (City Park)
โดยมีพื้นที่ รวม 360 ไร่ แขวงลุ มพินี เขตปทุ มวัน อยู่ในความรับผิ ดชอบสํานั กสิ่งแวดล้อม
สํานักงานสวนสาธารณะ ในสังกัดของ กรุงเทพมหานคร และขอบเขตการให้บริการโดยมีอาณา
เขตติดต่อดังนี้ (แผนที่ 1.1,1.2)
ทิศเหนื อ ติดกับถนนสารสิน ทิศใต้
ติดกับถนนพระรามที่ 4
ทิศตะวันออก ติดกับถนนราชดําริ ทิศตะวันตก ติดกับถนนวิทยุ
การแบ่งพื้ นที่ การศึ กษาครั้งนี้ ภายในสวนลุมพินี ไม่รวมถึงส่วนที่เป็ น สํานั กงานสวน
ลุมพินี เรือนเพาะชํา โรงเรี ยนสวนลุ มพินี การไฟฟ้ านครหลวง สถานี ไฟฟ้ าย่อยสวนลุ มพินี
สถานี วิทยุ กระจายเสียงกรุ งเทพมหานคร อาคารสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ซึ่ งอยู่
อาณาเขตภายในพื้ นที่สวนลุมพินี
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1.4 วิธีการศึกษา
1) ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี ประกอบด้วย แนวความคิดการพักผ่อนหย่อนใจและ
กิจกรรมนั นทนาการ แนวความคิ ดเกี่ยวกับสวนสาธารณะ แนวความคิ ดเกี่ ยวพื้ นที่ ว่างทาง
สาธารณะ และแนวความคิดพฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะ (พฤติกรรมมนุ ษย์และสิ่งแวดล้อม)
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ เพื่อสร้างกรอบแนวความคิดในการศึกษา
2) ศึกษาภาพรวมการของพื้ นที่ศึกษา ประกอบด้วย ความเป็ นมาในอดีตถึงปั จจุบนั ของ
พื้ นที่ทางกายภาพ ของสวนสาธารณะที่ทาํ การศึกษา มีหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ รัศมีบริการของ
สวนสาธารณะ แผนและนโยบายการพัฒนาสวนสาธารณะกับปั ญหาและข้อจําจัดที่เกิดขึ้ น
3) เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะนําเสนอ
ข้อมูลเบื้ องต้นไปใช้ในการสํารวจภาคสนามและวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ
4) สํ า รวจภาคสนาม โดยทํ า การสํ า รวจข้อ มู ล โดยการออกแบบสอบถามเป็ น
แบบสอบถามสําหรับผูท้ ี่มาใช้สวนสาธารณะที่ทาํ การศึกษา และการสังเกตการณ์เพื่อทําการ
บันทึกรูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้ น
5) ประมวลผลข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถามในกลุ่มขอผูท้ ี่ มาใช้สวนสาธารณะเพื่อหา
ความแตกต่ า งและความเหมื อ นกัน เพื่ อ นํ า มาเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะการใช้พื้ นที่ กับ การ
สังเกตการณ์ในการบันทึกรูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้ น
6) วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เพื่ อ อธิ บ ายถึ ง บทบาทและการใช้พื้ นที่ ข องสวนสาธารณะที่
ทําการศึกษา ตลอดจนวิเคราะห์ ปั จจัยทางกายภาพที่เกี่ยวกับการใช้พื้นที่
7) สรุปผลการศึกษาและเสนอแนวทางในการใช้พนที
ื้ ่สวนสาธารณะที่ศึกษา
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1.5 แหล่งที่มาของข้อมูล
1) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้อมูลที่ได้จากการสํารวจภาคสนามจากพื้ นที่ศึกษา เพื่อศึกษา
สภาพทัว่ ไปของพื้ นที่ และการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
และการบันทึกรูปแบบกิจกรรม
2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็ นข้อมูลที่ได้จากเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่
- วิทยานิ พนธ์ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ภาพถ่ายทางอากาศของ พื้ นที่ศึกษา กรมแผนที่ทหาร
- เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1) ทราบถึงอิทธิพลของพื้ นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีต่อเมือง
2) ทราบถึงความคุม้ ค่าและคุณภาพการใช้พื้นที่สวนลุมพินี
3) เสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงศักยภาพของสวนลุมพินี
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แผนภูมิ 1.1 ขั้นตอนวิธีการศึกษา

บทที่ 2
ทบทวนแนวความคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในรายละเอี ย ดของบทนี้ จะเป็ นการศึ ก ษาแนวความคิ ด และทฤษฎีที่ เกี่ ย วข้อ ง และ
รวมถึงการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ โดยนําประเด็นที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ที่นํามาใช้
ประโยชน์ เพื่อการวิเคราะห์ให้เห็นถึงบทบาทและการใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินี จึงจําเป็ นต้อง
ศึกษา แนวความคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมนันทนาการ
2.2 แนวความคิดของพื้ นที่วา่ งสาธารณะ
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับสวนสาธารณะ
2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะ
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.6 สรุปทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมนันทนาการ
2.1.1 การพักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมนันทนาการ
การพักผ่ อนหย่อนใจและกิจกรรมนั นทนาการ (Recreation) เป็ นกิจกรรมที่ มี
ความสําคัญต่อมนุ ษย์ได้มีผใู ้ ห้คาํ นิ ยมไว้ต่าง ๆ ดังนี้
นั นทนาการ เป็ นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลดี ต่อร่างกาย จิตใจ หรืออารมณ์ต่อ
ผูเ้ ข้าร่วมโดยตรง เป็ นกิจกรรมที่ ทําในเวลาว่างและโดยความสมัครใจของผูก้ ระทําเอง และ
กิจกรรมนั้นจะต้องเป็ นพึงประสงค์ของสังคม ไม่ใช่อบายมุข โดยมีองค์ประกอบหรือคุณสมบัติที่
สําคัญ สรุปได้ดงั นี้ (สุรเชษฎ์ เชษฎมาส, 2525 : 53)
1) นั นทนาการจะต้องเป็ นกิจ (Activity) กล่าวคือจะต้องเป็ นการกระทําหรื อ
ปฏิบตั ิโดยที่ร่างกายหรือกล้ามเนื้ อ หรืออวัยวะส่วนหนึ่ งส่วนใดเคลื่อนไหว
2) การเข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ (Volutary) โดยเกิดจาก
แรงกระตุน้ ภายในตนเอง ไม่ได้เกิดจากการบังคับแต่อย่างใด
3) กิจกรรมนั นทนาการทุกรูปแบบจะต้องเกิดขึ้ นในเวลาที่ว่าง หรือช่วงเวลาที่
อิสระจากภารกิจการงาน และปฏิบตั ิกิจส่วนตัวอื่นๆ
4) กิจกรรมนั้ นต้องมีผลทําให้ผูเ้ ข้าร่วมเกิดความพึงพอใจหรือความรื่นรมย์
โดยตรง
5) ต้องเป็ นกิจกรรมที่เป็ นที่ยอมรับของสังคม ไม่ใช่อบายมุขหรือผิ ดศีลธรรม
เช่น การพนัน ดื่มสุรา
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6) กิจกรรมที่กระทํานั้นต้องไม่ยดึ ถือเป็ นอาชีพ เช่น นักกีฬาอาชีพต่างๆ
การพักผ่ อนหรือการนั นทนาการ คือการที่ มนุ ษย์ได้ใช้ชวั ่ โมงในการพักผ่ อน
ร่างกาย สมองและจิตใจอย่างแท้จริง ซึ่งสามารถทําได้จากการแสดงออกในการพักผ่อนหย่อนใจ
ที่ตนชื่นชอบ การพักผ่อนมีหลายรูปแบบและมีหลายกลุ่ม เช่น ฟั งวิทยุ ดูภาพยนตร์ ฟั งเพลง
ปี นเขา ส่วนใหญ่แล้วจะเป็ นไปตามความพึงพอใจมากกว่าความสําคัญทางด้านร่างกาย การ
พักผ่อนหย่อนใจมีหลายรูปแบบทั้งอยู่ที่บา้ น ที่ทาํ งาน และสถานที่สาธารณะ และการพักผ่อน
หย่อนใจนั้นก็ขึ้นอยูก่ บั จุดประสงค์ของแต่ละบุคคล (เอื้ อมพร วีสมหมาย, 2527 : 9)
การพักผ่อนหย่อนใจหรือนันทนาการ (Recreation) หมายถึง กิจกรรมที่กระทํา
ในเวลาว่าง โดยผูก้ ระทําเข้าร่วมด้วยความเต็มใจ และได้รบั ความเพลิดเพลินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งในทางจิตวิทยาถือว่าเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์อย่างยิ่ง การพักผ่อน
มีลกั ษณะแตกต่างจากกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ทัศนคติของผูเ้ ข้าร่วม กล่าวคือถ้าเป็ นการ
เข้าร่วมด้วยความเต็มใจ และได้รบั ประโยชน์ในการลดความตึงเครียด กิจกรรมดังกล่าวก็อาจ
เรียกได้วา่ การพักผ่อนหย่อนใจ (พงษ์ไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์, 2528 : 23-24)
จากความหมายของการพัก ผ่ อ นและกิ จ กรรมนั น ทนาการสามารถสรุ ป
ความหมายโดยรวมได้วา่ เป็ นการกระทําใดๆ ก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน เมื่อปฏิบตั ิ
ไปแล้วมีส่วนช่วยระบายอารมณ์เคร่งเครียด ผ่อนคลายความเหน็ ดเหนื่ อย โดยกระทําในเวลา
ว่าง โดยผูก้ ระทําเข้าร่วมด้วยความเต็มใจ และได้รบั ความเพลิดเพลินและสุขภาพที่ดีจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมนั้นๆ ทําให้เกิดสถานที่พกั ผ่อนตามสถานที่ต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ
2.1.2 ลักษณะการพักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์
จากลักษณะของการพักผ่อนหย่อนใจของมนุ ษย์ สามารถสรุปลักษณะของการ
พักผ่อนหย่อนใจที่คนเราต้องการและเลือกพักผ่อนตามความพอใจนั้นจะมีอยูด่ ว้ ยกัน 2
ลักษณะคือ (เอื้ มพร วีสมหมาย 2539 : 23)
1) การพักผ่อนในลักษณะสงบ (Passive Recreation) เป็ นการพักผ่อนหย่อนใจที่
ไม่ใช่การออกแรงออกกําลังกาย แต่เป็ นการพักผ่ อนในลักษณะที่ สงบผ่ อนคลายความเหน็ ด
เหนื่ อยได้แก่ การชมภูมิทศั น์ของเมือง การได้ใกล้ชิดธรรมชาติ การฟั งดนตรีในสวนสาธารณะ
การนัง่ เดินในสวนสาธารณะ การชมสัตว์ในสวนสัตว์ เป็ นต้น
2) การพักผ่ อนในลักษณะการออกกําลังกาย (Active Recreation) คือ การ
พักผ่อนที่ตอ้ งออกแรง ออกกําลัง ได้แก่ การเดิน การวิ่งออกกําลังกาย การขี่จกั รยาน การเล่น
เรือ การเล่นกีฬา
2.1.3 ลักษณะกิจกรรมนันทนาการของมนุษย์
กิ จ กรรมนั น ทนาการเป็ นเป็ นลัก ษณะการพัก ผ่ อ นในลัก ษณะสงบ (Passive
Recreation) และ การพักผ่อนในลักษณะการออกกําลังกาย (Active Recreation) อาจจะแยกย่อย
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กิจกรรมนั นทนาการในสวนสาธารณะและพื้ นที่นันทนาการ เพื่อที่จะมองเห็นแนวทางในการ
จัดหากิจกรรมนันทนาการในพื้ นที่เหล่านั้นได้กว้างขึ้ น ดังนี้ (นิ ลุบล คล่องเวสสะ, 2551: 28-31)
1) กิจกรรมนันทนาการด้านการออกกําลังกาย เป็ นกิจกรรมที่เป็ นแรงจูงใจใน
การลดความเครียดและความกดดันต่างๆ มีต้งั แต่แบบเบา เช่น รํามวยจีน แบบปานกลาง เช่น
ปั ่ น จัก รยาน เดิ น ออกกํ า ลั ง กาย ซึ่ ง ออกกํ า ลั ง กายบางประเภทจะผนวกไปกับ กิ จ กรรม
นันทนาการประเภทแข่งขันและท้าทาย เช่น ฟุตบอล ตระกร้อ บาสเกตบอล
2) กิจกรรมนันทนาการด้านความสงบของจิตใจ มักเป็ นกิจกรรมที่ทาํ ลังพัง เช่น
การนั ่ง สมาธิ การเดิ น เล่ น การนั ่ง เล่ น ซึ่ ง เกิ ด ในที่ ส าธารณะร่ ว มกับบุ ค คลอื่ น ที่ ไ ม่รูจ้ ัก แต่
สามารถเกิดสภาวะความเป็ นส่วนตัวในที่สาธารณะได้
3) กิจกรรมนันทนาการด้านสังคม เป็ นกิจกรรมที่มีได้ต้งั แต่ 2 คนขึ้ นไปจนถึง
กลุ่มใหญ่ กิจกรรมทางสังคมเป็ นกิจกรรมที่อยู่ในสวนสาธารณะมาโดยตลอดเพื่อสนองความ
ต้องการเชิงสังคมของมนุ ษย์
4) กิจกรรมนั นทนาการด้านการเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ใหม่ เป็ นกิจกรรมที่
เกิดจากลักษณะนิ สยั ชอบสํารวจ ชอบเรียนรูส้ ิ่งแปลกใหม่ของมนุ ษย์ แต่ก่อนกิจกรรมประเภทนี้
ได้รบั ความสนใจเฉพาะในวงการศึกษา จนถึงปี ค.ศ. 1960 US National Park Service ได้
ทําการศึกษาระบบในอุทยานแห่งชาติ และเผยแพร่หนังสือ Interpreting Our Heritage ทําให้
ระบบการสื่อความได้รบั ความสนใจมากขึ้ นในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
5) กิจกรรมนันทนาการด้านการแข่งขันและการท้าทาย เป็ นกิจกรรมที่เกิดจาก
ลักษณะนิ สยั พื้ นฐานของมนุ ษย์ เป็ นการแข่งขันกับตนเองและแข่งขันกับผูอ้ ื่น ทั้งกลุ่มเล็กและ
กลุ่มใหญ่กีฬาทุกประเภทเป็ นกิจกรรมสนองทั้งในเรื่องการออกกําลังกายและการแข่งขัน แต่
บางประเภทก็ไม่มีการออกแรงเป็ นการแข่งขันล้วนๆ เช่น เกมกระดานต่างๆ กิจกรรมท้าทาย
ความสามารถนี้ อาจมีแรงจูงใจมาจากการต้องการการยอมรับ
6) กิจกรรมนั นทนาการด้านการล่า แต่ก่อนมนุ ษย์ดํารงชีพด้วยการล่าสัตว์
ต่อมาการล่าสัตว์กลายเป็ นเกมของชนชั้นสูงในยุโรป ปั จจุบนั มนุ ษย์ไม่สามารถล่าสัตว์เป็ นเกม
ได้ แต่ยงั มีลกั ษณะนิ สยั นี้ ปรากฏให้เห็นในกิจกรรมประเภทต่างๆ เช่น ตกปลา หรือแม้กระทัง่
การสะสมของต่างๆ ก็จดั เป็ นกิจกรรมประเภทการล่าเช่นกัน
2.1.4 ประโยชน์ของแหล่งนันทนาการ
แหล่งนั นทนาการก่อให้เกิดประโยชน์ ท้ังในด้านการบริการทางนั นทนาการ
และนอกจากนี้ ยังสามารถที่จะแยกประโยชน์ และคุ ณค่าของการนั นทนาการออกเป็ น 6 ด้าน
ด้วยกันคือ (สาลินี ภวายน, 2535 : 24-26)
1) ด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพร่างกายที่ดีและความแข็งแรงของประชาชนจัด
ว่า เป็ นสิ่ ง ที่ สํา คัญ อย่ า งหนึ่ ง ดัง นั้ น การพัฒ นาทรัพ ยากรด้า นนั น ทนาการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนใช้เวลาว่างไปปฏิบตั ิกิจกรรมนันทนาการจึงเป็ นเรื่องสําคัญและจําเป็ น
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2) ด้ า นจิ ต ใจ ทุ ก วั น นี้ คนเราอยู่ ใ นสภาวะเร่ ง รั บ ความแออั ด และ
สภาพแวดล้อมที่ เป็ นพิษอันเนื่ องมาจากการขยายตัวของเมื อง ทําให้เกิ ดความเครี ย ด และ
เหนื่ อยหน่ ายต่อภารกิจการงานและชีวิตความเป็ นอยู่ ด้วยเหตุนี้การได้สมั ผัสธรรมชาติและได้
ใกล้ชิดธรรมชาติ ช่วยทําให้คนเราเกิดความความรูส้ ึกปลอดภัย ผ่อนคลายและมีความสุข
3) ด้านเศรษฐกิจ นั นทนาการเป็ นองค์ประกอบสําคัญของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและเป็ นธุรกิจขนาดใหญ่ ช่วยทําให้เกิดการจ้างงาน และกระจายรายได้ไปสู่กลุ่มคน
ต่างๆ ในสังคม และนั นทนาการยังเกี่ยวกับธุรกิจด้านต่างๆ อีกมากมาย เช่น การขนส่ง การ
สื่อสาร อาหารเครื่องดื่ม ของที่ระลึก เป็ นต้น ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ส่งผลกระทบระบบเศรษฐกิจ
ในทุกระดับอย่างมากมายทั้งทางตรงและทางอ้อม
4) ด้า นสัง คม การที่ รัฐ สามารถจัด หาและพัฒ นาพื้ นที่ และสิ่ งอํา นวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนได้เพียงพอกับความต้องการ ก็จะส่งผลดีต่อประชาชนและสังคมโดยรวม
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และวัยรุ่น ถ้าได้ใช้เวลาว่างที่มีอยู่ในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ
อย่างเต็มที่
5) ด้านวัฒนธรรม นันทนาการเป็ นกิจกรรมที่ทาํ ให้ผูเ้ ข้าร่วมได้มีโอกาสเรียนรู ้
และมีประสบการณ์เกี่ยวกับธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งที่เป็ นมรดกของ
ชาติ
6) ด้านการศึ กษา พื้ นที่ นันทนาการทุ กแห่ง เปรียบได้กับห้องปฏิบตั ิ การ
ธรรมชาติ เปิ ดโอกาสให้คนทุกระดับเข้าไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เป็ นธรรมชาติได้
ด้วยตนเอง นอกจากนี้ พื้ นที่นันทนาการยังเป็ นสถานที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ที่สาํ คัญ
2.2 แนวความคิดของพื้ นที่ว่างสาธารณะ
2.2.1 ประเภทของพื้ นที่ว่างสาธารณะ (สุภาดา ศรีมหาสา, 2550 : 17-21)
1) พื้ นที่ ว่างสาธารณะแบ่งตามความสําคัญระดับเมือง ในเมืองพื้ นที่ ว่าง
สาธารณะเป็ นพื้ นที่รองรับกิจกรรมและการใช้ประโยชน์จากคนหลากหลายกลุ่ม ในเมืองจึงต้อง
มีพื้นที่ ว่างสาธารณะหลายระดับ เนื่ องจากการมีประชากรที่ หลากหลายในแต่ ละพื้ นที่ ซึ่ งมี
ลักษณะทางเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิ ยม การเมือง และการปกครอง ที่
แตกต่ า งกัน พื้ นที่ ว่า งสาธารณะจึ ง ต้อ งรองรับ กลุ่ ม คนและกิ จ กรรมตามความสํา คัญ อย่า ง
แตกต่างกันในระดับเมือง และระดับชุมชน ดังนี้
(1) พื้ นที่ว่างสาธารณะที่มีความสําคัญในระดับเมือง มักมีขนาดใหญ่
และมีรศั มีการให้บริการที่กว้าง เพื่อตอบสนองการเข้ามาใช้งานของผูค้ นจากหลายพื้ นที่ ไม่ว่า
จะเป็ นจากพื้ นที่อื่น หรือพื้ นที่โดยรอบ ซึ่งหมายรวมถึงผูค้ นในย่านหรือชุมชนบริเวณนั้ นเป็ น
พื้ นที่รองรับกิจกรรมทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ระดับเมือง ผูท้ ี่เข้ามาใช้ตอ้ ง
อาศัย ระบบขนส่ ง ในการเดิ น ทาง เนื่ อ งจากพื้ นที่ มี ข อบเขตกว้า งในการให้บ ริ ก าร อาจใช้
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณครึ่งชัว่ โมง ถึงหนึ่ งชัว่ โมงครึ่ง ผูใ้ ช้ส่วนใหญ่อาจมาเป็ นกลุ่ม มี
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ความถี่ ใ นการใช้งานน้อย แต่ ใช้เป็ นเวลานานในช่วงวัน หยุ ดสุ ด สัป ดาห์ ตัวอย่างพื้ นที่ ว่า ง
สาธารณะระดับนี้ ได้แก่ สวนสาธารณะระดับเมือง ลานคนเมือง สนามหลวง จัตุรสั กลางเมือง
ชายหาดสาธารณะ เป็ นต้น
(2) พื้ นที่ ว่างสาธารณะที่ มีความสําคัญในระดับชุ มชน มีรัศมีการ
ให้บริ การอยู่ในระยะเดิ นเท้าได้ห รื อมากกว่า เล็ กน้อย มักตอบสนองกิจกรรม และกลุ่ มผูใ้ ช้
ภายในชุมชนเอง มีขนาดพอเหมาะกับกิจกรรม ผูใ้ ช้ส่วนมากเป็ นคนภายในชุมชน มีแนวโน้มที่
จะรู ้จัก กัน สนิ ท สนมกัน มี ค วามถี่ ใ นการใช้ง านสูง คื อ ใช้ทุ ก วัน แต่ อ าจเป็ นช่ ว งเวลาสั้น ๆ
ตั ว อย่ า งของพื้ นที่ ว่ า งสาธารณะในระดั บ นี้ ได้แ ก่ ทางเท้า สนามเด็ ก เล่ น สวนหย่ อ ม
สวนสาธารณะระดับชุมชน ลานเอนกประสงค์ชุมชน ลานวัด ในบางครั้งอาจใช้เป็ นพื้ นที่ในการ
จัดงานเทศกาลต่างๆ ภายในชุมชน เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ เป็ นต้น
ขนาดกลุ่มผูใ้ ช้ กิจกรรม ช่วงเวลาที่ใช้ ตลอดจนรัศมีการให้บริการของพื้ นที่วา่ ง
สาธารณะเป็ นปั จจัยกําหนดความสําคัญในระดับต่างๆ ทั้งเมือง ย่าน ชุ มชน สําหรับพื้ นที่ว่าง
สาธารณะ
2) พื้ นที่วา่ งสาธารณะแบ่งตามกิจกรรมการใช้งาน สามารถจําแนกได้เป็ น 3
ประเภท ดังนี้
(1) พื้ นที่ว่างสาธารณะเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยใช้เป็ นสถานที่
เพื่อการซื้ อขายแลกเปลี่ยนทางธุ รกิจการค้า การผลิตหรือเก็บสินค้า อาจมีมากกว่าหนึ่ งแห่ง
ภายในเมือง ย่าน ชุมชน โดยแต่ละแห่งเป็ นสถานที่เฉพาะสินค้าแต่ละประเภทและธุรกิจ
(2) พื้ นที่ว่างสาธารณะเพื่อกิจกรรมทางสังคม เป็ นสถานที่รองรับการ
สื่อสาร ปฏิสมั พันธ์ ถ่ายทอด กระจายข่าว ที่ผูค้ นจะมาพบปะ เยี่ยมเยือนให้ข่าวสารกัน ทํา
กิจกรรมโดยคนที่มีความสนใจเหมือนกัน เช่น ลานชุมชน เป็ นต้น นอกจากกิจกรรมที่ส่งเสริม
การปฏิสมั พันธ์แล้ว กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเคารพ ศรัทธา เช่น การประกอบพิธี การ
บูชา การสวดมนต์ ก็เป็ นกิจกรรมทางสังคมเช่นกัน โดยพื้ นที่ดงั กล่าวมักจะเป็ นทางเข้าบริเวณ
ด้านหน้าอาคารสาธารณะ เช่น ลานหน้าวัด ลานหน้าโรงเรียน หรืออาคารทางราชการ เป็ นต้น
(3) พื้ นที่วา่ งสาธารณะเพื่อกิจกรรมนันทนาการและสุนทรียภาพ เพื่อ
การพักผ่ อน เล่นกีฬา หรือเพื่อตอบรับสุนทรี ยภาพเพื่อผลด้านการมองเห็น เพื่อความงาม
ประดับประดาเมือง ส่งเสริ มคุ ณค่า ความสําคัญ หรือเอกลักษณ์ของอาคารที่มีความสําคัญ
นอกจากนี้ บางครั้งยังเป็ นสถานที่เพื่อกระจายคนจํานวนมากออกมาจากอาคารขนาดใหญ่ ซึ่ง
เป็ นผลที่ต่อเนื่ องมาจากตัวสถาปั ตยกรรม
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2.2.2 แนวความคิดของการสร้างพื้ นที่ว่างสาธารณะที่ดี (สุภาดา ศรีมหาสาคราม,
2550 : 30-37)
1) คุณสมบัติดา้ นกายภาพของพื้ นที่วา่ งสาธารณะที่ดี
(1) คุณสมบัติทางกายภาพระดับเมือง
- ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็ นจุดเชื่อมต่อการสัญจรที่สาํ คัญ เช่น ตั้งอยู่กบั
ป้ายรับ-ส่งผูโ้ ดยสารของระบบขนส่งมวลชน หรือตั้งอยู่ในบริเวณทางแยก หรือทางสัญจรหลัก
ของถนนภายในชุมชน ดังที่ Gibberd (1967) ที่ได้ศึกษาแนวความคิดในการออกแบบพื้ นที่
สาธารณะที่เน้นถึงคุณสมบัติทางกายภาพและสัณฐานของเมือง สรุปได้ว่า ปั จจัยสําคัญที่มีผล
ต่อความสําเร็จของจัตุรสั เมืองก็คือ ตําแหน่ งที่ต้งั ซึ่งควรอยู่ใกล้กบั เส้นทางหรือพื้ นที่ที่มีระดับ
การสัญจรของคนเดินเท้าในอัตราที่สงู ซึ่งจะมีผลไปสู่การเชื่อมต่อกับพื้ นที่โดยรอบหรือเชื่อมต่อ
กับพื้ นทีว่างสาธารณะ เป็ นโครงข่ายไปยังพื้ นที่ว่างสาธารณะอื่นๆ เกิดการเข้าถึงพื้ นที่ได้อย่าง
สะดวก โดยในการเชื่อมต่ออาจเป็ นเส้นทางสัญจร ประเภท ทางเดินเท้า ทางจักรยาน ซึ่งจะเป็ น
ผลให้เกิดรูปแบบการใช้งานในพื้ นที่ที่หลากหลายของกิจกรรม และเป็ นการกระจายกลุ่มผูใ้ ช้ไป
ยังพื้ นที่วา่ งสาธารณะต่างๆอย่างทัว่ ถึง
- ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารหรือสถานที่ที่มีความสําคัญใน
ระดับเมือง เช่น ลานวัด หรือ พื้ นที่ว่างสาธารณะที่อยู่ดา้ นหน้าอาคารทางราชการ โรงเรียน
รวมไปถึ ง อาคารที่ มี ค วามสํา คัญ ทางประวัติ ศ าสตร์ ซึ่ งพื้ นที่ ดัง กล่ า ว สามารถใช้ประกอบ
กิจกรรมที่เป็ นสาธารณะประโยชน์ต่อคนในชุมชนได้
- ตั้งอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงกับสิ่งอํานวยความสะดวก ดังที่ Carr et.al.
(1995) อ้างถึ งใน ไขศรี ภักดิ์ สุขเจริ ญ (2547) ได้ศึกษาพื้ นที่ สาธารณะเมืองและอธิ บายถึ ง
ปริมาณการใช้งานพื้ นที่วา่ งสาธารณะในเมืองที่ประสบความสําเร็จอย่างมากนั้น ไม่ได้ขึ้นอยูก่ บั
ลักษณะประโยชน์ใช้สอยของพื้ นที่ที่ผอู้ อกแบบกําหนดให้เท่านั้น แต่เป็ นผลมาจากปั จจัยสําคัญ
ต่ า งๆอัน ประกอบด้ว ย ประการแรก ความสะดวกสบาย เช่ น การเตรี ย มพร้อ มต่ อ สภาพ
ภูมิอากาศ การจัดให้มีที่นัง่ พัก-ร้านอาหารอย่างเพียงพอในบริเวณ มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่างๆที่เหมาะสม เช่น ม้านัง่ ถังขยะ ตูโ้ ทรศัพท์ เป็ นต้น ประการที่สอง การมีบรรยากาศที่เอื้ อ
ต่อกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ พื้ นที่ปลอดภัยจากยวดยานพาหนะ
- มี ค วามหนาแน่ น ของมวลอาคารโดยรอบอย่ า งเหมาะสม ดั ง ที่
Trancik อ้างถึงใน กําธร กุลชล (2545) ได้ชี้ให้เห็นว่า ในพื้ นที่ของชุมชนใดที่มีพื้นที่วา่ งและมวล
อาคาร จัดวางอยู่ในพื้ นที่น้ันอย่างเหมาะสม ซึ่งจะทําให้เกิดรูปทรงที่ดีของเมืองหรือชุมชนนั้ น
ส่งผลไปถึงความสัมพันธ์และการเชื่อมต่อของพื้ นที่ว่างแต่ละแห่งที่สอดรับกัน เกิดการลื่นไหล
ของกิจกรรมและผูค้ นกระจายไปสู่พื้นที่ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
(2) คุณสมบัติทางกายภาพระดับพื้ นที่ยอ่ ย
- มีขนาดพื้ นที่ สภาพภูมิทัศน์ และมุมมองในการมองพื้ นที่ โดยรอบ
อย่างสวยงาม สบายตา และในทางกลับกันมุมมองจากภายนอกที่มองเข้ามาในพื้ นที่ก็มีความ

13

สวยงาม สบายตา เช่นกัน โดยการที่พนที
ื้ ่วา่ งสาธารณะมีขนาดที่เหมาะสมต่อรูปแบบการใช้น้ัน
จะทําให้เกิดการใช้พื้นที่ได้อย่างทัว่ ถึง
- มีลกั ษณะทางกายภาพของพื้ นที่ที่เหมาะสมต่อรูปแบบการใช้พื้นที่
ว่างสาธารณะ เช่น การใช้วสั ดุ พื้ นผิว ความลาดชันของพื้ นที่หรือทางเดินที่เหมาะสมต่อผูใ้ ช้ที่
หลากหลายเพศ อายุ ซึ่งจะมีผลกระตุน้ ให้ผูค้ นออกมาทํากิจกรรมภายนอกอาคารได้มากขึ้ น
- เป็ นพื้ นที่วา่ งสาธารณะที่มีอาคารข้างเคียงโอบล้อมอย่างเหมาะสม
โดยอาคารที่โอบล้อมนั้นก็มีช่องเปิ ดเพื่อสร้างมุมมองหรือเป็ นเส้นทางเข้าและออกระหว่างพื้ นที่
ว่างสาธารณะและพื้ นที่ อื่นๆโดยรอบ ซึ่ งจะทําให้เกิดความถี่ ที่มากขึ้ นในการเข้าใช้พื้นที่ ว่าง
สาธารณะ
- เป็ นพื้ นที่ที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถปรับเปลี่ยนพื้ นที่
เพื่อรองรับคน กิจกรรม และเวลาที่ ใช้อย่างหลากหลาย หรือกล่าวได้ว่า พื้ นที่ ว่างสาธารณะ
สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างอเนกประโยชน์นัน่ เอง
2) พื้ นที่วา่ งสาธารณะที่ดีในนัยยะของประเภทผูใ้ ช้ กิจกรรม และช่วงเวลาที่ใช้
(1) มีความหลากหลายของกลุ่มผูใ้ ช้ ไม่วา่ จะเป็ นความหลากหลายด้าน
เพศ เช่น ผูห้ ญิง ผูช้ าย ด้านอายุ เช่น เด็ก คนแก่ วัยรุ่น ด้านระดับอาชีพ เช่น พ่อค้า ข้าราชการ
รับจ้าง เพราะจะนําไปสู่การเกิดปฏิสมั พันธ์ของคนหลายๆกลุ่ม
(2) มี ค วามหลากหลายของกิ จ กรรมเกิ ด ขึ้ นในพื้ นที่ ว่ า งสาธารณะ
กล่าวคือ พื้ นที่ว่างสาธารณะสามารถใช้งานได้จริงและมีกิจกรรมเกิดขึ้ นอย่างหลากหลาย ซึ่ง
เป็ นเหตุผลที่ทาํ ให้ผใู ้ ช้กลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่า ถ้าพื้ นที่วา่ งสาธารณะนั้นขาดกิจกรรม เป็ น
พื้ นที่วา่ งเปล่าไม่ถกู ใช้งานก็จะเป็ นตัวบ่งชี้ ได้วา่ จะต้องมีสิ่งผิดพลาดบางอย่างแน่ นอน
(3) มีการเข้าใช้พนที
ื้ ่วา่ งสาธารณะในช่วงเวลาที่หลากหลายของวันหรือ
กล่าวได้วา่ ในพื้ นที่วา่ งสาธารณะจะถูกจับจอง เกือบตลอดเวลาของวันและทุกวัน
2.2.3 ความสําคัญของพื้ นที่ว่างสาธารณะในชุมชนเมือง
ชุมชนเมืองเป็ นชุมชมที่มีพื้นที่ว่างสาธารณะหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็ น
สวนสาธารณะ ลานโล่งหรือจัตุรสั ถนน สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ทั้งนี้ ความสําคัญของพื้ นที่
ว่างสาธารณะทางด้านต่างๆ มีดงั นี้ (ธิติมา กลางจํากัด, 2550 : 19)
1) ความสําคัญด้านกายภาพ พื้ นที่ว่างสาธารณะทําหน้าที่เชื่อมต่อเนื้ อเมืองใน
ส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน ทําให้คนสามารถสัญจรและเข้าใช้สอยพื้ นที่ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ขนาด
และลักษณะพื้ นที่วา่ งสาธารณะยังบ่งบอกบทบาทหน้าที่ของพื้ นที่เมืองบริเวณนั้น
2) ความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจ พื้ นที่วา่ งสาธารณะเป็ นพื้ นที่รองรับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ แลกเปลี่ยนสินค้า ทําให้เกิดการพัฒนาของสิ่งปลูกสร้างโดยรอบ
3) ความสําคัญด้านสังคม พื้ นที่ว่างสาธารณะเป็ นที่รองรับกิจกรรมทางสังคม
เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการสื่อสาร การพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งใน
ลักษณะของบุคคลหรือเป็ นหมูค่ ณะ เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือเทศกาลต่างๆ
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2.2.4 พฤติกรรมและรูปแบบของการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะของคนเดินเท้า
พื้ นที่ ว่างสาธารณะมีหน้าที่ คล้ายคลึงกับถนนของคนเดิ นเท้า โดยเป็ นที่ รอง
พฤติกรรมและรูปแบบการเข้าใช้ของคนเดินเท้า ไม่ว่าจะเป็ นพฤติกรรมการสัญจรผ่านและเพื่อ
การเข้าถึง รวมทั้งพฤติกรรมการจับจองพื้ นที่ โดยสามารถแบ่งออกได้ 5 ประเภท ได้แก่
1) การใช้พื้นที่ ว่างสาธารณะที่ ขนานตามแนวถนน คนเดินเท้าจะเข้าใช้พื้นที่
เพื่อการสัญจรผ่ านเพื่อไปยังพื้ นที่อื่นๆ เดินไปทํางาน ไปโรงเรียน การหยุดรอรถประจําทาง
เดิ นเล่น หรือ เพื่อการเลือกซื้ อสินค้า อาหาร เนื่ องจากอาจเป็ นพื้ นที่ที่มกั จะมีการตั้งร้านค้า
ร้านอาหารอยูเ่ ป็ นมากตลอดแนว
2) การใช้พื้นที่วา่ งสาธารณะเป็ นทางลัด เช่น พื้ นที่ที่รจู ้ กั กันเฉพาะกลุ่มคนที่พกั
อาศัยละแวกนั้ น ซึ่ งคนเดิ นเท้าจะใช้เพื่อสัญจรลัดเลาะไปตามตรอกซอย หรื อด้านหลังของ
อาคาร ริมแม่น้ํา เพื่อลดระยะเวลาในการเดินในช่วงที่ตอ้ งการความเร่งรีบ
3) การใช้พื้นที่วา่ งสาธารณะเป็ นทางเท้าหรือลานเดินเท้า เพื่อเชื่อมต่อโดยการ
เดินติดต่อกันได้ มักเป็ นบริเวณย่านการค้า พาณิชยกรรม ให้บรรยากาศในเชิงนันทนาการ
4) การใช้พื้นที่ ว่างสาธารณะแบบชัว่ คราว เช่น การปิ ดถนนบางสายเพื่อจัด
กิจกรรมเนื่ องในวันพิเศษ เพื่อให้ผูค้ นได้เดิ นเที่ยวชมงานได้อย่างสะดวก ซึ่งมักเป็ นกิจกรรม
นันทนาการ กิจกรรมการประกอบพระราชพิธีหรือพิธีกรรมต่างๆ ตลอดจนจัดงานเทศกาลของ
ชุมชนซึ่งภายในพื้ นที่จดั งานจะมีการออกร้านขายอยูจ่ าํ นวนมาก
5) การใช้พื้นที่ ว่างสาธารณะแบบทางข้าม ทางสัญจรเพื่อข้ามถนน เช่น
สะพานลอย ทางม้าลาย และอุโมงค์ลอดใต้ถนน โดยยึดความปลอดภัยของผูเ้ ดินเท้าเป็ นสําคัญ
2.2.5 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะของคนเดินเท้า
1) ตําแหน่ งที่ต้งั พื้ นที่ว่างสาธารณะจะประสบความสําเร็จได้น้ั น ต้องมีปัจจัย
สําคัญในด้านตําแหน่ งที่ต้งั ว่าสัมพันธ์กบั โครงข่ายการสัญจรของเมืองมากน้อยเพียงใด รวมถึง
ปริมาณความหนาแน่ นของการสัญจรของคนเดินเท้าในบริเวณโดยรอบพื้ นที่ และการเชื่อมต่อ
ของมุมมองและการเข้าถึงที่มีความสะดวกในการเข้าถึงพื้ นที่น้ันกับพื้ นที่อื่นในเมือง ซึ่งทั้งหมดมี
ผลต่อความมีชีวติ ชีวาของพื้ นที่
2) สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ มีอิทธิพลต่อคนเดิ นเท้าที่ มาใช้พื้นที่ว่าง
สาธารณะ โดยมีผลต่อรูปแบบการใช้ชีวติ ภายนอกอาคาร และต่อการใช้ชีวติ ทางสังคม กล่าวคือ
เมืองที่มีอากาศที่เย็นสบาย ท้องฟ้ าโปร่งแจ่มใส เป็ นตัวกระตุน้ ให้ผคู้ นมีความกระตือรือร้น และ
เอื้ อให้เกิดกิจกรรมภายนอกอาคารมากขึ้ น ดังนั้ นผูค้ นจะออกมาสัญจรด้วยการเดิ นเท้าเป็ น
จํานวนมากจะเกิดขึ้ นได้ก็ต่อเมื่อมีสภาวะที่เหมาะสม นอกจากนั้นสภาพอากาศยังมีอิทธิผลต่อ
ส่วนประกอบในพื้ นที่วา่ งนั้นด้วย เช่น นํ้าพุ พืชพันธุ ์
3) สภาพทางกายภาพ กายภาพของสิ่งแวดล้อมภายในเมือง เป็ นส่วนหนึ่ งที่
ก่อให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรมและการใช้ประโยชน์บนพื้ นที่วา่ งสาธารณะ เช่น จํานวน
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ประตูของอาคารที่ สามารถเปิ ดออกสู่ถนนได้โดยตรง ช่วงทางเดิ นที่ ส้ันแต่ ต่อเนื่ องกัน หรื อ
ลักษณะของถนนที่เอื้ อให้เกิดการเลี้ ยวเดินบ่อยครั้ง
4) ภูมิทศั น์ เมืองที่มีภูมิทศั น์ที่ดีจะส่งเสริมให้เกิดการเข้าใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ
ของคนเดินเท้าเพิ่มขึ้ น เช่น การปิ ดถนนเพื่อให้ประชาชนใช้เดินเท้า พบปะสังสรรค์ และสร้าง
กิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ
5) มุมมอง พื้ นที่ที่มีศกั ยภาพในการมองเห็น และการเข้าถึงที่ดี จะเอื้ อให้เกิด
กิจกรรมการเข้าใช้พื้นที่ของคนเดินเท้า โดยกลุ่มคนหลากหลายประเภท ทําให้พื้นที่เกิด ความ
คึ ก คั ก อยู่ ต ลอดเวลา ซึ่ ง ลั ก ษณะรู ป ทรงและการจัด วางตั ว ของพื้ นที่ ที่ แ ตกต่ า งกัน ทํ า ให้
ทัศนี ยภาพในการมองเห็นแตกต่างกันออกไป
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับสวนสาธารณะ
2.3.1 ความหมายของสวนสาธารณะ
จากประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของสวนสาธารณะตามความหมายในปั จจุบนั
นั บ ว่ า สวนสาธารณะมี จุ ด กํ า เนิ ดอยู่ ใ นโลกตะวั น ตก จุ ด ที่ ถื อ ได้ว่ า เป็ นต้น กํ า เนิ ดของ
สวนสาธารณะอยู่ที่ประเทศอังกฤษในช่วงของการปฏิวตั ิ อุตสาหกรรมในช่วงประมาณปลาย
ศตวรรษที่ 18 กรุงลอนดอนในช่วงนั้ นมีโรงงานอุสาหกรรมเกิดขึ้ นอย่างรวดเร็ว ทําให้ผูค้ น
อพยพเข้ามาเพื่อทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นจํานวนมากจนความเป็ นอยู่ในเมืองถึงขั้น
แออัด เกิ ด ความเครี ย ดจากกิ จ วัต รการทํา งานกับ เครื่ อ งจัก รที่ เ ร่ ง รี บ และการขาดแคลน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เพียงพอ ทําให้สภาพจิตใจของคนเหล่านี้ หดหู่และร่างกายทรุด
โทรมลงจึงเกิดความต้องการสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ในที่สุดคนเหล่านี้ ได้มีการเคลื่อนไหวขอ
เปิ ดสวนของพระราชวังให้พวกเขาได้เข้าไปพักผ่อน ซึ่งก็เป็ นผลสําเร็จ สํานักพระราชวังอังกฤษ
ได้ยินยอมเปิ ดสวนของพระราชวังบางแห่งให้เป็ นสวนสาธารณะให้ประชาชนเข้าใช้ได้ ต่อมาจึง
ได้มีการจัดหาที่ดินสําหรับการพัฒนาขึ้ นเป็ นสวนสาธารณะโดยเฉพาะ และดัดแปลงสวนส่วน
ตัวบางแห่งให้เป็ นสวนสาธารณะ(นิ ลุบล คล่องเวสสะ, 2550 : 12-14)และได้มีผใู้ ห้ความหมายของ
สวนสาธารณะ ไว้ดงั นี้
สวนสาธารณะ (Public Park) หมายถึง สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ (Recreation
Area) ที่ ประชาชนมาใช้ประโยชน์ โดยเท่าเทียมกันในการพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายให้หาย
ความตึงเครียด หลังจากที่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่การงานแล้วโดยอาจจะมาใช้สวนสาธารณะในตอน
เช้ามืดก่อนไปทํางาน ตอนเย็นหรือตอนคํา่ หลังจากเลิกงาน วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดงานหรือ
วันที่ได้รบั อนุ ญาตให้ลาพักผ่อนได้ (กิตติ วัฒนกุล, 2527 : 716)
สวนสาธารณะ หมายถึงสถานที่ซึ่งแวดล้อมด้วยสนามหญ้า สระนํ้า ต้นไม้ ทั้ง
ประเภทไม้ดอกไม้ประดับ อาคาร และที่นัง่ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และการออกกําลังกายของ
ประชาชน(พงษ์ไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์, 2528 : 4)
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สวนสาธารณะ หมายถึง สถานที่จดั ขึ้ นโดยรัฐซึ่งไม่มีการเก็บค่าบริการ มีการ
จัดหาบริ เวณปลูกต้นไม้ ดอกไม้ และจัดองค์ประกอบ สวยงามร่ มรื่ นพร้อมสิ่ งอํานวยความ
สะดวก เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ สวนลุมพินี สวนจตุจกั ร สนามหลวง (รัชฎา ลิ้ มมนตรี,
2528 : 6)
สวนสาธารณะ หมายถึ ง สถานที่ ที่ จัด ขึ้ นโดยรัฐ โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการ
จัดสร้างเพื่อเป็ นสถานที่ พกั ผ่ อนหย่อนใจสําหรับประชาชนทัว่ ไป ไม่มีการเก็บค่าบริการใดๆ
ทั้งสิ้ น มีการจัดบริเวณไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วย ต้นไม้ ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ สระนํ้ า
สนามหญ้า มีสิ่งบริ การอํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้สะดวกสบาย และตอบสนองความ
ต้องการประชาชนผูท้ ี่มาใช้บริการในพื้ นที่ (วัชรี น้อยพิทกั ษ์, 2536 : 24)
จากความหมายของสวนสาธารณะที่กล่าวมาในข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า เป็ น
พื้ นที่ ที่รัฐจัดสร้า งขึ้ นเพื่อให้ประชาชนให้เข้า ไปใช้เพื่อการพักผ่ อนหย่อนใจและทํากิ จกรรม
นันทนาการต่างๆ โดยประชาชนสามารถเข้าไปใช้ได้ทุกระดับชนชั้น ในช่วงเวลาของการเปิ ดให้
ใช้บริการ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน และไม่การเก็บค่าบริการ และมีการจัดสภาพแวดล้อม
ให้มีความสวยงาม ด้วย ไม้ดอกไม้ประดับ สนามหญ้า สระนํ้ า และมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ เพื่อความต้องการในการทํากิจกรรมของประชาชนในทุกส่วนในพื้ นที่สวนสาธารณะ
2.3.2 การจัดระดับของสวนสาธารณะ
การจัดระดับของสวนสาธารณะ โดยพิจารณาตามระดับการใช้สอย แบ่งเป็ น
(เดชา บุญค้าํ , 2544 : 23-30)
1) สวนสาธารณะระดับชุ มชน (Community / Neighborhood park) เป็ น
สวนสาธารณะที่อยู่ในย่านพักอาศัย หัวใจจึงอยู่ที่การเข้าถึงที่สะดวกและปลอดภัย เพื่อผูใ้ ช้ที่มี
เวลาว่างใช้ได้ตลอดเวลา ผูใ้ ช้ส่วนใหญ่จะเป็ น เด็ก วัยรุ่น แม่บา้ น จึงควรจัดให้มีสนามเด็กเล่น
สําหรับเด็กเล็กกระจายตามจุดต่างๆ ในชุมชน เพื่อให้เด็กเล็กเดินหรือขี่จกั รยานมาใช้ได้สะดวก
จํานวนสนามเด็ กเล่นขึ้ นกับขนาด รวมทั้งรูปร่างของผังหมู่บา้ นหรื อชุ มชน ซึ่ งอาจมีจํานวน
มากกว่า 1 แห่ง ที่อาจแยกออกจากสนามสําหรับกีฬา ควรเน้นการจัดเผื่อให้มีสนามกีฬาสําหรับ
เล่ น กี ฬ าสํา หรับ กลุ่ มวัย รุ่ นให้ม ากที่ สุ ด เพื่ อให้เ กิ ด การใช่เ วลาว่า งอย่า งเหมาะสมเป็ นการ
ส่งเสริ มการพัฒนาทั้งทางร่ างกาย จิ ตใจ สวนสาธารณะระดับชุ มชนนี้ มักจะมีผูใ้ ช้สอยเป็ น
ปริมาณร่วมกันทุกกลุ่มอายุ รวมทั้ง เด็ กเล็ก วัยรุ่น แม่บา้ น ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในแต่ละ
ชุ มชนที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้ น การออกแบบและการวางองค์ประกอบต่างๆ จัดต้องแบ่งโซน
โดยคํานึ งถึงการใช้สอย ไม่ให้รบกวนซึ่งกันและกัน
2) สวนสาธารณะระดับเมือง เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่มีองค์ประกอบ
มากและใหญ่กว่าสวนสาธารณะ ระดับชุมชน ผูใ้ ช้จะเดินทางมาจากส่วนต่างๆ ของเมืองเพื่อการ
พักผ่อน ออกกําลังกายเป็ นครั้งคราวและมักใช้เวลาอยูใ่ นสวนสาธารณะนานกว่า การใช้มกั มา
เป็ นครอบครัวหรือเป็ นกลุ่ม มีความหนาแน่ นในการใช้นอ้ ยกว่าสวนสาธารณะระดับชุมชน แต่มี
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กิจกรรมหลากหลายกว่าให้เลือกใช้ ดังนั้นสวนระดับนี้ จะให้ความรูส้ ึกในการใช้งานที่แตกต่าง
จากสวนสาธารณะในระดับชุมชน
3) สวนสาธารณะลั ก ษณะพิ เ ศษ ลั ก ษณะของการใช้ง านจะเหมื อ นกั บ
สวนสาธารณะระดับ เมื อ งในแง่ ที่ ผู้ม าใช้ส วนจะมาจากส่ ว นต่ า งๆ ของเมื อง โดยยิ น ดี ที่ จ ะ
เสียเวลาเดิ นทางเพื่อมาใช้สวนสาธารณะ สวนสาธารณะลักษณะนี้ จะมีจุดเด่ นหรื อลักษณะ
พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่น สวนสัตว์ สวนสนุ ก สวนพฤกษาศาสตร์
4) สวนสาธารณะหย่อมในเมือง พบได้ในย่านพาณิชยกรรม ย่านอุตสาหกรรม
ย่านธุ รกิจหรือย่านอื่นๆ นอกเหนื อจากย่านพักอาศัยส่วนมากจะมีขนาดปานกลางไปจนถึ ง
ขนาดเล็ ก มักใช้เป็ นสถานที่นัดพบ แวะพักสําหรับผูส้ ญ
ั จรผ่านไปมา เป็ นพื้ นที่ ขนาดเล็ กที่ มี
ความสําคัญที่ช่วยประดับเมืองดูสวยงาม แม้จะไม่มีกิจกรรมต่างๆ มากนัก มักเป็ นการใช้งานใน
ระยะเวลาสั้นๆ
5) วนอุทยาน อุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติ เป็ นสวนสาธารณะที่มีลักษณะ
พิเศษเฉพาะตัว ที่ เป็ นจุดดึงดูดความสนใจ เช่น มีความสวยงามตามธรรมชาติ เป็ นพื้ นที่ที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ทําให้ผูใ้ ช้ได้รับความรูส้ ึก ความรูท้ ี่แปลกใหม่ในสิ่งที่พบเห็น
การออกแบบจึงควรจะเน้นการจัดระบบการสื่อความหมายระหว่างผูใ้ ช้สถานที่น้ั นๆ เพื่อให้ซึม
ซับความสวยงามหรือความสําคัญต่างๆ ในอดีตที่มีมาได้อย่างดี
การจัดลําดับของสวนสาธารณะ โดยใช้ความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ได้แก่
ขนาด รูปแบบการพัฒนา สิ่งอํานวยความสะดวก ที่ ต้ัง และขอบเขตการให้บริการ (Function
hierarchy of Park) ได้แบ่งเป็ น 6 ระดับ ได้แก่
1) ระดับที่ 1 ที่เด็กเล่น (Tot lots) สวนใกล้บา้ น ที่เด็กเล่น (tot lots) หรือ
สวนหย่อมขนาดเล็ก (pocket park) เป็ นสวนที่อยูใ่ นระยะทางเดิน 5-10 นาที เหมาะกับย่านที่มี
ความหนาแน่ นสูง เช่น ทาวน์ เฮาส์ การกระจายตัวของสวนในระดับนี้ ควรอยู่ในระยะเกินกว่า
(walking distance) มีการเข้าถึงโดยสะดวก ไม่ควรต้องข้ามถนน
2) ระดับที่ 2 สวนละแวกบ้าน (Neighborhood Parks) สวนประเภทนี้ มีขนาด 1025 ไร่ มี สิ่งอํา นวยความสะดวกมากกว่าสวนระดับที่ 1 มี ก ารแบ่งพื้ นที่ ใ ช้ส อยออกตาม
วัตถุ ประสงค์ของผูม้ าใช้ ระยะทางการเดิ นไม่เกิน 500 เมตร จากหน่ วยพักอาศัย และทุ กๆ 4
หมูบ่ า้ น ควรมีสวนสาธารณะระดับชุมชน 1 แห่ง
3) ระดับที่ 3 สวนระดับชุมชน (Community Parks) สวนระดับชุมชน มีเนื้ อที่
ประมาณ 40 ไร่ มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากกว่าระดับ 1 และดับที่ 2 มีที่เล่นกีฬาและพักผ่อน
เพลิดเพลินกับความสิ่งสวยงาม มีขอบเขตการให้บริการกว้างกว่า คือ ประมาณ 1-2 กิโลเมตร
4) ระดับที่ 4 สวนระดับเขตหรือย่าน (District Parks) สวนระดับนี้ จะมีขนาดของ
สวนสัมพันธ์กบั สิ่งอํานวยความสะดวกของสวน จะมีขนาดมากกว่า 100 ไร่ มีบริเวณปิ กนิ ก ที่
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จอดรถ ลานเอนกประสงค์และลักษณะพิเศษอื่นๆ เช่น ลานดอกไม้ บึงตกปลา ลําธาร ทาง
จักรยาน รัศมีการให้บริการ 2-5 กิโลเมตร
5) ระดับที่ 5 สวนระดับเมืองหรือมหานคร (City Parks) สวนระดับนี้ มีเนื้ อที่
ตั้งแต่ 500-1,500 ไร่ กิจกรรมในสวนเน้นไปทางนันทนาการ ที่ออกกําลัง (active recreation) เน้น
กิจกรรมที่สนุ กสนามตื่นเต้นมีลานกว้างสําหรับจัดงานประเพณี ผูใ้ ช้บริการจะเดินทางมาจาก
ทัว่ ทิศทาง รัศมีการให้บริการ 5-10 กิโลเมตร
6) ระดับที่ 6 สวนระดับภาค (Regional Parks) สวนระดับนี้ เป็ นระดับสูงสุดของ
สวนสาธารณะ มีพื้นที่หลายพันไร่ขึ้นไป จะมีลกั ษณะพิเศษเช่น บึงนํ้า แอ่งนํ้า แม่น้ํา ต้นไม้ ป่ า
เขา สวนระดับภาคนี้ ให้บริการประชาชนทั้งหมดในเขตเมืองและพื้ นที่ใกล้เคียงเขตอิทธิพลเมือง
2.3.3 ลักษณะและหน้าทีข่ องสวนสาธารณะที่ดี
จากลักษณะการวางแผนจัดการพื้ นที่เพื่อนั นทนาการในชุ มชนหนึ่ งๆ นั้ นควร
ต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จริงที่จะเกิดขึ้ น ซึ่งจะได้จากการวิเคราะห์ลกั ษณะของกลุ่ม
ผูใ้ ช้ โดยต้องให้ความสําคัญในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างในเรื่องของการใช้สอย สุนทรียภาพ
และการลงทุ น ด้ว ย ซึ่ ง ทั้ง นี้ หากต้อ งการพิ จ ารณาพื้ นที่ ส าธารณะดัง กล่ า วอย่ า งกรณี ข อง
สวนสาธารณะ จะพบว่าลักษณะและหน้าที่ที่ดีของสวนควรจะต้องสามารถตอบสนองในเรื่อง
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง Rutledge (1986) ศึกษาไว้ดงั นี้ (มานิ ต หวังธรรมเกื้ อ, 2544 : 1012)
1) ความสัมพันธ์ของแต่ละพื้ นที่ควรจะมีความสัมพันธ์กนั อย่างเหมาะสมซึ่งกัน
และกัน เช่น พื้ นที่ พกั ผ่ อนกับพื้ นที่ออกกําลังกาย ซึ่งตรงกับข้อพิจารณาด้านการใช้พื้นที่เพื่อ
กิจกรรมในสวนสาธารณะ ของนิ ลุบล คล่องเวสสะ (2543) ซึ่งพบว่า การวางแผนแบ่งส่วนการใช้
ที่ ดิ น (Zoning) และการสัญ จร (Circulation) โดยการแบ่ ง ส่ว นการใช้ที่ ดิ น ที่ ดี จ ะทํา ให้มี ก าร
กระจายกิจกรรมได้เหมาะสม ป้องกันการขัดแย้งระหว่างกิจกรรม สามารถใช้ศกั ยภาพของที่ดิน
ได้เต็มที่และช่วยให้ผูใ้ ช้เข้าสู่แต่ละส่วนของโครงการได้ดี ขณะที่การวางระบบสัญจรที่ดีช่วยให้
ผูใ้ ช้เข้าสู่แต่ละส่วนของโครงการได้ดี ขณะที่การวางระบบสัญจรที่ดีช่วยให้ผูใ้ ช้เข้าสู่กิจกรรมได้
โดยสะดวก และไม่รสู ้ ึกสับสนหลงทิศทางในขณะอยูใ่ นพื้ นที่
2) ต้องมีปริมาณ หรือความพอเพียงของส่วนใช้สอย หรืออุปกรณ์ที่พอเพียง
เช่ น ควรมีก ารจัด เตรี ย มพื้ นที่ ส นามกี ฬ า มีก ารจัด เตรี ย มเครื่ อ งเล่ น รวมถึ ง อุ ป กรณ์ต่ า งๆ
ภายในสวนให้เกิดความพอเพียง โดยการพิจารณา ขนาด สัดส่วน และพอเพียงนั้น ต้องให้สอด
คล้อเหมาะสมกับปริมาณคน และลักษณะของกิจกรรม (นิลุบล คลองเวสสะ, 2543) การใช้งาน
ในสวนสาธารณะมีองค์ประกอบสําคัญคือ คน จํานวน ความต้องการของแต่ละกิจกรรม และ
ลักษณะขนาดอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ในกิจกรรม
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3) การออกแบบต้องสามารถรองรับคนได้ทุกกลุ่ม ทั้งนี้ หมายถึงทุกเพศ ทุกวัย
หรือสถานภาพทั้งส่วนบุคคลและสังคม
4) คํานึ งถึงลักษณะความเป็ นส่วนตัว (Privacy) ของผูท้ ี่เข้ามาพักผ่อนแบบผ่อน
คลาย เพราะโดยหลักการโดยทัว่ ไปแล้ว ธรรมชาติของคนมักต้องการพื้ นที่ส่วนบุคคล (Personal
Space) เพื่อใช้สาํ หรับพักผ่อน
5) ควรมีความสัมพันธ์ระหว่างพื้ นที่ที่จะใช้สภาพพื้ นที่เดิม หรือสภาพพื้ นที่ที่จะ
ใช้ประโยชน์อื่นๆ นัน่ หมายถึง การผสานหรือสอดคล้อง และคํานึ งถึงสภาพพื้ นที่เดิม
6) คํานึ งถึงความสัมพันธ์ระหว่างสวนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ควรที่จะให้
สวนเกิดความตัดขาดจากสภาพแวดล้อม หรือสภาพอาคารที่มีลกั ษณะวุ่นวาย และสร้างความ
ต่อเนื่ องกับอาคารหรือสภาพที่ที่มีคุณค่า เพื่อให้เกิดความรูส้ ึกที่ดี
7) การออกแบบต้องก่อให้ผใู้ ช้เกิดความประทับ และความทรงจําที่ดีต่อสถานที่
ภายในสวน คือให้ผใู ้ ช้เกิดความรูส้ ึกที่ดี หรือจดจําลักษณะหรือบรรยากาศที่เด่นชัดภายในสวน
ได้
8) คํานึ งถึงปั จจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความรูส้ ึกที่ดีต่อการใช้สวน เช่น ลักษณะ
ส่วนบุคคล สังคมของผูใ้ ช้ ความสวยงาม บรรยากาศในสวน ทัศนคติที่มีต่อสวนในด้านความ
สะอาดความเป็ นระเบียบเรียบร้อย ความหนาแน่ นของผูใ้ ช้สวนสาธารณะ ความรูส้ ึกปลอดภัย
ภายในสวน ซึ่งคํานึ งถึงความปลอดภัยของผูใ้ ช้ และคํานึ งถึงสภาพอากาศและมลภาวะสภาพ
อากาศในพื้ นที่ของสวนสาธารณะควรให้อยู่ในสภาวะน่ าสบาย ซึ่งได้แก่เรื่องของแดด ลม และ
ความร้อน สวนสาธารณะควรจัดพื้ นที่ให้ประกอบด้วยพื้ นที่มืด (Shade) และพื้ นที่สว่าง (Light)
ให้เหมาะสม
9) พิจารณาการวางผังออกแบบพื้ นที่ใช้สอยกับพฤติกรรม โดยต้องมีการจัด
พื้ นที่ให้เกิดความเหมาะสมของแต่ละพื้ นที่ใช้งาน (Used Areas) โดยเน้นความสอดคล้องระหว่าง
พฤติกรรมของผูใ้ ช้กบั การจัดรูปแบบของกิจกรรมภายในสวน ซึ่งคือการจัดการกับสภาพที่เกิด
ของกิจกรรม (Setting) (นิ ลุบล คล่องเวสสะ, 2543)
10) การกระจายตัวของพื้ นที่ใช้สอย การออกแบบสวนควรจะวางผังให้พื้นที่ใช้
สอยประเภทสนามกีฬา หรื อพื้ นที่ ออกกําลังกายแยกออกมาเป็ นสัดส่วน จากพื้ นที่ เพื่อการ
พักผ่อน เพื่อให้เหมาะสมต่อพฤติกรรมของผูใ้ ช้พนที
ื้ ่
2.3.5 สวนสาธารณะที่ประสบความสําเร็จในต่างประเทศ
จากข้อมูลของ องค์กร PROJECT for PUBLIC SPACES (PPS.) (เข้าถึงได้จาก :
http://www.pps.org/info/newsletter/september2004/september2004_best_worst, 21 กันยายน
2552) ได้ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนสาธารณะที่ประสบความสําเร็จในการใช้พื้นที่ใน
ประเทศต่างๆ โดยที่ผวู ้ จิ ยั ได้ยกตัวอย่างสวนสาธารณะที่ PPS. ได้วเิ คราะห์การใช้สวนสาธารณะ
เหล่าถึงได้ประสพความสําเร็จ ดังต่อไปนี้
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1) Central Park ประเทศสหรัฐอเมริกา
Central Park เป็ นสวนสาธารณะที่ เป็ นต้นแบบที่ มีอิทธิผลต่ อการ
ออกแบบสวนสาธารณะต่ างๆ ในปั จจุบัน โดยออกแบบเพื่อรองรับประชาชนของเมือง New
York โดยมีลกั ษณะที่โดดเด่นดังนี้ มีการแยกของระบบการสัญจรการเข้าถึงภายในสวน ทั้ง
ระบบทางสัญจรทางเดิ นเท้า ที่ สามารถเดิ นทางเข้าถึ งพื้ นที่ ได้สะดวกเพื่ อเข้า ไปยังจุ ดหมาย
ปลายทางที่มีกิจกรรมที่รองรับอยู่ภายในพื้ นที่ และระบบทางสัญจรของการยานพาหนะที่แยก
ออกจากระบบทางสัญจรทางเดินเท้า นอกจากนี้ ยังปั จจัยอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมการใช้พื้นที่ เช่น มี
ความร่มรื่นของไม้ขนาดใหญ่ที่เลียนแบบธรรมชาติ ที่เป็ นรวบรวมนกสายพันธุต์ ่างๆ การดูแล
รักษาที่ ดี และมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เป็ นทั้งแหล่งศึ กษาต่างๆ กับมีกิจกรรมการค้าขาย
ภายในพื้ นที่
2) Jardin des Tuileries ประเทศฝรัง่ เศส
ในปั จจุบนั Jardin des Tuileries เป็ นสวนสาธารณะที่มีการปรับปรุงให้มี
คุ ณภาพและมีเสน่ ห์มากขึ้ น เช่ น การสร้างนํ้ าพุ ประติ มากรรม ร้านอาหาร เพื่อเป็ นแหล่ ง
สําหรับการพบปะสังสรรค์ของประชาชน โดยเป็ นสวนสาธารณะที่เดินทางเข้าถึงได้ง่ายเพราะ
ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และสามารถเดินทางได้รูปแบบการเดินทางทั้ง รถไฟฟ้ าใต้ดิน รถโดยสาร
ประจําทาง จึงเป็ นจุดนัดพบปะของ เพื่อน ครอบครัว ที่มีชื่อเสียง
3) Parc Guell ประเทศสเปน
เป็ นสวนสาธารณะที่มีการออกแบบที่สวยงามทั้งการใช้วสั ดุตกแต่ง และการจัด
วางต้นไม้ จึงทําให้เป็ นสถานที่ที่ดีแห่งหนึ่ งในการใช้ทาํ กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเดินเล่น
การนัง่ ชมผูอ้ ื่นทํากิจกรรม การรับประทานอาหาร
4) St. James’s Park ประเทศอังกฤษ
เป็ นสวนสาธารณะที่เหมาะสมแก่การพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางของ
วุน่ วายของเมือง ซึ่งตั้งอยูต่ รงกลางระหว่าง พระราชวัง Buckingham และ ปราสาท Whitehall จึง
ทําให้เกิดมุมมองที่สวยงามและแสดงถึงจิตวิญญาณของพื้ นที่ กับเป็ นสวนสาธารณะที่ไม่ใกล้ไม่
ไกลจากใจกลางเมือง London
5) Kungstradgarden ประเทศสวีเดน
เป็ นสวนสาธารณะที่ต้งั อยู่ใจกลางเมือง ซึ่งเป็ นสวนสาธารณะที่มีการ
ใช้พื้นที่เพื่อการรองรับการทํากิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายทุกช่วงฤดูกาล เช่น การกางเต็ นท์
เวทีจดั กิจกรรมต่างๆ ร้านอาหาร ทําให้เป็ นสถานที่ในการทํากิจกรรมต่างของประชาชนตลอดปี
จากการยกตัว อย่า งของสวนสาธารณะที่ ป ระสบความสํา เร็ จ สามารถสรุ ป
ประเด็ น ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ที่ ทํ า ให้ส วนสาธารณะดั ง กล่ า วเป็ นสวนสาธารณะที่ ดี ต่ อ เมื อ ง
ประกอบด้วยปั จจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังต่อไปนี้
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1) การเข้าถึงและการเชื่อมต่อ การเข้าถึงเป็ นปั จจัยที่ ความสําคัญของการ
ส่งเสริมการเข้าถึงพื้ นที่ โดยเฉพาะพื้ นที่อย่างยิ่งถ้าพื้ นที่สวนสาธารณะนั้ นตั้งอยู่ใจกลางเมือง
ไม่วา่ จะเป็ นเส้นทางของถนนสายต่างๆ และระบบขนส่งต่างๆ รวมถึงทางเดินเท้าที่จะนําเข้าถึง
พื้ นที่ของสวนสาธารณะ
2) ความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ที่ดี การสร้างหรือการออกแบบตกต่าง
ภายในพื้ นที่สวนสาธารณะนั้ น มีผลต่อการเข้าไปใช้พื้นที่ ไม่ว่าจะเป็ นความร่มรื่นของต้นไม้
ความสวยงามของสีสนั ของดอกไม้ จะทําให้เกิดความรูผ้ ่อนคลายและสบายตาของผูค้ นที่เข้าไป
ใช้ในพื้ นที่
3) ผูใ้ ช้และกิจกรรมที่เกิดขึ้ น การสร้างกิจกรรมต่างๆ ในพื้ นที่สวนสาธารณะ
เป็ นปั จจัยที่จะส่งเสริมและสามารถดึงดูดให้ผูค้ นเข้าไปใช้พื้นที่ ยิ่งมีกิจกรรมมากเท่าไหร่ ยิ่งทํา
ให้มีคนเข้าไปใช้พนที
ื้ ่ภายในสวนสาธารณะมากเท่านั้น
4) การเป็ นศูนย์กลางของสังคม เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่ส่งผลต่อการเข้าไปใช้พื้นที่
เช่น เป็ นพบปะของประชาชน เป็ นที่นัดพบ เป็ นที่ ทํากิจกรรมต่างๆ เป็ นที่แลกเปลี่ ยนสินค้า
ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ ทําให้เกิดชีวติ ชีวาและสร้างสีสนั ให้แก่พื้นที่
2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะ
2.4.1 ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเลือกกิจกรรมนันทนาการ
การเลื อ กกิ จ กรรมนั น ทนาการมี ส่ ว นสัม พัน ธ์เ ป็ นอย่ า งยิ่ ง กับ ภู มิ ห ลัง ทาง
จิตวิทยาของมนุ ษย์ ซึ่งอาจจําแนกพื้ นฐานความแตกต่างออกเป็ นดังนี้ (นิ ลุบล คล่องเวสสะ,
2551 : 34-37)
1) วัย ความแตกต่างเรื่องวัยเป็ นความแตกต่างที่สามารถสังเกตพฤติกรรม
ได้มากที่สุด ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปได้ดงั นี้
(1) วัยเด็ กเล็ก มีความสามารถในเชิงร่างกายน้อยมาก เดินและวิ่งได้
เตาะแตะ มี ค วามเร็ ว ในการเคลื่ อ นไหวจํา กัด มี ค วามมัน่ ใจอยู่ใ นขอบเขตจํา กัด ต้อ งการ
ความรูส้ ึกปลอดภัยสูง เช่น หากอยูล่ าํ พังต้องอยูใ่ นบริเวณที่คุน้ เคย หากอยูน่ อกบริเวณที่คุน้ เคย
ต้องมีผูค้ ุ น้ เคยอยู่ในสายตา มีสมาธิส้นั มาก มีความสนใจอยากรูอ้ ยากเห็นสูงในสิ่งรอบๆ ตัว
และมีความพยายามในการฝึ กฝนการควบคุมร่างกายและสภาพแวดล้อมตามศักยภาพของตน
(2) วัยเด็กโต เริ่มสนใจในเรื่องสังคมภายในวงที่จาํ กัด มีเพื่อนเล่นใน
วัยเดียวกัน ชอบเล่นเป็ นกลุ่ม ชอบการผจญภัยที่ทา้ ทายเท่าที่วยั ของตนจะทําได้ มีความอยากรู ้
อยากเห็นสูง
(3) วัยรุ่น มีความสนใจเฉพาะและมีโลกของตนเอง ต้องการความเป็ น
ตัวของตัวเอง และในขณะเดียวกันก็ตอ้ งการการยอมรับในกลุ่มเพื่อนฝูง ออกห่างจากผูใ้ หญ่ เริ่ม
สนใจกับการศึ กษาอย่างจริงและตระหนั กถึงความสําคัญของการศึกษาต่ออนาคต เริ่มนึ กถึง
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อนาคตของตนเองอย่างจริงจังมากกว่าแต่ก่อน มีความสนใจเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไปตาม
กลุ่มเพื่อนและความลักษณะนิ สยั มีความรวดเร็วในการความคิดและการเคลื่อนไหว
(4) วัยทํางานตอนต้น มีชีวิตที่มีเวลากําหนด มีระเบียบในชีวิตมากขึ้ น
มีสิ่งที่ตอ้ งรับผิ ดชอบมากขึ้ น มีความเครียดมากขึ้ น เพื่อนยังคงมีความสําคัญแต่น้อยกว่าช่วง
วัยรุ่น และอาจเป็ นช่วงของการเริ่มสร้างครอบครัว สร้างฐานะ หากมีพื้นฐานทางการกีฬาจะ
ยังคงเล่นกีฬาอยู่ ต้องการเป็ นที่ยอมรับของสังคม
(5) วัยทํางาน คล้ายกับช่วงทํางานตอนต้น ตาอาจมีภาระในครอบครัว
มากขึ้ น เป็ นช่วงของการใช้เวลากับครอบครัว ช่วงนี้ จะมีความแตกต่างกันในการใช้ชีวิตระหว่าง
กลุ่มชนชั้นที่แตกต่างกัน
(6) วัยผูใ้ หญ่ ถึง วัยชรา มีความช้ามากขึ้ น ต้องการความสันโดษมาก
ขึ้ น ในขณะเดี ยวกัน ยิ่งมีอายุ มากขึ้ นจนถึงวัยชรา จะกลับมาต้องการความรูส้ ึกปลอดภัยสูง
เช่นเดียวกับวัยเด็กเล็ก ต้องการความเอาใจใส่ ต้องการเพื่อน มีเวลาว่างมากขึ้ น
2) เพศ ความแตกต่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ จะพบว่าเพศหญิงเข้ามาใช้สวนสาธารณะ
น้อยกว่าเพศชายและกิจกรรมที่ทาํ จะเป็ นเน้นการพบปะพูดคุยมากกกว่าการเล่นกีฬา ส่วนผูใ้ ช้ที่
มีลกั ษณะการมาใช้คนเดียวนั้นเพศชายจะมีมากกว่าเพศหญิงที่มาสวนสาธารณะคนเดียว
3) ประสบการณ์ การเลือกทํากิจกรรมนันทนาการของบุคคลบางอย่างจะขึ้ นอยู่
กับประสบการณ์และการฝึ กฝน ดังนั้ นการคาดเดากิจกรรมนันทนาการที่บุคคลจะเลือกทําใน
ยามว่างอาจคาดเดามาจากประสบการณ์ที่บุคคลนั้นๆ มีอยูใ่ นส่วนหนึ่ ง
4) พื้ นฐานที่แตกต่างกันในด้านความต้องการ ผลต่อการทําเลือกทํากิจกรรม
นั นทนาการในเวลาว่างด้วย ความต้องการในเชิงจิตวิทยาของมนุ ษย์ในแต่ละบุคคลและแต่ละ
กลุ่มคน ควรดูภาพรวมของประชากรเป้าหมาย หากลักษณะของประชากรเป้าหมายมีความ
ชัด เจนก็ จ ะเป็ นการง่ า ยที่ ค าดการณ์ ถึ ง สิ่ ง ที่ ค นเหล่ า นั้ น ต้อ งการในกิ จ กรรมและสถานที่
นันทนาการ
5) ลักษณะนิ สยั เชื่อกันว่าลักษณะนิ สยั ของบุคคลจะมีส่วนในการเลือกในการ
เลือกกิจกรรมนั นทนาการด้วย ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่า เกมและกีฬาที่ เป็ นนิ ยมในแต่ละชาติ
อาจจะบอกถึงลักษณะนิ สยั ส่วนใหญ่ของคนในชาติน้ันๆ
6) กระแสความนิ ยม ลักษณะการดําเนิ นชีวติ ของมนุ ษย์ซึ่งมีการเปลี่ยนไปในแต่
ละยุคสมัย เป็ นปรากฏการณ์ของความนิ ยมของแต่ละยุค การตามกระแสความนิ ยมนั้นเป็ นสิ่ง
ปกติ ของมนุ ษย์ การสร้างสวนสาธารณะเองก็ ตอ้ งดูกระแสความนิ ยมด้วย และตัวสวนเองก็
สามารถเป็ นเครื่องมือที่ใช้สร้างกระแสความนิ ยมได้ดว้ ย
2.4.2 ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้และไม่ใช้สวนสาธารณะ
การเตรี ย มโครงการสวนสาธารณะและพื้ นที่ นั น ทนาการด้ว ยการวางแผน
โปรแกรมที่ดี และออกแบบโดยคํานึ งถึงพฤติกรรมผูใ้ ช้อย่างดีแล้ว ก็ยงั อาจเป็ นไปได้ที่จะไม่มี
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การใช้พื้นที่น้ั นๆ มากเท่าที่ควร สาเหตุของการที่ประชากรเป้าหมายไม้ใช้สวนสาธารณะและ
พื้ นที่นันทนาการเหล่านั้นอาจเนื่ องมาจาก (นิ ลุบล คล่องเวสสะ, 2551 : 141-151)
1) การเข้าถึงและการเดินทางถึงสวนสาธารณะ สวนสาธารณะแต่ละแห่งมี
ขอบเขตพื้ นที่บริการของตัวเอง ซึ่งจะระบุได้จากระยะการเดินทางภายในเวลาที่ผูใ้ ช้ยอมรับเพื่อ
ไปทํากิจกรรมนั้ นๆ ทั้งนี้ นอกเหนื อจากระยะเวลาที่ ใช้ในการเดิ นทางแล้ว ความสะดวกของ
เส้นทางและลักษณะบรรยากาศของเส้นทางมีส่วนช่วยเพิ่มหรือลดขอบเขตพื้ นที่บริการของสวน
ด้วย ดังนั้ นกรณี ที่สวนสาธารณะบางแห่งมีผูใ้ ช้น้อยกว่าที่ ควรจะเป็ น ก็อาจจะเป็ นด้วยเรื่ อง
อุปสรรค และความไม่สะดวกของเส้นทางที่จะใช้ในการมาสวนสาธารณะนั้นๆ เป็ นการประการ
หนึ่ งก็ได้
2) ความไม่รวู ้ า่ มีอะไรน่ าสนใจในสวนสาธารณะนั้น อาจเป็ นเรื่องแปลกถ้าคนที่
อยู่ในพื้ นที่ไม่รูจ้ กั สวนสาธารณะ หรือสถานที่ที่ใช้พกั ผ่อนได้อยู่ในย่านใกล้บา้ น โดยที่ผูอ้ ยู่ใน
แถบนั้นไม่ทราบว่ามีสถานที่น้ันๆ อยูท่ าํ ให้มีผใู้ ช้สวนสาธารณะนั้นๆ น้อยกว่าที่ควรจะเป็ นหรือ
บางกรณี อ าจทราบว่า มี ส วนสาธารณะนั้ นอยู่ แต่ ไม่ท ราบว่า สวนสาธารณะแห่งนั้ นมีค วาม
น่ าสนใจเพียงใด จึงไม่เกิดความสนใจเพียงใด จึงไม่เกิดความสนใจที่จะไป
3) กิจกรรมที่เกิดขึ้ นภายในสวน เป้าหมายหลักของสวนสาธารณะคือ เป็ นพื้ นที่
พัก ผ่ อ นหย่อ นใจและรับ อากาศบริ สุ ท ธิ์ ข องผู้ใ ช้ ความต้อ งการการพัก ผ่ อ นของคนมี ค วาม
แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความชอบเฉพาะตัว รูปแบบของสวนสาธารณะจึงควรมีลกั ษณะที่มา
จากความต้องการของผูใ้ ช้และมีความหลากหลายของกิจกรรมในปั จจุบนั มีความเปลี่ยนแปลงไป
เนื่ องจากวิถีชีวิตของคนเปลี่ ยนไป กิ จกรรมที่ มีในสวนจึงมีส่วนช่วยให้บรรยากาศของสวนมี
ชีวติ ชีวาสําหรับผูใ้ ช้และมีส่วนช่วยในการดึงดูดผูใ้ ช้ในสวน
4) ความทรุ ดโทรมของพื้ นที่ สวนสาธารณะหลายแห่งมีความทรุ ดโทรม
เนื่ องจากขาดการดูแลในระยะยาว เครื่องเล่นภายในสนามเด็ กเล่นที่ ขาดการดูแลทําให้เกิด
อันตรายต่อเด็กที่มาใช้ได้ ความทรุดโทรมส่งผลต่อจํานวนของผูใ้ ช้ทาํ ให้ลดน้อยลง เมื่อไม่มีผใู้ ช้
สวนจึงมักเป็ นที่อาศัยของคนจรจัดและกลายเป็ นแหล่งมัว่ สุมของอาชญากรรม ปั ญหาไม้ได้มี
เพียงความไม่สวยงามของสถานที่แต่มีผลต่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้ดว้ ย
5) ความปลอดภัย สวนสาธารณะที่คนสามารถเข้าออกได้อย่างอิสระจะทําให้
ผูใ้ ช้เกิดความรูส้ ึกไม่ปลอดภัยเนื่ องจากในอดี ตสวนสาธารณะเป็ นสถานที่ ที่เกิดอันตรายขึ้ น
เสมอ ดังนั้ น การออกแบบสวนในปั จจุ บัน จึงมี ค วามคํา นึ ง ถึ ง ความปลอดภัยเพื่ อ ให้ผูใ้ ช้เกิ ด
ภาพพจน์ ที่ดีต่อสวนโดยการลดจุดที่ลบั สายตาภายในสวน การเดินตรวจตราดูแลบริเวณสวน
ของเจ้าหน้าที่ ควบคุมให้มีทางเข้า-ออกที่จาํ กัด การให้แสงสว่างที่เพียงพอกับผูใ้ ช้ภายในสวน
6) ความน่ าสนใจ ความดึงดูด การสร้างความน่ าสนใจและความดึงดูดใจของ
สวนสาธารณะ ไม้ไ ด้เ กิ ด จากการเน้น ที่ ส่ ว นประกอบและรูป แบบของสวนเท่ า นั้ น แต่ อ ยู่ที่
กิจกรรมที่น่าสนใจรวมทั้งการประชาสัมพันธ์และการจูงใจ (Promote) ด้วยการสร้างพื้ นฐานและ
ลักษณะนิ สยั ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้ นกับผูใ้ ช้ เช่น สนับสนุ นให้เยาวชนเล่นกีฬาในเวลาว่าง ส่งเสริมให้มี
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กิจกรรมออกกําลังกายสําหรับวัยทํางานเพิ่มขึ้ นภายในสวน ได้แก่ การเต้นแอโรบิก ออกกําลัง
ภายในสวนสุขภาพ ซึ่งมีส่วนช่วยคนเข้ามาใช้สวนในเวลาว่างมากขึ้ นช่วยให้ค่านิ ยมของคนที่มี
ต่อสวนเปลี่ยนไป รูปแบบของสวนก็มีผลต่อจํานวนของผูใ้ ช้ดว้ ย สวนที่มีความสวยงามน่ าใช้ทาํ
ให้เกิดความรูส้ ึกอยากกลับมาใช้อีก มักมาจากลักษณะพื้ นที่ สวนที่มีความสว่าง ความสดชื่น
ความเคลื่อนไหว และอื่นๆ รวมกันอย่างได้สดั ส่วน
7) ขนาดและรูปร่างของสวน จากการศึกษาของ Marcus & Francis (1990)
พบว่าสวนที่มีสดั ส่วนแคบยาวหรือโล่งกว้างเกินไปจะมีผลต่อการใช้พื้นที่ของสวน โดยสัดส่วนที่
แคบอาจสร้างความรูส้ ึกอึดอัดต่อการใช้ ก่อให้เกิดความรูส้ ึกไม่สามารถหาตําแหน่ งที่ปลอดภัย
ได้ ขณะพื้ นที่โล่งกว้างมากก็จะมีลกั ษณะไม่เหมาะสมกับกิจกรรมทัว่ ไป ซึ่งสัดส่วนและตําแหน่ ง
ของการเข้าถึงมีความสัมพันธ์กบั ความสบายใจของผูใ้ ช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรูส้ ึกปลอดภัยของ
ผูใ้ ช้ดว้ ย
8) ด้านการถือครองพื้ นที่ของบุคคล สวนสาธารณะมีจุดมุ่งหมายให้คนทัว่ ไปใช้
โดยไม่เจาะจงกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง และไม่ประสงค์จะให้ใครมายึดครองบางส่วนใช้อย่าง
ถาวร โดยมีการยึดครองพื้ นที่ อย่างถาวรของผูท้ ี่ อาศัยในเขตติ ดต่อกันกับสวน เช่น นํ าเก้าอี้
ส่วนตัวมาตั้ง การนําผ้ามาตากเป็ นประจํา ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ ทําให้เกิดปั ญหาคือทําให้บุคคลอื่นๆ
เกิดความไม่อยากจะเข้าไปใช้สวนสาธารณะนั้นๆ เนื่ องจากมีความรูส้ ึกว่าสวนแห่งนั้นมีเจ้าของ
เป็ นส่วนๆ ไป
2.5 งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
1) สาลิ นี ภวายน (2540) ศึ ก ษาเรื่ อ งขี ด ความสามารถทางสั ง คมของ
สวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษากรณี สวนลุมพินี พบว่า ระดับความหนาแน่ นของ
สวนลุมพินีเท่ากับ 18.77 ตารางเมตรต่อคน ระดับความหนาแน่ นที่ผูเ้ ข้ามาใช้บริการเริ่มไม่
พอใจเท่ากับ 12.51 ตารางเมตรต่อคน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสวนลุมพินีในระดับปาน
กลางและถึงแม้ว่าผูเ้ ขามาใช้บริการส่วนใหญ่จะพึงพอใจกับระดับความหนาแน่ นในปั จจุบนั แต่
ผูว้ ิจยั ก็ แนะนํ าว่าควรมีการควบคุ มระดับความหนาแน่ นของสวนลุ มพินี โดยการขยายพื้ นที่
สวนสาธารณะให้มี ข นาดใหญ่ ขึ้ นมี ก ารสร้า งสวนสาธารณะเพิ่ ม ขึ้ น และนํ า พื้ นที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้
ประโยชน์มาจัดทําเป็ นสวนสาธารณะเพื่อกระจายความหนาแน่ นของประชากรที่มาใช้บริการ
2) วิ ม ลสิ ท ธิ์ หรยางกู ร และนิ ลุ บ ล คล่ อ งเวสสะ (2542) ศึ ก ษาพฤติ ก รรม
นั นทนาการกับสภาพการใช้พื้นที่สาธารณะภายในชุมชนอยู่อาศัยการเคหะแห่งชาติ เป็ นการ
วิจยั ที่ศึกษาถึงลักษณะการใช้พื้นที่สวนสาธารณะภายในชุมชนต่างๆ ของการเคหะ ซึ่งสามารถ
นํามาสรุปแนวทางในการออกแบบและวางผังดังนี้
- การกระจายตัวของสวนมีการกระจายตัวไปทัว่ โครงการ ระยะห่างที่พกั อาศัย
กับสวนสาธารณะต่างๆ ไม่ควรเกิน 300 เมตร
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- ความหลากหลายของขนาดพื้ นที่ ควรออกแบบให้มีขนาดใหญ่ 1 แห่งอยู่
บริเวณกลางๆ พื้ นที่ชุมชนมีขนาดเพียงพอที่จะสามารถเล่นกีฬาเป็ นกลุ่มย่อยๆ เช่น ฟุตบอล
และไม่รบกวนผูใ้ ช้อื่นที่จะทํากิจกรรมเดินเล่น นัง่ เล่น พักผ่อน และจัดให้มีสวนสาธารณะขนาด
เล็กที่เหมาะกับการนัง่ เล่น พักผ่อนที่ไม่ตอ้ งการพื้ นที่มากนัก กระจายตัวอยูท่ วั ่ ไป
- การเข้าถึ งได้ง่าย พบว่าไม่ควรอยู่ในตําแหน่ งที่ ลึกเกินไป และไม่ตอ้ งผ่ าน
อุปสรรคต่างๆ เช่น ถนนหลัก ทีมีการจราจรมาก หรือมีทางเข้าที่วกวน เป็ นต้น
- ความรูส้ ึกปลอดภัย โดยให้สามารถเข้า-ออกจากพื้ นที่ ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย ไม่อยูใ่ นที่ลบั ตาม มีการติดตั้งไฟฟ้ าแสงสว่างอย่างเพียงพอ
ชุมชนแต่ละแห่งมีการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่แตกต่างกันในแต่ละพื้ นที่ จึงควร
ออกแบบให้สอดคล้องกับกิจกรรมมนพื้ นที่ๆ เช่น สวนสาธารณะที่มีกิจกรรมนั ง่ เล่น พักผ่อน
มาก ก็ ควรจัดให้มี มา้ นั ่งเพิ่มขึ้ น เป็ นต้น และควรจะกําหนดจากการศึ กษาความต้องการที่
แท้จริงของแต่ละชุมชน
3) มานิ ต หวังธรรมเกื้ อ (2544) ศึกษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทศั น์กบั พฤติกรรม
ของผูใ้ ช้สวนสาธารณะระดับชุ มชน พบว่า ลัก ษณะการใช้พื้นที่ ของผูใ้ ช้สวนแต่ ละกลุ่ มวัย มี
ช่วงเวลาและชนิ ดกิจกรรมที่แตกต่างกัน และกลุ่มผูใ้ ช้ในวันธรรมดาจะเป็ นคนละกลุ่มกับผูใ้ ช้ใน
วันหยุด ผลการศึกษาในส่วนปั จจัยทางกายภาพที่มีผลต่อพฤติ กรรมการใช้พบว่าสภาพที่เกิด
ของกิจกรรมและเงื่อนไขของพื้ นที่ ที่สําคัญ ได้แก่ การเป็ นสนามหญ้า เนิ นหญ้า ลานพื้ นแข็ง
ริมนํ้ า เส้นทางวิ่ง เป็ นต้น และสามารถสรุ ปได้ว่า สภาพความสมบูรณ์ของสวน ความร่มรื่น
ส่วนประกอบสวน และองค์ประกอบธรรมชาติรวมทั้งลักษณะการมาใช้ กิจกรรมที่ผูใ้ ช้นิยม และ
ความพอใจต่อการใช้สวน เป็ นขอที่ควรพิจารณาถึงลักษณะร่วมที่ผใู้ ช้สวนใหญ่ตอ้ งการ
4) นิ ธิวดี ทองป้อง (2546) ศึกษาพฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะที่เป็ นผลจาก
ผลจากสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ ของสวน ในเขตเทศบาลขอนแก่น พบว่าประเด็นหลักๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะที่จะมีผลต่อการใช้-ไม่ใช้ จําแนกได้เป็ น 3 ประเด็กหลัก คือ ลักษณะ
พื้ นที่กิจกรรม (Place & Space) ได้แก่ ที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่ผูใ้ ช้ตอ้ งการ สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับกิจกรรมนั้ นๆ ทั้งด้านสภาพอากาศและบรรยากาศโดยที่ “คน” เป็ นส่วนหนึ่ งที่
ช่ ว ยเสริ ม สร้า งบรรยากาศให้กิ จ กรรมต่ า งๆ รวมถึ ง ความรู ้สึ ก ปลอดภัย ความสวยงาม
(Aesthetic) ช่วยสร้างความรูส้ ึกผ่อนคลายและความประทับใจมากขึ้ นและ การจัดการดูแลรักษา
(Operation & Maintenance) ได้แก่ การรักษาระบบระเบียบการใช้ การดูแลรักษาความสะอาด
การดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม การอํานวยความสะดวก
เป็ นต้น
2.6 สรุปทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เนื่ องจากในการศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทกับการใช้พื้นที่ทางด้าน
กายภาพภายในสวนลุ ม พิ นี เพื่ อ แนวทางในการปรับ ปรุ ง และพัฒ นาพื้ นที่ ส วนลุ ม พิ นี ให้มี
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ศักยภาพมากยิ่งขึ้ นเพื่อเสริมสร้างความมีคุณค่าทางกายภาพ จึงมีความจําเป็ นต้องทําความ
เข้าใจในนิ ยาม ความหมาย ความสําคัญให้ละเอียด โดยเริ่มทําการศึ กษาแนวความคิ ดและ
นิ ย ามทัว่ ไปของการพัก หย่อ นใจและกิ จ กรรมนั น ทนาการ เป็ นการศึ ก ษาความหมายของ
นั น ทนาการ การเลื อ กกิ จ กรรมนั น ทนาการของแต่ ล ะบุ ค คล และประโยชน์ ข องกิ จ กรรม
นั นทนาการต่อมาเป็ นการศึกษาแนวความคิดพื้ นที่ว่างสาธารณะ เป็ นการศึกษาความหมาย
ของพื้ นที่ ว่ า งสาธารณะ ในมุ ม มองระดั บ เมื อ ง ว่ า มี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งไรต่ อ เมื อ ง ซึ่ ง
สวนสาธารณะเป็ นพื้ นที่ ว่ า งสาธารณะประเภทหนึ่ ง ต่ อ มาเป็ นการศึ ก ษาแนวความคิ ด ที่
เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ เป็ นการศึกษาความหมายและความสําคัญของสวนสาธารณะที่มีต่อ
เมือง และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับกับความต้องการสวนสาธารณะลักษณะของสวนสาธารณะที่ดี
และสุดท้ายคือแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะ เป็ นหลักพฤติกรรมมนุ ษย์
ทัว่ ไปที่แสดงออกโดยธรรมชาติของการใช้พื้นที่โดยมีสภาพแวดล้อมเป็ นปั จจัยสําคัญที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาแนวความคิดต่างๆ และงานวิจยั ที่ขอ้ งสามารถสรุปได้วา่
การที่ จะพิสูจน์ ในเรื่ องบทบาทและรูปแบบการใช้พื้นที่ ในสวนลุมพินีน้ั น จะเป็ นการ
กล่าวถึงในเรื่องปรากฏการณ์ที่เกิดภายในพื้ นที่จากพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มคนที่เข้ามาใช้
พื้ นที่ทวั ่ ไปโดยการทํากิจกรรมการพักผ่อนและกิจกรรมนันทนาการ ที่แตกต่างกันออกไป โดยมี
ช่วงเวลาในการใช้พื้นที่ เป็ นตัวกําหนดซึ่งในพื้ นที่ ที่ศึกษามีการเปิ ด-ปิ ดให้ใช้เป็ นช่วงเวลาที่
แน่ น อนในการให้บ ริ ก าร และมี ข อบเขตที่ ชัด เจนและแน่ น อน โดยผู้ที่ เข้า มาใช้อ าจจะไม่มี
ความสัมพันธ์กนั และไม่สมั พันธ์ก็ได้ ซึ่งการใช้พื้นที่มกั เกิดขึ้ นในบริเวณที่มีการใช้ที่แตกต่างกัน
ออกไปตามสภาพทางกายภาพที่หลายหลากของพื้ นที่ และจะเกิดบนทางวิ่ง-เดิน สนามหญ้า
ลานเอนกประสงค์ อาคารบริ การต่าง ฯลฯ จะมีความซับซ้อนของพื้ นที่ ตามสภาพแวดล้อม
บรรยากาศ โดยมีท้งั กิจกรรมนันทนาการแบบเงียบสงบ และกิจกรรมนันทนาการแบบใช้กาํ ลัง
ปรากฏขึ้ นอย่างหลากหลายแตกต่างกันตลอดทั้งวัน ซึ่งเป็ นบทบาทและรูปแบบการใช้พนที
ื้ ่
เนื่ องจากการใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินีซึ่งมีลกั ษณะเป็ นทางกายภาพ ที่เกิดจากบุคคล
เข้าไปใช้พื้นที่ และทํากิจกรรมนั นทนาการที่หลากหลาย ตลอดในช่วงที่เปิ ดให้บริการทุกวัน
ดังนั้นการใช้แบบสอบถามและการสังเกตการณ์โดยการบันทึกรูปแบบกิจกรรมร่วมกัน โดยทํา
การเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจากคนที่เข้ามาใช้พื้นที่
โดยตรงและการสังเกตการณ์โดยการบันทึกรูปแบบกิจกรรมที่คนเข้ามาใช้ในรูปแบบพฤติกรรม
ที่แสดงออกเป็ นธรรมชาติ เพื่อนํามาข้อมูลทั้งสองวิธีมาวิเคราะห์ เพราะฉะนั้นในการศึกษาครั้ง
นี้ จะมุง่ เน้นไปที่วธิ ีการสํารวจภาคสนามเป็ นสําคัญ และสามารถอธิบายบทบาทและรูปแบบการ
พื้ นที่ได้อย่างชัดเจนมากที่สุด ดังนั้นการศึกษาบทบาทและการใช้พื้นที่ในสวนลุมพินีสามารถ
แบ่งออกเป็ น 2 ด้านในการศึกษา ได้แก่
1) การศึกษาทางด้านบทบาทของพื้ นที่ เป็ นการศึกษาถึงบทบาทของพื้ นที่ที่มี
ต่อบริการโดยรอบของพื้ นที่ สามารถอธิบายถึงบทบาทในระดับต่างๆ เช่น บทบาทที่มีต่อเมือง,
ย่าน, ชุมชน เพราะเหตุใดถึงเข้ามาใช้พื้นที่ และมีประโยชน์ในด้านความคุม้ ค่าในด้านใดบ้าง
หรืออาจจะเป็ นกรณีศึกษาเพื่อให้เห็นลักษณะพื้ นที่ดงั กล่าว เป็ นต้น
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2)
การศึ ก ษาทางด้า นการใช้พื้นที่ เป็ นการศึ ก ษารูป แบบการใช้พื้ นที่
สวนสาธารณะ ดูความหลากหลายของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิด ระยะเวลาในการใช้ ภายในพื้ นที่
ต่างๆ ของกิจกรรม และการเปรียบเทียบสวนสาธารณะที่ดีตอ้ งประกอบด้วยปั จจัยใด จึงส่งผล
ต่อการใช้สวนสาธารณะ โดยได้แบ่งการวิเคราะห์คุณสมบัติการใช้พื้นที่สวนสาธารณะที่ดีโดย
สามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
(1) พื้ นที่สวนสาธารณะที่ดีต่อเมือง โดยวิเคราะห์ทางด้าน กายภาพ
เศรษฐกิ จ และสัง คม เพื่ อ ให้ท ราบถึ ง คุ ณ สมบัติ ร ะดับ เมื อ งและระดับ ภายในพื้ นที่ โดยจะ
วิเคราะห์ว่ามีคุณสมบัติที่ดีของสวนลุมพินีน้ั นตรงกับด้านใด เพื่อโดยเป็ นลักษณะการใช้พื้นที่
มากน้อยเพียงใด ตามคุณ
(2) พื้ นที่ สวนสาธารณะที่ ขาดคุ ณสมบัติ โดยวิเคราะห์ทางด้า น
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติระดับเมืองและระดับภายในพื้ นที่ที่ขาด
หายไปหรื อการใช้พื้นที่ ที่ใช้เอนกประสงค์ที่น้อยลง เพื่อปรับปรุ งคุ ณสมบัติการใช้พื้นที่ สวน
ลุมพินีในปั จจุบนั
จากเหตุผลข้างต้นจึงสามารถสรุปเพื่อสร้างเป็ นกรอบแนวความในการศึกษาใน
เรื่องบทบาทและการใช้พื้นที่ได้ดงั นี้
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แผนภูมิ 2.1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงบรรยาย (Descriptive Research) กับการศึกษาเชิง
สํารวจ (Survey Research) โดยเป็ นการศึกษาค้นคว้าในเรื่องบทบาทและการใช้พื้นที่ในสวน
ลุมพินี กรุงเทพมหานคร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพการใช้งานของพื้ นที่ปัจจุบนั ปั จจัยทาง
กายภาพของสวนที่มีผลต่อบทบาทการใช้พื้นที่ ซึ่งจะศึกษาถึงลักษณะของพื้ นที่ว่ามีการใช้มาก
น้ อ ยเพี ย งใดในแต่ ล ะช่ ว งเวลากับ เหตุ ผ ลในการใช้พื้ นที่ โดยสัง เกตการณ์จ ากรูป แบบของ
พฤติกรรมการทํากิจกรรมของผูใ้ ช้พื้นที่ในสวนลุมพินี รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบของสวน
ลุมพินี ที่เอื้ ออํานวยต่อพฤติกรรมการใช้พนที
ื้ ่ โดยมีลาํ ดับการศึกษาวิจยั ดังต่อไปนี้
3.1 พื้ นที่ศึกษา
พื้ นที่ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ง นี้ คื อ สวนลุ ม พิ นี ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ที่ แ ขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วัน
กรุ ง เทพมหานครเป็ นสวนสาธารณะที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ที่ ย าวนาน และนั บ ได้ว่ า เป็ น
สวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย สวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ โดยมีพื้นที่รวม 360 ไร่
จัดเป็ นสวนสาธารณะระดับเมือง (City Park) ตั้งอยู่ในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร ในพื้ นที่
เศรษฐกิจหลักใจกลางเมืองและล้อมรอบด้วยย่านพาณิชยกรรมที่สาํ คัญของกรุงเทพมหานคร
เปิ ดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 4.30 น. – 21.00 น.หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบดูแลคือ สวนลุมพินี
สํานักงานสวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
3.2 การศึกษาข้อมูลการสํารวจ
3.2.1 ประชากรเป้าหมาย
คื อ กลุ่ มผูท้ ี่ มาใช้พื้นที่ ในสวนลุ มพินี โดยแบ่งออกเป็ นช่วงวัย ต่ า งๆ ในการ
บัน ทึ ก รูป แบบกิ จ กรรม เพื่ อ สามารถระบุ ก ลุ่ ม ผู้ใ ช้ไ ด้อ ย่ า งชัด เจน ประกอบด้ว ย 4 ช่ ว งวัย
ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 วัยเด็กมีอายุระหว่าง 6-12 ปี ช่วงที่ 2 วัยนักเรียน/นักศึกษามีอายุระหว่าง
13-22 ปี ช่วงที่ 3 วัยทํางานมีอายุระหว่าง 23-59 ปี และช่วงที่ 4 วัยผูส้ งู อายุต้งั แต่ 60 ปี ขึ้ นไป
3.2.2 ขนาดตัวอย่างและกลุม่ ตัวอย่าง
1) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยั ครั้งนี้ กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
ประมาณค่าเฉลี่ยของประชาชน โดยใช้สตู รของ Taro Yamane
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สูตร n =

N
1+N(e)2
เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากรทั้งหมด
e = ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ 0.05
ถ้าขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
n=
14,808
1+14,808(0.05)2
=
14,808
1+37.02
=
390
* หมายเหตุ : ขนาดของประชากรทั้งหมดได้มาจาก ผลรวมของจํานวนผูท้ ี่เข้ามาในสวนลุมพินี จาก
การสังเกตการณ์นับบันทึกอัตราการสัญจรผ่าน ประตูทางเข้า-ออก ของสวนลุมพินีจาํ นวน 8 ด่าน โดยใช้
ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลด่านละ 5 นาที ในช่วงเวลาเดียวกัน ระหว่างวันที่ 14 – 27 มิ.ย. 2551 โดยการหา
ค่าเฉลี่ย1

2) การสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างประชาชนผูท้ ี่เข้ามาใช้พนที
ื้ ่สวนลุมพินีโดยใช้
วิธีสุ่มแบบหลายขั้น (Muti-stage sampling)
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดขนาดตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ Quata sampling
โดยกําหนดสัดส่วน (Proportion Stratified to size) ของผูเ้ ข้ามาใช้พื้นที่ในวันธรรมดาและวันหยุด
สุดสัปดาห์ (ตารางที่ 3.1)
ตารางที่ 3.1 จํานวนผูเ้ ข้ามาใช้บริการสวนลุมพินีที่ทาํ การสุม่ ในช่วงวันธรรมดา
และวันหยุดสุดสัปดาห์

วัน
วันธรรมดา
วันหยุดสุดสัปดาห์
รวม

จํานวนผูเ้ ข้ามาใช้พนที
ื้ ่ คน/วัน
6,036
8,772
14,808

จํานวนตัวอย่าง
159
231
390

กลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวน 390 คน ทําการสุม่ ในวันธรรมดา และวันหยุดสุดสัปดาห์
มีสดั ส่วนดังนี้ วันธรรมดา 159 คน วันหยุดสุดสัปดาห์ 231 คน

1

ดูในตารางที่ 6.6, 6.7 การบันทึกข้อมูลอัตราการสัญจรผ่านวันธรรมดา และวันหยุดสุดสัปดาห์
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ขั้นตอนที่ 2 ทําการสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ (Accidental sampling) คือ เลือกสุ่ม
ตัวอย่างจากผูท้ ี่เข้ามาใช้พื้นที่สวนลุมพินีที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ในช่วงวันที่
3 ก.ค. 2551 ถึง 3 ส.ค. 2551
3.2.3 เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
มีการจัดเครื่องมือให้มีความเหมาะสมกับลักษณะข้อมูลที่ตอ้ งการ โดยคํานึ งถึง
ความสะดวกของผูใ้ ห้ขอ้ มูล กลุ่มผูใ้ ช้สวน ความถูกต้อง รวดเร็ว คล่องตัวของผูเ้ ก็บข้อมูล ซึ่ง
ประกอบด้วย
1) แบบสอบถามพร้อมแผนผังสวนลุมพินี เพื่อให้ได้ขอ้ มูลจากผูใ้ ช้ครบถ้วนใน
ประเด็นรายละเอียดต่างๆ รวมถึงตําแหน่ ง หรือบริเวณพื้ นที่ที่ทาํ กิจกรรมของผูใ้ ช้สวน เพื่อให้
ทราบถึงประสิทธิภาพทางกายภาพของพื้ นที่สวนลุมพินี
2) แผนผังสวนลุมพินีเพื่อบันทึกกิจกรรมการใช้ในสวนที่เกิดขึ้ นทั้งหมดในแต่ละ
ช่วงเวลาที่ศึกษาและภาพถ่าย
3) การเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์ในพื้ นที่สวนลุมพินี ด้วยรูปแบบการ
บันทึกรูปแบบกิจกรรม โดยเป็ นปรากฏการณ์การใช้พื้นที่ในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็ นระบบ
4) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ประเด็นในการสัมภาษณ์
นั้นจะเน้นเฉพาะในส่วนของปั ญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ โดยทําการสัมภาษณ์หวั หน้า
สวนลุมพินี และผูม้ าใช้พื้นที่สวนลุมพินี
3.2.4 ตัวแปรในการศึกษาที่สาํ คัญ
การศึ กษามีการพิจารณาถึงตัวแปรต่างๆ ที่ มีความสอดคล้องกันในลักษณะ
ต่างๆ เพื่อนํามาประกอบการตอบคําถามในการใช้พนที
ื้ ่ทางด้านกายภาพดังนี้
1) ช่วงเวลาในการใช้ คือ ช่วงเวลาที่บุคคลและกลุ่มบุคคล เข้ามาใช้พื้นที่ ใน
ช่วงเวลาที่สวนสาธารณะเปิ ดให้บริการ
2) ระยะเวลาในการใช้ คือ ระยะเวลาที่บุคคลและกลุ่มบุคคล ทํากิจกรรมใน
พื้ นที่ยาวนานเพียงใด หน่ วยเป็ น ชัว่ โมง
3) สภาพพื้ นที่ คือ ลักษณะที่ ปรากฏอยู่ของพื้ นที่ ทํากิจกรรมต่างๆ ทางด้าน
กายภาพในสวนลุ มพินี (Physical Condition) เช่น พื้ นที่ ทางเข้า-ออก พื้ นที่ เปิ ดโล่ง ลาน
เอนกประสงค์ สนามกีฬา ทางวิง่ -เดิน เป็ นต้น
4) กิจกรรมที่เกิดขึ้ น คือ ลักษณะกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้ นภายในสวนลุมพินี
5) ผูม้ าใช้พนที
ื้ ่ (User) คือ ลักษณะบุคคลของผูม้ าใช้พนที
ื้ ่สวนลุมพินี
6) การกระจายตัวหรือความหนาแน่ น คือ การกระจายตัวและความหนาแน่ น
ของผูใ้ ช้พื้นที่ในการทํากิจกรรมภายในสวนลุมพินี
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7) พฤติกรรมการใช้ คือ ลักษณะและรูปแบบของพฤติกรรมของผูใ้ ช้พื้นที่
ภายในสวนลุมพินีโดยมีประเภทของกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป และการใช้ระยะเวลาเป็ น
ตัวกําหนด
3.3 รูปแบบเครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
3.3.1
การสัง เกตการณ์ เพื่ อ บัน ทึ ก กิ จ กรรมการใช้พื้ นที่ ภ ายในสวนลุ ม พิ นี
(Observation) เป็ นการสังเกตสภาพพื้ นที่ และพร้อมกับการบันทึ กกิ จกรรมของผูม้ าใช้พื้นที่
ภายในสวนลุมพินีในเวลาต่างๆ ตลอดทั้งวันของการเปิ ดให้บริการ ทั้งในวันธรรมดาและวันหยุด
สุ ด สัป ดาห์ โดยแบ่ ง ช่ ว งเวลาในการบัน ทึ ก ตํา แหน่ ง ผู้ม าใช้พื้ นที่ ใ นการทํา กิ จ กรรมต่ า งๆ
ออกเป็ น 6 ช่วงเวลา โดยมีช่วงเวลาดังนี้
ช่วงที่ 1 4.30 – 6.30 น. (ช่วงเช้ามืด)
ช่วงที่ 2 6.30 – 8.30 น. (ช่วงเช้า)
ช่วงที่ 3 10.00 – 12.00 น. (ช่วงสาย)
ช่วงที่ 4 13.00 – 15.00 น. (ช่วงบ่าย)
ช่วงที่ 5 16.30 – 18.30 น. (ช่วงเย็น)
ช่วงที่ 6 18.30 – 20.30 น. (ช่วงคํา่ )
ซึ่ งจะใช้รูปแบบวิธีการเก็ บข้อมูลด้วยการเข้าสังเกตการณ์ก ารใช้พื้นที่ ส าธารณะใน
รูปแบบต่าง ๆ ของคนเดินเท้า ในการวิจยั ครั้งนี้ นี้ การสังเกตการณ์ตามช่วงเวลาต่างๆ ของวัน
ด้วย 3 วิธี
1) บันทึกอัตราการสัญจรผ่าน (Gate Method) เป็ นการนับปริมาณคนเดินเท้าที่
สัญจรในแต่ละด่าน (Gate) ที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินี โดยการกําหนดตําแหน่ งของด่าน
ตามความเหมะสมของเส้นทางสัญจรโดยใช้ ประตูทางเข้า-ออก (ภาพที่ 3.4) ของสวนลุมพินี
จํานวน 8 ด่าน เพื่อให้สามารถบันทึกปรากฏการณ์การใช้พื้นที่อย่างชัดเจน โดยใช้ช่วงเวลาใน
การเก็บข้อมูลด่านละ 5 นาที ในช่วงเวลาเดียวกัน
2) บันทึกรูปแบบการสัญจรผ่าน (Movement Trace) การบันทึกรูปแบบการ
สัญ จรผ่ า น เป็ นการบันทึ ก เส้น ทางสัญ จรของคนเดิ น เท้า เข้า มาในพื้ นที่ สวนลุ ม พินี โดยได้
กําหนดจุดเริ่มต้นที่จะทําการบันทึก ในการบันทึกอัตราเส้นทางสัญจรของคนเดิมเท้าทั้งหมด 8
จุดด้วยกัน คือ บริเวณประตูทางเข้า – ออก (ภาพที่ 3.4) ของพื้ นที่สวนลุมพินี และในการเก็บ
ข้อมูลได้จาํ แนกกลุ่มคน เพื่อทําการบันทึกการเก็บข้อมูลออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) วัยเด็ก 2) วัย
นักเรียน/นักศึกษา 3) วัยทํางาน 4) วัยผูส้ งู อายุ โดยการสุ่มสะกดรอยคนเดินเท้าจากจุดเริ่มต้น
และมีขอ้ กําหนดดังนี้
- เวลาในการสะกดรอยเริ่มต้นเมื่อผูถ้ กู ติดตามเข้ามาในพื้ นที่ ณ จุดประตูเข้า ออก
ต่างๆ
- เลิกติดตามเมื่อผูถ้ กู ติดตามออกนอกพื้ นที่
- เลิกติดตามเมื่อผูถ้ กู ติดตามหยุดทํากิจกรรมเกินกว่า 3 นาที โดยถือว่าผูถ้ กู ติดตามถึง
จุดหมายปลายทางในการสัญจรแล้ว
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3) บันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพื้ นที่ (Static Snapshots) เป็ นการบันทึก
รูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้ นในพื้ นที่สาธารณะอย่างเป็ นระบบ โดยจะทําการบันทึกตําแหน่ งของคน
ที่ ทํา กิ จ กรรมต่ า งๆ ลงในแผนที่ มี ก ารแบ่ ง แยกสัญ ลัก ษณ์ ต ามประเภทคนและกิ จ กรรม
การศึกษาเพื่อบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองที่เกิดขึ้ นภายในพื้ นที่โดยรอบของสวนลุมพินี
โดยมีการเจาะจงลักษณะรูปแบบกิจกรรมในการจับจองที่เกิดในพื้ นที่ โดยจะแบ่งพื้ นที่ออกเป็ น
ส่วนย่อยๆ ที่สามารถทําการบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้ น ณ ช่วงเวลานั้นๆ ทีละส่วน โดยที่บริเวณ
ย่อยเหล่านั้ นอยู่ในขอบเขตที่จะสามารถมองเห็นได้ชดั เจนมองเห็นได้พร้อมกันในชัว่ ขณะ โดย
ออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
(1) กิจกรรมเพื่อการพักผ่อน
-กิจกรรมนัง่ ชมผูอ้ ื่นทํากิจกรรม
-กิจกรรมนัง่ เล่น,นัง่ พักผ่อน,ชมวิว
-กิจกรรมทานอาหาร,ปิ กนิ ก,จิบนํ้าชา
-กิจกรรมอ่านหนังสือ/นอนเล่น
-กิจกรรมเดินเล่น,คุยเล่น เพื่อน/ครอบครัว/คนรัก
-กิจกรรมแบบสังสรรค์ เช่น วาดรูป ถ่ายรูป เล่นดนตรี

ภาพที่ 3.1 กิจกรรมการพักผ่อนในลักษณะสงบ
(ที่มา : ผูว้ จิ ยั มิถุนายน 2551)

(2) กิจกรรมออกกําลังแบบออกแรงมาก
-กิจกรรมวิง่ -เดิน ออกกําลังกาย
-กิจกรรมเต้นแอโรบิก
-กิจกรรมเพาะกาย,ฟิ ตเนส.ยกนํ้าหนัก
-กิจกรรมกีฬาแบบออกแรงมาก เช่น บาสเก็ตบอล,

ภาพที่ 3.2 กิจกรรมออกกําลังกายออกแรงมาก
(ที่มา : ผูว้ จิ ยั มิถุนายน 2551)
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(3) กิจกรรมออกกําลังแบบออกแรงน้อย
-กิจกรรมปั ่นจักรยานในช่วงที่อนุ ญาต
-กิจกรรมปั ่นจักรยานนํ้า/พายเรือ
-กิจกรรมกีฬาแบบออกกําลังน้อย เช่น รําไทเก๊ก,โยคะ,กายบริหาร
-กิจรรมการฝึ กซ้อม เช่น ลีลาศ,เต้น,ศิลปะป้องกันตัว

ภาพที่ 3.3 กิจกรรมออกกําลังกายออกแรงน้อย
(ที่มา : ผูว้ จิ ยั มิถุนายน 2551)

3.3.2 การใช้แบบสอบถาม
เป็ นการแจกแบบสอบถามตามกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้พื้นที่ สวนลุมพินี ซึ่ง
แบ่งการแจกออกเป็ นช่วงในวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยใช้วธิ ีการสุ่มแจกแก่ผใู้ ช้พื้นที่
ที่ทํากิจกรรมต่างๆ ในสวนลุมพินี เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการมาใช้สวนลุมพินี โดยมีรูปแบบ
คําถามในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ต อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เรื่ อ งเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ที่พกั อาศัยในปั จจุบนั
2) ข้อมูลเกี่ยวรูปแบบการเดินทางไป-กลับ สวนลุมพินี ได้แก่ เดิ นทางมาใช้
บริการจากที่ใด รูปแบบการเดินทางไป-กลับ และพาหนะในการเดินทางกับระยะเวลาในการ
เดินทาง
3) ข้อมูลการมาใช้บริการสวนลุมพินี เช่น เหตุผลในการเข้ามาใช้สวนลุมพินี
วันที่ มาใช้บริ การ ความถี่ ในการใช้ ช่วงเวลาในการมาใช้บริการ ระยะเวลาในที่ ทํากิจกรรม
พื้ นที่ที่ใช้ทาํ กิจกรรม
4) ข้อมูลการใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินี เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวพื้ นที่ว่าใช้-ไม่
ใช้พื้นที่ ในบริ เวณใดเป็ นการถามถึ งลัก ษณะทางกายภาพของพื้ นที่ ใ นบริ เวณใด เช่น ลาน
เอนกประสงค์ ทางวิ่ง-ทางเดิน สนามหญ้า ริมนํ้า เป็ นต้น ด้วยเหตุผลใด และประเภทกิจกรรม
ที่ทาํ ในพื้ นที่
5) ข้อมูลด้านความเห็นของผูใ้ ช้พื้นที่ในสวนลุมพินี โดยเป็ นคําถามที่แสดงว่า
คิดเห็นทัว่ ไปของผูท้ ี่เข้ามาใช้สวนลุมพินี เช่น เอกลักษณ์ของสวนลุมพินี ต้องการความเปลี่ยน
ในด้านใดบ้างในประเภทกิจกรรม
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3.4 การจําแนกพื้ นที่ของสวนลุมพินีที่ใช้ในการศึกษา
ในการเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้จาํ แนกพื้ นที่เพื่อการศึกษาภายในสวนลุมพินี โดยมีเกณฑ์ใน
การแบ่งพื้ นที่ประกอบด้วย 3 ประการคือ
3.4.1 ประตูทางเข้า-ออก โดยได้อา้ งอิงจากการแบ่งประตูทางเข้า-ออก ของสวนลุมพินี
ซึ่งได้มีการกําหนดหมายเลขและชื่อประตู ดังนี้
-ประตู 1 วิทยุ (ติดกับถนนวิทยุ บริเวณแยกสารสิน)
-ประตู 2 หอนาฬิกา (ติดกับถนนวิทยุ บริเวณแยกวิทยุ)
-ประตู 3 พระราม 4 (ติดกับถนนพระรามที่ 4)
-ประตู 4 พระรูป (อยูห่ ลังพระบรมรูปฯ รัชกาลที่ 6)
-ประตู 5 ราชดํา ริ (ติ ด กับ ถนนราชดํา ริ ตรงข้า มกับ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
-ประตู 6 สารสิน (ติดกับถนนสารสิน)
-ประตู 7 จอดรถ (ติดกับถนนสารสิน)
-ประตู 8 เพาะชํา (ติดกับถนนสารสิน)

ภาพที่ 3.4 ประตูทางเข้า - ออกโดยรอบสวนลุมพินี

3.4.2 เกณฑ์การแบ่งการจัดการสวนสาธารณะ (วัชรี น้อยพิทกั ษ์ อ้างถึงในสุรเชษฏ์
เชษฏมาส, 2536 : 26)
1) เขตบริการ (Service Zone) เป็ นเขตที่จดั ไว้เพื่อรองรับการพัฒนาสิ่งก่อสร้าง
และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกประเภทต่ า งๆ ได้แ ก่ อาคารในส่ ว นของการบริ ก าร ศู น ย์
ประชาสัมพันธ์ผใู ้ ช้บริการ ห้องนํ้า ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึก ที่จอดรถ เป็ นต้น
2) เขตนั นทนาการแบบสงบเงียบ (Passive Recreation Zone) เป็ นเขตการ
พักผ่ อนหย่อนใจที่ ไม่ใช่การออกแรงหรื อการออกกําลังกาย แต่ เป็ นบริ เวณของการพักผ่ อน
หย่อนใจ ซึ่งใกล้ชิดธรรมชาติ ให้ความสงบร่มรื่น ผ่อนคลายความตึงเครียดและความเหน็ ด
เหนื่ อย เช่น การปิ กนิ ก การนัง่ เล่น และการให้บริการจะต้องสอดคล้องกับกิจกรรมหรือความ
ต้องการแก่ผูเ้ ข้ามาใช้บริการ บริเวณนี้ จะต้องมีความสวยงาม มีการปลูกดอกไม้ แปลงดอกไม้
สนามหญ้า สระนํ้า ม้านัง่ มีการจําลองภูมิทศั น์ทางธรรมชาติที่สวยงาม
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3) เขตนันทนาการแบบใช้พละกําลัง (Active Recreation Zone) เป็ นเขตการ
พักผ่อนหย่อนใจที่ตอ้ งการออกแรง ออกกําลัง กิจกรรมประเภทนี้ ได้แก่ การเดิน การวิ่ง การขี่
จักรยาน การเล่นฟุตบอล การพายเรือ การว่ายนํ้า เป็ นต้น จึงต้องมีการจัดบริเวณเพื่อเป็ นเขต
ในการจัดให้บริการได้อย่างเหมาะสม เช่น สนามกีฬา โรงยิมเนเซียม สระว่ายนํ้า ทางเดินเท้า
ฯลฯ
3.4.3 ลักษณะภูมิทศั น์ (ศิริชยั หงษ์วทิ ยากร, ม.ป.พ. : 26-27) หมายถึงพื้ นที่ที่มีลกั ษณะ
เด่นชัด แสดงถึงความกลมกลืน หรือเอกภาพขององค์ประกอบในพื้ นที่ เช่น ลักษณะของส่วน
พื้ นที่เป็ นพื้ นนํ้า ที่ราบ สนามหญ้า รูปแบบของพืชพรรณ ทางเดิน เรียกพื้ นที่เหล่านี้ ว่าลักษณะ
ภูมิลกั ษณ์ (Landscape character) บริเวณใดที่มีลกั ษณะภูมิทัศน์ ที่มีเอกภาพมาก ก็จะเป็ นที่
อภิ ร มย์แ ก่ ผูพ้ บเห็ น ดังนั้ นคํา จํา กัด ความของความงามก็ คื อ ความสัมพันธ์ที่ กลมกลื นของ
ส่วนประกอบต่างๆ อย่างเห็นได้ชดั เจน จากการแจกแบบสอบถามผูท้ ี่มาใช้สวนลุมพินี เกี่ยวกับ
ลักษณะภูมิทศั น์ภายในพื้ นที่สวนลุมพินีที่นิยมเข้าไปใช้มากที่สุด พบว่าสามารถแบ่งลักษณะภูมิ
ทัศน์ต่างๆ ได้ดงั นี้ 1) พื้ นที่ที่มีร่มเงา 2) ความเงียบสงบ/พื้ นที่ส่วนตัว 3) พื้ นที่ราบ/สนามหญ้า
4) พื้ นที่ริมสระนํ้า
3.4.4 การแบ่งพื้ นที่สวนลุมพินี
การแบ่งพื้ นที่สวนลุมพินี โดยใช้เกณฑ์การแบ่งพื้ นที่ที่ได้กล่าวมาในข้างต้น คือ
เกณฑ์การแบ่งการจัดการสวนสาธารณะและลักษณะภูมิทศั น์ จึงทําให้สวนลุมพินีสามารถแบ่ง
พื้ นที่ออกเป็ น 5 บริเวณ ดังนี้ (แผนที่ 3.1)

แผนที่ 3.1 การแบ่งพื้ นที่สวนลุมพินี
(ที่มา: ดัดแปลงจากโปรมแกรม googleearth โดยผูว้ ิจยั )
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1) บริเวณที่ 1 เขตบริการและเขตนันทนาการแบบใช้พละกําลัง อยูบ่ ริเวณด้าน
ทิศใต้ของสวนลุมพินี โดยบริเวณที่ 1 สามารถแบ่งย่อยออกเป็ นบริเวณต่างๆ เช่น ลานหลังพระ
บรมรูปรัชกาลที่ 6, ศูนย์เยาวชนลุมพินี, ศูนย์อาหารสวนลุมพินี, สวนสุขภาพ, สนามเทนนิ ส,
สระว่ายนํ้ า ลักษณะที่โดดเด่นของพื้ นที่ คือ อาคารบริการต่างๆ และพื้ นที่ร่มเงาบริเวณสวน
สุขภาพ
2) บริเวณที่ 2 เขตนันทนาการแบบสงบเงียบและแบบใช้พละกําลัง อยู่บริเวณ
ตรงกลางพื้ นที่ ของสวนลุมพินี สามารถแบ่งย่อยออกเป็ นบริ เวณต่ างๆ เช่น บริเวณโดยรอบ
อาคารลุมพินีสถาน, ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี, ศาลาการไฟฟ้ าสามเสน, ลานทางเข้าหลัก
ลักษณะที่โดดเด่นของพื้ นที่ คือ มีพื้นที่ราบ/สนามหญ้า มากกว่าบริเวณอื่นๆ ซึ่งอยู่โดยรอบ
อาคารลุมพินีสถาน
3) บริเวณที่ 3 เขตนันทนาการแบบสงบเงียบ อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของ
สวนลุมพินี สามารถแบ่งย่อยออกเป็ นบริเวณต่างๆ เช่น บริเวณเกาะลอย, อาคารเรือนกจะจก,
พื้ นที่ฝัง่ ติดกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ลักษณะที่โดดเด่นของพื้ นที่ คือ ความเงียบสงบ/พื้ นที่
ส่วนตัว โดยเฉพาะบริเวณเกาะลอย ไม่มีการรบกวนจากผูค้ นที่สญ
ั จรผ่านเนื่ องจากเป็ นลักษณะ
เป็ นเกาะต้องเดินข้ามเข้าไป และมีพื้นที่ร่มเงากับพื้ นที่ริมสระนํ้า
4) บริเวณที่ 4 เขตนั นทนาการแบบใช้พละกําลัง อยู่บริเวณด้านทิศเหนื อของ
สวนลุมพินี สามารถแบ่งย่อยออกเป็ นบริเวณต่างๆ เช่น สวนปาล์ม, ศาลาแปดเหลี่ยม, ลาน
ตะวันยิ้ ม, สนามตระกร้อ, สนามบาสเกตบอล ลักษณะที่โดดเด่นของพื้ นที่ คือ เป็ นที่มีกิจกรรม
การออกกําลังกายต่างๆ มากที่สุด และมีพื้นที่ร่มเงากับพื้ นที่ริมสระนํ้า
5) บริเวณที่ 5 เขตนันทนาการแบบสงบเงียบ อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของ
สวนลุมพินี สามารถแบ่งย่อยออกเป็ นบริเวณต่างๆ เช่น หอนาฬิกา,อาคารบันเทิง, ฝัง่ ตรงกัน
ข้ามกับสํานักงานสวนลุมพินี ลักษณะโดดเด่นของพื้ นที่ คือ พื้ นที่ร่มเงารอบบริเวณพื้ นที่ริมสระ
นํ้า และพื้ นที่ร่มเงาจากต้นไม้ขนาดใหญ่ ตรงกันข้ามกับสํานักงานสวนลุมพินี
3.5 ระยะเวลาการเก็บข้อมูล
การเก็ บข้อมูลเก็ บข้อมูลใช้ช่วงเวลาในทั้งวันธรรมดา และวันหยุดสุ ดสัปดาห์ ในวัน
ธรรมดาจะเก็บจากวันในระหว่างสัปดาห์ (วันอังคาร-วันพฤหัสบดี) การยกเว้นการเก็บข้อมูลใน
วันจันทร์และศุกร์ เนื่ องจากวันจันทร์และวันศุกร์เป็ นต้นและท้ายสัปดาห์ ทําให้อาจมีปัจจัยอื่นๆ
ที่มีผลต่อการใช้พื้นที่ เนื่ องจากเป็ นช่วงวันเริ่มต้นของการทํางาน และวัดสุดท้ายของการทํางาน
ในสัปดาห์ โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 2 เดือน คือเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม
ต่อเนื่ องไปจนเสร็จ
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3.6 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
นําผลของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผังบันทึกกิจกรรมที่ได้จากการสังเกตและสํารวจ
ภาคสนามในพื้ นที่ มาทํ า การวิ เ คราะห์ การใช้พื้ นที่ โดยอาศั ย หลั ก การทางสถิ ติ แ ละ
แนวความคิดที่เกี่ยวข้อง หาข้อสรุปในสภาพที่เป็ นอยูเ่ พื่อทําความเข้าใจการใช้พื้นที่ภายในสวน
ลุมพินี รวมถึงลักษณะความสัมพันธ์กบั ปั จจัยต่างๆ จากข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ผลที่ได้มาสามารถ
นํ า มาสู่ขอ้ สังเกต ข้อเสนอแนะ ถึ งลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ เหมาะต่ อรูปแบบ
กิจกรรมกลุ่มผูใ้ ช้ภายในพื้ นที่สวนลุมพินี

บทที่ 4
ความสําคัญและสภาพปั จจุบนั สวนลุมพินี
ในรายละเอียดของบทนี้ จะเป็ นการศึกษาถึงความสําคัญของพื้ นที่ทางด้าน วิวฒ
ั นาการ
การเปลี่ยนแปลงของพื้ นที่ สวนลุมพินี และลักษณะทางกายภาพต่ างๆ ที่ เกี่ยวกับสวนลุมพินี
รวมถึ ง องค์ ป ระกอบอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ท ราบถึ ง สภาพปั จจุ บั น ของพื้ นที่ การศึ ก ษาและวิ จั ย
ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
4.1 ความสําคัญของพื้ นที่
4.2 ลักษณะทางกายภาพโดยรอบ
4.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
4.4 ลักษณะทางกายภาพพื้ นที่ภายในสวนลุมพินี
4.1 ความสําคัญของพื้ นที่
4.1.1 ประวัตศิ าสตร์ความเป็ นมาของพื้ นที่
สวนลุมพินีเป็ นสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานครเป็ นพระราชมรดก
ที่ พระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไว้ให้แก่ชาวพระนคร โดยมี
จุดเริ่มต้นใน พ.ศ. 2468 เมื่อทรงครองราชย์สมบัติครบ 15 ปี ประกอบกับเศรษฐกิจตกตํา่ หลัง
สงครามโลกครั้งที่
1
จึงทรงมีพระราชดํา ริ จัดงานแสดงพิพิธภัณฑ์สรรพสิ นค้าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังเช่นประเทศตะวันตกทําได้ผลมาแล้วโดยกําหนดจัดในฤดูหนาวปลายปี
พ.ศ. 2468 และมีพระราชดําริว่าเมื่อเลิกการจัดงานแล้ว สถานที่น้ั นควรจัดทําเป็ นสวน
พฤกษศาสตร์เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและใช้พกั ผ่อน ทรงเลือกบริเวณทุ่งศาลาแดงที่ดินส่วน
พระองค์ที่เหลือจากการแบ่งเป็ นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็ นที่จดั งาน ทรงสละพระราช
ทรัพย์เป็ นทุนประเดิมในการเตรียมสถานที่ ครั้งนั้น มีการขุดสระกว้าง สร้างเกาะลอยกลางนํ้า
ตัดถนนและสร้างถาวรวัตถุ เช่น หอนาฬิกา ตึกแบบกรีก และทรงพระราชทานชื่อว่า “สวน
ลุมพินี” หมายถึง สถานที่ประสูติแห่งพระพุทธเจ้า ณ ตําบลลุมพินีวนั ประเทศเนปาล แต่ดว้ ย
ทรงเสด็จสวรรคตก่อนหมายกําหนดเปิ ดงานจึงต้องล้มเลิกงานไป
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 7 โครงการนี้
ได้รบั การรื้ อฟื้ นอีกครั้ง โดยทรงเช่าที่ดินด้านใต้ของสวนลุมพินี 90 ไร่ จัดเป็ น “วนาเริงรมย์”
คล้ายสวนสนุ ก และค่าเช่านํามาปรับปรุงที่ดินส่วนที่เหลือเปิ ดเป็ นสวนสาธารณะ นั บแต่น้ัน
สวนลุมพินีจึงเป็ นสถานที่ให้ความเพลิดเพลินสนุ กสนานแก่ประชาชนมีท้งั การละเล่นแข่งว่าว วิ่ง
วัว ชิงช้า ม้าหมุน โดยทรงพระราชทานที่ดินให้รฐั บาลดูแลและมีพระกระแสรับสัง่ ให้ใช้เพื่อเป็ น
สวนสาธารณะเท่านั้น ต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สวนลุมพินีเป็ นที่ต้งั ค่ายของทหารญี่ปุ่น

40

สวนแห่งนี้ จึงลดบทบาทลง จนสงครามเลิกในปี พ.ศ. 2495-2497 สวนถูกใช้เป็ นที่จดั งานฉลอง
รัฐธรรมนู ญ และมีการประกวดนางสาวสยามบริเวณเกาะลอย ด้วยเหตุต่างๆ นี้ สวนลุมพินีที่
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว มี พ ระราชประสงค์ใ ห้เ ป็ นสถานที่ จัด แสดงสยาม
พิพิธภัณฑ์ จึงกลายเป็ นสวนสาธารณะสําหรับพระนครในความรับรูข้ องคนไทยมาจนถึงปั จจุบนั
(อาชัญญา รัตนอุบล และคนอื่นๆ, 2548 : 87-89)

ภาพที่ 4.1 ภาพในอดีตบริเวณด้านหน้าของสวนลุมพินี และงานฉลองรัฐธรรมนูญ (ไม่ระบุปี)
ที่มา : http://www.photo.mwake.com (20 สิงหาคม 2551)

4.1.2 วิวฒ
ั นาการของพื้ นทีเ่ มือง
เดิมในอดีตสวนลุมพินีต้งั อยู่ในเขตชั้นนอกของกรุงรัตนโกสินทร์ มีสภาพเป็ น
ชนบท บริเวณโดยรอบเป็ นทุ่งโล่งกว้างยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ เรียกว่า “ทุ่งศาลาแดง” และ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระราชทานไว้ให้แก่ชาวพระนคร เมื่อ พ.ศ.
2468 เป็ นต้นมา ตั้งแต่อดีตมาถึงปั จจุบนั ได้มีการเปลี่ยนแปลงของพื้ นที่โดยรอบของสวนลุมพินี
โดยมีการเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมือง ประกอบด้วยปั จจัยหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และได้มีการเปลี่ยน
การใช้ประโยชน์ ที่ดินทําให้ได้มีการขยายตัวพื้ นที่ เมืองออกมาจากเขตชั้นในเดิม จนขยายมา
ครอบคลุมบริเวณสวนลุมพินีทําให้ถูกกลืนเป็ นเนื้ อเมืองในเขตชั้นในเป็ นย่านใจกลางเมืองใน
ปั จจุบนั (ภาพที่ 4.2, 4.3)

41

ภาพที่ 4.2 วิวฒ
ั นาการของการพัฒนาเมือง
ที่มา : LITCHFIELC WHITING BROWN AND ASSOCIATES

พ.ศ.2495

พ.ศ.2530

ภาพที่ 4.3 ภาพถ่ายทางอากาศสวนลุมพินี เปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ.2495 กับ พ.ศ.2530
ที่มา : ดัดแปลงมาจากภาพถ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร
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จากการขยายตั ว ของพื้ นที่ เ มื อ งทํ า ให้ ส วนลุ ม พิ นี กลายเป็ นพื้ นที่ ช้ั น ในของ
กรุ ง เทพมหานคร ในปั จจุ บั น ถู ก รายล้อ มไปด้ว ยพื้ นที่ ศู น ย์ก ลางทางเศรษฐกิ จ การค้า
ประกอบด้ว ย ย่ า นสี ล ม,ย่ า นสาทร,ย่ า นซอยหลัง สวน,สวนลุ ม ไนท์บ าซ่ า ท์, โรงพยาบาล
จุ ฬ าลงกรณ์ จึ ง ทํ า ให้มี จํา นวนประชากรเข้า ใช้พื้ นที่ ใ นสู ง และมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารกัน อยู่
ตลอดเวลา จึงทําให้สวนลุมพินีเป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญในย่านเศรษฐกิจใจ
กลางเมือง ได้ส่งผลให้เกิดความแออัดและสภาพแวดล้อมที่ กระทบต่อความเป็ นอยู่ที่ดี และ
คุณภาพชีวิตของคนในเมือง ซึ่งพื้ นที่นันทนาการและสวนสาธารณะ เป็ นสถานที่ที่ช่วยในการ
พักผ่อน และคลายเครียด รวมถึงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและความสวยงามของเมือง พร้อมกับ
การเป็ นปอดของเมือง ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาเมืองด้านคุ ณภาพชีวิตอย่างชัดเจน การใช้
ประโยชน์ของสวนสาธารณะดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น นอกจากนี้ ในปั จจุบนั สวนลุมพินียงั เป็ นที่
ให้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ นอกเหนื อจากการออกกําลังกายและการพักผ่อน สวนสาธารณะ
ยัง ให้ประโยชน์ ท้ัง ทางตรงและทางอ้อ มแก่ เมื อง เช่น การสร้า งงานให้แ ก่ กลุ่ ม แรงงาน การ
พัฒนาการการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบข้างเป็ นต้น

ภาพที่ 4.4 สวนลุมพินีตง้ั อยูใ่ นใจกลางเมืองและย่านเศรษฐกิจที่สาํ คัญของกรุงเทพฯ
ที่มา : http://www.asiaontour.com (20 สิงหาคม 2551)

4.1.3 วิวฒ
ั นาการภายในพื้ นที่ศึกษา
วิ วัฒ นาการภายในพื้ นที่ ส วนลุ ม พิ นี นั้ น ได้มี ก ารดํา เนิ น การออกแบบและ
ก่อสร้างภายในพื้ นที่ต้งั แต่เริ่มต้นจนมาถึงในปั จจุบนั ได้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็ นลักษณะการใช้ประโยชน์ ในพื้ นที่ กิจกรรมที่ เกิดขึ้ น และสิ่ งอํานวยความสะดวก เช่น
อาคารสิ่งก่อสร้าง ทางสัญจรทางเดินภายในพื้ นที่ เพื่อบริการแก่ประชาชน ซึ่งสามารถแบ่งออก
เป็ นช่วงตามยุคสมัยต่างๆ ได้ดงั นี้ (ภาพที่ 4.5)
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ภาพที่ 4.5 วิวฒ
ั นาการภายในพื้ นที่สวนลุมพินี
ที่มา : ดัดแปลงมาจากแผนที่โบราณและภาพถ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร

1) ช่วง พ.ศ.2468 – พ.ศ.2488 เป็ นการเริ่มต้นในการดําเนิ นการก่อสร้างภายใน
พื้ นที่สวนลุมพินี โดยส่วนมากเป็ นการสร้างถนนและทางเดินเท้าสัญจรภายในพื้ นที่และยังเป็ น
พื้ นที่โล่งว่าง และขุดสระนํ้าเข้ามาในพื้ นที่โดยเชื่อมโยงกับระบบคลองไผ่สิงโต ด้านนอกซึ่งใน
สมัยก่อนยังใช้ระบบคลองในการขนส่งอยู่ และมีการสร้างอาคารบริการ ส่วนมากเป็ นอาคาร
ชัว่ คราว และนอกจากยังใช้เป็ นที่ต้งั ของสถานี ตาํ รวจนครบาลศาลาแดง
2) ช่วง พ.ศ.2489 – พ.ศ.2509 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพื้ นที่ในการออกแบบ
ทางเข้าหลัก ตัดทางเดินสัญจรมากขึ้ นให้ครอบคลุมภายในพื้ นที่มากขึ้ น และเริ่มการปลูกต้นไม้
ในพื้ นที่เพิ่มขึ้ น รวมทั้งการสร้างอาคารลุมพินีสถาน
3) ช่วง พ.ศ.2510 – พ.ศ.2530 มีการก่อสร้างอาคารบริการต่างๆ มากขึ้ นใน
พื้ นที่ เช่น อาคารศูนย์เยาวชนลุมพินี ห้องสมุดประชาชน อาคารบันเทิง ศูนย์ผูส้ ูงอายุ อาคาร
เรือนกระจก ศาลาการไฟฟ้ าสามเสน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เป็ นต้น และมีการสร้าง
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ลานจอดรถในพื้ นที่บริเวณด้านหลังของพื้ นที่ พร้อมกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ ในพื้ นที่เริ่มโตสูงและให้
ร่มเงามากขึ้ น นอกจากนี้ ยังมีการใช้พื้นที่สวนลุมพินีที่เป็ นสถานที่ขององค์กรอื่นๆ เช่น โรงเรียน
สวนลุมพินี สมาคแบดมินตัน โรงไฟฟ้ าย่อย สถานี วทิ ยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร เป็ นต้น
4) ช่วง พ.ศ.2531 – ปั จจุ บัน มีการก่อสร้างอาคารบริ การต่ างๆ เพิ่มขึ้ น เช่น
ศูนย์กีฬาในร่ม ศาลาไทยล้านนา ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษา จุดออกกําลัง
กาย สนามเด็กเล่น เป็ นต้น และเริ่มการให้บริการเช่าเรือจักรยานนํ้าเพื่อบริการประชาชนที่เข้า
มาใช้พื้นที่ และได้รบั มีการปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในพื้ นที่ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้ นด้วยแปลง
สวนดอกไม้ และการสร้างจัดนัง่ พักผ่อน ม้านัง่ พร้อมได้ปรับปรุงสภาพอาคารก่อนที่ทรุดโทรม
ให้มีการสมบูรณ์ดงั เดิม กับป้ายลักษณ์สื่อความหมายต่างๆ เช่น แผนที่ในพื้ นที่ ป้ายบอกทาง
และในปั จจุบนั ได้มีการรื้ อถอนศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครออกจากพื้ นที่
4.2 ลักษณะทางกายภาพโดยรวม
4.2.1 ข้อมูลเบื้ องต้นของสวนลุมพินี
ที่ต้งั : แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้ นที่: 360 ไร่ เวลาเปิ ด
ให้บริการ: 04.30 น. – 21.00 น.
4.2.2 ลักษณะการเขาถึงพื้นที่
1) การเดินทางด้วยเท้า สามารถเดินทางมายังสวนลุมพินีได้อย่างสะดวก โดย
ใช้ทางม้าลายและสะพานลอยข้ามถนนซึ่งอยู่โดยรอบพื้ นที่ท้งั 4 ด้าน และมีประตูทางเข้าอยู่
โดยรอบพื้ นที่ ประกอบด้วยจํานวน 8 ประตู1
2) รถโดยสารประจําทาง รถโดยสารประจําทางที่ผ่านสวนลุมพินี โดยมีป้าย
จอดรถโดยสารประจําทางอยูโ่ ดยรอบพื้ นทีท้งั 4 ด้านของสวนลุมพินี ดังนี้
-ถนนพระราม 4 สาย 4 14 46 47 50 74 76 106 109 115
-ถนนวิทยุ สาย 13 17 62 76 106
-ถนนราชดําริ สาย 14 15 74 77 119
-ถนนสารสิน สาย 116
3) รถส่วนตัว ประกอบด้วยรถยนต์รถส่วนตัว, รถจักรยานยนต์
(1)รถยนต์ส่วนตัว สวนลุมพินีมีพื้นที่บริการสําหรับรถยนต์ส่วนตัว โดย
ให้อนุ ญาตเข้ามาจอดได้ในพื้ นที่จอดรถ โดยใช้ทางเข้า ประตูที่ 1 วิทยุ (ทางเข้าโรงเรียนสวน
ลุมพินี) ซึ่งเปิ ดให้เข้ามาในช่วงเวลา 4.30 – 10.00 กับ 15.00 – 21.00

1

ดูในหัวข้อ 3.4.1 ประตูทางเข้า-ออก
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(2)รถยนต์จกั รยานยนต์ สวนลุมพินีไม่มีพื้นที่ บริการสําหรับการจอด
รถจักรยานยนต์ แต่โดยส่วนใหญ่ สามารถจอดรถบริเวณด้านหน้าประตู 4 พระรูปและบริเวณ
ประตู 1 วิทยุ
4) รถไฟลอยฟ้ า (BTS) โดยสามารถใช้สถานี ศาลาแดง กับสถานี ราชดําริ ใน
การเดินทาง และใช้วธิ ีการเดินเท้าเข้ามายังในพื้ นที่สวนลุมพินี
5) รถไฟใต้ดิน (MRT) โดยสามารถใช้สถานี สีลม กับสถานี ลุมพินีในการ
เดินทาง และใช้วธิ ีการเดินเท้าเข้ามายังในพื้ นที่สวนลุมพินี
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4.2.3 ลักษณะโดยรอบของพื้ นที่
ลักษณะโดยรอบของสวนลุมพินี ประกอบด้วยพื้ นที่ ในลักษณะเป็ นย่านต่างๆ
แตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็ นปั จจัยทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อการเข้ามาใช้พื้นที่ภายในสวน
ลุมพินี ซึ่งสามารถแบ่งย่านต่างๆ ตามทิศของพื้ นที่สวนลุมพินีดงั นี้ (แผนที่ 4.2)
1) ทิศเหนื อ ย่านหลังสวน มีรูปแบบการใช้อาคารเป็ นที่พกั อาศัย และอาคาร
พาณิชย์ สลับกันอยูภ่ ายในพื้ นที่ ซึ่งที่พกั อาศัยส่วนมากจะอยูร่ ะหว่างซอยหลังสวน และซอยต้น
สน และอาคารพาณิชย์ส่วนมากจะติดกับถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนราชดําริ ถนนสารสิน ถนน
วิทยุ
2) ทิศใต้ ย่านสีลมและย่านสาทร มีรปู แบบการใช้อาคารเป็ นอาคารพาณิชย์สงู
เป็ นส่วนใหญ่ และมีอาคารที่ พกั อาคารแทรกอยู่ในพื้ นที่ ซึ่งอาคารพาณิ ชย์ส่วนมากจะติดกับ
ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนพระรามที่ 4 ถนนสีลม ถนนสาทรเหนื อ ถนนสาทรใต้
3) ทิศตะวันออก ย่านซอยสนามคลีโปโล และสวนลุมไนท์บาซาร์ โดยที่ย่าน
ซอยสนามคลีโปโล มีรปู แบบการใช้อาคารเป็ นที่พกั อาศัยเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนสวนลุมไนท์บาซาร์
เป็ นพื้ นที่ทางพาณิชย์ โดยมีกิจกรรมในช่วงเย็นถึงช่วงกลางคืน ประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหาร
เป็ นส่วนใหญ่ และนอกจากยังที่เป็ นตั้งของสถานี ตาํ รวจนครบาลลุมพินี
4) ทิศตะวันตก ย่านโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็ นสาธารณูปการเพื่อใช้บริการ
แก่ประชาชนเป็ นหลัก
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4.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้ นที่
4.3.1 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ลักษณะทางเศรษฐกิจของพื้ นที่ศึกษานั้นจะสามารถแบ่งออกได้ท้งั ทางตรงและ
ทางอ้อม ลักษณะเศรษฐกิจทางตรงโดยจะเป็ นการค้าขายซึ่งประกอบด้วยการจับจ่ายภายใน
บริ เ วณศู น ย์อ าหารลุ ม พิ นี กับ ซุ ม้ ขายอาหารและเครื่ อ งดื่ ม เป็ นในรู ป แบบการบริ ก ารแก่
ประชาชนที่เข้ามาพื้ นที่ เพื่อซื้ อสินค้ามาบริโภคภายในพื้ นที่ กับการบริการซึ่งเป็ นการบริการใน
การให้เช่าเรือจักรยานนํ้า และเรือพายเพื่อทํากิจกรรมปั ่นเรือจักรยานและพายเรือในสระนํ้า ทํา
ให้เกิ ดการจ้างงานเพื่อมารองรับการบริ การในบริ การต่ างๆในพื้ นที่ และลักษณะเศรษฐกิจ
ทางอ้อมได้แก่การบริการให้เช่าพื้ นที่ในการทํากิจกรรมพิเศษในโอกาส เช่น การจัดงานแสดง
ของภาคเอกชน การถ่ายภาพยนตร์โฆษณา เป็ นต้น จากสภาพดังกล่าวทําให้พื้นที่ภายในสวน
ลุมพินีมีรปู แบบทางเศรษฐกิจต่างๆ

ภาพที่ 4.9 ลักษณะทางเศรษฐกิจภายในพื้ นที่สวนลุมพินี
ที่มา : ผูว้ จิ ยั ธันวาคม 2551

4.3.2 ลักษณะทางสังคม
ลักษณะทางสังคมภายในพื้ นที่ศึกษานั้ น เนื่ องด้วยพื้ นที่สวนลุมพินีมีลักษณะ
เป็ นพื้ นที่ สาธารณะของเมือง เป็ นพื้ นที่ที่สามารถเข้ามาใช้ได้ทุกกลุ่มบุคคล เป็ นสถานที่เป็ น
ศูนย์รวมทางสังคมของกรุงเทพมหานคร ที่มีขนาดของพื้ นที่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งทุกชนชั้นภายใน
สังคมคนกรุ งเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็ น กลุ่มผูม้ ีรายได้สูง กลุ่มผูม้ ีรายได้ปานกลาง กลุ่มผูม้ ี
รายได้น้อย จะเข้ามาใช้พื้นที่ที่มีความแตกต่างกันออกไป เช่น กลุ่มผูม้ ีรายได้สูง ใช้พื้นที่เพื่อ
การออกกําลังกาย พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน กลุ่มผูม้ ีรายได้ปานกลาง ใช้พื้นที่
เพื่อการออกกําลังกายพักผ่ อน และผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทํางาน กลุ่มผูม้ ีรายได้
น้อย ใช้พนที
ื้ ่เพื่อการออกกําลังกายพักผ่อน และพื้ นที่เพื่อประกอบอาชีพต่างๆ เช่น การจ้างงาน
เพื่อการทํางานในสวนลุมพินีเป็ นพนักงานต่างๆ เพื่อบริการการขายอาหาร เพื่อบริการใช้กบั
ประชาชนอยูภ่ ายในพื้ นที่ของสวนลุมพินี จึงทําให้ภายในพื้ นที่เป็ นรูปแบบสังคมเมืองมากยิ่งขึ้ น
ถือว่าเป็ นวิถีชีวติ ที่มีชีวติ ชีวาและความคึกคักภายในพื้ นที่
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ภาพที่ 4.10 ลักษณะทางสังคมภายในพื้ นที่สวนลุมพินี
ที่มา : ผูว้ จิ ยั ธันวาคม 2551

4.4 ลักษณะทางกายภาพพื้ นที่ภายในสวนลุมพินี
จากการแบ่งพื้ นที่ ในการศึ กษาในบทที่ 3 ผูว้ ิจยั ได้แบ่งพื้ นที่ภายในสวนลุ มพินีเป็ น 5
บริเวณด้วยกัน เพื่อต้องการวิเคราะห์ รูปแบบในการใช้พื้นที่ ตามรายละเอียดการแบ่งพื้ นที่สวน
ลุมพินี2 โดยสามารถแจกแจงองค์ประกอบบริเวณพื้ นที่ยอ่ ยต่างๆ ได้ดงั นี้
4.4.1 บริเวณที่ 1 เขตบริการและเขตนันทนาการแบบใช้พละกําลัง
เป็ นบริเวณที่มีลกั ษณะเป็ นพื้ นที่ยาวขนานไปกับบริเวณส่วนหน้าทางด้านทิศใต้
ของสวนลุมพินี ติดกับถนนพระรามที่ 4 โดยสามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่ได้ใกล้ที่สุดโดยใช้ ประตู
2 หอนาฬิกา, ประตู 3 พระราม 4, และประตูที่ 4 พระรูปฯ โดยบริเวณที่ 1 สามารถแบ่งพื้ นที่
ส่วนย่อยหลักๆออกเป็ นดังนี้ (ภาพที่ 4.11)
1) ลานหลังพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 มีลักษณะเป็ นลานโล่ง พื้ นที่ โดยรวม
ประมาณ 2,450 ตร.ม.
2) สวนหรรษา ลักษณะเป็ นลานที่มีมา้ นัง่ ผักผ่อน และศาลานัง่ พักผ่อน 1 หลัง
พื้ นที่โดยรวมประมาณ 600 ตร.ม.
3) อาคารฝึ กซ้อมกีฬาศูนย์เยาวชน (อยูใ่ นความรับผิดชอบของสํานักวัฒนธรรม
กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร) เป็ นอาคารยิมเนเซียม ใช้ในการฝึ กซ้อมกับการแข่ง
กีฬาและภายนอกประกอบด้วยสนานเซปั กตระกร้อ 1 สนาม, สนามตระวง 1 สนาม, สนามวอล
เว่ยบ์ อล 1 สนาม พื้ นที่โดยรวมประมาณ 2,800 ตร.ม.

2

ดูในหัวข้อ 3.4.4 การแบ่งพื้ นที่สวนลุมพินี
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4) อาคารศูนย์เยาวชนลุมพินี (อยูใ่ นความรับผิดชอบของสํานักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร) เป็ นอาคารยิมเนเซียม ใช้ในการฝึ กซ้อมกับการแข่งกีฬา
ในร่ม พื้ นที่โดยรวมประมาณ 1,575 ตร.ม.
5) สระว่ายนํ้าศูนย์เยาวชนลุมพินี (อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักวัฒนธรรม
กีฬาและการท่องเที่ ยว กรุ งเทพมหานคร) เป็ นอาคารที่ ประกอบด้วยสระว่ายระยะสั้นขนาด
มาตรฐาน พื้ นที่โดยรวมประมาณ 875 ตร.ม.
6) สนามเทสนิ สเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพ 1 (อยู่ในความรับผิดชอบของสํานัก
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร) จํานวน 2 สนาม พื้ นที่โดยรวมประมาณ
1,400 ตร.ม.
7) ศูนย์อาหารลุมพินี ประกอบด้วยร้านค้าสําหรับขายอาหารเพื่อให้บริการแก่
ประชาชนจํานวน 16 ร้านค้า และมีศาลาขายเครื่องดื่มจํานวน 2 หลังกับศาลาพักผ่อนจํานวน 2
หลัง เปิ ดให้บริการตั้งแต่เวลา 04.30 – 10.00 น. พื้ นที่โดยรวมประมาณ 1,050 ตร.ม.
8) สนามเด็กเล่น ประกอบด้วยเครื่องเล่นสําหรับเด็กสําหรับเด็ก พื้ นที่โดยรวม
ประมาณ 625 ตร.ม.
9) สวนสุขภาพ เป็ นสวนสุขภาพที่มีสถานี ออกกําลังกายเป็ นจุดและมีเส้นทางวิ่ง
ออกกําลังกายขนาดเล็กโดยรอบพื้ นที่สวนสุขภาพ พื้ นที่โดยรวมประมาณ 8,000 ตร.ม.
10) บริเวณเครื่องออกกําลังกาย เป็ นจุดที่มีเครื่องเล่นและอุปกรณ์เพื่อออกําลัง
กาย พื้ นที่โดยรวมประมาณ 525 ตร.ม.
นอกจากนี้ ในบริเวณที่ 1 ยังมีป้อมยามรักษาการณ์จาํ นวน 2 จุด และมีหอ้ งนํ้า
จํานวน 5 หลัง เพื่อให้บริการ
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4.4.2 บริเวณที่ 2 เขตนันทนาการแบบสงบเงียบและแบบใช้พละกําลัง
เป็ นบริเวณที่อยู่ตรงกลางพื้ นที่ของสวนลุมพินี โดยสามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่
ได้จากทุ กๆ ประตูทางเข้าของสวนลุมพินี โดยบริเวณที่ 2 สามารถแบ่งพื้ นที่ ส่วนย่อยหลักๆ
ออกเป็ นดังนี้ (ภาพที่ 4.12)
1) อาคารลุมพินีสถาน (อยู่ในความรับผิ ดชอบของสํานั กวัฒนธรรม กีฬาและ
การท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร) เป็ นอาคารเอนกประสงค์ในร่มใช้สาํ หรับการจัดกิจกรรมพิเศษ
ในโอกาสต่างๆ ภายในอาคาร พื้ นที่โดยรวมประมาณ 3,900 ตร.ม.
2) ศาลาการไฟฟ้ าสามเสน เป็ นศาลาทรงไทยเปิ ดโล่ง พื้ นที่โดยรวมประมาณ
128 ตร.ม.
3) ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี (อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักวัฒนธรรม
กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร) เป็ นอาคารทรงไทยประยุกต์เป็ นห้องสมุดเพื่อบริการ
ประชาชน พื้ นที่โดยรวมประมาณ 664 ตร.ม.
4) บริเวณเครื่องออกกําลังกาย เป็ นจุดที่มีเครื่องเล่นและอุปกรณ์เพื่อออกําลัง
กาย พื้ นที่โดยรวมประมาณ 400 ตร.ม.
5) ทางเข้าหลัก เป็ นทางเดินที่ต่อเนื่ องจากส่วนลานทางเข้าหลัก (บริเวณที่ 1)
เป็ นที่พนที
ื้ ่มีกิจกรรมที่เกิดขึ้ น พื้ นที่โดยรวมประมาณ 4,800 ตร.ม.
6) สนามหญ้าโดยรอบอาคารลุมพินีสถาน
นอกจากนี้ ในบริเวณที่ 2 ยังมีป้อมยามรักษาการณ์จาํ นวน 2 จุด และมีหอ้ งนํ้า
จํานวน 1 หลัง เพื่อให้บริการ
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4.4.3 บริเวณที่ 3 เขตนันทนาการแบบสงบเงียบ
เป็ นบริเวณที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพื้ นที่สวนลุมพินี ติดกับถนนราชดําริ
โดยสามารถเดินทางเข้าสู่พนที
ื้ ่ได้ใกล้ที่สุดโดยใช้ ประตู 5 ราชดําริ, ประตู 6 สารสิน โดยบริเวณ
ที่ 3 สามารถแบ่งพื้ นที่ส่วนย่อยหลักๆออกเป็ นดังนี้ (ภาพที่ 4.13)
1) เกาะลอย เป็ นพื้ นที่เป็ นเกาะอยู่กลางสระนํ้า โดยมีสะพานเข้าถึงเกาะ 2 จุด
โดยพื้ นที่เกาะลอยมีลกั ษณะเป็ น จุดที่มา้ นัง่ พักผ่อน พื้ นที่สนามหญ้า ทางวิง่ -เดินออกกําลังกาย
พื้ นที่โดยรวมประมาณ
2) อาคารเรือนกระจก เป็ นอาคารชั้นเดี่ยว พื้ นที่โดยรวมประมาณ 374 ตร.ม.
3) ศาลาไทยลานนา เป็ นศาลาทรงไทยลานนา จํานวน 2 หลัง พื้ นที่โดยรวม
ประมาณ 120 ตร.ม.
4) บริเวณเครื่องออกกําลังกาย เป็ นจุดที่มีเครื่องเล่นและอุปกรณ์เพื่อออกําลัง
กาย พื้ นที่โดยรวมประมาณ 225 ตร.ม.
5) จุดวอมร่างกาย เป็ นจุดที่มีอุปรณ์เพื่อการวอมร่างกายยื้ อกล้ามเนื้ อเพื่อการ
กําลังกาย พื้ นที่โดยรวมประมาณ 100 ตร.ม.
6) ศาลาบริการเช่าเรือจักรยานนํ้ า เป็ นศาลาเพื่อบริการให้ประชาชนเช่าเรือ
จักรยานนํ้า และเรือพายเพื่อทํากิจกรรมปั ่นเรือจักรยานและพายเรือในสระนํ้า
7) สนามหญ้าโดยรอบพื้ นที่บริเวณที่ 3
8) สระนํ้าโดยรอบพื้ นที่บริเวณที่ 3
นอกจากนี้ ในบริเวณที่ 3 ยังมีป้อมยามรักษาการณ์จาํ นวน 3 จุด และมีหอ้ งนํ้า
จํานวน 3 หลัง เพื่อให้บริการ
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4.4.4 บริเวณที่ 4 เขตนันทนาการแบบใช้พละกําลัง
เป็ นบริเวณที่อยู่ทางด้านทิศเหนื อและตรงกลางบางส่วนของพื้ นที่สวนลุมพินี
ติดกับถนนสารสิน โดยสามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่ได้ใกล้ที่สุดโดยใช้ ประตู 7 จอดรถ, ประตู 8
เพาะชํา, ประตู 1 วิทยุ โดยบริเวณที่ 4 สามารถแบ่งพื้ นที่ส่วนย่อยหลักๆออกเป็ นดังนี้ (ภาพที่
4.14)
1) สวนปาล์ม ถูกล้อมรอบด้วยทางสัญจร พื้ นที่โดยรวมประมาณ 7,850 ตร.ม.
2) ศาลาเปลี่ยมแหลมเป็ นศาลาเปิ ดโล่ง 2 หลังพื้ นที่โดยรวมประมาณ360ตร.ม.
3) ศูนย์ผูส้ ูงอายุ (อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร)
เป็ นอาคารชั้นเดี่ยว พื้ นที่โดยรวมประมาณ 500 ตร.ม.
4) ลานตะวันยิ้ ม เป็ นสนามเด็ กเลน ที่ มีประกอบด้ว ยเครื่ องเล่ นสํา หรับเด็ ก
ขนาดมาตรฐาน(มีขนาดใหญ่กว่าสนามเด็กเล่นในบริเวณที่ 1) พื้ นที่โดยรวมประมาณ 750 ตร.ม.
5) ลานเอนกประสงค์บริเวณที่ 4 พื้ นที่โดยรวมประมาณ 400 ตร.ม.
6) ศาลาเยาวชน เป็ นศาลาเปิ ดโล่ง 1 หลัง พื้ นที่โดยรวมประมาณ 180 ตร.ม.
7) สนามบาสเก็ตบอล เป็ นสนามบาสเก็ตบาลขนาดมาตรฐานจํานวน 1 สนาม
พื้ นที่โดยรวมประมาณ 510 ตร.ม.
8) สนามตระกร้อ เป็ นสนามตระกร้อขนาดมาตรฐาน จํานวน 1 สนาม พื้ นที่
โดยรวมประมาณ 27 ตร.ม.
9) ศาลาบริการเช่าเรือจักรยานนํ้ า เป็ นศาลาเพื่อบริการให้ประชาชนเช่าเรือ
จักรยานนํ้ า และเรือพายเพื่อทํากิจกรรมปั ่ นเรือจักรยานและพายเรือในสระนํ้า พื้ นที่โดยรวม
ประมาณ
10) ลานจอดรถ ใช้เป็ นที่ จอดรถเพื่อบริการประชาชนที่ เข้ามาใช้บริการสวน
ลุมพินี พื้ นที่โดยรวมประมาณ 11,400 ตร.ม.
11) สนามหญ้าโดยรอบพื้ นที่บริเวณที่ 4 พื้ นที่โดยรวมประมาณ
12) สระนํ้าโดยรอบพื้ นที่บริเวณที่ 4 พื้ นที่โดยรวมประมาณ
นอกจากนี้ ในบริเวณที่ 4 ยังมีป้อมยามรักษาการณ์จาํ นวน 1 จุด และมีหอ้ งนํ้า
จํานวน 1 หลัง เพื่อให้บริการ
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4.4.5 บริเวณที่ 5 เขตนันทนาการแบบสงบเงียบ
เป็ นบริ เวณที่ อยู่ทางด้านทิ ศตะวันออกของพื้ นที่ สวนลุมพินี ติ ดกับถนนวิทยุ
โดยสามารถเดินทางเข้าสู่พนที
ื้ ่ได้ใกล้ที่สุดโดยใช้ ประตู 1 วิทยุ,ประตู 2 หอนาฬิกา โดยบริเวณที่
5 สามารถแบ่งพื้ นที่ส่วนย่อยหลักๆออกเป็ นดังนี้ (ภาพที่ 4.15)
1) สนามหญ้าหอนาฬิกา ที่ หอนาฬิกาที่ดํารงการก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 6
พื้ นที่โดยรวมประมาณ 1,250 ตร.ม.
2) อาคารบันเทิง เป็ นอาคารเวทีแสดงกลางแจ้งและลานเอนกประสงค์ พื้ นที่
โดยรวมประมาณ 600 ตร.ม.
3) ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษา ลักษณะเป็ นศาลาในรูปแบบ
เก๋งจีน พื้ นที่โดยรวมประมาณ 28 ตร.ม.
4) ศาลามิตรภาพไทยจีน ลักษณะเป็ นศาลาหินอ่อน พื้ นที่โดยรวมประมาณ 8
ตร.ม.
5) ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก เป็ นอาคารชั้นเดี่ยว พื้ นที่โดยรวมประมาณ 8 ตร.ม.
6) ลานเอนกประสงค์บริเวณที่ 5 พื้ นที่โดยรวมประมาณ 225 ตร.ม.
7) จุดวอมร่างกาย เป็ นจุดที่มีอุปกรณ์เพื่อการวอมร่างกายยืดกล้ามเนื้ อ พื้ นที่
โดยรวมประมาณ 150 ตร.ม.
8) ศาลาบริการเช่าเรือจักรยานนํ้ า เป็ นศาลาเพื่อบริการให้ประชาชนเช่าเรือ
จักรยานนํ้ า และเรือพายเพื่อทํากิจกรรมปั ่ นเรือจักรยานและพายเรือในสระนํ้ า พื้ นที่ โดยรวม
ประมาณ
9) สนามหญ้าโดยรอบพื้ นที่บริเวณที่ 5 พื้ นที่โดยรวมประมาณ
10) สระนํ้าโดยรอบพื้ นที่บริเวณที่ 5 พื้ นที่โดยรวมประมาณ
นอกจากนี้ ในบริเวณที่ 5 ยังมีป้อมยามรักษาการณ์จาํ นวน 1 จุด และมีหอ้ งนํ้ า
จํานวน 1 หลัง เพื่อให้บริการ
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บทที่ 5
พฤติกรรมการใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินี
จากการแจกแบบสอบถามผูท้ ี่ใช้สวนลุมพินีจาํ นวน 390 ชุด โดยแบ่งข้อมูลออกเป็ นกลุ่ม
อาชีพต่ างๆ เพื่อแสดงกลุ่มประชากรตัวอย่าง ซึ่ งได้นําผลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลมาประกอบการ
พิ จ ารณาให้ท ราบถึ ง ประเด็ น ต่ า งๆ ที่ สํา คัญ โดยนํ า มาสู่ก ารสรุ ป ผลของการศึ ก ษา และ
นอกจากนี้ มีการเก็บข้อมูลการสํารวจพื้ นที่ดว้ ยการสังเกตการณ์ เพื่อทราบถึงสภาพการใช้พื้นที่
ปั จจุ บัน ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ นภายในพื้ นที่ ส วนลุ ม พิ นี โดยสามารถแบ่ ง รายละเอี ย ดของผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในประเด็นส่วนต่างๆ ได้ดงั นี้
5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลผูท้ ี่ใช้สวนลุมพินี
5.2 ข้อมูลการเดินทางผูท้ ี่ใช้สวนลุมพินี
5.3 ข้อมูลความถี่ในการใช้ผทู้ ี่ใช้สวนลุมพินี
5.4 ข้อมูลการใช้บริการภายในสวนลุมพินี
5.5 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลผูท้ ี่ใช้สวนลุมพินี
5.1.1 ข้อมูลทั ่วไปส่วนบุคคล
1) ที่พกั อาศัยปั จจุบนั ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่พกั อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 92.7 และพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด ร้อยละ 7.4 โดยสามารถแบ่ง
รายละเอียดที่พกั อาศัยที่อยู่ในเขตของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตามรัศมีการให้บริการ
ของสวนลุมพินีในหัวข้อที่ 5.1.3
2) เพศ ผูต้ อบแบบสอบถาม มีสดั ส่วนของเพศหญิง ร้อยละ 50.8 และเพศชาย
ร้อยละ 49.2
3) ระดับ การศึ ก ษา ผู้ต อบแบบสอบถาม มี สัด ส่ ว นระดับ การศึ ก ษา ระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 44.9 ระดับอาชีวะ/อนุ ปริญญา ร้อยละ 21.3 ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 10.2
4) รายได้ ผูต้ อบแบบสอบถาม มีสัดส่วนของรายได้อยู่ระหว่าง 5,001-10,000
บาท ร้อยละ 33.3 มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 22.3 มีรายได้อยู่ระหว่าง
15,001-15.000 บาท ร้อยละ 14.4

65

ตารางที่ 5.1 แสดงร้อยละผลข้อมูลทั ่วไปส่วนบุคคล
1.เพศ
-ชาย
-หญิง
รวม
2.การศึกษา
-ไม่มีวุฒิการศึกษา
-ระดับประถมศึกษา
-ระดับมัธยมศึกษา
-ระดับอาชีวะ/อนุ ปริญญา
-ระดับปริญญาตรี
-ระดับปริญญาโท
-ระดับปริญญาเอก
รวม
3.อาชีพ
-นักเรียน/นักศึกษา
-ค้าขาย
-รับราชการ
-พนักงานรัฐวิสาหกิจ
-พนังงานบริษัทเอกชน
-รับจ้าง/ลูกจ้าง
-แม่บา้ น
-ธุรกิจส่วนตัว
-ไม่ได้ทาํ งาน/เกษียณอายุ
อื่นๆ
รวม
4.รายได้
-ตํา่ กว่า 5,000 บาท
-5,0001 – 10,000 บาท
-10,001 – 15,000 บาท
-15,001 – 20,000 บาท
-20,001 – 30,000 บาท
-มากกว่า 30,001 บาทขึ้ นไป
รวม

จํานวน

ร้อยละ

192
198
390
จํานวน

49.2
50.8
100
ร้อยละ

23
30
42
83
175
29
8
390
จํานวน
84
18
30
23
117
34
14
24
40
6
390
จํานวน

5.9
7.7
10.8
21.3
44.9
7.4
2.1
100
ร้อยละ
21.54
4.62
7.69
5.90
30.00
8.72
3.59
6.15
10.26
1.54
100
ร้อยละ

46
130
87
56
52
19
390

11.8
33.3
22.3
14.4
13.3
4.9
100
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ตารางที่ 5.2 แสดงร้อยละทีพ
่ กั อาศัยของผูท้ ี่ใช้สวนลุมพินี
1.ที่พกั อาศัยในปั จจุบนั
-กรุงเทพมหานคร
-ต่างจังหวัด

จํานวน

ร้อยละ

361
29
390

92.7
7.4
100

รวม
1.1 ที่พกั อาศัยในกรุงเทพมหานคร
เขต
จํานวน
1.คลองเตย
23
3.ดอนเมือง
19
5.ดุสิต
1
7.ทวีวฒ
ั นา
2
9.บางกอกน้อย
1
11.บางคอแหลม
3
13.บางรัก
35
15.ป้อมปรามศัตรูพา่ ย
6
17.พระโขนง
10
19.ภาษีเจริญ
1
21.ยานนาวา
2
23.ราษฎร์บรู ณะ
3
25.วัฒนา
8
27.สะพานสูง
2
29.สาทร
22
31.หลักสี่
7
1.2 ที่พกั อาศัยในต่างจังหวัด
1.นนทบุรี
8

ร้อยละ
5.9
4.9
0.3
0.5
0.3
0.8
9.0
1.5
2.6
0.3
0.5
0.8
2.1
0.5
5.6
1.8

เขต
2.จตุจกั ร
4.ดินแดง
6.ตลิ่งชัน
8.ธนบุรี
10.บางกะปิ
12.บางพลัด
14.ปทุมวัน
16.พญาไท
18.พระนคร
20.มีนบุรี
22.ราชเทวี
24.ลาดพร้าว
26.สวนหลวง
28.สัมพันธวงศ์
30.สายไหม
32.ห้วยขวาง

จํานวน
26
4
2
5
5
4
77
11
1
7
36
12
1
25
1
6

ร้อยละ
6.7
1.0
0.5
1.3
1.3
1.0
19.7
2.8
0.3
1.8
9.2
3.1
0.3
6.4
0.3
1.5

2.1

2.สมุทรปราการ

9

2.3
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5.1.2 กลุม่ อาชีพตัวอย่างกับช่วงอายุผทู ้ ใี่ ช้สวนลุมพินี
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เปรียบของข้อมูลอาชีพกับช่วงอายุผูท้ ี่ ใช้สวน
ลุมพินี โดยการเรียงลําดับอาชีพแต่ละอาชีพที่ใช้สวนลุมพินีมากที่สุดกับช่วงอายุ พบว่า อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน อยู่ในช่วงอายุ 24-35 ปี มากที่สุด ร้อยละ 53.0 นักเรียน/นักศึกษา อยู่
ในช่วงอายุ 18-23 ปี มากที่สุด ร้อยละ 81.8 ไม่ได้ทาํ งาน/เกษี ยณอายุ อยูใ่ นช่วงอายุ 60 ปี ขึ้ นไป
ร้อยละ 75.5 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง อยู่ในช่วงอายุ 36-45 ปี มากที่สุด ร้อยละ 41.2 อาชีพรับ
ราชการ อยูใ่ นช่วงอายุ 24-35 ปี มากที่สุด ร้อยละ 50.0 ตามลําดับ (แผนภูมิที่ 5.1)
แผนภูมิที่ 5.1 อาชีพกับช่วงอายุผใู ้ ช้สวนลุมพินี

5.1.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้ นที่ทางเศรษฐกิจและสังคมของผูท้ ี่ใช้สวนลุมพินี
โดยทําการวิเคราะห์จากข้อมูลพื้ นฐานวุฒิการศึกษาของระดับรายได้ และช่วง
อายุ พบว่าข้อมูลพื้ นที่ทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อนําผลของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดมา
รวมกัน พบว่ า ช่ ว งอายุ ที่ ม าใช้ส วนลุ ม พิ นี จ ะประกอบด้ว ยกลุ่ ม ต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ นกลุ่ ม วัย
นั กเรี ยน/นั กศึ กษา กลุ่มวัยทํางาน และวัยสูงอายุ ที่ เข้ามาใช้บริการโดยมีท้ังระดับรายได้ที่
แตกต่างกันกระจายออกไปและมีวุฒิการศึกษาที่คละเคล้ากัน ทําให้สวนลุมพินีเป็ นแหล่งรวม
ประชาชนทุกเพศทุกวัยอยูด่ ว้ ยกัน
5.1.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลรัศมีการให้บริการผูท้ ี่ใช้สวนลุมพินี
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลผูท้ ี่ใช้สวนลุมพินี สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
หลักๆ ด้วยกัน 1.รัศมีการให้บริการของสวนลุมพินีตามมาตรฐาน 2.รัศมีการให้บริการของสวน
ลุมพินีปัจจุบนั โดยวิเคราะห์จากที่พกั อาศัยปั จจุบนั ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้ดงั นี้
1) รัศมีการให้บริการของสวนลุมพินีตามมาตรฐาน สวนลุมพินีที่ถูกกําหนดให้
เป็ นสวนสาธารณะระดับเมืองจะมีรศั มีครอบคลุมพื้ นที่การให้บริการอยู่ที่ 5-10 กิโลเมตร1 โดย
1

ดูในหัวข้อ 1.1 ที่มาและความสําคัญในหัวข้อ และหัวข้อ 2.3.2การจัดระดับของสวนสาธารณะ
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วิเคราะห์จากการแจกแบบสอบถามเบื้ องต้นในข้อมูลที่พกั อาศัยปั จจุบนั ซึ่งวัดระยะรัศมีอา้ งอิง
จากเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดงั นี้ (แผนภูมิที่ 5.2, แผนที่ 5.1)
(1) พักอาศัยอยู่ในเขตรัศมีการให้บริการระหว่าง 0-5 กิโลเมตร ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่ในเขตรัศมีการให้บริการของสวนลุมพินี 0-5 กิโลเมตร
มากถึ ง ร้อ ยละ 60.7 ของผู ้ต อบแบบสอบถามทั้ง หมด ซึ่ ง รัศ มี ก ารให้บ ริ ก ารของสวนลุ ม พิ นี
ครอบคลุมทั้งหมด 11 เขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1.เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย 2.เขตสัม
พันธวงศ์ 3.เขตคลองสาน 4.เขตปทุ มวัน 5.เขตบางรัก 6.เขตสาธร 7.เขตบางคอแหลม 8.เขต
ยานนาวา 9.เขตราชเทวี 10.เขตวัฒนา 11.เขตคลองเตย
(2) พักอาศัยอยูใ่ นเขตรัศมีการให้บริการระหว่าง 5-10 กิโลเมตร ผูต้ อบ
แบบสอบถามจะพักอาศัยอยู่ในเขตรัศมีการให้บริการของสวนลุมพินี 5-10 กิโลเมตร ร้อยละ
20.8 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด ซึ่งรัศมีการให้บริการของสวนลุมพินี ครอบคลุมทั้งหมด
13 เขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1.เขตพระนคร 2.เขตดุสิต 3.เขตพญาไท 4.เขตดินแดง 5.เขต
ห้วยขวาง 6.เขตจตุจกั ร 7.เขตบางกอกน้อย 8.เขตธนบุรี 9.เขตบางกะปิ 10.เขตสวนหลวง 11.เขต
พระโขนง 12.เขตภาษีเจริญ 13.เขตราษฎร์บรู ณะ
(3) อยูน่ อกเขตรัศมีการใช้บริการ ผูต้ อบแบบสอบถามพักอาศัยอยูน่ อก
เขตรั ศ มี ก ารให้บ ริ ก ารของสวนลุ ม พิ นี มากถึ ง ร้ อ ยละ 18.8 โดยแบ่ ง ออกเป็ นเขตใน
กรุงเทพมหานครได้แก่ เขตดอนเมือง เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตทวี
วัฒนา เขตสะพานสูง เขตสายไหม เขตมีนบุรี และต่างจังหวัดได้แก่ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด
สมุทรปราการ
แผนภูมิที่ 5.2 จํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม ในเขตและนอกเขตรัศมีให้บริการสวนลุมพินี
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2) รัศมีการให้บริการของสวนลุมพินีปัจจุบนั โดยทําการวิเคราะห์ระยะทางจาก
รัศมีการให้บริการจริงของสวนลุมพินีในปั จจุบนั ซึ่งวิเคราะห์จากการแจกแบบสอบถามเบื้ องต้น
ในข้อมูลที่พกั อาศัยปั จจุบนั ซึ่งวัดระยะทางจากการเดินทางมาถึงสวนลุมพินีวา่ ผูท้ ี่ใช้บริการสวน
ลุมพินีมีระยะในการเดินทางใกล้ที่สุดและไกลที่สุดเฉลี่ยแล้วอยู่บริเวณใด โดยอ้างอิงจากเขต
การปกครองของกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดงั นี้ (แผนภูมิที่ 5.3, แผนที่ 5.2)
รัศมีการให้บริ การของสวนลุ มพินี มีระยะทางการเดิ นทางมาใช้บริ การของ
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด พบว่าค่าเฉลี่ยของระยะทางในการเดินทางอยูป่ ระมาณ 9 กิโลเมตร
จากที่ พักอาศัยถึ งสวนลุ มพิ นี นอกจากนี้ ยังสามารถแจกแจงในการแบ่ งพื้ นที่ ที่พักอาศัย กับ
ระยะทางกับรัศมีในการเดินทาง ตามจํานวนข้อมูลที่พบมากที่สุดคือ
(1) รัศมีการเดินทางมาใช้บริการในระยะใกล้ ผูต้ อบแบบสอบถามจะ
พัก อาศัย อยู่ใ นเขตรัศ มี ก ารให้บ ริ ก ารของสวนลุ ม พิ นี ใ นระยะใกล้ม ากที่ สุ ด อยู่ภ ายในรัศ มี
ประมาณ 1-2 กิโลเมตร โดยส่วนมากจะพักอาศัยอยูเ่ ขตต่างๆ คือ 1.เขตปทุมวัน 2.เขตบางรัก 3.
เขตสาทร ร้อยละ 34.3 และน้อยที่ สุดอยู่ภายในรัศมีประมาณ 9-10 กิโลเมตร โดยอยู่ในเขต
ต่างๆ คือ 1.เขตสวนหลง 2.เขตภาษีเจริญ ร้อยละ 0.6
(2) รัศมีการเดินทางมาใช้บริการในระยะไกล ผูต้ อบแบบสอบถามจะ
พัก อาศัย อยู่ใ นเขตรัศ มี ก ารให้บ ริ ก ารของสวนลุ ม พิ นี ใ นระยะไกลมากที่ สุ ด อยู่ภ ายในรัศ มี
ประมาณ 11-12 กิโลเมตร โดยส่วนมากจะพักอาศัยอยูเ่ ขตต่างๆ คือ 1.เขตจตุจกั ร 2.เขตบางกะปิ
ร้อยละ 8.0 และน้อยที่สุดอยู่ภายในรัศมีประมาณ 18-19 กิโลเมตร โดยอยู่ในเขตต่างๆ 1.เขต
ั นา ร้อยละ 1.0
สะพานสูง 2.เขตทวีวฒ
แผนภูมิที่ 5.3 จํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม รัศมีการให้บริการของสวนลุมพินีปัจจุบนั
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สรุปได้ว่าเขตรัศมีการให้บริการของสวนลุมพินีน้ันจะอยูใ่ นขอบเขตของที่มีผูใ้ ช้
จะเดินทางมาจากส่วนต่างๆ ของเมืองเพื่อการพักผ่อนภายในรัศมีของสวนสาธารณะระดับเมือง
หรือมหานคร (City Parks) ร้อยละ 81.5 และนอกจากนี้ จากผูต้ อบแบบสอบถามพบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามบ้างส่วนจะพักอาศัยอยู่นอกเขตรัศมีการให้บริการของสวนลุมพินีถึง ร้อยละ 18.8
ทําให้สวนลุมพินีมีรศั มีการให้บริการที่มีรศั มีที่มีวงกว้างมากขึ้ น และรัศมีการให้บริการของสวน
ลุมพินีปัจจุบนั ค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 9 กิโลเมตร โดยส่วนมากรัศมีการเดินทางมาใช้บริการใน
ระยะใกล้ที่สุดอยู่ภายในรัศมีประมาณ 1-2 กิโลเมตร ร้อยละ 34.4 ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด และระยะไกลที่สุดอยูภ่ ายในรัศมีประมาณ 11-12 กิโลเมตร เมื่อสังเกตจะพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่เข้ามาใช้บริการสวนลุมพินี จะมีท้งั ผูท้ ี่พกั อาศัยอยูใ่ นเขตรัศมีการให้บริการและ
นอกเขตรัศมี กับรัศมีการให้บริการของสวนลุมพินีปัจจุบนั ทําให้การบริการของสวนลุมพินีซึ่ง
สะท้อ นให้เ ห็ น ถึ ง การให้บ ริ ก ารที่ ค รอบคลุ มพื้ นที่ เ กิ น ตามลัก ษณะของลํา ดับ ศัก ดิ์ ข องสวน
(Function hierarchy of Park) จึงทําให้การบริการกับประชาชนอย่างทัว่ ถึง
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5.2 ข้อมูลการเดินทางและความถี่ในการใช้ผทู ้ ี่ใช้สวนลุมพินี
5.2.1 การเดินทางก่อนมาใช้สวนลุมพินี
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างอาชีพกับข้อมูลต่างๆ ของรูปแบบ
การเดินทาง ก่อนการใช้สวนลุมพินีมาจากสถานที่ใด โดยพบว่าสถานที่ก่อนเดินทางมาใช้สวน
ลุมพินีของผูต้ อบแบบสอบถามจะเดินทางมาจากสถานที่ต่างๆ ดังนี้ (แผนภูมิที่ 5.4)
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเดิ นทางมาจากที่ พักอาศัยมากที่ สุด ร้อยละ
61.8 และรองลงมาคือเสถานที่ทาํ งาน ร้อยละ 19.0 และนอกจากนี้ เนื่ องด้วยเหตุผลจากเป็ นเวลา
ว่างหลังเลิกทํางาน จึงค่อยเดินทางมาใช้สวนลุมพินีของประชาชนกลุ่มตัวอย่างในช่วงวัยทํางาน
ซึ่งมีความโดดเด่นของกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและอาชีพรับราชการ โดยสามารถแจก
แจงรายละเอียดของการเดินทางก่อนมาใช้สวนลุมพินีตามกลุ่มอาชีพได้ดงั นี้
1) เดิ นทางมาจากที่ พกั อาศัยแบ่งออกเป็ น นั กเรี ยน/นั กศึ กษา ร้อยละ 57.1
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 59.8 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง ร้อยละ 61.8 อาชีพรับราชการ
ร้อยละ 66.7 ไม่ได้ทาํ งาน/เกษียณอายุ ร้อยละ 77.4 ตามลําดับ
2) เดินทางมาจากสถานที่ทํางานแบ่งออกเป็ น อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
ร้อยละ 30.8 อาชีพรับราชการ ร้อยละ 30.0 ตามลําดับ
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์สามารถพบได้อีกว่าจะมีการเดิ นทางมาจาก
สถานบันการศึกษา ร้อยละ 37.7 ของนักเรียน/นักศึกษา เช่นจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนเสร็จแล้ว
จึงเดินทางเข้ามาใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินี
แผนภูมิที่ 5.4 อาชีพกับการเดินทางมาใช้สวนลุมพินีมาจากสถานที่ใด
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5.2.2 การเดินทางหลังการใช้สวนลุมพินี
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างอาชีพกับข้อมูลต่างๆ ของรูปแบบ
การเดิ นทาง หลังการใช้สวนลุมพินีเสร็ จแล้วเดิ นทางไปยังสถานที่ ใด โดยพบว่าสถานที่ หลัง
เดินทางมาใช้สวนลุมพินีของผูต้ อบแบบสอบถามจะเดินทางมาจากสถานที่ต่างๆ ดังนี้ (แผนภูมิ
ที่ 5.5)
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเดินทางกลับที่พกั อาศัยมากที่สุด ร้อยละ 83.9
และรองลงมาคื อสถานบันการศึ กษา ร้อยละ 6.4 โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดของการ
เดินทางก่อนมาใช้สวนลุมพินีตามกลุ่มอาชีพได้ดงั นี้
1) เดินทางกลับที่พกั อาศัยแบ่งออกเป็ น นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 85.7 อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 84.6 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง ร้อยละ 73.5 อาชีพรับราชการร้อยละ
86.7 ไม่ได้ทาํ งาน/เกษี ยณอายุ ร้อยละ 97.1 ตามลําดับ
2) เดินทางกลับสถานบันการศึกษาแบ่งออกเป็ น นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ
5.2 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 7.7 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง ร้อยละ 11.8 อาชีพรับราชการ
ร้อยละ 3.3 ตามลําดับ
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบได้วา่ ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริการสวนลุมพินีส่วนใหญ่
เมื่อเข้ามาใช้บริการสวนลุมพินีเสร็จแล้ว มักจะเดินทางกลับที่พกั อาศัย
แผนภูมิที่ 5.5 อาชีพกับการเดินทางกลับจากสวนลุมพินีไปยังสถานที่ใด
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5.2.3 การใช้ยานพาหนะในการเดินทางมาสวนลุมพินี
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างอาชีพกับข้อมูลการเดิ นทางมา
ด้วยยานพาหนะใดทั้งการเดินทางมาใช้สวนลุมพินี โดยพบว่ายานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมา
ใช้สวนลุมพินีของผูต้ อบแบบสอบถามจะใช้ยานพาหนะต่างๆ ดังนี้ (แผนภูมิที่ 5.6)
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใช้รถโดยสารประจําทางมากที่สุด ร้อยละ 38.7
รองลงมาคือรถยนต์/จักรยานยนต์ส่วนตัว ร้อยละ 28.2 ซึ่งการใช้รถโดยสารประจําทางเป็ นการ
ยานพาหนะที่ในการเดินทางมาใช้สวนลุมพินีทุกกลุ่มอาชีพ เพราะมีปัจจัยที่เอื้ ออํานวย คือพื้ นที่
ทั้ง 4 ด้าน ของสวนลุ มพินีน้ั นจะมีป้ายรถโดยสารประจําทาง จึงทําให้สะดวกในการเดิ นทาง
มายังสวนลุมพินี นอกจากนี้ การใช้รถยนต์/จักรยานยนต์ส่วนตัว ผูต้ อบแบบสอบถามจะนํ ามา
จอดในพื้ นที่จอดรถภายในสวนลุมพินี และบริเวณหน้าประตูที่ 4 (พระรูป ร.6) และบริเวณประตู
ที่ 1 (วิทยุ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และรวมถึงที่จอดรถบริเวณฝั ง่ ถนนราชดําริ (ตรงข้าม
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดของยานพาหนะในการเดินทางได้
ดังนี้
1) ใช้รถโดยสารประจําทางแบ่งออกเป็ น นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 57.1 อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 35.9 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง ร้อยละ 35.5 อาชีพรับราชการ ร้อยละ
43.3 ไม่ได้ทาํ งาน/เกษี ยณอายุ ร้อยละ 40.4 ตามลําดับ
2) ใช้รถยนต์/จักรยานยนต์ส่วนตัวแบ่งออกเป็ น อาชีพพนั กงานบริษัทเอกชน
ร้อยละ 27.4 อาชีพรับราชการ ร้อยละ 33.3 อาชีพไม่ได้ทํางาน/เกษี ยณอายุ ร้อยละ 36.2
ตามลําดับ
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์สามารถพบได้อีกว่าการเดินทางมาด้วยการเดิน
เท้ามายังสวนลุมพินีโดยส่วนมากเป็ น อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง ร้อยละ 26.5 และเดินทางมาด้วย
รถไฟลอยฟ้ า/รถไฟฟ้ าใต้ดินโดยส่วนมากเป็ นนั กเรียน/นั กศึกษา ร้อยละ 24.7 ซึ่งจะใช้สถานี
ศาลาแดง (BTS) และสถานี สีลม (MRT) ในการเดินทางมายังสวนลุมพินี
แผนภูมิที่ 5.6 อาชีพกับการเดินทางมาใช้สวนลุมพินี ด้วยยานพาหนะใด
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5.2.4 การใช้ยานพาหนะในเดินทางกับระยะเวลาในเดินทางมาถึงสวนลุมพินี
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างวิธีการเดินทางกับระยะเวลาใน
เดิ นทางมาถึงสวนลุมพินี โดยพบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการเดิ นทางมาใช้สวนลุมพินีของผูต้ อบ
แบบสอบถามจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ดังนี้ (แผนภูมิที่ 5.7)
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 30 นาที – 1 ชัว่ โมง
ร้อยละ 35.4 และใช้ระยะเวลา 10 – 30 นาที ร้อยละ 34.1 ซึ่งจะแสดงเห็นได้วา่ การใช้ยานพาหนะ
ต่างๆ ในการเดินทางมายังสวนลุมพินีจะใช้ระยะเวลาในเดินทางอยู่ในช่วงเวลาเฉลี่ยไม่เกิน 1
ชัว่ โมง โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดของการใช้ยานพาหนะในเดิ นทางกับระยะเวลาใน
เดินทางได้ดงั นี้
1) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 30 นาที – 1 ชัว่ โมง ด้วยรถไฟลอยฟ้ า/รถไฟฟ้ า
ใต้ดินร้อยละ 52.8 ด้วยรถโดยสารประจําทาง ร้อยละ 36.9 ด้วยรถยนต์/รถจักรยานส่วนตัวร้อย
ละ 34.6 ด้วยมอเตอร์ไซค์รบั จ้าง/แท็กซี่รอ้ ยละ 33.3 ตามลําดับ
2) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 10 – 30 นาที แบ่งออกเป็ น ด้วยการเดินเท้า ร้อย
ละ 30.2 ด้วยรถยนต์/รถจักรยานส่วนตัว ร้อยละ 34.9 ด้วยรถโดยสารประจําทาง ร้อยละ 35.0
ด้วยรถไฟลอยฟ้ า/รถไฟฟ้ าใต้ดินร้อยละ 35.9 ตามลําดับ
จากการวิเ คราะห์ค วามสัมพัน ธ์ส ามารถพบได้อีก ว่า การเดิ นเท้า มายัง สวน
ลุมพินีของประชาชนกลุ่มตัวอย่างบางส่วนจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที ร้อยละ 53.5 แสดงว่า
การใช้สวนลุมพินีมีความสะดวกในการเดินเท้าเพื่อมาใช้บริการ ได้แก่ ย่านสีลม, ย่านสาทร,
ย่านซอยหลังสวน, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็ นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการเดินทางมาด้วยการ
เดินเท้ามายังสวนลุมพินี ของกลุ่มอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง และยังพบว่าการเดินทางรถไฟลอยฟ้ า/
รถไฟฟ้ าใต้ดินจะใช้ระยะเวลา 30 นาที – 1 ชัว่ โมง แสดงว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างบางส่วนจะ
นิ ยมใช้รถไฟลอยฟ้ า/รถไฟฟ้ าใต้ดินเพื่อความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ
แผนภูมิที่ 5.7 การใช้ยานพาหนะในเดินทางกับระยะเวลาในเดินทางมาถึงสวนลุมพินี
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5.3 ข้อมูลลักษณะการมาใช้ผทู ้ ี่ใช้สวนลุมพินี
5.3.1 เดินทางมาใช้สวนลุมพินีกบั บุคคลใด
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างอาชีพกับข้อมูลเดินทางมาใช้สวน
ลุมพินีกบั บุคคลใด โดยพบว่าเดินทางมาใช้สวนลุมพินีกบั บุคคลใดของผูต้ อบแบบสอบถามจะ
เดินทางมาใช้สวนลุมพินีกบั บุคคลต่างๆ ดังนี้ (แผนภูมิที่ 5.8)
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมในการเดินทางมาใช้สวนลุมพินีกบั
เพื่อน/คนรัก มากที่สุด ร้อยละ 35.4 รองลงมาคือเดินทางมาใช้สวนลุมพินีคนเดียว ร้อยละ 31.3
โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดของการเดินทางมาใช้สวนลุมพินีกบั บุคคลใดได้ดงั นี้
1) มาใช้สวนลุมพินีกบั เพื่อน/คนรักแบ่งออกเป็ น นั กเรียน/นั กศึกษา ร้อยละ
68.8 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 43.6 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง ร้อยละ 43.6 อาชีพรับ
ราชการร้อยละ 40.0 ตามลําดับ
2) มาใช้สวนลุมพินีคนเดียว แบ่งออกเป็ น อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ
41.9 ร้อยละ อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง 41.2 อาชีพรับราชการร้อยละ 36.7 ไม่ได้ทาํ งาน/เกษี ยณอายุ
ร้อยละ 61.7 ตามลําดับ
จากการวิเ คราะห์ค วามสัมพันธ์สามารถพบได้อี กว่า การเดิ น ทางมาใช้ส วน
ลุ มพิ นีของประชาชนกลุ่ มตัวอย่า ง นั้ นนิ ย มที่ จะเดิ นทางมาเป็ นกลุ่ มเพื่อนหรื อ มากับคนรัก
โดยเฉพาะในกลุ่มของนักเรียน/นักศึกษา และการเดินทางมาใช้สวนคนเดียวโดยเฉพาะในกลุ่ม
ของ ไม่ได้ทาํ งาน/เกษี ยณอายุจะเดินทางมาคนเดียวมากที่สุด ร้อยละ 61.7 นอกจากนี้ ยังสังเกต
พบว่า การเดินทางมาใช้สวนลุมพินีกบั ครอบครัว จะมีอตั ราส่วนน้อยที่สุด
แผนภูมิที่ 5.8 เดินทางมาใช้สวนลุมพินีกบั ใคร
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5.3.2 วันที่มาใช้สวนลุมพินี
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างอาชีพกับข้อมูลวันที่ มาใช้สวน
ลุมพินี โดยพบว่าวันที่มาใช้สวนลุมพินี ของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเดินทางมาใช้สวน
ลุ ม พิ นี วัน จัน ทร์-วัน ศุ ก ร์ และวัน เสาร์–วัน อาทิ ต ย์ โดยสามารถแจกแจงรายละเอี ย ดดัง นี้
(แผนภูมิที่ 5.9)
1) มาใช้วันจัน ทร์-วันศุ กร์ (วันธรรมดา) แบ่งออกเป็ นออกเป็ น นั กเรี ย น/
นักศึกษา ร้อยละ 29.9 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 14.5 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง ร้อยละ
29.4 อาชีพรับราชการร้อยละ 26.7 ไม่ได้ทาํ งาน/เกษียณอายุ ร้อยละ 61.7 ตามลําดับ
2) มาใช้วนั เสาร์–วันอาทิตย์ (วันหยุดสุดสัปดาห์) แบ่งออกเป็ นออกเป็ น
นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 31.2 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 34.2 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง
ร้อยละ 29.4 อาชีพรับราชการ ร้อยละ 30.0 ไม่ได้ทาํ งาน/เกษียณอายุ ร้อยละ 17.0 ตามลําดับ
จากการวิเ คราะห์ค วามสัมพันธ์สามารถพบได้อีกว่า การเดิ น ทางมาใช้ส วน
ลุมพินีของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จะมีพฤติกรรมในการเดินทางมาใช้สวนลุมพินีในวันเสาร์–วัน
อาทิตย์ แตกต่างมากกว่าวันจันทร์-วันศุกร์ เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ ยังสังเกตพบว่า กลุ่มอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนจะเดินทางมาใช้สวนลุมพินีในวันเสาร์–วันอาทิตย์ มากกว่าวันจันทร์-วัน
ศุกร์ และจะสลับกับกลุ่มไม่ได้ทาํ งาน/เกษี ยณอายุ ซึ่งจะเดินทางมาใช้สวนลุมพินีในวันจันทร์วันศุกร์ มากกว่าวันเสาร์–วันอาทิตย์
แผนภูมิที่ 5.9 วันที่มาใช้สวนลุมพินี
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5.3.3 ความถี่ในการใช้สวนลุมพินี
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างอาชีพกับข้อมูลความถี่ในการใช้
สวนลุมพินี โดยพบว่าความถี่การมาใช้สวนลุมพินีของผูต้ อบแบบสอบถามจะเดินทางมาใช้โดยมี
ความถี่ในการใช้ต่างๆ ดังนี้ (แผนภูมิที่ 5.10)
ผูต้ อบแบบสอบถามจะมีพ ฤติ ก รรมความถี่ ใ นการเดิ น ทางมาใช้สวนลุ มพิ นี
เดือนละ 1 - 2 ครั้ง มากที่สุด ร้อยละ 41.3 รองลงมาคือสัปดาห์ละครั้ง ร้อยละ 19.0 และใช้
ประจําทุกวัน ร้อยละ 16.7 ตามลําดับ โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดของความถี่ในการใช้สวน
ลุมพินีได้ดงั นี้
1) มาใช้สวนลุมพินีเดือนละ 1 - 2 ครั้ง แบ่งออกเป็ น นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ
42.9 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 53.0 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง ร้อยละ 29.4 อาชีพรับ
ราชการ ร้อยละ 43.3 ตามลําดับ
2) มาใช้สวนลุมพินีสปั ดาห์ละครั้ง แบ่งออกเป็ น นักเรียน/นั กศึกษา ร้อยละ
19.5 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 15.4 อาชีพรับราชการ ร้อยละ 33.3 ตามลําดับ
3) มาใช้สวนลุมพินีประจําทุกวัน แบ่งออกเป็ น นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 19.5
อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง ร้อยละ 26.5 ไม่ได้ทาํ งาน/เกษียณอายุ ร้อยละ 50.9 ตามลําดับ
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์สามารถพบได้อีกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามนั้น
ยังคงมีระยะห่างของความถี่ในการจะเดินทางมาใช้สวนลุมพินีเดือนละ 1 - 2 ครั้ง มากอยู่
พอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มวัยทํางาน เช่น อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน แต่นอกจากนี้
ยังสังเกตพบว่ายังคงมีกลุ่มใช้สวนลุมพินีประจําทุกวัน ซึ่งส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มผูส้ ูงอายุ ของ
อาชีพไม่ได้ทาํ งาน/เกษี ยณอายุ ร้อยละ 50.9 แสดงว่าสวนลุมพินีเป็ นสถานที่ที่กลุ่มผูส้ งู อายุ เข้า
มาใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆ เป็ นส่วนหนึ่ งของชีวติ ประจําวัน
แผนภูมิที่ 5.10 อาชีพกับข้อมูลความถี่ในการใช้สวนลุมพินี
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5.3.4 ช่วงเวลาในการมาใช้สวนลุมพินี
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างอาชีพกับข้อมูลช่วงเวลาในการมา
ใช้สวนลุมพินี โดยพบว่าช่วงเวลาในการมาใช้สวนลุมพินีของผูต้ อบแบบสอบถามจะเดินทางมา
ใช้ในช่วงเวลาต่างๆ ดังนี้ (แผนภูมิที่ 5.11)
ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ จ ะมี พ ฤติ ก รรมในการเดิ น ทางใช้ส วนลุ ม พิ นี
ช่วงเวลา 6.30 – 8.30 น. มากที่สุดในช่วงเวลาเช้า ร้อยละ 20.8 และช่วงเวลา 16.30 – 18.30 น.
มากที่สุดในช่วงเวลาเย็น ร้อยละ 37.4 ตามลําดับ โดยทุกกลุ่มอาชีพจะนิ ยมมาใช้สวนลุมพินีใน
ช่วงเวลาเย็นจะมีลกั ษณะการใช้ เช่น เป็ นช่วงเวลาหลังเลิกงานในวันธรรมดา หรือเป็ นช่วงเวลา
ว่างในวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็ นช่วงเวลาระหว่าง 16.30 – 18.30 น. มากที่สุด และนอกจากนี้ ยัง
สังเกตว่ามีความใกล้เคียงกันของอัตราส่วนของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง โดยเฉพาะกลุ่มไม่ได้
ทํางาน/เกษี ยณอายุ จะนิ ยมมาใช้ในช่วงเวลาเช้ามากที่สุดทั้งช่วงเวลา 4.30 – 8.30 น. โดย
สามารถแจกแจงรายละเอียดของช่วงเวลาในการมาใช้สวนลุมพินีได้ดงั นี้
1) ช่วงเวลา 6.30 – 8.30 น. แบ่งออกเป็ น นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 14.3 อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 17.1 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง ร้อยละ 11.8 อาชีพรับราชการร้อยละ
16.7 ตามลําดับ
2) ช่วงเวลา 16.30 – 18.30 น. แบ่งออกเป็ น นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 40.3
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 47.0 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง ร้อยละ 35.5 อาชีพรับราชการ
ร้อยละ 53.3 ตามลําดับ
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์สามารถพบได้อีกว่า กลุ่มที่ใช้สวนลุมพินีใน
ช่วงเวลาเช้าจะเป็ นกลุ่มไม่ได้ทํางาน/เกษี ยณอายุ มากกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งจะสลับกันในช่วงเวลา
เย็นกลุ่มไม่ได้ทาํ งาน/เกษี ยณอายุจะเข้ามาใช้สวนน้อยกว่ากลุ่มอื่น
แผนภูมิที่ 5.11 ช่วงเวลาในการมาใช้สวนลุมพินี
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5.3.5 เหตุผลในการเลือกใช้ช่วงเวลา
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างอาชีพกับข้อมูลเหตุผลในเลือกใช้
ช่วงเวลาในการมาใช้สวนลุมพินี โดยพบว่าเหตุผลในการเลือกช่วงเวลาในการมาใช้สวนลุมพินี
ของผูต้ อบแบบสอบถามด้วยเหตุผลต่างๆ ดังนี้ (แผนภูมิที่ 5.12)
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเลือกเหตุผลในการเลือกใช้ช่วงเวลาต่างๆ ด้วย
เหตุผลมีเวลาว่างมากที่สุด ร้อยละ 39.7 รองลงมาคือ ชอบบรรยากาศ ร้อยละ 28.5 ตามลําดับ
โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดของเหตุผลในการเลือกใช้ช่วงเวลาได้ดงั นี้
1) เลือกเหตุผลมีเวลาว่าง แบ่งออกเป็ น นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 39.0 อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 32.0 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง ร้อยละ 45.5 อาชีพรับราชการ ร้อยละ
43.3 ไม่ได้ทาํ งาน/เกษี ยณอายุรอ้ ยละ 53.3 ตามลําดับ
2) เลือกเหตุผลชอบบรรยากาศ แบ่งออกเป็ น นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 41.5
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 27.8 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง ร้อยละ 18.2 อาชีพรับราชการ
ร้อยละ 20.0 ไม่ได้ทาํ งาน/เกษี ยณอายุรอ้ ยละ 21.8 ตามลําดับ
นอกจากนี้ ยัง สัง เกตพบว่ า กลุ่ ม อาชี พ พนั ก งานบริ ษั ท เอกชนและอาชี พ รับ
ราชการ ร้อยละ 28.7 / 26.7 ตามลําดับ จะเลือกเหตุผลด้วยเวลาว่างหลังทํางานซึ่งเดินทางมา
จากสถานที่ทาํ งาน โดยสอดคล้องกับสถานที่ก่อนเดินทางมาใช้สวนลุมพินี
แผนภูมิที่ 5.12 เหตุผลในการเลือกใช้ช่วงเวลา

82

5.3.6 เหตุผลในเลือกใช้สวนลุมพินี
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างอาชีพกับข้อมูลเหตุผลในเลือกใช้
สวนลุมพินี โดยพบว่าเหตุผลในเลือกใช้สวนลุมพินี ของผูต้ อบแบบสอบถามด้วยเหตุผลต่างๆ
ดังนี้ (แผนภูมิที่ 5.13)
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเลือกเหตุ ผลในการเลือกใช้สวนลุ มพินี ด้วย
เหตุผลใกล้ที่พกั อาศัย/ใกล้ที่ทํางาน ร้อยละ 20.6 และความเงียบสงบ/ความร่มรื่นมากที่สุด
ร้อยละ 19.9 โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดของเหตุผลในเลือกใช้สวนลุมพินีได้ดงั นี้
1) เลือกเหตุผลใกล้ที่พกั อาศัย/ใกล้ที่ทาํ งาน แบ่งออกเป็ น นักเรียน/นักศึกษา
ร้อยละ 17.6 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 24.7 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง ร้อยละ 19.0 อาชีพ
รับราชการ ร้อยละ 18.5 ไม่ได้ทาํ งาน/เกษียณอายุ ร้อยละ 18.3 ตามลําดับ
2) เลือกเหตุผลความเงียบสงบ/ความร่มรื่น นั กเรียน/นั กศึกษาร้อยละ 22.0
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 22.6 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง ร้อยละ 19.0 อาชีพรับราชการ
ร้อยละ 16.9 ไม่ได้ทาํ งาน/เกษี ยณอายุ ร้อยละ 14.6 ตามลําดับ
สังเกตได้ว่าเหตุผลในการเดินทางมาใช้สวนลุมพินีจะขึ้ นอยู่กบั ใกล้ที่พกั อาศัย
กับใกล้ที่ทาํ งาน ซึ่งเป็ นพฤติกรรมในการเดินทางมาใช้สวนที่มีความสะดวกสบายในการเข้ามา
ใช้โดยที่ พกั อาศัยและที่ ทํางานอยู่ใกล้กับสวนลุมพินี นอกจากนี้ ปั จจัยของความเงียบสงบกับ
ความร่มรื่นภายในสวนลุมพินีเป็ นเหตุผลที่ทําดึงดูดกลุ่มประชาชนทัว่ ไปเข้ามาใช้สวนลุมพินี
เพื่อการทํากิจกรรมต่างๆ และพักผ่อนหย่อยใจ นอกจากนี้ พบว่าเหตุผลนั ดพบปะเพื่อน/เป็ น
สมาชิกชมรม กับความเป็ นระเบียบ/ความสะอาด/น่ าใช้/ปลอดภัย จะได้ความนิ ยมของกลุ่ม
ไม่ได้ทาํ งาน/เกษียณอายุ ร้อยละ 18.3
แผนภูมิที่ 5.13 เหตุผลในเลือกใช้สวนลุมพินี
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5.3.7 การมีปฏิสมั พันธ์ภายในสวนลุมพินี
จากการแจกแบบสอบ ถามผู้ต อบแบบสอบถามที่ ใ ช้ส วนลุ ม พิ นี มี ก ารเกิ ด
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูค้ น และเป็ นสมาชิกชมรมต่างๆ ในภายในสวนลุมพินี มากน้อยเพียงใด
โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 5.3)
1) การมี ปฏิ สัมพันธ์ห รื อ การพูด คุ ยกับผูใ้ ช้สวนลุ มพินีคนอื่ นๆ ผูท้ ี่ เข้า มาใช้
บริการภายในพื้ นที่สวนลุมพินี มีการปฏิสมั พันธ์หรือการพูดคุยกับผูท้ ี่มาใช้ดงั นี้ มีปฏิสมั พันธ์
ร้อยละ 20.3 และไม่มีปฏิสมั พันธ์ ร้อยละ 79.7
(1) เหตุผลที่ไม่มีปฏิสมั พันธ์หรือการพูดคุยกับผูใ้ ช้สวนลุมพินีคนอื่นๆ
ด้วยเหตุผล ไม่ชอบทํากิจกรรมแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 35.8
2) เป็ นสมาชิกชมรมต่างๆ ภายในสวนลุ มพินี ผูท้ ี่ ใช้สวนลุมพินี เป็ นสมาชิก
ชมรมต่างๆ หรือไม่ดงั นี้ เป็ นสมาชิก ร้อยละ 26.1 และไม่เป็ นสมาชิกร้อยละ 73.9 มีเหตุผลต่างๆ
ดังนี้
(1) เหตุผลที่เป็ นสมาชิก ชมรมต่างๆ 102 คน ด้วยเหตุผลดังนี้ ชอบทํา
กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 52.5 และถูกชักชวน/แนะนํ าจากสมาชิกเดิม ร้อยละ 45.5
ตามลําดับ
(2) เหตุผลที่ไม่เป็ นสมาชิก ชมรมต่างๆ 288 คน ด้วยเหตุผลดังนี้ ไม่รู ้
ว่ามีสมาชิกชมรมในสวนลุมพินี ร้อยละ 47.9 ไม่ชอบทํากิจกรรมแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 35.8
ตามลําดับ
จากข้อมูลการปฏิสมั พันธ์ภายในสวนลุมพินี พบว่ามีขอ้ มูลที่สอดคล้องเหตุผล
ในเลือกใช้สวนลุมพินี ด้วยเหตุผลในการเดินทางมาเพราะนัดพบปะเพื่อนกับเป็ นสมาชิกชมรม
ซึ่ ง เป็ นกิ จ กรรมปฏิ สัม พัน ธ์ท างสัง คม จึ ง ทํ า ให้ส วนลุ ม พิ นี เ ป็ นศู น ย์ก ลางทางสัง คมเพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกจุดหนึ่ งของกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 5.3 การมีปฏิสมั พันธ์กบั เป็ นสมาชิกชมรมของผูท้ ี่มาใช้สวนลุมพินี
1.มีปฏิสมั พันธ์หรือการพูดคุยกับผูท้ ี่มาใช้สวนลุมพินีคนอื่น
-มี
79
-ไม่มี
311
รวม
390
2.เป็ นสมาชิกชมรมต่างๆ ภายในสวนลุมพินี
-เป็ นสมาชิก
102
-ไม่เป็ นสมาชิก
288
รวม
390

20.3
79.7
100
26.2
73.9
100
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2.1 เหตุผลที่เป็ นสมาชิก
-ชอบทํากิจกรรมแบบมีส่วนร่วม
-ถูกชักชวน/แนะนําจากสมาชิกเดิม
-อื่นๆ
รวม

53
46
3
102

52.5
45.5
2.0
100

2.2 เหตุผลที่ไม่เป็ นสมาชิก
-ไม่ชอบทํากิจกรรมแบบมีส่วนร่วม
-ไม่รวู ้ า่ มีสมาชิกชมรมในสวนลุมพินี
-อื่นๆ
รวม

103
138
47
288

35.8
47.9
16.3
100

5.4 ข้อมูลการใช้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
การสรุปข้อมูลการใช้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสวนลุมพินี เป็ นการใช้บริการ
สิ่งอํานวยความสะดวกใดบ้าง เช่น อาคารบริการ การบริ การ กิจกรรมพิเศษ เป็ นต้น ด้วย
เหตุผลใด โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.4.1 การใช้อาคารบริการต่างๆ
การใช้อาคารบริการต่างๆ ผูต้ อบแบบสอบถาม จะใช้อาคารบริการต่างๆ ร้อย
ละ 41.8 และไม่ใช้อาคารบริการต่างๆ ร้อยละ 58.2 โดยผูท้ ี่เข้ามาใช้อาคารบริการต่างๆ ภายใน
พื้ นที่สวนลุมพินี สามารถแบ่งอาคารบริการได้ดงั นี้
1) อาคารบริการต่างๆ ผูต้ อบแบบสอบถาม ที่ใช้จาํ นวน 163 คน จะเข้า
มาใช้หอ้ งสมุดประชาชนสวนลุมพินีมากที่สุด ร้อยละ 24.1 อาคารศูนย์กีฬาในร่ม ร้อยละ 14.8
ศูนย์ผสู ้ งู อายุ ร้อยละ 13.6 ตามลําดับ
จากการใช้อาคารบริการต่างๆ จะพบว่าผูท้ ี่เข้าใช้อาคารบริการต่างๆ กับผูท้ ี่ไม่
ใช้อาคารบริการต่างๆ จะมีความใกล้เคียงกัน ซึ่งอาคารที่ถูกเข้าไปใช้งานมากที่สุดคือห้องสมุด
ประชาชนสวนลุมพินี ด้วยปั จจัยต่างๆ เช่น การเปิ ดบริการตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 เป็ นที่อ่าน
หนังสือและค้นคว้าข้อมูล ประกอบกับเป็ นอาคารที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
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แผนภูมิที่ 5.14 การใช้อาคารบริการต่างๆ ภายในสวนลุมพินี

5.4.2 การใช้พนที
ื้ ่จอดรถในการใช้สวนลุมพินี
การใช้บริเวณพื้ นที่ในการจอดรถส่วนตัว สําหรับผูท้ ี่ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการ
เดินทางเข้ามาใช้สวนลุมพินี จากผูต้ อบแบบสอบถาม 112 คน ดังนี้
1) บริเวณพื้ นที่ที่ใช้ในการจอดรถในการใช้สวนลุมพินี โดยมีสดั ส่วนสถานที่
จอดรถดังนี้ ที่จอดรถในสวนลุมพินี ร้อยละ 54.5 ลานหลังพระบรมรูปฯ ร.6 ร้อยละ 18.8 ที่จอด
รถข้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร้อยละ 11.6 ตามลําดับ
2) ความคิดเห็นสําหรับผูท้ ี่ใช้รถส่วนตัวในการเดินทางเข้ามาใช้สวนลุมพินี ของ
พอเพียงของที่จอดรถ แบ่งความคิดเห็นได้ดงั นี้ เพียงพอ ร้อยละ 52.7 ไม่พอเพียง ร้อยละ 47.3
ตารางที่ 5.4 การใช้พนจอดรถของผู
ื้
ท้ ี่ใช้รถส่วนตัว
1.บริเวณพื้ นที่ในการจอดรถรถยนต์/จักรยานยนต์ส่วนตัว, จักรยาน
พื้ นที่จอดรถ
จํานวน
-ที่จอดรถในสวนลุมพินี
61
-ที่จอดรถข้าง รพ.จุฬาฯ
13
-ลานหลังพระบรมรูปฯ ร.6
21
-หน้า รร.สวนลุมพินี
8
-อื่นๆ
9
รวม
112
1.1 ความเพียงพอของที่จอดรถ
-เพียงพอ
59
-ไม่เพียงพอ
53
รวม
112

ร้อยละ
54.5
11.6
18.8
7.1
8.0
100
52.7
47.3
100
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5.4.3 การจับจ่ายซื้ อสินค้าภายในพื้ นที่

การจับจ่ายซื้ อสินค้าภายในพื้ นที่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเคยซื้ อสินค้า
ภายในสวนลุมพินี ร้อยละ 61.8 และไม่เคยซื้ อ ร้อยละ 38.2 โดยแบ่งเป็ นบริเวณที่ซื้อสินค้าของผู้
ที่เคยซื้ อสินค้าและมีเหตุผลที่ไม่เคยซื้ อของผูท้ ี่ไม่เคยซื้ อสินค้าดังนี้
1) บริเวณที่ซื้อ ผูต้ อบแบบสอบถาม ที่เคยซื้ อสินค้าจํานวน 241 คน จะ
แบ่งบริเวณสถานที่ซื้อได้ดังนี้ ศูนย์อาหารสวนลุมพินีมากที่สุด ร้อยละ 45.0 ซุม้ ขายอาหาร/
เครื่องดื่ม ด้านหน้าหลังพระบรมรูป ร.6 ร้อยละ 40.5 ซุม้ ขายอาหาร/เครื่องดื่ม ด้านหลังทาง
โรงเรียนสวนลุมพินีรอ้ ยละ 14.5
2) เหตุผลที่ไม่ซื้อ ผูต้ อบแบบสอบถาม ที่ไม่ซื้อ 149 คน ด้วยเหตุผล
ดังนี้ ไม่มี สินค้า ที่ ตนต้อ งการมากที่ สุด ร้อยละ 72.8 ราคาไม่เหมาะสม ร้อยละ 12.93 อื่ นๆ
ได้แก่ นําอาหารมาเอง ร้อยละ 14.3
จากการจับจ่ายซื้ อสินค้าภายในพื้ นที่ พบว่าบริเวณที่ถูกผูท้ ี่ซื้อสินค้ามากที่สุด
คือ บริเวณศูนย์อาหารสวนลุมพินี เนื่ องจากบริเวณนี้ จะเปิ ดบริการตั้งแต่เวลา 4.30 – 10.00 และ
มีรา้ นอาหารให้บริการถึง 22 ร้าน ซึ่งสะดวกในการบริการอาหารเช้าแก่ผทู้ ี่เข้ามาใช้สวนลุมพินี
หลังทํากิจกรรมต่างๆ เสร็ จหรือจะซื้ อสินค้าต่างๆ กลับไปยังที่พกั อาศัยได้อีกด้วย กับซุม้ ขาย
อาหาร/เครื่องดื่ม ด้านหน้าหลังพระบรมรูป ร.6 ซึ่งตรงกับบริเวณทางเข้าประตู 4 (พระรูป) ที่มี
การสัญจรผ่านของผูค้ นอยูต่ ลอดเวลาทําให้สะดวกที่ในการที่จะซื้ อสินค้า
5.4.4 การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างๆ
การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างๆ ผูต้ อบแบบสอบถาม เคยเข้าร่วม
ร้อยละ 37.2 และไม่เคยเข้าร่วม ร้อยละ 62.8 โดยผูท้ ี่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแบ่งกิจกรรมต่างๆ
และมีเหตุผลที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับเหตุผลที่ไม่เข้าเข้าร่วมกิจกรรม ได้ดงั นี้
1) ประเภทกิจกรรมของการเข้าร่วม มีผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 145
คน จะร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนมากที่สุด ร้อยละ 38.5 นิ ทรรศการต่างๆ ร้อยละ 21.4 งาน
ประเพณีวฒ
ั นธรรม ร้อยละ 18.1
2) เหตุผลที่ในการเข้าร่วมกิจกรรม ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 145
คน เข้าร่วมกิจกรรมด้วยเหตุผลดังนี้ มีความสนใจเป็ นพิเศษ ร้อยละ 44.8 เป็ นกิจกรรมที่นานๆ
จัดที ร้อยละ 33.8 และชื่นชอบส่วนตัว ร้อยละ 20.7
3) เหตุผลที่ไม่เข้าเข้าร่วมกิจกรรม ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 245
คน ไม่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยเหตุผลดังนี้ ไม่มีเวลาว่างในช่วงจัดงาน ร้อยละ 51.8 ไม่สนใจ ร้อย
ละ 35.1
จากการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของผูท้ ี่เข้ามาใช้สวนลุมพินี พบว่ามี
ความแตกต่างของผูท้ ี่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับผูท้ ี่ไม่เคยร่วมกิจกรรมอยูม่ าก จึงสังเกตจากข้อมูล
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เบื้ องต้นได้วา่ จะผูจ้ ะเข้าร่วมกิจกรรมนั้นจะเข้าร่วมกิจกรรมขึ้ นอยูก่ บั ช่วงเวลาที่จดั กิจกรรมพิเศษ
ต่ า งๆ ว่า ตรงกับเวลาของตนหรื อไม่ พร้อมกับความสนใจเป็ นพิ เ ศษของผูเ้ ข้า ร่ วมกิ จ กรรม
เพราะฉะนั้นการใช้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในพื้ นที่สวนลุมพินีในบ้างส่วนที่จดั
ให้บริการยังขาดประสิทธิภาพหรือแรงดึงดูดให้ผทู้ ี่ใช้สวนลุมพินีเข้าไปใช้บริการอย่างเต็มที่
แผนภูมิที่ 5.15 การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษภายในสวนลุมพินี

สรุปพฤติกรรมการใช้สวนลุมพินี จากการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบข้อมูลในหัวข้อ
ต่างๆ เบื้ องต้น เพื่อนําเสนอให้ทราบถึงประเด็นและผลที่เกิดขึ้ นจริงในสถานการณ์ปัจจุบนั ของ
การพฤติ กรรมการใช้พื้นที่ ภายในสวนลุ มพินี โดยที่ จะนํ าผลข้อมูลไปใช้ในการประเมินและ
วิเคราะห์ความคุม้ ค่าในบทบาทและรูปแบบการใช้พนที
ื้ ่ในบทที่ 7 ต่อไป
5.5 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) ผูท้ ี่ เข้ามาใช้บริการภายในพื้ นที่ สวนลุมพินี พบว่าสัดส่วนของสถานที่ พกั อาศัยใน
ปั จจุบนั จะอยู่เขตต่างๆใน กรุงเทพมหานคร โดยเขตของที่มาใช้มากที่สุดคือ เขตปทุมวัน ซึ่งอยู่
ในพื้ นที่ เ ดี ย วกัน กับ สวนลุ ม พิ นี และในการแจกแบบสอบถามของเพศมี ค วามใกล้เ คี ย งกัน
ระหว่างเพศชาย และเพศหญิง ระดับรายได้สงู สุดที่เข้ามาใช้มากที่สุดอยูท่ ี่ 5,001 – 10,000 บาท
รองลงมาอยูท่ ี่ 10,001 – 15,000 บาท ซึ่งอยูร่ ะดับชนชั้นกลางมากที่สุด ระดับการศึกษาสูงที่เข้า
มาใช้พื้นที่ คือ การศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ การศึกษาระดับอนุ ปริญญา/อาชีวะ
อาชีพที่เข้ามาใช้สวนแบ่งตามช่วงอายุสรุปได้ดงั นี้ ช่วงอายุ 18 – 23 ปี เป็ นนักเรียน/นักศึกษา
มากที่สุด อายุ 24 - 35 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด อายุ 36 - 45 ปี
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด อายุ 36 - 45 ปี ประกอบอาชีพไม่ได้ทาํ งาน/
เกษียณอายุมากที่สุด อายุ 60 ปี ขึ้ นไป ประกอบอาชีพไม่ได้ทาํ งาน/เกษียณอายุมากที่สุด
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2) ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริการภายในพื้ นที่สวนลุมพินี พบว่าการเดิ นทางมาใช้บริการสวน
ลุมพินีมาจากที่พกั อาศัยมาที่สุด รองลงมาคือสถานที่ทาํ งาน และเมื่อทํากิจกรรมเสร็จแล้วจะ
เดินทางกลับไปที่พกั อาศัยมาที่สุด รองลงมาคือสถาบันการศึกษา พาหนะในการเดินทางมาถึง
สวนลุมพินีใน 1 ต่อมากที่สุดคือ รถโดยสารประจําทาง รองลงมาคือ รถส่วนตัว และ 2 ต่อมาก
ที่สุด รถโดยสารประจําทาง ลองลงมาคือ รถไฟลอยฟ้ า/รถไฟใต้ดิน พาหนะในการเดินทางกลับ
จากสวนลุมพินีใน 1 ต่อมากที่สุดคือ รถโดยสารประจําทาง รองลงมาคือ รถส่วนตัว และ 2 ต่อ
มากที่ สุด รถโดยสารประจําทาง ลองลงมาคื อ รถไฟลอยฟ้ า/รถไฟใต้ดิน ค่าใช้จ่า ยในการ
เดินทางมาถึงสวนลุมพินีมากที่สุดคือ ไม่เกิน 20 บาท รองลงมาคือ 41 – 20 บาท ส่วนค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทางกลับมากที่สุดคือ 21 – 40 บาท รองลงมาคือ ไม่เกิน 20 บาท ระยะเวลาที่ใช้ใน
การเดินทางมาถึงสวนลุมพินีมากที่สุดคือ นาที – 1 ชัว่ โมง รองลงมาคือ 10 – 30 นาที และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางกลับคือ 30 นาที – 1 ชัว่ โมง ลองลงมาคือ 10 – 30 นาที บริเวณ
พื้ นที่ใช้ในการจอดรถของบุคคลที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมาที่สุดคือ บริเวณที่จอดรถภายใน
สวนลุมพินี รองลงมาคือ ลานหลังพระบรมรูปฯ ร.6 เนื่ องจากนี้ แบบสอบถามยังพบความว่ามี
การใช้ที่จอดรถในบริเวณใกล้เคียงกับสวนลุมพินีเพื่อมาใช้บริการ เช่น ที่จอดรถสวนลุมไนท์บาร์
ซ่า ที่ จอดรถโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็ นต้น ความคิดเห็นขอพอเพียงของที่จอดรถมีความ
คิดเห็นที่ใกล้เคียงกันระหว่างพอเพียง กับไม่เพียงพอ
3) ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริการภายในพื้ นที่สวนลุมพินี พบว่าลักษณะของการมาใช้สวนส่วนมาก
จะเป็ นการเดินทางมาใช้สวนกับเพื่อน/คนรัก อายุ 18 – 23 ปี มากที่สุด รองลงมา เพื่อน/คน
รัก อายุ 24 – 35 ปี ความถี่ในการมาสวนมาที่สุดคือ ใช้เป็ นประจําทุกวัน อายุ 60 ปี ขึ้ นไป
รองลงมา เดือนละ 1-2 ครั้ง อายุ 24 – 35 ปี วันที่มาใช้สวนมากที่สุดคือ วันธรรมดา จันทร์ศุกร์ อายุ 60 ปี ขึ้ นไป รองลงมา มาใช้ไม่แน่ นอน อายุ 24 – 35 ปี ช่วงเวลาที่มาใช้สวนมากที่สุด
คือ 18.30 – 21.00 น. อายุ 24 – 35 ปี รองลงมา 04.30 – 06.30 น. อายุ 60 ปี ขึ้ นไป
4) ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริการภายในพื้ นที่สวนลุมพินี พบว่าชอบที่ทาํ กิจกรรมในพื้ นที่ลกั ษณะ
มากที่สุดคือ พื้ นที่ที่มีร่มเงา รองลงมาคือ พื้ นที่ราบสนามหญ้า การใช้ทางเข้า – ออกมากที่สุด
คือ ประตู 1 วิทยุ รองลงมาคือ ประตู 4 พระบรมรูปฯ ร.6 ด้วยเหตุผลคือใกล้ระบบขนส่ง เช่น
ป้ายรถประจําทาง บริเวณที่ใช้ในการกิจกรรมของผูม้ าใช้สวนมากที่สุดคือ บริเวณที่ 1 รองลงมา
คือ บริเวณ 3 ช่วงอายุที่ใช้บริเวณพื้ นที่มากที่สุดคือ อายุ 24 – 35 ปี รองลงมาคือ 18 – 25 ปี
ระยะเวลาที่ใช้ในพื้ นที่มากที่สุด คือ 30 นาที – 1 ชัว่ โมง รองลงมาคือ 1 – 2 ชัว่ โมง กิจกรรมที่
เกิดในพื้ นที่มากที่สุดคือ นั ง่ เล่น/นั ง่ พักผ่อน/นอนเล่น รองลงมาคือ เดินเล่น ความคิดเห็นใน
การปรับ ปรุ ง บริ เ วณพื้ นที่ ที่ ม ากที่ สุ ด คื อ ไม่ต อ้ งปรับ ปรุ ง รองลงมาคื อ ความปลอดภัย และ
อุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวก
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5) ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริการภายในพื้ นที่สวนลุมพินี พบว่าอาคารที่ใช้บริการมากที่สุดคือ
ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี รองลงมาคืออาคารศูนย์กีฬาในร่ม จุดที่มีการใช้จบั จ่ายใช้สอย
มากที่สุดคือ ศูนย์อาหารสวนลุมพินี รองลงมาคือ ซุม้ ขายอาหาร/เครื่องดื่ม ด้านหน้าหลังพระ
บรมรูป ร.6 และกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างๆ ที่ประชาชนเข้าร่วมมากที่สุดคือ งานดนตรีใน
สวน รองลงมาคือ งานนิ ทรรศการต่างๆ
จากการศึกษาโดยใช้วิธีในการแจกแบบสอบถามผูท้ ี่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินี
จํานวน 390 ท่ าน และการบันทึ กการสังเกตการณ์ในเรื่องบทบาทและการใช้พื้นที่ ภายสวน
ลุ มพิ นีน้ั นพบว่า มีก ารใช้พื้นที่ ที่ จ ะมี ก ารกระจายอยู่ทัว่ บริ เ วณภายในพื้ นที่ สวนลุ ม พินีต าม
บริเวณที่พนที
ื้ ่ได้แบ่งย่อยไว้ในข้างต้น ได้แก่อาคารบริการ สนามกีฬา พื้ นที่สนามหญ้า พื้ นที่ริม
สระนํ้ า เส้น ทางสัญ จรหลัก และทางสัญ จรรอง โดยมี ก ารเข้า มาใช้ใ นทุ ก เพศทุ ก วัย และมี
ระยะเวลาในการใช้พื้นที่ที่มีความคุม้ ค่า ใช้เวลาโดยประมาณ 1-2 ชัว่ โมงต่อพื้ นที่ ซึ่งมีกิจกรรม
ที่หลากหลาย เช่นกิจกรรมเพื่อการพักผ่อน กิจกรรมออกกําลังแบบออกแรงมาก กิจกรรมออก
กําลังแบบออกแรงน้อย และมีการเคลื่อนไหวของคนที่เข้ามาใช้พื้นที่อยู่ตลอดเวลาในช่วงที่เปิ ด
ให้บริการ

บทที่ 6
รูปแบบการใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินี
จากการศึ ก ษาบทบาทและการใช้พื้ นที่ ภ ายในสวนลุ ม พิ นี กรุ ง เทพมหานคร โดย
วิเคราะห์ผ่านการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ และการวิเคราะห์สภาพทางกายภาพของ
พื้ นที่ในปั จจุบนั รวมถึงการสํารวจพื้ นที่ภาคสนาม ซึ่งได้เป็ นข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิในบทที่
5 ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม และการสํารวจพื้ นที่ดว้ ยการสังเกตการณ์ ซึ่งสามารถ
แบ่งรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
6.1 การบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพื้ นที่สวนลุมพินี
6.2 การบันทึกรูปแบบอัตราการสัญจรผ่านสวนลุมพินี
6.3 การบันทึกรูปแบบการสัญจรผ่านสวนลุมพินี
6.4 การใช้พนที
ื้ ่ภายในสวนลุมพินี
6.1 การบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพื้ นที่สวนลุมพินี
จากการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพื้ นที่ในเบื้ องต้นพบว่า ช่วงเวลาที่มี
การเข้ามาใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินีมากที่สุดแบ่งออกเป็ น 2 ช่วงเวลาด้วยคือ ช่วงเวลา 4.30 –
8.30 น. ในตอนเช้า และช่วงเวลา 16.30 – 18.30 น. ในตอนเย็น ซึ่งมีรปู แบบการจับจองของการ
ใช้พื้นที่หนาแน่ นมากกว่าในช่วงเวลาอื่นๆ1 ดังนั้นในการวิจยั ครั้งนี้ จะแสดงการวิเคราะห์เฉพาะ
ในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้เห็นความคุ ม้ ค่าของการใช้พื้นที่ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่เกิดการใช้พื้นที่
สูงสุด (Peak Hour) และใช้ประกอบกับผลจากการแจกแบบสอบถามมาเชื่องโยงข้อมูล โดยเรียง
ตามลําดับบริเวณต่างๆ2 โดยแยกออกเป็ นบริเวณพื้ นที่ยอ่ ยที่ถกู ใช้อย่างสมํา่ เสมอ ได้ดงั นี้

1
2

ดูในหัวข้อ 5.3.4 ช่วงเวลาในการมาใช้สวนลุมพินี
ดูในหัวข้อ 4.4 ลักษณะทางกายภาพพื้ นที่ภายในสวนลุมพินี
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6.1.1 การบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพื้ นที่ บริเวณที่ 1
การจับจองพื้ นที่ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริการภายในพื้ นที่ บริเวณที่ 1 (เขต
บริการและเขตนันทนาการแบบใช้พละกําลัง) สามารถแจกแจงออกเป็ นบริเวณพื้ นที่ย่อยต่างๆ
เช่น ลานหลังพระบรมรูปรัชกาลที่ 6, ศูนย์เยาวชนลุมพินี, ศูนย์อาหารสวนลุมพินี, สวนสุขภาพ
, สนามเทสนิ ส, สระว่ายนํ้ า3 ซึ่งจะมีลกั ษณะการใช้พื้นที่โดยรอบบริเวณ จากข้อมูลในการแจก
แบบสอบถามและการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพื้ นที่ ดังนี้
1) ผลภาพรวมการใช้พื้นที่จากแบบสอบถาม บริเวณที่ 1 สามารถแจก
แจงรายละเอียดจากแจกแบบสอบถามได้ดงั นี้
(1) กลุ่ ม ผู้ใ ช้แ ละลัก ษณะการใช้พื้ นที่ ใ นบริ เ วณที่ 1 โดยมี
นักเรียนนักศึกษา ใช้พื้นที่ ร้อยละ 29.0 รองลงมาคือ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 25.2
ไม่ได้ทาํ งาน/เกษี ยณอายุ ร้อยละ 10.3 ตามลําดับ ส่วนมากมาใช้ในช่วงเวลา 16.30-18.30 ร้อย
ละ 36.4 รองลงมาคือ 12.00-16.30 ร้อยละ 19.6 ซึ่งมีระยะเวลาในการใช้พื้นที่อยู่ที่ 1-2 ชัว่ โมง
ร้อยละ 37.4 รองลงมาคือ 30 นาที-1 ชัว่ โมง ร้อยละ 29.0
(2) กิ จกรรมต่ างๆ กลุ่ มผูใ้ ช้ส่วนมากเป็ นกลุ่ มวัยสูงอายุ และ
กลุ่มทํางาน โดยมีกิจกรรมที่เกิดขึ้ นในบริเวณที่ 1 มีดงั นี้ กิจกรรมการพักผ่อน ได้แก่ นั ง่ เล่น/
นอนเล่น ร้อยละ 28.4 เดินเล่น/คุยเล่น ร้อยละ 29.1 อ่านหนังสือ 17.4 ชมผูอ้ ื่นทํากิจกรรม 30.5
ทานอาหาร/ปิ กนิ ก/จิบนํ้าชา ร้อยละ 22.2 กิจกรรมการออกกําลังกาย ได้แก่ วิ่ง-เดินออกกําลัง
กาย ร้อยละ 30.4 เต้นแอโรบิก/ลีลาศ ร้อยละ 52.6 รําไท่เก๊ก/โยคะ ร้อยละ 33.3
ตารางที่ 6.1 แสดงรูปแบบการกิจกรรมการจับจองพื้ นที่บริเวณที่ 1
ลักษณะรูปแบบการใช้พื้นที่บริเวณที่ 1
บริเวณพื้ นที่ ช่วงเวลาการ
กิจกรรมที่เกิดขึ้ น
กลุ่มผูใ้ ช้
ย่อย
ใช้มากที่สุด
-กิ จ กรรมเต้น แอโรบิ ก โดยมี รูป แบบ วัยทํางาน
1) ลานหลังพระ 5.30-6.30
บรมรูปรัชกาลที่ 16.30–17.30 การจับจองพื้ นที่ออกกําลังกายนํ้ า ซึ่งมี วัยผูส้ งู อายุ
เข้ามาใช้พื้นที่แบ่งออกเป็ น 2 ช่วงเวลา
6
กระจายอยูท่ วั ่ บริเวณลานหลังพระบรม
รูปรัชกาลที่ 6 ซึ่งมีจะระยะห่างที่มีความ
หนาแน่ นของแต่ละบุคคลในการเต้นแอ
โรบิก และมีผนู้ ําการเต้น
-กิ จกรรมการรําไท่ เก๊ก โดยมีรูปแบบ วัยผูส้ งู อายุ
2) สวนหรรษา 6.30-8.30
การจับ จองพื้ นที่ อ อกกํ า ลั ง กาย โดย
16.30-17.30 เรียงเป็ นแถวหน้ากระดาน 2-3 แถว
3

ดูในหัวข้อ 4.4.1 บริเวณที่ 1 เขตบริการและเขตนันทนาการแบบใช้พละกําลัง

ความ
หนาแน่น
Max 156

Max 25
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3) อาคาร
ฝึ กซ้อมกีฬา
ศูนย์เยาวชน
(ลานกลางแจ้ง)
4) อาคารศูนย์
เยาวชนลุมพินี
5) สระว่ายนํ้า
ศูนย์เยาวชน
ลุมพินี

12.00-18.30

6.30-8.30
16.30-18.30

6) สนามเทสนิ ส 6.30-12.00
เฉลิมพระ
16.30-18.30
เกียรติ กรุงเทพ
1

7) ศูนย์อาหาร
ลุมพินี

4.30 – 10.00

8) สนามเด็ก
เล่น

16.30-18.30
(วันธรรมดา)
8.30-18.30
(วันหยุดสุด
สัปดาห์)
6.30-8.30

9) สวนสุขภาพ

-กิ จ กรรมเต้น แอโรบิ ก โดยมี รูป แบบ
การจับจองพื้ นที่ออกกําลังกายกระจาย
อยู่ ทั ่ว บริ เ วณพื้ นที่ มี จ ะระยะห่ า งที่ มี
ความหนาแน่ นของแต่ละบุคคลในการ
เต้นแอโรบิก และมีผนู้ ําการเต้น
-กิ จ กรรมการเล่ น กี ฬ า ประกอบด้ว ย
สนามวอลเล่ ย์บ อลและสนามตระก้อ
โดยมีรปู แบบการจับจองพื้ นที่ออกกําลัง
กายในการเล่นตามประเภทชนิ ดกี ฬ า
โดยมีการสลับของกลุ่มบุคคลในการเข้า
มาใช้
ไม่มีการรูปแบบกิจกรรม
-กิจกรรมการว่ายนํ้า โดยมีรปู แบบการ
จับจองพื้ นที่ออกกําลังกายโดยการว่าย
นํ้ า ซึ่ ง มี เ ข้า มาใช้พื้ นที่ แบ่ งออกเป็ น 2
ช่วงเวลา และวัยเด็ก/วัยนั กเรียนจะเข้า
มาทํากิจกรรมมากกว่าวัยอื่นๆ และถูก
ใช้วนั หยุดสุดสัปดาห์มากที่สุดมากกว่า
วันธรรมดา
-กิจกรรมการเล่นเทนนิ ส โดยมีรปู แบบ
การจับจองพื้ นที่ออกกําลังกายโดยการ
เล่ น เทนนิ ส ซึ่ ง มี เ ข้า มาใช้พื้ นที่ แ บ่ ง
ออกเป็ น 2 ช่วงเวลา โดยมีการสลับของ
กลุ่ ม บุ ค คลในการเข้า มาใช้แ ละมี ก าร
เพิ่ ม ของกลุ่ ม วัย เด็ ก มาฝึ กในการเล่ น
เป็ นต้น
-กิ จ กรรมการซื้ อขายสิ น ค้า โดยมี
รู ป แบบการจั บ จองพื้ นที่ โ ดยมี ก าร
จับ จ่า ยใช้ส อยและการบริ โ ภคอาหาร
และมี โ ต๊ ะ บริ ก ารในการรั บ ประทาน
อาหาร
-กิ จ กรรมในการเล่ น เครื่ อ งเล่ น ชนิ ด
ต่ า งๆ โดยมี รู ป แบบการจับ จองพื้ นที่
กระจายตามเครื่องเล่นชนิ ดต่างๆ และ
มีความแตกต่างคือจะถูกใช้วนั ธรรมดา
มากกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์เพราะ

วัยทํางาน

วัยทํางาน
วัยนักเรียน/
นักศึกษา

-

Max 6

-

วัยเด็ก
วัยนักเรียน
วัยทํางาน
วัยผูส้ งู อายุ

Max 6

วัยนักเรียน
วัยทํางาน
วัยผูส้ งู อายุ

Max 6

ทุกวัย

Max 135

วัยเด็ก

Max 23

-กิจกรรมการรําไท่ เก๊ก โดยมีรูปแบบ วัยผูส้ งู อายุ
การจับ จองพื้ นที่ อ อกกํ า ลั ง กาย โดย วัยทํางาน

Max 16
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12.00-18.30

10) บริเวณที่ต้งั ทุกช่วงเวลา
เครื่องออกกําลัง แต่ถกู ใช้มาก
ที่สุด
กาย
6.30-8.30
16.30-18.30
11) สนามหญ้า ทุกช่วงเวลา
แต่ถกู ใช้มาก
และม้านัง่
ที่สุด
โดยรอบพื้ นที่
4.30-8.30
16.30-18.30

เรี ย งเป็ นแถวหน้ า กระดาน 2-3 แถว
บริเวณสนามหญ้า
-กิจกรรมกายบริการ โดยมีรปู แบบการ
จับจองพื้ นที่ ออกกําลังกาย ในการกาย
บริหารตามสถานี เครื่องออกกําลังกาย วัยทํางาน
-กิ จ กรรมการฝึ กซ้อ มกิ จ กรรมศิ ล ปะ
ป้องกันตัว โดยมีรปู แบบการจับจองเพื่อ
ฝึ กซ้ อ มศิ ล ปะป้ องกั น ตั ว เป็ น3-4คู่
บริเวณสนามหญ้า
-กิจกรรมการฟิ ตเนส ในการออกกําลัง วัยทํางาน
กาย โดยมีรูปแบบการจับจองพื้ นที่ออก
กํา ลังกาย ในการกายบริ ห าร ฟิ ตเนส
ตามเครื่องออกกําลังกายต่างๆ โดยมีผู้
มาใช้วนเวียนอยูต่ ลอดเวลา
-กิ จกรรมการพักผ่ อนหย่อนใจ โดยมี
การกระจายของผูใ้ ช้ตามบริเวณม้านั ่ง
พัก ผ่ อ นและสนามหญ้า โดยรอบพื้ นที่
เช่นการพูดคุยนัง่ เล่น พร้อมกับการจิบ
นํ้ าชาของวัยผูส้ ูงอายุ กับการเล่นโยคะ
ของวั ย ทํ า งาน และจะมี วั ย ทํ า งาน
นั กเรี ยน/นั กศึ กษาเข้าไปใช้บริเวณจุด
ม้านั ง่ พักผ่อน ยกเว้นบ้างจุดที่มีการจับ
จองในการใช้อ ยู่ ต ลอดทั้ ง วั น ของวั ย
ผูส้ งู อายุ

วัยนักเรียน/
นักศึกษา
วัยทํางาน
วัยผูส้ งู อายุ

*Max = จํานวนผูใ้ ช้มากที่สุดโดยประมาณในช่วงเวลาที่เกิดการใช้พื้นที่สงู สุด

Max 30

มีการสัญจร
ทุกช่วงเวลา
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2) ผลจากแบบสอบถามและผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจอง
พื้ นที่สวนลุมพินีบริเวณที่ 1 พบว่ากลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมการมาใช้บริเวณที่ 1 สามารถแบ่ง
ออกเป็ นดังนี้
(1) กลุ่มบุคคลและช่วงเวลาในการใช้พื้นที่ ภายในบริเวณที่ 1
มีการใช้พื้นที่ ของกลุ่มผูส้ ูงอายุในช่วงเวลา 4.30-8.30 มากที่สุดโดยเฉพาะบริ เวณจุ ดม้านั ง่
พักผ่ อน และโดยรอบศูนย์อาหารสวนลุมพินี รองลงมาคือกลุ่มคนทํางานและกลุ่มนั กเรียน/
นักศึกษา ซึ่งมีการเข้ามาใช้ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะช่วงเวลา 6.30-8.30 และ 16.30-18.30 ทั้ง
บริเวณ ส่วนในวันหยุดสุดสัปดาห์มีการเพิ่มของวัยเด็กมากขึ้ นในบริเวณสระว่ายนํ้าศูนย์เยาวชน
ลุมพินี และสนามเด็กเล่น โดยเฉพาะช่วงเวลา 6.30-8.30 และ 12.00-18.30
(2) กิจกรรมที่เกิดขึ้ นและระยะเวลาในพื้ นที่ ภายในบริเวณที่ 1
ส่วนมากเป็ นกิจกรรมการออกกําลังแบบออกแรงมาก มากที่สุด เช่น การเต้นแอโรบิก บริเวณ
บริเวณลานทางเข้าหลังพระบรมรูป ร.6 การเล่นกีฬาต่างๆบริเวณอาคารฝึ กซ้อมกีฬาศูนย์
เยาวชนบริเวณสนามกีฬากลางแจ้ง รองลงมาคือ กิจกรรมเพื่อการพักผ่อนและกิจกรรมออก
กําลังแบบแรงน้อย เช่น การพูดคุยนัง่ เล่น การจิบนํ้าชาบริเวณม้านัง่ การรําไทเก๊กบริเวณสนาม
หญ้าหรือทางสัญจรรอง ซึ่งวันธรรมดามีรปู แบบกิจกรรมการจับจองน้อยกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์
6.1.2 การบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพื้ นที่ บริเวณที่ 2
การจับจองพื้ นที่ ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริการภายในพื้ นที่บริเวณที่ 2 (เขต
นันทนาการแบบสงบเงียบและแบบใช้พละกําลัง) สามารถแจกแจงออกเป็ นบริเวณพื้ นที่ย่อย
ต่างๆ เช่น บริเวณโดยรอบอาคารลุมพินีสถาน, ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี, ศาลาการไฟฟ้ า
สามเสน, ลานทางเข้าหลัก4 ซึ่งจะมีลกั ษณะการใช้พื้นที่โดยรอบบริเวณ จากข้อมูลในการแจก
แบบสอบถามและการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพื้ นที่ ดังนี้
1) ผลภาพรวมการใช้พื้นที่จากแบบสอบถาม บริเวณที่ 2 โดยสามารถ
แจกแจงรายละเอียดจากแจกแบบสอบถามได้ดงั นี้
(1) กลุ่ ม ผู้ใ ช้แ ละลัก ษณะการใช้พื้ นที่ ใ นบริ เ วณที่ 2 โดยมี
นักเรียนนักศึกษา ใช้พื้นที่มากที่สุด ร้อยละ 25.4 รองลงมาคือ อาชีพพนังงานบริษัทเอกชน ร้อย
ละ 22.2 ไม่ได้ทาํ งาน/เกษี ยณอายุ ร้อยละ 9.5 ตามลําดับ ส่วนมากมาใช้ในช่วงเวลา 16.30-18.30
ร้อยละ 32.8 รองลงมาคือ 6.30-8.30 ร้อยละ 23.4 6 ซึ่งมีระยะเวลาในการใช้พื้นที่อยูท่ ี่ 1-2 ชัว่ โมง
มากที่สุด ร้อยละ 40.6 รองลงมาคือ 30 นาที-1 ชัว่ โมง ร้อยละ 29.7

4

ดูในหัวข้อ 4.4.2 บริเวณที่ 2 เขตนันทนาการแบบสงบเงียบและแบบใช้พละกําลัง
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(2) กิจกรรมต่ างๆ กลุ่ มผูใ้ ช้ส่วนมากเป็ นกลุ่มวัยสูงอายุและ
กลุ่มทํางาน โดยมีกิจกรรมที่เกิดขึ้ นในบริเวณที่ 2 มีดงั นี้ กิจกรรมการพักผ่อน ได้แก่ นั ง่ เล่น/
นอนเล่น ร้อยละ 15.8 เดินเล่น/คุยเล่น ร้อยละ 17.7 อ่านหนังสือ 21.9 ชมผูอ้ ื่นทํากิจกรรม 21.5
ทานอาหาร/ปิ กนิ ก/จิบนํ้าชา ร้อยละ 19.0 กิจกรรมการออกกําลังกาย ได้แก่ วิ่ง-เดินออกกําลัง
กาย ร้อยละ 17.1 เต้นแอโรบิก/ลีลาศ ร้อยละ26.3 รําไท่เก๊ก/โยคะ ร้อยละ 33.33
ตารางที่ 6.2 แสดงรูปแบบการกิจกรรมการจับจองพื้ นที่บริเวณที่ 2
ลักษณะรูปแบบการใช้พื้นที่บริเวณที่ 2
บริเวณพื้ นที่ ช่วงเวลาการ
กิจกรรมที่เกิดขึ้ น
ย่อย
ใช้มากที่สุด
-กิ จ กรรมการรํา ไท่ เ ก๊ก (หน้ า อาคาร)
1) อาคารลุมพินี 6.30-8.30
โดยมีรูปแบบการจับจองพื้ นที่ออกกําลัง
สถาน (หน้า/
กาย โดยเรียงเป็ นแถวหน้ากระดาน 2-3
หลังอาคาร)
แถว
-กิจกรรมการเล่นกีฬา ประกอบด้วย
สนามแบดบินตัน (หลังอาคาร) ) โดยมี
รูปแบบการจับจองพื้ นที่ออกกําลังกาย
การจับคูใ่ นการตีลกู ขนไก้ตอบโต้กนั
-กิจกรรมในการฝึ กซ้อมการเต้นลีลาศ
2) ศาลาการ
6.30-12.00
มีรูปแบบการจับจองพื้ นที่ภายในอาคาร
ไฟฟ้ าสามเสน
เพื่อการฝึ กซ้อม
12.00-18.30
-กิ จ กรรมการฝึ กซ้อ มกิ จ กรรมศิ ล ปะ
ป้องกันตัว โดยมีรูปแบบการจับจองเพื่อ
ฝึ กซ้อมศิลปะป้องกันตัว ภายในอาคาร
-กิ จ กรรมการเล่ น กี ฬ า ประกอบด้ว ย
3) ห้องสมุด
6.30-8.30
สนามแบดบิ นตั น 2 สนาม โดยมี
ประชาชนสวน
รูปแบบการจับจองพื้ นที่ ออกกําลังกาย
ลุมพินี (หน้า
ในการเล่นแบดมินตัน เป็ นกลุ่ม
อาคาร)
-กิจกรรมการฟิ ตเนส ในการออกกําลัง
4) บริเวณที่ต้งั
6.30-8.30
กาย มี รู ป แบบการจั บ จองพื้ นที่ อ อก
เครื่องออกกําลัง 16.30-18.30
กํา ลัง กาย ในการกายบริ ห าร ฟิ ตเนส
กาย
ตามเครื่องออกกําลังกายต่างๆ
-กิจกรรมการรําไท่เก๊ก มีรปู แบบการ
5) ทางเข้าหลัก 6.30-8.30
จับจองพื้ นที่ออกกําลังกาย โดยเรียงเป็ น
แถวหน้ากระดาน 2-3 แถว
-กิจกรรมการเล่นกีฬา มีรปู แบบการจับ
16.30-18.30
จองพื้ นที่ออกกําลังกายในการเล่นเตะ

กลุ่มผูใ้ ช้
วัยผูส้ งู อายุ

วัยทํางาน
วัยผูส้ งู อายุ

ความ
หนาแน่น
Max 128

Max 8

วัยทํางาน

วัยทํางาน
วัยผูส้ งู อายุ

Max 14

วัยทํางาน

Max 19

วัยผูส้ งู อายุ

Max 85

วัยทํางาน
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6) สนามหญ้า
และม้านัง่
โดยรอบอาคาร
ลุมพินีสถาน

ทุกช่วงเวลาแต่
ถูกใช้มากที่สุด
4.30-8.30
16.30-18.30

7) สนามหญ้า
ม้าและนัง่
โดยรอบสระนํ้า

ทุกช่วงเวลาแต่
ถูกใช้มากที่สุด
4.30-8.30
16.30-18.30

ตระกร้อวงใน โดยจับกลุ่ม 2-3 กลุ่มใน
การเล่น และโรลเลอร์เบลของวัยเด็ก,
นักเรียน/นักศึกษา
-กิ จ กรรมการพัก ผ่ อ นหย่อ นใจ มี ก าร
กระจายของผู้ ใ ช้ ต ามบริ เ วณม้ า นั ่ ง
พัก ผ่ อ นและสนามหญ้า โดยรอบพื้ นที่
เช่นการพูดคุยนั ง่ เล่น พร้อมกับการจิบ
นํ้ า ช า ข อ ง ค น ช ร า แ ล ะ วั ย ทํ า ง า น
นั กเรี ยน/นั กศึ กษาเข้าไปใช้บริ เวณจุ ด
ม้านั ง่ พักผ่อน ยกเว้นบ้างจุดที่มีการจับ
จองในการใช้อ ยู่ ต ลอดทั้ ง วั น ของวั ย
ผูส้ งู อายุ
-กิ จ กรรมการพัก ผ่ อ นหย่อ นใจ โดยมี
การกระจายของผูใ้ ช้ต ามบริ เ วณม้า นั ่ง
พัก ผ่ อ นและสนามหญ้า โดยรอบพื้ นที่
เช่นการพูดคุยนั ง่ เล่น พร้อมกับการจิบ
นํ้ าชาของวัยผูส้ ูงอายุ กับการเล่นโยคะ
ของวั ย ทํ า งาน และจะมี วั ย ทํ า งาน
นั กเรี ยน/นั กศึ กษาเข้าไปใช้บริ เวณจุ ด
ม้านั ง่ พักผ่อน ยกเว้นบ้างจุดที่มีการจับ
จองในการใช้อ ยู่ ต ลอดทั้ ง วั น ของวั ย
ผูส้ งู อายุ

วัยนักเรียน/
นักศึกษา
วัยทํางาน
วัยผูส้ งู อายุ

มีการ
สัญจร
ทุก
ช่วงเวลา

วัยนักเรียน/
นักศึกษา
วัยทํางาน
วัยผูส้ งู อายุ

มีการ
สัญจร
ทุก
ช่วงเวลา

*Max = จํานวนผูใ้ ช้มากที่สุดโดยประมาณในช่วงเวลาที่เกิดการใช้พนที
ื้ ่สงู สุด

99

99

100

100

101

2) ผลจากแบบสอบถามและผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจอง
พื้ นที่สวนลุมพินีบริเวณที่ 2 พบว่ากลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมการมาใช้บริเวณที่ 2 สามารถแบ่งได้
ดังนี้
(1) กลุ่มบุคคลและช่วงเวลาในการใช้พื้นที่ ภายในบริเวณที่ 2
มีการใช้พนที
ื้ ่ของกลุ่มคนชราในช่วงเวลา 4.30-8.30 มากที่สุดโดยเฉพาะบริเวณจุดม้านัง่ พักผ่อน
และบริเวณโดยรอบอาคารลุมพินีสถาน รองลงมาคือกลุ่มคนทํางานและกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา
ซึ่งมีการเข้ามาใช้ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะช่วงเวลา 6.30-8.30 และ 16.30-18.30 ทั้งบริเวณ
(2) กิจกรรมที่เกิดขึ้ นและระยะเวลาในพื้ นที่ ภายในบริเวณที่ 2
ส่วนมากเป็ นกิจกรรมการออกกําลังแบบออกแรงน้อย มากที่สุด เช่น การรําไทเก๊ก บริเวณโดย
อาคารลุมพินีสถาน และบริเวณทางเข้าหลัก เช่น การรําไทเก๊ก เล่นโลเรลแบร์ด รองลงมาคือ
กิจกรรมเพื่อการพักผ่อน การพูดคุยนัง่ เล่น การจิบนํ้าชาบริเวณม้านัง่ ซึ่งวันธรรมดามีรูปแบบ
กิจกรรมการจับจองน้อยกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์
6.1.3 การบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพื้ นที่ บริเวณที่ 3
การจับจองพื้ นที่ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริการภายในพื้ นที่บริเวณที่ 3 (เขต
นั นทนาการแบบกึ่งสงบเงียบ) สามารถแจกแจงออกเป็ นบริ เวณพื้ นที่ ย่อยต่างๆ เช่น บริเวณ
ื้ ่โดยรอบบริเวณ จากข้อมูลในการแจก
เกาะลอย, อาคารเรือนกระจก5 ซึ่งจะมีลกั ษณะการใช้พนที
แบบสอบถามและการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพื้ นที่ ดังนี้
1) ผลภาพรวมการใช้พื้นที่จากแบบสอบถาม บริเวณที่ 3 โดยสามารถ
แจกแจงรายละเอียดจากแจกแบบสอบถามได้ดงั นี้
(1) กลุ่มผูใ้ ช้และลักษณะการใช้พื้นที่ในบริเวณที่ 3 โดยมีอาชีพ
พนังงานบริษัทเอกชน ใช้พื้นที่มากที่สุด ร้อยละ 26.0 รองลงมาคือ นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ
21.9 ไม่ได้ทาํ งาน/เกษี ยณอายุ ร้อยละ 11.0 ตามลําดับ ส่วนมากมาใช้ในช่วงเวลา 16.30-18.30
ร้อยละ 30.7 รองลงมาคือ 6.30-8.30 ร้อยละ 20.0 ซึ่งมีระยะเวลาในการใช้พื้นที่อยูท่ ี่ 1-2 ชัว่ โมง
มากที่สุด ร้อยละ 38.7 รองลงมาคือ 30 นาที-1 ชัว่ โมง ร้อยละ 29.3

5
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(2) กิจกรรมต่ างๆ กลุ่ มผูใ้ ช้ส่วนมากเป็ นกลุ่มวัยสูงอายุและ
กลุ่มทํางาน โดยมีกิจกรรมที่เกิดขึ้ นในบริเวณที่ 3 มีดงั นี้ กิจกรรมการพักผ่อน ได้แก่ นั ง่ เล่น/
นอนเล่น ร้อยละ 20.5 เดินเล่น/คุยเล่น ร้อยละ 20.6 อ่านหนังสือ 25.7 ชมผูอ้ ื่นทํากิจกรรม 15.9
ทานอาหาร/ปิ กนิ ก/จิบนํ้าชา ร้อยละ 31.8 กิจกรรมการออกกําลังกาย ได้แก่ วิ่ง-เดินออกกําลัง
กาย ร้อยละ 23.1 ปั ่นจักรยานนํ้า/พายเรือ ร้อยละ 23.1 เพาะกาย/ฟิ ตเนส ร้อยละ 25.0
ตารางที่ 6.3 แสดงรูปแบบการกิจกรรมการจับจองพื้ นที่บริเวณที่ 3
บริเวณพื้ นที่
ย่อย
1) เกาะลอย

ลักษณะรูปแบบการใช้พื้นที่บริเวณที่ 3
ช่วงเวลาการ
กิจกรรมที่เกิดขึ้ น
ใช้มากที่สุด
-กิจกรรมการรําไท่เก๊ก โดยมีรูปแบบ
4.30-8.30
การจับ จองพื้ นที่ อ อกกํา ลัง กาย โดย
เรียงเป็ นแถวหน้ากระดาน 2-3 แถว
-กิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ โดยมี
12.00-18.30
การกระจายของผูใ้ ช้ตามบริเวณม้านั ง่
พักผ่อนและสนามหญ้าและบริเวณริม
สระนํ้ าโดยรอบพื้ นที่ เช่นการพูดคุ ย
นั ่ง เล่ น พร้อ มกับ การจิ บ นํ้ าชาของ
คนชรา และวั ย ทํ า งาน นั ก เรี ย น/
นั ก ศึ ก ษาเข้า ไปใช้บ ริ เ วณจุ ด ม้า นั ่ ง
พักผ่อน ยกเว้นบ้างจุดที่มีการจับจอง
ในการใช้ อ ยู่ ต ลอดทั้ งวั น ของวั ย
ผูส้ งู อายุ
ไม่มีรปู แบบการใช้พื้นที่
-

2) อาคารเรือน
กระจก
3) ศาลาไทย
6.30-8.30
ล้านนา(สนาม
หญ้าโดยรอบ)
4) บริเวณที่ต้งั
6.30-8.30
เครื่องออกกําลัง 16.30-18.30
กาย

5) จุดวอม
ร่างกาย

4.30-8.30
16.30-19.00

6) ศาลาบริการ 16.30-18.30

กลุ่มผูใ้ ช้
วัยผูส้ งู อายุ

ความ
หนาแน่น
Max 96

วัยนักเรียน/
นักศึกษา
วัยทํางาน
วัยผูส้ งู อายุ

-

-

-กิจกรรมการรําไท่เก๊ก โดยมีรูปแบบ วัยผูส้ งู อายุ
การจับ จองพื้ นที่ อ อกกํา ลัง กาย โดย
เรียงเป็ นแถวหน้ากระดาน 2-3 แถว

Max 17

-กิ จ กรรมการฟิ ตเนส ในการออก
กํา ลัง กาย โดยมี รูป แบบการจับ จอง
พื้ นที่ ออกกํ า ลั ง กาย ในการกาย
บริหาร ฟิ ตเนส ตามเครื่องออกกําลัง
กายต่างๆ
-กิ จกรรมการวอมร่า งกายก่อ นออก
กํา ลัง ภายในพื้ นที่ มี รู ป แบบการจับ
จองพื้ นที่ ต ามอุ ป กรณ์ โดยมี ก ารจับ
กลุ่มในการใช้
-กิจกรรมใช้บริการเช่าในการปั ่น

วัยทํางาน

Max 8

วัยทํางาน
วัยผูส้ งู อายุ

Max 35

วัยนักเรียน/

Max 19
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เช่าเรือจักรยาน
นํ้าสระนํ้า
โดยรอบพื้ นที่
7) สนามหญ้า ทุกช่วงเวลา
แต่ถกู ใช้มาก
โดยรอบพื้ นที่
ที่สุด
4.30-8.30
16.30-18.30

จักรยานนํ้าและพายเรือ มีรปู แบบการ
จับจองพื้ นที่กระจายของผูใ้ ช้ตามสระ
นํ้าโดยรอบพื้ นที่
-กิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ โดยมี
การกระจายของผูใ้ ช้ตามบริเวณม้านั ง่
พักผ่อนและสนามหญ้าโดยรอบพื้ นที่
เช่น การพูดคุ ยนั ่งเล่น พร้อมกับการ
จิ บ นํ้ าชาของคนชราและวัย ทํ า งาน
นักเรียน/นักศึกษาเข้าไปใช้บริเวณจุด
ม้า นั ่งพักผ่ อน ยกเว้น บ้างจุ ดที่ มี ก าร
จับจองในการใช้อยูต่ ลอดทั้งวันของวัย
ผูส้ งู อายุ

นักศึกษา
วัยทํางาน
วัยนักเรียน/
นักศึกษา
วัยทํางาน
วัยผูส้ งู อายุ

*Max = จํานวนผูใ้ ช้มากที่สุดโดยประมาณในช่วงเวลาที่เกิดการใช้พนที
ื้ ่สงู สุด

มีกาสัญจร
ทุกช่วงเวลา

104

104

105

105
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2) ผลจากแบบสอบถามและผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจอง
พื้ นที่สวนลุมพินีบริเวณที่ 3 พบว่ากลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมการมาใช้บริเวณที่ 3 สามารถแบ่ง
ออกเป็ นดังนี้
(1) กลุ่มบุคคลและช่วงเวลาในการใช้พื้นที่ ภายในบริเวณที่ 3
มีการใช้พนที
ื้ ่ของกลุ่มคนชราในช่วงเวลา 4.30-8.30 มากที่สุดโดยเฉพาะจุดม้านัง่ พักผ่อนบริเวณ
เกาะลอย และบริ เ วณโดยรอบศาลาไทยล้า นนา กับ บริ เ วณจุ ด ม้า นั ่ง พัก ผ่ อ นโดยรอบพื้ นที่
รองลงมาคื อ กลุ่ ม คนทํ า งานและกลุ่ ม นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง มี ก ารเข้า มาใช้ต ลอดทั้ ง วัน
โดยเฉพาะช่วงเวลา 6.30-8.30 และ 16.30-18.30 ส่วนมากบริเวณเกาะลอยและพื้ นที่ริมสระนํ้า
(2) กิจกรรมที่เกิดขึ้ นและระยะเวลาในพื้ นที่ ภายในบริเวณที่ 3
ส่วนมากเป็ นกิจกรรมการออกกําลังแบบออกแรงน้อย มากที่สุด เช่น การรําไทเก๊ก บริเวณเกาะ
ลอย บริเวณโดยรอบศาลาไทยล้านนา กับบริเวณจุดม้านัง่ พักผ่อนโดยรอบพื้ นที่ รองลงมาคือ
กิจกรรมเพื่อการพักผ่อน การพูดคุยนัง่ เล่น การจิบนํ้าชาบริเวณม้านัง่ ซึ่งวันธรรมดามีรูปแบบ
กิจกรรมการจับจองน้อยกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์
6.1.4 การบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพื้ นที่ บริเวณที่ 4
การจับจองพื้ นที่ ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริการภายในพื้ นที่บริเวณที่ 4 (เขต
นันทนาการแบบใช้พละกําลัง) สามารถแจกแจงออกเป็ นบริเวณพื้ นที่ยอ่ ยต่างๆ เช่น สวนปาล์ม,
ศาลาแปดเหลี่ยม, ลานตะวันยิ้ ม, สนามตระกร้อ, สนามบาสเกตบอล6 ซึ่งจะมีลกั ษณะการใช้
พื้ นที่โดยรอบบริเวณ จากข้อมูลในการแจกแบบสอบถามและการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับ
จองพื้ นที่ ดังนี้
1) ผลภาพรวมการใช้พื้นที่จากแบบสอบถาม บริเวณที่ 4 โดยสามารถ
แจกแจงรายละเอียดจากแจกแบบสอบถามได้ดงั นี้
(1) กลุ่มผูใ้ ช้และลักษณะการใช้พื้นที่ในบริเวณที่ 4 โดยมีอาชีพ
พนังงานบริษัทเอกชน ใช้พื้นที่มากที่สุด ร้อยละ 34.3 รองลงมาคือ นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ
17.1 รับราชการ ร้อยละ 12.9 ตามลําดับ ส่วนมากมาใช้ในช่วงเวลา 16.30-18.30 ร้อยละ 45.7
รองลงมาคือ 12.00-16.30 ร้อยละ 22.9 ซึ่งมีระยะเวลาในการใช้พื้นที่อยูท่ ี่ 30 นาที-1 ชัว่ โมง
มากที่สุด ร้อยละ 36.2 รองลงมาคือ 1-2 ชัว่ โมง ร้อยละ 33.0
(2) กิ จกรรมต่ างๆ กลุ่ มผูใ้ ช้ส่วนมากเป็ นกลุ่ มวัยสูงอายุ และ
กลุ่ มทํา งาน โดยมี กิจกรรมที่ เกิ ด ขึ้ นในบริ เวณที่ 4 มีดังนี้ และมีกิจกรรมต่ า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้ นใน
บริเวณที่ 4 ดังนี้ กิจกรรมการพักผ่อน ได้แก่ นั ง่ เล่น/นอนเล่น ร้อยละ 18.1 เดินเล่น/คุยเล่น
6
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ร้อยละ 20.0 อ่านหนังสือ 16.2 ชมผูอ้ ื่นทํากิจกรรม 23.2 ทานอาหาร/ปิ กนิ ก/จิบนํ้าชา ร้อยละ
15.9 กิจกรรมการออกกําลังกาย ได้แก่ วิง่ -เดินออกกําลังกาย ร้อยละ 15.2 ปั ่นจักรยานนํ้า/พาย
เรือ ร้อยละ26.9 เต้นแอโรบิก/ลีลาศ ร้อยละ 10.5
ตารางที่ 6.4 แสดงรูปแบบการกิจกรรมการจับจองพื้ นที่บริเวณที่ 4
บริเวณพื้ นที่
ย่อย
1) สวนปาล์ม/

ศาลาเปลี่ยม
แหลม
2) พื้ นที่โดยรอบ
สวนปาล์ม

3) ศูนย์ผสู้ งู อายุ

4) ลานตะวันยิ้ ม

ลักษณะรูปแบบการใช้พื้นที่บริเวณที่ 4
ช่วงเวลาการ
กิจกรรมที่เกิดขึ้ น
ใช้มากที่สุด
-กิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ โดยมี
6.30-8.30
การกระจายของผูใ้ ช้ต ามบริ เ วณม้า
นั ่ง พัก ผ่ อ นและสนามหญ้า โดยรอบ
พื้ นที่ เช่นการพูดคุยนัง่ เล่น
-กิจกรรมฝึ กซ้อมการเต้นลีลาศ โดย
16.30-18.30
มี รู ป แบบการจั บ จองพื้ นที่ ภ ายใน
อาคาร เพื่อการฝึ กซ้อม
-กิ จ กรรมการรํา ไท่ เ ก๊ ก มี รู ป แบบ
6.30-8.30
การจับจองพื้ นที่ ออกกําลังกาย โดย
เรียงเป็ นแถวหน้ากระดาน 2-3 แถว
-กิจกรรมเต้นแอโรบิกมีรูปแบบการ
16.30-18.30
จับ จองพื้ นที่ อ อกกํา ลัง กายกระจาย
อยู่ทัว่ บริ เวณพื้ นที่ มีจะระยะห่างที่ มี
ความหนาแน่ น ของแต่ ล ะบุ ค คลใน
การเต้นแอโรบิก ซึ่งจะมีผนู้ ําการเต้น
-กิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจมีการ
6.30-8.30
กระจายของผู้ใ ช้ต ามบริ เ วณม้า นั ่ง
พักผ่อน เช่นการพูดคุยนัง่ เล่น
-กิจกรรมในการเล่นเครื่องเล่นชนิ ด
16.30-18.30
(วันธรรมดา) ต่ า งๆ มี รู ป แบบการจั บ จองพื้ นที่
กระจายตามเครื่ อ งเล่ น ชนิ ด ต่ า งๆ
8.30-18.30
และมี ค วามแตกต่ า งคื อ จะถู ก ใช้วัน
(วันหยุดสุด
ธรรมดามากกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์
สัปดาห์)
เพราะ

5) ลาน
เอนกประสงค์

6.30-8.30

6) ศาลาเยาวชน

16.30-18.30

-กิ จ กรรมการรํา ไท่ เ ก๊ ก มี รู ป แบบ
การจับจองพื้ นที่ ออกกําลังกาย โดย
เรียงเป็ นแถวหน้ากระดาน 2-3 แถว
-กิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ โดยมี
รูปแบบการจับจองพื้ นที่ ผูใ้ ช้จ ะเข้า
ไปใช้ภายในอาคาร เช่นการพูดคุ ย
นัง่ เล่น

กลุ่มผูใ้ ช้
วัยผูส้ งู อายุ

ความ
หนาแน่น
Max 10

วัยผูส้ งู อายุ

Max 6

วัยผูส้ งู อายุ

Max 91

วัยทํางาน

Max 129

วัยผูส้ งู อายุ

-

วัยเด็ก

Max 52

วัยผูส้ งู อายุ
วัยทํางาน

Max 34

วัยนักเรียน/
นักศึกษา
วัยทํางาน

-
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7) สนามบาสเก็ต 6.30-8.30
บอล
16.30-18.30

วัยทํางาน
วัยผูส้ งู อายุ

Max 19

8) สนามตระ
กร้อ

วัยทํางาน
วัยผูส้ งู อายุ

Max 30

วัยทํางาน

Max 10

วัยนักเรียน/
นักศึกษา
วัยทํางาน

มีการเข้ามา
ใช้ในช่วง
เปิ ดบริการ

วัยนักเรียน/
นักศึกษา
วัยทํางาน
วัยผูส้ งู อายุ

มีกาสัญจร
ทุกช่วงเวลา

9) ศาลาบริการ
เช่าเรือจักรยาน
นํ้าสระนํ้า
โดยรอบพื้ นที่
11) สนามหญ้า
โดยรอบพื้ นที่

-กิจกรรมการเล่นกีฬา ประกอบด้วย
สนามแบดบิ น ตั น 2 สนาม โดยมี
รู ป แบบการจับ จองพื้ นที่ อ อกกํา ลัง
กายในการเล่นแบดบินตัน เป็ นกลุ่ม
-กิจกรรมการในการฝึ กซ้อมการเต้น
6.30-8.30
ลีลาศ โดยมีรูปแบบการจับจองพื้ นที่
ภายในสนามตระกร้อ โดยในการ
ฝึ กซ้อม
16.30-18.30
-กิจกรรมการเล่นกีฬา ประกอบด้วย
สนามตระกร้ อ 1 ส น า ม โดยมี
รู ป แบบการจับ จองพื้ นที่ อ อกกํา ลัง
กายในการเล่นแตระกร้อ เป็ นกลุ่ม
-กิจกรรมใช้บริการเช่าในการปั ่น
16.30-18.30
จักรยานนํ้าและพายเรือ มีรปู แบบ
การจับจองพื้ นที่กระจายของผูใ้ ช้ตาม
สระนํ้าโดยรอบพื้ นที่
ทุกช่วงเวลาแต่ -กิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ โดยมี
ถูกใช้มากที่สุด การกระจายของผูใ้ ช้ต ามบริ เ วณม้า
นั ่ง พัก ผ่ อ นและสนามหญ้า โดยรอบ
4.30-8.30
พื้ นที่ เช่นการพูดคุ ยนั ่งเล่น พร้อม
16.30-18.30
กับการจิบนํ้ าชาของวัยผูส้ ูงอายุ กับ
การเล่นโยคะ ของวัยทํางาน และจะ
มีวัยทํางาน นั กเรี ยน/นั กศึ กษาเข้า
ไปใช้บริเวณจุดม้านั ง่ พักผ่อน ยกเว้น
บ้า งจุ ด ที่ มี ก ารจับ จองในการใช้อ ยู่
ตลอดทั้งวันของวัยผูส้ งู อายุ

*Max = จํานวนผูใ้ ช้มากที่สุดโดยประมาณในช่วงเวลาที่เกิดการใช้พนที
ื้ ่สงู สุด

109

109

110

110

111

2) ผลจากแบบสอบถามและผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจอง
พื้ นที่สวนลุมพินีบริเวณที่ 4 พบว่ากลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมการมาใช้บริเวณที่ 4 สามารถแบ่ง
ออกเป็ นดังนี้
(1) กลุ่มบุคคลและช่วงเวลาในการใช้พื้นที่ ภายในบริเวณที่ 4
มีการใช้พื้นที่ของกลุ่มคนชราในช่วงเวลา 4.30-8.30 มากที่สุดบริเวณลานเอนกประสงค์ และ
บริเวณโดยสวนปาล์ม รองลงมาคือกลุ่มคนทํางาน บริเวณสนามบาสเก็ตบอลและสนามตระก้อ
และกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งมีการเข้ามาใช้ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะช่วงเวลา 6.30-8.30 และ
16.30-18.30 ทั้งบริเวณ ส่วนในวันหยุดสุดสัปดาห์มีการเป็ นเพิ่มของวัยเด็กมากขึ้ นในบริเวณลาน
ตะวันยิ้ ม โดยเฉพาะช่วงเวลา 6.30-8.30 และ 12.00-18.30
(2) กิจกรรมที่เกิดขึ้ นและระยะเวลาในพื้ นที่ ภายในบริเวณที่ 4
ส่วนมากเป็ นกิจกรรมการออกกําลังแบบออกแรงน้อย มากที่ สุด เช่น การรําไท่เก๊ก บริเวณ
โดยรอบสวนปาล์ม และบริเวณลานเอนกประสงค์ รองลงมาคือกิจกรรมการออกกําลังแบบออก
แรงมาก เช่น การเล่นกีฬาบาสเก็ตบอลและตระกร้อ และการเต้นแอโรบิกรอบสวนปาล์ม และ
กิจกรรมเพื่อการพักผ่อน การพูดคุยนัง่ เล่น การจิบนํ้าชาบริเวณม้านัง่ ซึ่งวันธรรมดามีรูปแบบ
กิจกรรมการจับจองน้อยกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์
6.1.5 การบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพื้ นที่ บริเวณที่ 5
การจับจองพื้ นที่ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริการภายในพื้ นที่บริเวณที่ 5 (เขต
นันทนาการแบบสงบเงียบ) สามารถแจกแจงออกเป็ นบริเวณพื้ นที่ย่อยต่างๆ เช่น หอนาฬิกา,
อาคารบันเทิ ง7 (รายละเอียดในหัวข้อ 4.4.5) ซึ่งจะมีลักษณะการใช้พื้นที่โดยรอบบริเวณ จาก
ข้อมูลในการแจกแบบสอบถามและการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพื้ นที่ ดังนี้
1) ผลภาพรวมการใช้พื้นที่จากแบบสอบถาม บริเวณที่ 5 โดยสามารถ
แจกแจงรายละเอียดจากแจกแบบสอบถามได้ดงั นี้
(1) กลุ่มผูใ้ ช้และลักษณะการใช้พื้นที่ในบริเวณที่ 5 โดยมีอาชีพ
พนังงานบริษัทเอกชน ใช้พื้นที่มากที่สุด ร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ นั กเรียนนักศึกษา ร้อยละ
12.9 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง ร้อยละ 11.4 ตามลําดับ ส่วนมากมาใช้ในช่วงเวลา 16.30-18.30 ร้อย
ละ 42.3 รองลงมาคือ 6.30-8.30 ร้อยละ 28.2 ซึ่งมีระยะเวลาในการใช้พนที
ื้ ่อยูท่ ี่ 30 นาที-1 ชัว่ โมง
มากที่สุด ร้อยละ 59.2 รองลงมาคือ 1-2 ชัว่ โมง ร้อยละ 22.5
(2) กิจกรรมต่ างๆ กลุ่ มผูใ้ ช้ส่วนมากเป็ นกลุ่มวัยสูงอายุและ
กลุ่มทํางาน โดยมีกิจกรรมที่เกิดขึ้ นในบริเวณที่ 5 มีดงั นี้ กิจกรรมการพักผ่อน ได้แก่ นั ง่ เล่น/
7

ดูในหัวข้อ 4.4.5 บริเวณที่ 5 เขตนันทนาการแบบสงบเงียบ
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นอนเล่น ร้อยละ 17.2 เดินเล่น/คุยเล่น ร้อยละ 12.3 อ่านหนังสือ 5.7 ชมผูอ้ ื่นทํากิจกรรม 21.7
ทานอาหาร/ปิ กนิ ก/จิบนํ้าชา ร้อยละ 11.1 กิจกรรมการออกกําลังกาย ได้แก่ วิ่ง-เดินออกกําลัง
กาย ร้อยละ 23.8 ปั ่นจักรยานนํ้า/พายเรือ ร้อยละ 26.9
ตารางที่ 6.5 แสดงรูปแบบการกิจกรรมการจับจองพื้ นที่บริเวณที่ 5
ลักษณะรูปแบบการใช้พื้นที่บริเวณที่ 5
บริเวณพื้ นที่
ช่วงเวลาการ
กิจกรรมที่เกิดขึ้ น
กลุ่มผูใ้ ช้
ย่อย
ใช้มากที่สุด
-กิ จ กรรมการรํา ไท่ เ ก๊ ก มี รู ป แบบ วัยผูส้ งู อายุ
1) สนามหญ้าหอ 6.30-8.30
การจับจองพื้ นที่ออกกําลังกาย โดย
นาฬิกา
เรียงเป็ นแถวหน้ากระดาน 2-3 แถว
-กิจกรรมการฝึ กซ้อมรําดาบจีน มี วัยทํางาน
2) อาคารบันเทิง 6.30-8.30
รูปแบบการจับจองพื้ นฝึ กซ้อม โดย
เรียงเป็ นแถวหน้ากระดาน 2-3 แถว
ไม่มีรปู แบบการใช้พื้นที่
3) ศาลาเฉลิม
พระเกียรติ 6
รอบพระชน
พรรษา
-กิ จ กรรมการพัก ผ่ อ นหย่ อ นใจ มี
4) ศาลา
6.30-8.30
การผู้ใ ช้ต ามบริ เ วณม้า นั ่ง พัก ผ่ อ น
มิตรภาพไทยจีน
ภายศาลา เช่ น การพู ด คุ ย นั ่ง เล่ น
พร้อมกับการจิบนํ้าชาของคนชรา
ไม่มีรปู แบบการใช้พื้นที่
5) ศูนย์สร้าง
โอกาสเด็ก
-กิ จ กรรมการรํา ไท่ เ ก๊ ก มี รู ป แบบ วัยผูส้ งู อายุ
6) ลาน
6.30-8.30
การจับจองพื้ นที่ออกกําลังกาย โดย วัยทํางาน
เอนกประสงค์
เรียงเป็ นแถวหน้ากระดาน 2-3 แถว
-กิจกรรมการวอมร่างกายก่อนออก วัยทํางาน
7) จุดวอม
4.30-8.30
กําลังภายในพื้ นที่ มีรูปแบบการจับ วัยผูส้ งู อายุ
ร่างกาย
16.30-19.00
จองพื้ นที่ ตามอุปกรณ์ โดยมีการจับ
กลุ่มในการใช้
-กิจกรรมใช้บริการเช่าในการปั ่น
วัยนักเรียน/
8) ศาลาบริการ 16.30-18.30
จักรยานนํ้าและพายเรือ มีรปู แบบ
นักศึกษา
เช่าเรือจักรยาน
การจับจองพื้ นที่กระจายของผูใ้ ช้ตาม วัยทํางาน
นํ้า
สระนํ้าโดยรอบพื้ นที่
ทุกช่วงเวลาแต่ -กิ จ กรรมการพัก ผ่ อ นหย่ อ นใจ มี วัยนักเรียน/
9) สนามหญ้า
ถูกใช้มากที่สุด การกระจายของผูใ้ ช้ตามบริ เวณม้า นักศึกษา
โดยรอบพื้ นที่
นั ่งพักผ่ อนและสนามหญ้าโดยรอบ วัยทํางาน
4.30-8.30

ความ
หนาแน่น
Max 67

Max 18

-

-

Max 18

Max 23

มีการเข้ามา
ใช้ในช่วง
เปิ ดบริการ
มีกาสัญจร
ทุกช่วงเวลา
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16.30-18.30

พื้ นที่ เช่นการพูดคุ ยนั ่งเล่น พร้อม วัยผูส้ งู อายุ
กับการจิบนํ้ าชาของคนชรา และวัย
ทํางาน นั กเรียน/นั กศึกษาเข้าไปใช้
บริเวณจุดม้านั ง่ พักผ่อน ยกเว้นบ้าง
จุดที่มีการจับจองในการใช้อยู่ตลอด
ทั้งวันของวัยผูส้ งู อายุ

*Max = จํานวนผูใ้ ช้มากที่สุดโดยประมาณในช่วงเวลาที่เกิดการใช้พนที
ื้ ่สงู สุด
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2) ผลจากแบบสอบถามและผลการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจอง
พื้ นที่สวนลุมพินีบริเวณที่ 5 พบว่ากลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมการมาใช้บริเวณที่ 5 สามารถแบ่ง
ออกเป็ นดังนี้
(1) กลุ่มบุคคลและช่วงเวลาในการใช้พื้นที่ ภายในบริเวณที่ 5
มีการใช้พนที
ื้ ่ของกลุ่มคนชราในช่วงเวลา 4.30-8.30 มากที่สุดโดยเฉพาะบริเวณจุดม้านัง่ พักผ่อน
รองลงมาคื อ กลุ่ ม คนทํ า งานและกลุ่ ม นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง มี ก ารเข้า มาใช้ต ลอดทั้ ง วัน
โดยเฉพาะช่วงเวลา 6.30-8.30 และ 16.30-18.30 ทั้งบริเวณ
(2) กิจกรรมที่เกิดขึ้ นและระยะเวลาในพื้ นที่ ภายในบริเวณที่ 5
ส่วนมากเป็ นกิจกรรมการออกกําลังแบบออกแรงน้อย มากที่สุด เช่น การรําไทเก๊ก กายบริหาร
บริเวณบริเวณทางสัญจรรอง และสนามหญ้า รองลงมาคือ กิจกรรมเพื่อการพักผ่อน เช่น การ
พูดคุยนั ง่ เล่น การจิบนํ้าชาบริเวณม้านั ง่ ซึ่งวันธรรมดามีรูปแบบกิจกรรมการจับจองน้อยกว่า
วันหยุดสุดสัปดาห์
6.1.6 พื้ นที่ที่ถูกใช้มากที่สุด-น้อยที่สุดในช่วงเวลาที่เกิดการใช้พื้นที่สูงสุด
ของแต่ละพื้ นที่
การใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินีเพื่อการทํากิจกรรมต่างๆ ย่อมเกิดการ
ใช้พื้นที่ของจํานวนปริมาณคนที่ เข้าไปใช้พื้นที่ที่มีความแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะในช่วง
เวลาที่เกิดการใช้พื้นที่สงู สุด คือ ช่วงเวลา 4.30 – 8.30 น. ในตอนเช้า และช่วงเวลา 16.30 – 18.30
น. ในตอนเย็น โดยทําการประมวลผลจากการบันทึ กรูปแบบกิจกรรมการจับจองพื้ นที่ เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าบริเวณพื้ นที่ย่อยบริเวณใดที่ถูกใช้มากที่สุด-น้อยที่สุดในช่วงเวลาที่เกิดการใช้
พื้ นที่สงู สุดของแต่ละพื้ นที่ พร้อมเหตุผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1.6.1 พื้ นที่ที่ถูกใช้มากที่สุด-น้อยที่สุด บริเวณที่ 1
1) พื้ นที่ที่ถูกใช้มากที่สุด บริเวณที่ 1 ประกอบด้วยบริเวณพื้ นที่ต่างๆ
คือ บริเวณลานหลังพระบรมรูปรัชกาลที่ 6, บริเวณที่ต้ังเครื่องออกกําลังกาย, บริเวณศูนย์
อาหารสวนลุมพินี รายละเอียดดังนี้
(1) บริเวณลานหลังพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 บริเวณลานหลัง
พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 กลุ่มผูใ้ ช้เป็ นกลุ่มวัยทํางานและกลุ่มวัยผูส้ งู อายุ โดยใช้เป็ นกิจกรรมการ
เต้นแอโรบิก ถูกจับจองการพื้ นที่ที่มีการใช้งานเป็ นช่วงเวลา 5.30-6.30 และช่วงเวลา 16.30-18.30
โดยมีผูม้ าใช้มากที่สุดประมาณ 156 คน เนื่ องจากบริเวณพื้ นที่มีลกั ษณะเป็ นลานโล่งกว้าง
สามารถเป็ นพื้ นที่ ที่รวมในการทํากิจกรรมที่ ตอ้ งการขนาดของพื้ นที่ ขนาดใหญ่และสามารถ
รองรับการมาใช้ของผูท้ ี่มาใช้ในจํานวนที่มากได้
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ภาพที่ 6.1 บริเวณลานหลังพระบรมรูปรัชกาลที่ 6

(2) บริเวณที่ ต้ังเครื่องออกกําลังกาย กลุ่มผูใ้ ช้เป็ นกลุ่มวัย
ทํางาน โดยใช้เป็ นกิจกรรมฟิ ตเนส ถูกจับจองพื้ นที่ที่มีการถูกใช้งานตลอดเวลา โดยใช้มากที่สุด
ในช่วงเวลา 6.30-8.30 และ 16.30-18.30 โดยมีผูม้ าใช้มากที่สุดประมาณ 30 คน เนื่ องจากเป็ น
พื้ นที่มีมีพื้นที่ร่มเงา พื้ นที่จึงเหมาะสมกับการเข้าไปใช้ทํากิจกรรมต่างๆ ในพื้ นที่ดังกล่าวและ
อุปกรณ์ของเครื่องออกกําลังกายที่เพียงพอ

ภาพที่ 6.2 บริเวณที่ตง้ั เครื่องออกกําลังกาย

(3) บริเวณศูนย์อาหารสวนลุมพินี กลุ่มผูใ้ ช้เป็ นกลุ่มวัยทํางาน
และกลุ่มวัยผูส้ ูงอายุ โดยใช้เป็ นสถานที่ จบั จ่ายซื้ ออาหารมารับประทาน ซึ่งเปิ ดบริการตั้งแต่
4.30-10.00 และถูกจับจองการพื้ นที่ที่มีการใช้งานเป็ นช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีผูม้ าใช้มากที่สุด
ประมาณ 135 คนเนื่ องจากเป็ นพื้ นที่ที่มีร่มเงาและมีบริการต่างๆ ทั้งร้านค้าและโต๊ะสําหรับนัง่
รับประทานอาหาร และเป็ นที่นิยมสําหรับผูท้ ี่ใช้สวนลุมพินีและผูท้ ี่ทราบว่ามีศูนย์อาหารอยู่ใน
สวนลุมพินีทาํ ให้ผคู ้ นเข้ามาในบริเวณนี้ ในช่วงเวลาเช้า
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ภาพที่ 6.3 บริเวณศูนย์อาหารสวนลุมพินี

2) พื้ นที่ที่ถูกใช้น้อยที่สุด บริเวณที่ 1 ประกอบด้วยบริเวณพื้ นที่ต่างๆ
คือ อาคารฝึ กซ้อมกีฬาศูนย์เยาวชน (ลานกลางแจ้ง), สนามเทนนิ สเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพ 1
รายละเอียดดังนี้
(1) อาคารฝึ กซ้อมกีฬาศูนย์เยาวชน (ลานกลางแจ้ง) กลุ่มผูใ้ ช้
เป็ นกลุ่มวัยทํางาน เนื่ องจากพื้ นที่เป็ นสนามกีฬาซึ่งประกอบด้วยสนามวอลเล่ยบ์ อลและสนาม
ตระกร้อ ซึ่ งเป็ นพื้ นที่ ถูกปิ ดล้อม จะมีผูเ้ ข้าไปใช้พื้นที่ เฉพาะกลุ่ มบุคคลฝึ กซ้อมและเล่นกีฬา
ดังกล่าว นอกจากนี้ อาคารฝึ กซ้อมกีฬาศูนย์เยาวชนไม่ได้อยูใ่ นดูแลและรับผิดชอบของสํานักงาน
สวนลุ ม พิ นี แต่ อ ยู่ ใ นดู แ ลและรั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก วัฒ นธรรม กี ฬ าและการท่ อ งเที่ ย ว
กรุงเทพมหานคร ทําให้เกิดการทับซ้อนในการดูแลในการใช้สถานที่
(2) สนามเทนนิ สเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพ 1 กลุ่มผูใ้ ช้เป็ น
กลุ่มวัยทํางาน เนื่ องจากพื้ นที่มีขอ้ จํากัดในการทํากิจกรรม ซึ่งใช้ในการฝึ กซ้อมเล่นเทนนิ ส ซึ่ง
เป็ นพื้ นที่ถูกปิ ดล้อม จะมีผูเ้ ข้าไปใช้พื้นที่เฉพาะกลุ่มบุคคล นอกจากนี้ อาคารฝึ กซ้อมกีฬาศูนย์
เยาวชนไม่ได้อยู่ในดูแลและรับผิดชอบของสํานั กงานสวนลุมพินี แต่อยู่ในดูแลและรับผิดชอบ
ของสํานั กวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ทําให้เกิดการทับซ้อนในการ
ดูแลในการใช้สถานที่
6.1.6.2 พื้ นที่ที่ถูกใช้มากที่สุด-น้อยที่สุด บริเวณที่ 2
1) พื้ นที่ที่ถูกใช้มากที่สุด บริเวณที่ 1 ประกอบด้วยบริเวณพื้ นที่ต่างๆ
คือ บริเวณสนามหญ้าโดยรอบอาคารลุมพินีสถาน, บริเวณทางเข้าหลัก รายละเอียดดังนี้
(1) บริเวณสนามหญ้าโดยรอบอาคารลุมพินีสถาน กลุ่มผูใ้ ช้
เป็ นกลุ่มวัยสูงอายุ โดยใช้ทํากิจกรรมในการรําไทเก๊กและนั ง่ จิบนํ้ าชา ถูกจับจองการพื้ นที่ที่มี
การใช้งานเป็ นช่วงเวลา 4.30-8.30 โดยมีผูม้ าใช้มากที่สุดประมาณ 128 คน เนื่ องจากเป็ นพื้ นที่
บริเวณสนามหญ้ามากกว่าบริเวณอื่นๆ พื้ นที่จึงเหมาะสมกับการทํากิจกรรมต่างๆ ในพื้ นที่ที่
เป็ นสนามหญ้า
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ภาพที่ 6.4 บริเวณสนามหญ้าโดยรอบอาคารลุมพินีสถาน

(2) บริเวณทางเข้าหลัก โดยใช้เป็ นกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
ถูกจับจองการพื้ นที่ที่มีการใช้งานเป็ นช่วงเวลา 16.30-18.30 โดยมีผมู้ าใช้มากที่สุดประมาณ 35
คนเนื่ องจากบริเวณพื้ นที่มีลกั ษณะเป็ นลานโล่งกว้างสามารถเป็ นพื้ นที่ที่รวมในการทํากิจกรรม
ที่ตอ้ งการขนาดของพื้ นที่ขนาดใหญ่และสามารถรองรับการมาใช้ของผูท้ ี่มาใช้ในจํานวนที่มาก
ได้

ภาพที่ 6.5 บริเวณทางเข้าหลัก

2) พื้ นที่ที่ถูกใช้น้อยที่สุด บริเวณที่ 2 ประกอบด้วยบริเวณพื้ นที่ต่างๆ
คือ ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี (หน้าอาคาร) รายละเอียดดังนี้
(1) ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี (หน้าอาคาร) กลุ่มผูใ้ ช้เป็ น
กลุ่มวัยสูงอายุ และวัยทํางาน เนื่ องจากพื้ นที่มีขอ้ จํากัดในการทํากิจกรรม ซึ่งใช้ในการฝึ กซ้อม
เล่นเทนนิ สจะมีผเู ้ ข้าไปใช้พื้นที่เฉพาะกลุ่มบุคคล
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6.1.6.3 พื้ นที่ที่ถูกใช้มากที่สุด-น้อยที่สุด บริเวณที่ 3
1) พื้ นที่ที่ถูกใช้มากที่สุด บริเวณที่ 3 คือ บริเวณเกาะลอย รายละเอียด
ดังนี้
(1) บริเวณเกาะลอย กลุ่มผูใ้ ช้เป็ นกลุ่มวัยทํางานและกลุ่มวัย
ชรา โดยใช้ทํา กิ จ กรรมนั ่งจิ บ นํ้ า ชาและนั ่ง/นอนพักผ่ อน ถู ก จับ จองพื้ นที่ ที่ มี ก ารถู กใช้ง าน
ตลอดเวลา โดยใช้มากที่สุดในช่วงเวลา 6.30-8.30 และ 12.00-16.30 โดยมีผูม้ าใช้มากที่สุด
ประมาณ 96 คน เนื่ องจากบริเวณเกาะลอยเป็ นพื้ นที่มีลกั ษณะเป็ นเกาะที่มีความเงียบสงบและ
ถูกล้อมรอบด้วยสระนํ้า ซึ่งเหมาะสมกับการพักผ่อนแบบเงียบสงบ

ภาพที่ 6.5 บริเวณเกาะลอย

2) พื้ นที่ที่ถูกใช้น้อยที่สุด บริเวณที่ 3 ภายในพื้ นที่บริเวณที่3จะมีเข้ามา
ใช้พื้นที่กระจายอยู่โดยรอบพื้ นที่ จึงทําให้ไม่สามารถเจาะจงบริเวณพื้ นที่ย่อยได้ว่าบริเวณใดถูก
ใช้นอ้ ยที่สุด ด้วยลักษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็ นพื้ นที่สนามหญ้าและสระนํ้าประกอบด้วยร่ม
เงาของต้นไม้
6.1.6.4 พื้ นที่ที่ถูกใช้มากที่สุด-น้อยที่สุด บริเวณที่ 4
1) พื้ นที่ที่ถูกใช้มากที่สุด บริเวณที่ 4 ประกอบด้วยบริเวณพื้ นที่ต่างๆ
คือ บริเวณลานเอนกประสงค์, บริเวณลานตะวันยิ้ ม, บริเวณโดยรอบสวนปาล์ม รายละเอียด
ดังนี้
(1) บริเวณลานเอนกประสงค์ กลุ่มผูใ้ ช้เป็ นกลุ่มวัยสูงอายุ โดย
ใช้ทาํ กิจกรรมในการรําไท่เก๊ก ถูกจับจองการพื้ นที่ที่มีการใช้งานเป็ นช่วงเวลา 6.30-8.30 โดยมีผู้
มาใช้มากที่สุดประมาณ 34 คน เนื่ องจากบริเวณนี้ มีลกั ษณะเป็ นลานเอนกประสงค์ที่มีลกั ษณะ
เป็ นพื้ นเรียบและมีร่มเงาจากต้นไม้
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ภาพที่ 6.6 บริเวณลานเอนกประสงค์

(2) บริเวณลานตะวันยิ้ ม กลุ่มผูใ้ ช้เป็ นกลุ่มวัยเด็ก โดยใช้เล่น
เครื่องเล่นสําหรับเด็ก ถูกจับจองการพื้ นที่ที่มีการใช้งานเป็ นช่วงเวลา 12.00-18.30 ของวันหยุด
สุดสัปดาห์ โดยมีผมู ้ าใช้มากที่สุดประมาณ 52 คน เนื่ องจากบริเวณนี้ เป็ นตรงกลางของพื้ นที่และ
เป็ นจุดที่มีเครื่องเล่นอุปกรณ์เด็กที่มาตรฐานและมีจาํ นวนที่มากกว่าบริเวณอื่นๆในพื้ นที่

ภาพที่ 6.7 บริเวณลานตะวันยิ้ ม

(3) บริเวณโดยรอบสวนปาล์ม กลุ่มผูใ้ ช้เป็ นกลุ่มวัยสูงอายุ โดย
ใช้ทํากิจกรรมในการรําไทเก๊ก ถูกใช้ในช่วงเวลา 6.30-8.30 และกิจกรรมเต้นแอโรบิก ในช่วง
เวลา 16.30-18.30 โดยมีผูม้ าใช้มากที่สุดประมาณ 129 คน เนื่ องจากบริเวณนี้ อยูต่ รงกลางพื้ นที่
จึงเป็ นจุดรวมกิจกรรมต่างๆ ในการออกกําลังออกแรงมากและออกกําลังออกแรงน้อย

ภาพที่ 6.8 บริเวณโดยรอบสวนปาล์ม
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2) พื้ นที่ที่ถูกใช้น้อยที่สุด บริเวณที่ 2 คือ สวนปาล์ม/ศาลาแปดเหลี่ยม,
รายละเอียดดังนี้
(1) สวนปาล์ม/ศาลาแปดเหลี่ยม กลุ่มผูใ้ ช้เป็ นกลุ่มวัยสูงอายุ
โดยใช้กิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ เนื่ องจากบริเวณนี้ จะถูกใช้เฉพาะในการจัดกิจกรรมพิเศษ
ต่างๆ และเป็ นทางลัดในการสัญจรผ่านกับจะมีการใช้พื้นที่กระจายอยู่โดยรอบสวนปาล์ม ซึ่ง
เป็ นถนน ให้พื้นที่สวนปาล์ม/ศาลาแปดเหลี่ยมถูกลดการใช้งาน
6.1.6.5 พื้ นที่ที่ถูกใช้มากที่สุด-น้อยที่สุด บริเวณที่ 5
1) พื้ นที่ที่ถูกใช้มากที่สุด บริเวณที่ 1 คือ บริเวณโดยรอบหอนาฬิกา
รายละเอียดดังนี้
(1) บริเวณโดยรอบหอนาฬิกา และบริเวณพื้ นที่โดยรอบริมสระ
นํ้า บริเวณโดยรอบหอนาฬิกา กลุ่มผูใ้ ช้เป็ นกลุ่มวัยชรา โดยใช้ทาํ กิจกรรมในการรําไทเก๊ก ถูก
จับจองการพื้ นที่ที่มีการใช้งานเป็ นช่วงเวลา 6.30-8.30 เนื่ องจากเป็ นพื้ นสนามหญ้าที่ที่ร่มเงาจาก
ต้นไม้ขนาดใหญ่จาํ นวนมาก และมีสระนํ้าอยูก่ ลางพื้ นที่พื้นที่จึงเหมาะกับการพักผ่อนแบบเงียบ
สงบ

ภาพที่ 6.9 บริเวณโดยรอบหอนาฬิกา

2) พื้ นที่ที่ถูกใช้น้อยที่สุด บริเวณที่ 5 ภายในพื้ นที่บริเวณที่3จะมีเข้ามา
ใช้พื้นที่กระจายอยู่โดยรอบพื้ นที่ จึงทําให้ไม่สามารถเจาะจงบริเวณพื้ นที่ย่อยได้ว่าบริเวณใดถูก
ใช้นอ้ ยที่สุด ด้วยลักษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็ นพื้ นที่สนามหญ้าและสระนํ้าประกอบด้วยร่ม
เงาของต้นไม้
6.1.7 ลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่น-ไม่โดดเด่น ต่อการเข้าไปใช้พื้นที่
จากพื้ นที่ ที่ ถู ก ใช้ม ากที่ สุ ด -น้ อ ยที่ สุ ด ในช่ ว งเวลาที่ เ กิ ด การใช้พื้ นที่
สูงสุดของแต่ละพื้ นที่ภายในสวนลุมพินี พบว่ามีลกั ษณะทางกายภาพที่ดึงดูดและสภาพแวดล้อม
ที่เอื้ ออํานวยต่อการเข้าไปใช้พื้นที่ในช่วงเวลาที่เกิดการใช้พื้นที่สงู สุด (Peak Hour) ซึ่งสามารถ
แบ่งออกได้ดงั นี้
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1) ลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่น คือลักษณะทางกายภาพด้วยรวมที่
สามารถนําผูค้ นเข้าไปใช้ในพื้ นที่มากที่สุด ประกอบด้วย
(1) พื้ นที่โล่งกว้าง (ดาดแข็งและดาดอ่อน) เป็ นลักษณะพื้ นที่ที่
เป็ นพื้ นผิวที่เป็ นคอนกรีต ลาดยางและสนามหญ้า ที่มีขนาดโล่งกว้าง สามารถรองรับการเข้ามา
ใช้พื้นที่ของผูท้ าํ กิจกรรมได้จาํ นวนหลายๆ คน ในเวลาเดียว เช่น บริเวณลานหลังพระบรมรูป
รัชกาลที่ 6 โดยใช้เป็ นกิจกรรมการเต้นแอโรบิก, บริเวณสนามหญ้าโดยรอบอาคารลุมพินีสถาน
โดยใช้ทํากิจกรรมในการรําไทเก๊กและนั ง่ จิบนํ้ าชา, บริเวณทางเข้าหลัก โดยใช้เป็ นกิจกรรม
นันทนาการต่างๆ
(2) พื้ นที่ศนู ย์กลางและจุดบริการ พื้ นที่ศนู ย์กลางเป็ นลักษณะ
พื้ นที่ที่เป็ นจุดศูนย์ของสวนลุมพินี ซึ่งเป็ นจุดตัดของทางสัญจรต่างๆ จึงทําให้เป็ นศูนย์รวมของ
การทํากิจกรรมต่างๆ ตามเส้นทางสัญจร เช่น บริเวณโดยรอบสวนปาล์ม โดยใช้ทาํ กิจกรรมใน
การรําไทเก๊ก และกิจกรรมเต้นแอโรบิก ส่วนจุดบริการเป็ นลักษณะพื้ นที่ที่ให้บริการแก่ผูท้ ี่เข้า
มาใช้พื้ นที่ คื อ บริ เ วณศู น ย์อ าหารสวนลุ ม พิ นี โดยใช้เ ป็ นสถานที่ จับ จ่ า ยซื้ ออาหารมา
รับประทาน
(3) พื้ นที่ลานดาดแข็ง เป็ นลักษณะพื้ นที่ที่ลานเอนกประสงค์
ทัว่ ไป ปูพื้นด้วยวัสดุ ต่างๆ จึงสะดวกและเหมาะสมต่อการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น บริเวณลาน
เอนกประสงค์บริเวณที่ 4,5 โดยใช้ทาํ กิจกรรมในการรําไท่เก๊ก
(4) พื้ นที่ ต้ังเครื่องบริ การต่ างๆ หรือพื้ นที่ ที่เป็ นจุดม้านั ง่
พักผ่อนเช่น เครื่องออกกําลังกาย เครื่องเล่นเด็ ก เป็ นลักษณะพื้ นที่ที่ถูกกําหนดให้เป็ นจุดตั้ง
อุปกรณ์และเครื่องเล่นต่างๆ ไว้เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผูท้ ี่เข้ามาใช้พื้นที่ โดยที่เข้าไปใช้
อุปกรณ์หรือเครื่องเล่นต่างๆ ได้ เช่นบริเวณที่ต้ังเครื่องออกกําลังกายบริเวณที่ 1 โดยใช้เป็ น
กิจกรรมฟิ ตเนส, บริเวณลานตะวันยิ้ ม โดยใช้เล่ นเครื่องเล่นสําหรับเด็ ก, จุ ดตั้งม้านั ง่ ต่ างๆ
โดยรอบพื้ นที่สวนลุมพินี ใช้นัง่ พักผ่อน จิบนํ้าชา
(5) พื้ นที่สนามหญ้าและพื้ นที่ริมสระนํ้า เป็ นลักษณะพื้ นที่เป็ น
สนามหญ้าและพื้ นที่ริมสระนํ้าที่มีร่มเงาของต้นไม้ ที่สามารถเข้าไปใช้ในการนัง่ /นอน พักผ่อน
พูดคุย หรือทํากิจกรรมอื่นๆ พื้ นที่ดงั กล่าวจะกระจายอยูโ่ ดยรอบพื้ นที่สวนลุมพินี
2) ลักษณะทางกายภาพที่ไม่โดดเด่น คือลักษณะทางกายภาพด้วยรวม
ที่สามารถนําผูค้ นเข้าไปใช้ในพื้ นที่นอ้ ย ประกอบด้วย
(1) พื้ นที่ที่ถูกปิ ดล้อม เป็ นลักษณะพื้ นที่ที่ถูกปิ ดล้อมอย่าง
ชัดเจนโดยมีร้วั หรือแนวกั้นต่างๆ โดยมีการเข้าไปใช้พนที
ื้ ่เฉพาะกลุ่ม เช่น บริเวณอาคารฝึ กซ้อม
กีฬาศูนย์เยาวชน (ลานกลางแจ้ง) ประกอบด้วยสนามวอลเล่ยบ์ อลและสนามตระกร้อ, บริเวณ
สนามเทสนิ สเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพ 1 ซึ่งใช้ในการฝึ กซ้อมเล่นเทสนิ ส
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(2) พื้ นที่ที่ขาดร่มเงา เป็ นลักษณะพื้ นที่ที่ขาดร่มเงาและความ
ร่มรื่นของต้นไม้ ทั้งบริเวณที่เป็ นสนามหญ้าและพื้ นที่ริมสระนํ้า
6.1.8 รูปแบบกิจกรรมการจับจองพื้ นที่ ภายในสวนลุมพินี
1) การจับจองพื้ นที่ ที่มีการถูกใช้งานตลอดเวลา พื้ นที่ ภายในสวน
ลุมพินีที่มีการใช้พนที
ื้ ่ในการกิจกรรมการจับจองพื้ นที่อยูต่ ลอดเวลา ได้แก่ บริเวณเส้นทางสัญจร
หลัก เช่น เส้นทางวิ่ง-เดินออกกําลังกายหลักที่ใช้ในการสัญจรใช้ในกิจกรรมออกกําลังแบบแรง
มากโดยการวิ่ง-เดินออกกําลังกาย บริเวณจุดม้านัง่ พักผ่อน ทัว่ บริเวณพื้ นที่ภายในสวนลุมพินี
ซึ่ งมีลักษณะการจับจองของวัยชราในช่วงเวลา 4.30-8.30 และการจับจองของคนทํางาน,
นั กเรียน/นั กศึกษา ช่วงเวลา 12.00-18.30 โดยมีการกิจกรรมเพื่อการพักผ่อน เช่น พูดคุ ย
นัง่ เล่น พร้อมกับการจิบนํ้าชาของวัยชรา บริเวณเครื่องกําลังกายเป็ นกิจกรรมฟิ ตเนส ของวัย
ทํางาน โดยส่วนมากอยู่ในบริ เวณที่ 1,2 เนื่ องจากบริ เวณดังกล่าวเป็ นบริ เวณที่ ติดกับประตู
ทางเข้า-ออก (ประตู3 ถนนพระรามที่4 / ประตู4 พระบรมรูป ร.6) จึงทําให้ผูท้ ี่เข้ามาใช้พื้นที่
สะดวกในการจับจองพื้ นที่
2) การจับจองพื้ นที่ที่มีการถูกใช้งานเป็ นช่วงเวลา พื้ นที่ภายในสวน
ลุมพินีที่มีการใช้งานเป็ นช่วงเวลา ได้แก่ บริเวณลานทางเข้าหลังพระบรมรูป ร.6, บริเวณหน้า
อาคารกีฬาในร่ม, บริเวณหน้าอาคารศูนย์กีฬาเยาวชนลุมพินี ในบริเวณที่1 บริเวณโดยรอบสวน
ปาล์ม เป็ นกิจกรรมเต้นแอโรบิกของวัยทํางานและวัยชรา, อาคารบริการต่างเช่น อาคารลุมพินี
สถาน ศาลาการไฟฟ้ าสามเสน เป็ นกิจกรรมที่ฝึกซ้อมในการเต้นลีลาศ ในบริเวณที่ 2 บริเวณที่
เป็ นสนามกีฬาต่างๆ ภายในพื้ นที่ เช่น สนามบาสเกตบอล, ลานตะวันยิ้ มหรือสนามเด็กเล่น
บริเวณลานเอนกประสงค์ ในบริเวณที่ 4 และรวมถึงการปั ่นจักรยานนํ้าบริเวณสระนํ้า เนื่ องจาก
มีรูปแบบกิจกรรมเดียว มีช่วงเวลาและระยะเวลากําหนดในการใช้ทาํ กิจกรรม จึงถูกกําหนดใช้
เป็ นช่วงเวลา
3) การจับจองพื้ นที่ ที่ มีก ารถูก ใช้งานในพื้ นที่ เดี ยวกันโดยมีก าร
สับเปลี่ยนกิจกรรมตามช่วงเวลา พื้ นที่ภายในสวนลุมพินีที่มีการใช้ได้แก่ งานในพื้ นที่เดียวกัน
โดยมีการสับเปลี่ยนกิจกรรมตามช่วงเวลาบริเวณทางเข้าหลัก เช่น ในช่วงเวลาที่ 4.30-8.30 ถูก
จับจองในการทํากิจกรรมรําไทเก๊กของวัยชรา และในช่วงเวลาที่ 16.30-21.00 ถูกจับจองในเล่น
กีฬาแบบที ม เช่นเซปั กตระกร้อของวัยทํางานกับการเล่นโรลเลอร์เบลของวัยเด็ ก, นั กเรียน/
นั กศึกษา ในบริเวณที่ 2 และบริเวณสนามตระกร้อ ใกล้ลานตะวันยิ้ ม ในช่วงเวลาที่ 4.30-8.30
ถูกจับจองในการทํากิจกรรมในการฝึ กซ้อมการเต้นลีลาศ ในช่วงเวลา 12.00-18.30 ถูกจับจองใน
เล่นกีฬาแบบทีม ในกีฬาเซปั กตระกร้อในบริเวณที่ 4 เนื่ องจากรูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้ นมีความ
แตกต่างกันทั้งรูปแบบกิจกรรมและช่วงเวลาในการเข้าไปใช้พื้นที่ จึงสามารถทําการสับเปลี่ยน
กิจกรรมในพื้ นที่เดียวกันได้
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นอกจากนี้ จะแสดงให้ถึงภาพรวมการจับจองพื้ นที่ โดยรวมภายในสวนลุมพินี
ในช่วงเวลาที่เกิดการใช้พื้นที่สูงสุด (Peak Hour) ทั้งช่วงเวลาเช้าและเย็นทั้งวันธรรมดากับ
วันหยุดสุดสัปดาห์ ของการเข้าไปใช้พนที
ื้ ่สวนลุมพินีดงั แผ่นที่ ภาคผนวก ข.
6.2 การบันทึกรูปแบบอัตราการสัญจรผ่านสวนลุมพินี
จากการบันทึกอัตราการสัญจรผ่านของคนเดินเท้าเข้ามาพื้ นที่ในพื้ นที่สวนลุมพินี แสดง
ให้เห็นว่าปริมาณการสัญจรของคนเดินเท้าในด่านประตูต่างๆ จะมีความแตกต่างกันระหว่าง
ช่วงวันธรรมดา และวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งขึ้ นอยูก่ บั ปั จจัยหลายด้าน โดยสามารถอธิบายเหตุผล
ของการนิ ย มในการใช้ป ระตูท างเข้า -ออกมากที่ สุด โดยจากการเปรี ย บข้อมูล ระหว่า งการ
สังเกตการณ์และการแจกแบบสอบถามพบว่าอัตราการสัญจรผ่านในการเข้ามาใช้พื้นที่ภายใน
สวนลุมพินีมากที่สุดมี 2 ประตูดว้ ยกัน ดังนี้ (แผนที่ 6.11)
1) ประตู 3 ถนนพระรามที่ 4 เนื่ องจากเป็ นประตูทางเข้า-ออก ที่ติดกับถนน
พระรามที่ 4 ซึ่งถนนสายหลัก และใกล้ป้ายจอดรถประจําทาง จึงเป็ นที่มีความสะดวกในการ
เข้าถึ งพื้ นที่ สวนลุ มพิ นีโดยใช้ร ถโดยสารประจํา ทางมากที่ สุด ซึ่ ง สอดคล้องกับจากการแจก
แบบสอบถามผูท้ ี่ใช้สวนลุมพินีพบว่า นิ ยมใช้รถโดยสารประจําทางในเดินทางมาใช้สวนลุมพินี
มากที่สุด พร้อมกับปั จจัยต่างๆ เช่น ฝั ง่ ตรงข้ามประตูเป็ นอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ทําให้เป็ น
พื้ นที่มีการสัญจรผ่านไปมาของผูค้ นอยูต่ ลอดเวลา จากสถิติการเก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์
พบว่าประตู 3 ถนนพระรามที่ 4 จะถูกใช้มากที่ในช่วงเวลา 4.30-6.30 มีอตั ราการสัญจรผ่าน
จํานวน 360 คน ในวันธรรมดากับจํานวน 696 คน ในวันหยุดสุดสัปดาห์ และช่วงเวลา 16.3018.30 มีอตั ราการสัญจรผ่านจํานวน 121 คน ในวันธรรมดา กับจํานวน 360 คน ในวันหยุดสุด
สัปดาห์ (ตารางที่ 6.6,6.7)
2) ประตู 4 พระบรมรูป ร.6 เนื่ องจากเป็ นประตูเข้า-ออก ที่อยู่บริเวณสี่แยก
ศาลาแดง จึงเป็ นจุดตัดสําคัญ พร้อมกับปั จจัยต่างๆ เช่น ฝัง่ ตรงข้ามเป็ นพื้ นที่ยา่ นพาณิชยกรรม
ย่านถนนสีลมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และติ ดกับประตูทางออกของรถไฟฟ้ าใต้ดิน MRT
สถานี สีลม และใกล้กบั สถานี รถไฟลอยฟ้ า BTS สถานี ศาลาแดง และนอกจากนี้ จากการแจก
แบบสอบถามผูท้ ี่ ใช้สวนลุมพินีพบว่า ใช้ประตู 4 พระบรมรูป ร.6 ในการเดิ นทางเข้ามายัง
ภายในสวนลุมพินีมากที่ สุด ซึ่ งสอดคล้องจากสถิติการเก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์พบว่า
ประตู 4 พระบรมรูป ร.6 จะถูกใช้มากที่ในช่วงเวลา 4.30-6.30 มีอตั ราการสัญจรผ่าน จํานวน
348 คน ในวันธรรมดากับจํานวน 432 คน ในวันหยุดสุดสัปดาห์ และช่วงเวลา 16.30-18.30 มี
อัตราการสัญจรผ่านจํานวน 420 คน ในวันธรรมดา กับจํานวน 660 คน ในวันหยุดสุดสัปดาห์
(ตารางที่ 6.6,6.7) จึงทําให้ประตู 3 ถนนพระรามที่ 4 และประตู 4 พระบรมรูป ร.6 ที่ปริมาณใน
การใช้เพื่อเข้าถึงพื้ นที่ภายในสวนลุมพินีมากที่สุด
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ตารางที่ 6.6 การบันทึกข้อมูลอัตราการสัญจรผ่านวันธรรมดา
ด่าน

กลุ่มคน

ช่วงที่ 1
รวม
ประตู1
120
รวม
ประตู2
108
รวม
ประตู3
360
รวม
ประตู4
348
รวม
ประตู5
276
รวม
ประตู6
60
รวม
ประตู7
24
รวม
ประตู8
12
ข้อมูลในวันที่ 14-27 กรกฎาคม 2551 ผูว้ ิจยั

อัตราการสัญจรผ่าน (คน)
ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 ช่วงที่ 4 ช่วงที่ 5
300
72
72
324
240
24
120
276
264
72
108
121
192
108
168
420
324
84
121
192
108
36
60
72
96
0
0
72
24
24
36
36

ช่วงที่ 6
60
60
60
121
168
24
24
12

ตารางที่ 6.7 การบันทึกข้อมูลอัตราการสัญจรผ่านวันหยุดสุดสัปดาห์
ด่าน

กลุ่มคน
ช่วงที่ 1
รวม
ประตู1
348
รวม
ประตู2
444
รวม
ประตู3
696
รวม
ประตู4
432
รวม
ประตู5
312
รวม
ประตู6
72
รวม
ประตู7
36
รวม
ประตู8
12
ข้อมูลในวันที่ 14-27 กรกฎาคม 2551 ผูว้ ิจยั

อัตราการสัญจรผ่าน (คน)
ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 ช่วงที่ 4 ช่วงที่ 5
121
96
96
144
336
108
180
180
384
144
240
360
360
312
348
660
528
168
120
216
144
108
60
48
84
0
0
24
60
60
60
144

ช่วงที่ 6
121
60
72
204
108
36
12
12
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6.3 การบันทึกรูปแบบการสัญจรผ่านสวนลุมพินี
จากการบันทึกรูปแบบการสัญจรผ่าน โดยเริ่มต้นจากบริเวณประตูทางเข้า-ออก สวน
ลุมพินีท้งั 8 ประตู พบรูปแบบการสัญจรผ่านได้ดงั นี้ (แผนที่ 6.12, 6.13)
1) รูปแบบการสัญจรระยะยาวและระยะสั้นในพื้ นที่ เป็ นลักษณะรูปแบบของผูท้ ี่
เข้ามาใช้บริการภายในพื้ นที่สวนลุมพินี โดยสัญจรเข้ามาจากประตูทางเข้า-ออก โดยมีจุดหมาย
ปลายทางเพื่อต้องการเข้าไปถึงพื้ นที่ทาํ กิจกรรมที่ตนต้องทําเป็ นประจํา กระจายทัว่ บริเวณพื้ นที่
กับการเดิน-วิ่งออกกําลังกาย ภายในสวนลุมพินี กับการโดยสัญจรเข้ามาจากประตูทางเข้าออก โดยมีจุดปลายทางที่ใกล้กบั บริเวณพื้ นที่ประตูทางเข้า-ออก โดยรอบของประตูทางเข้าออก
2) รูปแบบการสัญจรผ่าน-ออกนอกพื้ นที่ เป็ นลักษณะรูปแบบของผูท้ ี่เข้ามาใน
พื้ นที่จากประตูทางเข้า-ออก แล้วสัญจรผ่านภายในพื้ นที่ออกไปจากนอกพื้ นที่อีกด้านหนึ่ งของ
ประตูทางเข้า-ออก โดยอาศัยเป็ นทางผ่าน
3) รูปแบบจุดหมายปลายทางที่มีการทับซ้อนของพื้ นที่ เป็ นลักษณะผูท้ ี่เข้ามา
ใช้บริการภายในพื้ นที่สญ
ั จรมายังบริเวณเดียวกัน เช่น ในช่วงเวลาที่ 4.30-8.30 ได้แก่ ลาน
ทางเข้าบริ เวณทางหลังพระบรมรูป ร.6 ศูนย์อาหารสวนลุมพินี บริ เวณโดยรอบของอาคาร
ลุมพินีสถาน เกาะลอย ในช่วงเวลาที่ 8.30-16.30 ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี พื้ นที่
โดยรอบสระนํ้าภายในพื้ นที่ ในช่วงเวลาที่ 16.30-18.30 ได้แก่ อาคารลุมพินีสถาน ลานตะวันยิ้ ม
พื้ นที่ทางเข้าหลัก ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี บริเวณโดยรอบของสวนปาล์ม
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6.4 การใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินี
จากการแจกแบบสอบถามและการบันทึกรูปแบบการใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินีสามารถ
วิเคราะห์ลกั ษณะรูปแบบการใช้พนที
ื้ ่ภายในสวนลุมพินีโดยแบ่งออกเป็ นด้านต่างๆ ดังนี้
1) ระยะเวลาและช่วงเวลาในการใช้พื้นที่ การบันทึกรูปแบบการใช้พื้นที่พบว่า
ระยะเวลาในการเข้ามาใช้บริการภายในพื้ นที่สวนลุมพินีของบุคคลจะเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1-2 ชัว่ โมงมาก
ที่สุดต่อในการเข้ามากิจกรรม และนอกจากนี้ ยังพบการเข้ามาใช้บริการเกือบตลอดวันของกลุ่ม
ผูส้ ูงอายุ (การจับจองพื้ นที่ที่มีการถูกใช้งานตลอดเวลา) และช่วงเวลาที่เข้ามาใช้มากที่สุดคือ
ช่วงเวลา 5.30-8.30 น. ในช่วงเช้า และช่วงเวลา 16.30-18.30 น. ในช่วงเย็น ทั้งสองช่วงเวลาเป็ น
ช่วงเวลาที่ มีความหนาแน่ นของผูค้ นที่ เข้ามาใช้พื้นที่ ภายในสวนลุมพินีมากที่ สุด จึงกล่าวได้
ช่วงเวลาที่ความคุม้ ค่ามากที่สุดซึ่งมีความโดดเด่นในช่วงเวลา 5.30-8.30 น. และ 16.30-18.30 น.
ทั้งวันธรรมดา และวันหยุดสุดสัปดาห์
2) กิจกรรมที่เกิดขึ้ น การบันทึกรูปแบบการใช้พื้นที่พบว่ารูปแบบกิจกรรมใน
การเข้ามาใช้บริการภายในพื้ นที่สวนลุมพินีจะถูกจับจองในการใช้พื้นที่กระจายอยู่ทัว่ บริเวณ
ต่างๆ ภายในสวนลุมพินี ไม่ว่าจะเป็ น ถนนและทางเดิน สนามหญ้า อาคารบริการต่าง สนาม
กีฬา สนามเด็ กเล่น และรวมถึงสระนํ้ า ที่ ประกอบด้วยกิจกรรมนั นทนาการ ทั้งการพักผ่ อน
หย่อนใจ และการออกกําลังในรูปแบบต่างๆ
3) กลุ่มผูใ้ ช้ การบันทึกรูปแบบการใช้พื้นที่พบว่า กลุ่มผูใ้ ช้ภายในสวนลุมพินีจะ
มีทุกเพศทุกวัย ที่เข้ามาใช้บริการภายในพื้ นที่ลุมพินี ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มผูส้ งู อายุจะเข้า
มาใช้ในช่วงเวลาเช้ามากที่สุด และรองลงมากลุ่มวัยทํางานจะเข้ามาใช้ในช่วงเวลาเช้าและเย็น
และถ้าเป็ นหยุดสุดสัปดาห์จะมีกลุ่มวัยเด็กเพิ่มขึ้ น
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวความคิดของการสร้างพื้ นที่ว่างสาธารณะที่ ดี
(สุภาดา ศรีมหาสาคราม, 2550 สรุปแนวความคิดของการสร้างพื้ นที่วา่ งสาธารณะที่ดี) ในหัวข้อ
คุ ณสมบัติดา้ นกายภาพของพื้ นที่ ว่างสาธารณะที่ ดี ด้านพื้ นที่ ว่างสาธารณะที่ ดีในนั ยยะของ
ประเภทผูใ้ ช้ กิจกรรม และช่วงเวลาที่ใช้ ที่ตอ้ งประกอบด้วย มีความหลากหลายของกลุ่มผูใ้ ช้ มี
ความหลากหลายของกิจกรรมเกิดขึ้ น มีการเข้าใช้พื้นที่ว่างสาธารณะในช่วงเวลาที่หลากหลาย
ของวันหรือ กล่าวได้ว่าในพื้ นที่ว่างสาธารณะจะถูกจับจอง เกือบตลอดเวลาของวันและทุกวัน
ื้ ่มากที่สุด
ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาพบว่าสวนลุมพินีมีความคุม้ ค่าของรูปแบบการใช้พนที

บทที่ 7
การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าและพัฒนาพื้ นที่สวนลุมพินี
จากการศึกษาข้อมูลของการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพื้ นที่ การบันทึกรูปแบบ
อัตราการสัญจรผ่านและรูปแบบการสัญจรผ่านของผูเ้ ดินทางเข้ามาใช้บริการภายในพื้ นที่สวน
ลุมพินีในบทที่ 6 รวมถึงผลวิเคราะห์ขอ้ มูลการจากแจงแบบสอบถามในเรื่องพฤติกรรมการใช้
พื้ นที่สวนลุมพินีในบทที่ 5 โดยนําข้อมูลทั้งหมดมาทําการสังเคราะห์ผลกับบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและตระหนักถึงความคุณค่าของสวนลุมพินี โดยที่เป็ นสวนสาธารณะที่มี
ขนาดใหญ่ที่ต้งั อยู่ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร ว่ามีคุม้ ค่าที่สาํ คัญๆ ด้านบทบาทต่างๆ
อย่างไรพร้อมกับเสนอแนวทางการพัฒนาพื้ นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่สวนลุมพินี โดยสามารถ
แบ่งประเด็นที่สาํ คัญออกได้ดงั นี้
7.1 การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการใช้พนที
ื้ ่สวนลุมพินี
7.2 การพัฒนาพื้ นที่เพิ่มศักยภาพแก่สวนลุมพินี
7.1 การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการใช้พื้นที่สวนลุมพินี
การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการใช้พื้นที่สวนลุมพินี เป็ นวิเคราะห์ให้เห็นถึงบทบาทที่มี
ความสําคัญของสวนลุมพินี โดยสามาร
7.1.1 สนองตามพระราชประสงค์ พระสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6
สวนลุ ม พิ นี นั บ ได้ ว่ า เป็ นสวนสาธารณะแห่ ง แรกของประเทศไทยที่ มี
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน โดยรวมเวลาอดีตมาถึงปั จจุบนั นับได้ 84 ปี ด้วยกัน (พ.ศ.2486 – พ.ศ.
2552) ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งในราชสมัยพระสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่61 ซึ่งทรงได้
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยสืบเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั ทําให้สวนลุมพินีเป็ นสวนสาธารณะ
แห่งเดียวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ คุณค่าทางด้านจิตใจของชนชาติไทยทุกหมูเ่ หล่า
เพราะฉะนั้นเพื่อเป็ นการรับสนองตามพระราชประสงค์ พระสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินีจึงเกิดความคุม้ ค่าทางด้านประวัติศาสตร์ที่สาํ คัญในหน้า
หนึ่ งของประเทศไทย จึงทําให้สวนลุมพินีจะต้องดํารงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

1

ดูในหัวข้อ 4.1.1 ประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของพื้ นที่
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7.1.2 ข้อได้เปรียบด้านที่ต้งั ของสวนลุมพินี
ในปั จจุบนั พื้ นที่ที่ต้งั ของสวนลุมพินี เป็ นพื้ นที่ที่ต้งั อยู่ใจกลางเมือง2 ทําให้เป็ น
องค์ประกอบที่สาํ คัญที่ส่งเสริมต่อการเดินทางเข้ามาใช้บริการ เพื่อทํากิจกรรมนันทนาการและ
กิจกรรมการออกกําลังกายของประชาชนซึ่งประกอบด้วยปั จจัยทางด้านกายภาพที่สาํ คัญต่างๆ
ดังนี้
1) รูปทรงของพื้ นที่ เนื่ องจากสวนลุมพินีมีลกั ษณะรูปทรงเป็ นสี่เหลี่ยมขนาด
ใหญ่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกด้านของสวนลุมพินี
2) สภาพแวดล้อมโดยรอบ เนื่ องด้วยในการเริ่มต้นในการก่อสร้างใน พ.ศ.2468
พื้ นที่สวนลุมพินียงั อยู่นอกชานเมือง ต่อมาด้วยการขยายตัวของกรุงเทพมหานครในปั จจุบนั ทํา
ให้สวนลุมพินีได้ถกู กลืนเป็ นเนื้ อเมืองในชั้นใจกลางของกรุงเทพมหานคร ทําให้สวนลุมพินีอยูใ่ น
สภาพแวดล้อมด้วยสถานที่ใกล้เคียงกับย่านและอาคารที่สาํ คัญ ได้แก่ ย่านพาณิชยกรรม ถนน
สีลม โรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์ เป็ นต้น3 จากสภาพแวดล้อมเหล่านี้ เป็ นปั จจัยที่ ส่งผลให้สวน
ลุมพินีเป็ นแหล่งดึงดูดให้เข้ามาใช้บริการในพื้ นที่มากขึ้ น เช่น กลุ่มที่ทาํ งานภายในย่านถนนสี
ลมเข้ามาใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินีก่อนไปทํางานหรือหลังจากเลิกทํางาน4 และญาติของผูป้ ่ วยที่
เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะเข้ามาพักผ่อนเพื่อรอญาติในการตรวจ เป็ นต้น ทําให้
เป็ นปั จจัยเสริมให้สวนลุมพินีเป็ นสวนสาธารณะที่ถกู ใช้งานจากสภาพแวดล้อมพื้ นที่ทางอ้อม
3) การเดิ น ทางสะดวก ในการเดิ น ทางมาใช้ส วนลุ ม พิ นี มี สิ่ ง อํา นวยความ
สะดวกในการเดิ นทางที่ ครบครันของระบบขนส่งของการเดินทาง กล่าวคือ มีจุดเชื่อมต่อกับ
ระบบขนส่งในการเดินทางซึ่งการสัญจรอยู่ตลอดเวลา คือ ป้ายจอดรถประจําทางทั้ง 4 ด้าน
(ถนนพระราม 4, ถนนวิทยุ, ถนนราชดําริ, ถนนสารสิน) นอกจากนี้ ยังประกอบกับใกล้สถานี
ทางเข้า-ออก ของรถไฟฟ้ าใต้ดิน MRT และรถไฟลอยฟ้ า BTS เพื่อสะดวกในการเดินทาง จึง
สะดวกในการเข้าถึงพื้ นที่มากยิ่งขึ้ น นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่จอดรถภายในสวนลุมพินีสาํ หรับผูน้ ํา
รถยนต์ส่วนตัวและรถจักรยานยนต์ส่วนตัวในการเดินทางมาใช้5
4) รัศ มี แ ละอิ ท ธิ พ ลการให้บ ริ ก าร เนื่ อ งด้ว ยสวนลุ ม พิ นี ถู ก กํา หนดให้เ ป็ น
สวนสาธารณะระดับ เมื อ งของกรุ ง เทพมหานคร (City
Park) (การจัด ทํา ผัง เมื อ งรวม
กรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนาสวนสาธารณะกรุงเทพ : 2539) โดยขอบเขตของรัศมีการ
ให้บริการอยูท่ ี่ 5-10 กิโลเมตร (เดชา บุญคํ้า, 2544) โดยผลของการสํารวจพบว่าผูท้ ี่มาใช้พื้นที่
ภายในสวนลุมพินีอยูภ่ ายในรัศมีขอบการให้บริการ เป็ นส่วนมาก ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตบางรัก
เขตสาทร เขตสัมพันธวงศ์ เขตพญาไท เขตคลองเคย (ร้อยละ 81.5) และมีผทู้ ี่มาใช้พนที
ื้ ่นอกเขต
2

ดูในหัวข้อ 4.1.2 วิวฒ
ั นาการของพื้ นที่เมือง
3
ดูในหัวข้อ 4.2.3 ลักษณะโดยรอบของพื้ นที่
4
ดูในหัวข้อ 5.2.1 การเดินทางก่อนมาใช้สวนลุมพินี
5
ดูในหัวข้อ 4.2.2 ลักษณะการเข้าถึงพื้ นที่
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รัศ มี ก ารให้บ ริ ก ารในบางส่ ว น เช่ น เขตลาดพร้า ว เขตดอนเมื อ ง จัง หวัด นนทบุ รี จัง หวัด
สมุทรปราการ ร้อยละ 18.8 และรัศมีการให้บริการของสวนลุมพินีปัจจุบนั โดยทําการวิเคราะห์
ระยะทางจากรัศมีการให้บริการจริงของสวนลุมพินีในปั จจุบนั พบว่าค่าเฉลี่ยของระยะทางใน
การเดินทางอยู่ประมาณ 9 กิโลเมตร และรัศมีการให้บริการของสวนลุมพินีในระยะใกล้มาก
ที่ สุดอยู่ภายในรัศมีประมาณ 1-2 กิ โลเมตร (ร้อยละ 34.3) และรัศ มีการให้บริ การของสวน
ลุมพินีในระยะไกลมากที่สุดอยูภ่ ายในรัศมีประมาณ 11-12 กิโลเมตร6
7.1.3 แหล่งศูนย์รวมทางสังคม
จากแบบสอบถามในข้อมูลเรื่องเดินทางมาใช้สวนลุมพินีกบั บุคคลใด7 และการ
มีปฏิสมั พันธ์ภายในสวนลุมพินี8 พบว่าผูท้ ี่เดินทางมาใช้บริการสวนลุมพินีกบั เพื่อน/คนรัก/
ครอบครัว และทําให้เกิดปฏิสมั พันธ์ทางสังคมเกิดขึ้ นภายในพื้ นที่สวนลุมพินี กล่าวคือการเข้า
มาใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินีของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่างๆ ย่อมทําให้เกิดเป็ นสถานที่พบปะ
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกับภายในสวนลุมพินี ทําให้สวนลุมพินีเป็ นแหล่งศูนย์รวม
ทางสังคมที่ขนาดใหญ่มากที่สุดของกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็ นทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัย ทุก
อาชีพการงาน ทําให้เป็ นแหล่งรวมคนหลากวัย และผูส้ งู อายุได้ใช้ประโยชน์9
การเป็ นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมแห่งหนึ่ งของสวนลุมพินี ได้สร้างผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้ นแก่สงั คม ทําให้สงั คมที่มีความเข้มแข็ง มีความรักและมิตรภาพไมตรีที่ดีต่อกันของผูเ้ ข้า
มาใช้สวนลุมพินี ทําให้เกิดความคุม้ ค่าทางด้านสังคมเป็ นอย่างยิง่
7.1.4 ศูนย์รวมความหลากหลายของกิจกรรม
สถานที่ที่เป็ นศูนย์กลางของความหลากหลายทางกิจกรรมนั้นต้องประกอบด้วย
ปั จจัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนลุมพินีนับได้ว่าเป็ นสถานที่ที่เป็ นศูนย์กลางที่มีขนาดใหญ่
มากที่สุด และเป็ นที่เหมาะสมต่อกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายที่สามารถใช้พื้นที่พื้นที่เดียวไม่วา่
จะเป็ นกิจกรรมทางด้านนันทนาการ กิจกรรมการออกกําลังกาย ซึ่งเป็ นกิจกรรมหลักของสวน
ลุ มพินี นอกจากนี้ สวนลุ มพินียงั มีกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่ างๆ เช่น การจัดการแสดงหรื อ
นิ ทรรศการต่างๆ,ดนตรีในสวน เป็ นต้น ทําให้สวนลุมพินีมีกิจกรรมมีกิจกรรมที่หลากหลายของ
ตลอดเวลาของการเปิ ดให้บริการ กิจกรรมเหล่านี้ เป็ นตัวช่วยในการดึงดูดกลุ่มผูใ้ ช้ที่หลากหลาย
เข้า มาใช้บ ริ ก ารภายในพื้ นที่ ส วนลุ ม พิ นี ม ากขึ้ น นอกจากนี้ ยัง สามารถเป็ นศูน ย์ก ลางด้า น
การศึกษา เพราะพื้ นที่นันทนาการทุกแห่ง เปรียบได้กบั ห้องปฏิบตั ิการธรรมชาติ เปิ ดโอกาสให้
คนทุกระดับเข้าไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เป็ นธรรมชาติได้ดว้ ยตนเอง

6

ดูในหัวข้อ 5.1.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลรัศมีการให้บริการผูท้ ี่ใช้สวนลุมพินี
7
ดูในหัวข้อ 5.3.1 เดินทางมาใช้สวนลุมพินีกบั บุคคลใด
8
ดูในหัวข้อ 5.3.7 การมีปฏิสมั พันธ์ภายในสวนลุมพินี
9
ดูในหัวข้อ 5.1.2 กลุ่มอาชีพตัวอย่างกับช่วงอายุผทู้ ี่ใช้สวนลุมพินี
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เนื่ องจากการเป็ นศูนย์รวมของความหลากหลายของกิจกรรม จึงสามารถมาใช้
พื้ นที่ภายในสวนลุมพินีในการทํากิจกรรรมนันทนาการและการพักผ่อน หรือการจัดกิจกรรมที่
ต้องใช้พนที
ื้ ่ ซึ่งพื้ นที่ภายในสวนลุมพินีมีความเหมาะสมและเอื้ ออํานวย
จากข้อ มูล เบื้ องต้น จะสอดคล้อ งกับ แนวความคิ ด ของการสร้า งพื้ นที่ ว่ า ง
สาธารณะที่ ดี (สุ ภ าดา ศรี ม หาสาคราม, 2550 สรุ ป แนวความคิ ด ของการสร้า งพื้ นที่ ว่ า ง
สาธารณะที่ ดี) ในหัวข้อคุ ณสมบัติทางกายภาพระดับเมือง โดยที่ สวนสาธารณะเป็ นประเภท
หนึ่ งของพื้ นที่ ว่างสาธารณะ ถ้าเป็ นสวนสาธารณะที่ดีตอ้ งประกอบด้วยปั จจัยต่างๆ ดังนี้ เช่น
ตั้งอยู่ในบริเวณที่ เป็ นจุดเชื่อมต่อการสัญจรที่สําคัญ ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารหรือ
สถานที่ที่มีความสําคัญในระดับเมือง และเป็ นต้น ทําให้สวนลุมพินีเป็ นพื้ นที่ว่างสาธารณะที่ดี
รวมถึงปั จจัยต่างๆ เช่น การเข้าถึงพื้ นที่สวนลุมพินีภายในระยะเดินเท้าได้อย่างง่ายๆ ของผูอ้ ยู่
อาศัย มีค วามสํา คัญ ต่ อ ประชาชนมากว่าพื้ นที่ สวนสาธารณะอื่ นๆ และการเข้าถึ งรวมไปถึ ง
จํา นวนทางเข้า ความสะดวกในการเข้า ถึ ง พื้ นที่ ความง่ า ยในการเดิ น ทาง และพื้ นที่ จ อด
ยานพาหนะ และในหัว ข้อ พื้ นที่ ว่า งสาธารณะที่ ดี ใ นนั ย ยะของประเภทผู้ใ ช้ กิ จ กรรม และ
ช่วงเวลาที่ใช้ ต้องประกอบด้วยปั จจัยต่างๆ ดังนี้ เช่น มีความหลากหลายของกลุ่มผูใ้ ช้ มีความ
หลากหลายของกิ จ กรรมเกิ ด ขึ้ นในพื้ นที่ และมี ก ารเข้า ใช้พื้ นที่ ว่า งสาธารณะในช่ ว งเวลาที่
หลากหลายของวัน
จากปั จจัย ทางด้า นกายภาพที่ สํา คัญ ต่ า งๆ ทํา ให้ข อ้ ได้เ ปรี ย บด้า นที่ ต้ัง ใน
ปั จจุบนั พร้อมกับสภาพแวดล้อมและการเดินทางที่สะดวกที่ช่วยส่งเสริมการนําพาผูค้ นเดินทาง
มาใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินี และการเป็ นศูนย์รวมความหลากหลายของกิจกรรมนั้นย่อมเกิด
จากการการใช้พื้นที่และผูท้ ี่เข้าไปใช้พื้นที่ในการประกอบกิจกรรม ดังนั้นสวนลุมพินีเป็ นสถานที่
ที่มีความสําคัญแห่งหนึ่ ง ซึ่งเป็ นพื้ นที่ที่เกิดความหลากหลายของกิจกรรมที่เกิดขึ้ นภายในพื้ นที่
พื้ นที่ เ ดี ย ว ในช่ ว งเวลาเดี ย วกัน ทํา ให้เ กิ ด ความคุ ้ม ค่ า ทางด้า นกิ จ กรรมที่ ส นองตอบกับ
ประชาชนผูม้ าใช้
7.1.5 การใช้พื้นที่ปัจจุบนั
การใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินีเป็ นสิ่งที่สามารถรับรูไ้ ด้ทางสายตา การบันทึก
รูปแบบอัตราการสัญจรผ่านและรูปแบบการสัญจรผ่านของผูเ้ ดิ นทางเข้ามาใช้บริการภายใน
พื้ นที่สวนลุมพินี รวมการสังเกตการณ์การสามารถอธิบายถึงองค์ประกอบของปั จจัยด้านต่างๆ
ทางการใช้พื้นที่ ดังนี้
1) สภาพภูมิทศั น์ ลักษณะเด่นชัดของสวนลุมพินี ความร่มรื่นและร่ม
เงาจากต้นไม้ขนาดใหญ่ภายในพื้ นที่ และมีองค์ประกอบในพื้ นที่ทางภูมิทศั น์ต่างๆ เช่น ลักษณะ
ของส่วนพื้ นที่เป็ นพื้ นนํ้ า ที่ราบ สนามหญ้า รูปแบบของพืชพรรณ ทางเดิน และความสวยงาม
ของพื้ นที่ ก็จะเป็ นที่อภิรมย์แก่ผพู ้ บเห็นจึงทําให้สิ่งเหล่านี้ เป็ นตัวช่วยในการดึงดูดผูค้ นเข้ามาใช้
บริการภายในพื้ นที่สวนลุมพินี
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2)
ช่วงเวลาที่ เกิดการใช้พื้นที่ สูงสุ ด กล่ า วคื อช่วงเวลาที่ มีความ
หนาแน่ นของผูท้ ี่เดินทางเข้ามาใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินีมากที่สุด (Peak Hour) คือ ช่วงเวลา
4.30 – 8.30 น. ในตอนเช้า และช่วงเวลา 16.30 – 18.30 น. ในตอนเย็น จะมีการเข้ามาใช้พื้นที่
กระจายตามรูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้ น ณ บริเวณต่างๆ10
จากภาพรวมของการใช้พื้นที่ ปัจจุ บัน พบว่า การใช้พื้ นที่ ภ ายในสวน
ลุมพินีจะเกิดความคุม้ ค่าในการใช้พื้นที่ปัจจุบนั ก็ต่อเมื่อสภาพสิ่งแวดล้อมภายในสวนมีความ
ร่มรื่ นพร้อมกับการเกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการเข้ามาใช้พื้นที่ ภายในสวนลุ มพินี โดยเฉพาะจะ
คุม้ ค่ามากที่สุดในช่วงเวลาตอนเช้าและช่วงเวลาตอนเย็นของการเปิ ดให้บริการภายบริเวณที่ท้งั
5 บริเวณรวมถึงพื้ นที่ยอ่ ยของแต่ละบริเวณ11
7.1.6 สภาพทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
ปั จจัยที่ ส่งเสริมในด้านสภาพเศรษฐกิจภายในพื้ นที่ สวนลุมพินีประกอบด้วย
ปั จจัยทางตรงและทางอ้อมสามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
1) เศรษฐกิจทางตรงต่อพื้ นที่ เป็ นรูปแบบทางเศรษฐกิจที่ส่งผลโดยตรงให้แก่
พื้ นที่สวนลุมพินี แบ่งออกเป็ น
(1) การจับจ่ายใช้สอย เพื่อการแลกเปลี่ ยนสินค้า โดยที่ ภายในสวน
ลุมพินีมีศนู ย์อาหารสวนลุมพินีเป็ นสถานที่ใช้การในจับจ่ายใช้สอยหลักซึ่งมีสินค้าจําพวกอาหาร
เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีซุม้ ขายอาหารและเครื่องดื่ม เป็ นในรูปแบบการบริการแก่ประชาชนที่
เข้ามาพื้ นที่ เพื่อซื้ อสินค้ามาบริโภคภายในพื้ นที่ ทําให้การจับจ่ายใช้สอยสินค้าภายในพื้ นที่สวน
ลุมพินี
(2) การให้บริการ การให้บริการภายพื้ นที่สวนลุมพินี จะมีรูปแบบเป็ น
การให้เช่าเรือจักรยานนํ้า และเรือพายเพื่อเป็ นการทํากิจกรรมของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริการ โดยต้อง
เสียค่าเช่าในการทํากิจกรรมนั้นในอัตราราคาที่กาํ หนด
(3) การเช่าพื้ นที่เพื่อกิจกรรม เป็ นการเช่าพื้ นที่ภายในสวนลุมพินีเพื่อ
ทํากิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การถ่ายทําภาพยนตร์โฆษณา การจัดกิจกรรมของบริษัทเอกชน
2) เศรษฐกิจทางอ้อมต่อพื้ นที่ เป็ นรูปแบบทางเศรษฐกิจที่ส่งผลทางอ้อมให้แก่
ประชาชนและผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งออกเป็ น
(1) อาชี พ เป็ นในรู ป แบบการจ้า งงานภายในสวนลุ ม พิ นี ได้แ ก่
พนักงานในการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ลูกจ้างของศูนย์อาหารสวนลุมพินี เป็ นต้น ซึ่งช่วยทํา
ให้เกิดการจ้างงาน และกระจายรายได้ไปสู่กลุ่มคนต่างๆ ในสังคม
(2) สุขภาพ สวนสาธารณะเป็ นสถานที่ที่ใช้ออกกําลังโดยไม่ตอ้ งเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น เพื่อแลกกับสุขภาพร่างกายที่ดีและความแข็งแรง ซึ่งช่วยในการประหยัด
10
11

ดูในหัวข้อ 6.1 การบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพื้ นที่สวนลุมพินี
ดูในหัวข้อ 6.1.6 พื้ นที่ที่ถกู ใช้มากที่สุด-น้อยที่สุดในช่วงเวลาที่เกิดการใช้พื้นที่สงู สุดของแต่ละพื้ นที่
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ค่าใช้จ่ายในรักษาพยาบาล กับทําให้หายจากความเครียด และเหนื่ อยหน่ ายต่อภารกิจการงาน
และชี วิตความเป็ นอยู่ ด้วยเหตุ นี้การได้สัมผัสธรรมชาติ และได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ช่วยทําให้
คนเราเกิดความความรูส้ ึกปลอดภัย ผ่อนคลายและมีความสุข ภายในสวนสาธารณะทําให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพของในการทํางานของประชาชนมีคุณภาพที่ดี
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สําหรับการเดินทางมาใช้บริการสวน
ลุมพินี ย่อมเกิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางทุกรูปแบบ เป็ นการกระตุน้ และช่วยเหลือให้เกิดการใช้
ระบบขนส่ง มากขึ้ นหรื อประหยัด ค่ าใช้จ่า ยในเดิ นทางไปยังสถานที่ พักผ่ อนนอกเมือ งให้มา
สถานที่ต้งั อยูใ่ จกลางเมือง
ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจดังที่ได้กล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพื้ นที่
สวนลุมพินี มีความคุ ม้ ค่าในด้านการบริโภคของประชาชนทัว่ ไป และการลงทุนเพื่อก่อให้เกิด
รายได้ โดยใช้สวนลุมพินีเป็ นสถานที่ที่พึ่งพาเพื่อให้เกิดสภาพสภาวะทางเศรษฐกิจ
7.1.7 สรุปความคุม้ ค่าการใช้สวนลุมพินี
จากการศึ กษาพบว่าของคุ ม้ ค่ าของสวนลุ มพินีประกอบด้วยการวิเคราะห์ 3
ด้านหลักคือ ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ประกอบเข้าด้วยในการประเมินความ
คุม้ ค่าการใช้สวนลุมพินี โดยเน้นทางด้านกายภาพเป็ นหลัก ซึ่งประกอบปั จจัยต่างดังนี้
1) สถานที่ต้งั และการคมนาคมขนส่ง ซึ่งเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการเดินทางเข้า
มาใช้พื้นที่ ซึ่งสวนลุมพินีจะได้เปรียบมากกว่าสวนสาธารณะในระดับเดียวมากที่สุด ทั้งสถาน
ที่ต้ังซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร ล้อมรอบด้วยย่านที่สาํ คัญต่างๆ และมีความ
สะดวกสบายในการเข้าถึงพื้ นที่ที่ครบคัน ไม่วา่ จะเป็ นรถส่วนบุคคล รถโดยประจําทาง รถไฟฟ้ า
ใต้ดิน MRT และรถไฟลอยฟ้ า BTS
2) รูปแบบการใช้พื้นที่ กลุ่มผูใ้ ช้การใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินี รูปแบบกิจกรรม
ที่เกิดขึ้ นภายในพื้ นที่สวนลุมพินี ไม่วา่ เป็ นกิจกรรมเพื่อการพักผ่อน กิจกรรมออกกําลังแบบออก
แรงมาก กิจกรรมออกกําลังแบบออกแรงน้อย ซึ่งอยู่ในระหว่างช่วงในเวลาในการเข้ามาใช้พื้นที่
อยูใ่ นช่วงเวลา 04.30-08.30 น. กับช่วงเวลา 16.30-18.30 น. ซึ่งมีปริมาณการเข้ามาพื้ นที่ภายใน
สวนลุมพินีหนาแน่ นมากที่สุด
ื้ ่ที่จะ
สรุปได้วา่ ภาพรวมของรูปแบบการใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินี มีการใช้พนที
มีการกระจายอยู่ทวั ่ บริเวณภายในพื้ นที่สวนลุมพินีตามบริเวณที่พื้นที่ต่างๆ ตามลักษณะทาง
กายภาพ โดยมีการเข้ามาใช้ทุกเพศทุกวัย และมีระยะเวลาในการใช้สอยพื้ นที่ที่มีความคุม้ ค่า มี
กิจกรรมที่หลากหลายและมีการเคลื่อนไหวของคนที่เข้ามาใช้พื้นที่อยู่ตลอดเวลาในช่วงที่เปิ ด
ให้บริการ และมีเงื่อนไขที่สาํ คัญในเรื่องของเวลา คือการเข้ามาใช้พนที
ื้ ่ในวันธรรมดา วันจันทร์ศุกร์ และวันหยุดสุดสัปดาห์ วันเสาร์-วันอาทิตย์ ซึ่งมีความแตกต่างกัน โดยความแตกต่างของ
ช่วงเวลาเหล่านี้ จะทําให้เกิดรูปแบบกิจกรรมที่ หลากหลายในการเข้ามาใช้พื้นที่ภายในสวน
ลุ ม พิ นี และรวมไปถึ ง กลุ่ ม คนที่ เ ข้า มาใช้พื้ นที่ จึ ง เป็ นที่ ส ะท้อ นถึ ง ปรากฏการณ์พ ฤติ ก รรม
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รูปแบบการใช้พื้นที่ ในลักษณะของสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ต้งั อยู่ใจกลางเมืองของกรุงเทพ
เทพมหานคร
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่ส่งเสริมความคุม้ ค่าการใช้สวนลุมพินี คือด้านเศรษฐกิจ
สวนลุมพินีเป็ นแหล่งสร้างรายได้ เช่น การช่วยทําให้เกิดการจ้างงาน และกระจายรายได้ไปสู่
กลุ่มคนต่างๆ ในสังคม และนั นทนาการยังเกี่ยวกับธุ รกิจด้านต่ างๆ อีกมากมาย เช่น การ
ขนส่ง การสื่อสาร อาหารเครื่องดื่ม ของที่ระลึก เป็ นต้น ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ส่งผลความคุม้ ค่า
ทางด้านระบบเศรษฐกิจภายพื้ นที่สวนลุมพินีท้งั ทางตรงและทางอ้อม และอีกด้านหนึ่ งคือด้าน
สังคม ซึ่งเป็ นส่งเสริมและสนองความสะดวกให้แก่ประชาชนได้เพียงพอกับความต้องการ ก็จะ
ส่งผลดี ต่ อประชาชนและสังคมโดยรวม ทุ กเพศทุ กวัย ได้ใ ช้เวลาว่า งที่ มี อยู่ในการประกอบ
กิจกรรมนันทนาการอย่างเต็มที่ และเป็ นสิ่งที่ได้สุขภาพที่ดีโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้ น
คุณค่าของพื้ นที่สวนลุมพินีเป็ นสิ่งสําคัญที่จะเป็ นตัวกําหนดการสนองประโยชน์
ต่อชุมชนเมืองอย่างหลากหลาย คุณค่าจะสูงขึ้ นตามจํานวนของการสนองประโยชน์ได้ในหลาย
วัตถุประสงค์ เมื่อใดก็ตามที่ความเข้มข้นของการใช้สูง และประชาชนส่วนมากใช้ประโยชน์ ใน
เวลาเดียวกัน อาจส่งผลให้เกิดความคุ ม้ ค่าของพื้ นที่สวนลุมพินี ถึงจะไม่คุม้ ค่าด้านเศรษฐกิจ
มากหนั ก แต่ ส วนลุ ม พิ นี จ ะต้อ งดํา รงต่ อ ไปอย่า งยัง่ ยื น ในฐานะบทบาทสวนสาธารณะที่ มี
ความคัญอย่างยิง่ ของประชาชนกรุงเทพมหานคร ไม่มีการเปลี่ยนพื้ นที่ไปทําอย่างอื่นอย่างใด
7.2 การพัฒนาพื้ นที่เพิ่มศักยภาพแก่สวนลุมพินี
จากการวิเคราะห์ผลและการประเมินความคุ ม้ ค่าของสวนลุมพินีที่ผ่านมาในบทที่ 5
และบทที่ 6 ทําให้สามารถเกิดข้อค้นพบทางด้านศักยภาพที่เป็ นเด่นของพื้ นที่ และจุดด้อยของ
พื้ นที่ และนอกจากนี้ ยังพบสภาพปั ญหาต่ างๆ ที่ เกิดขึ้ น หรื อบริ เวณภายในพื้ นที่ ยงั ขาดการ
พัฒนาและมีผูค้ นเข้าไปใช้ในบริเวณนั้นมีปริมาณที่ยงั น้อยอยู่ ดังนั้นเพื่อต้องการเพิ่มศักยภาพ
ของพื้ นที่ ภายในสวนลุ มพิ นี จึงต้องการวางแผนเพื่อการทําการปรับปรุ งพื้ นที่ และการเพิ่ม
ศักยภาพและความคุ ม้ ค่าให้แก่สวนลุมพินี โดยที่ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดกลยุทธ์และแนวทางในการ
จัดการพื้ นที่สวนลุมพินีให้มีประสิทธิภาพและศักภาพที่ดียงั ขึ้ นประกอบด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้
7.2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการเข้าถึงพื้ นที่
การเข้าถึงและการเดินทางถึงสวนสาธารณะเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการใช้และไม่
ใช้สวนสาธารณะ (นิ ลุบล คล่องเวสสะ : 2550) เนื่ องจากสวนลุมพินีต้งั อยู่ใจกลางเมือง และมี
ระบบคมนาคมรู ป แบบต่ า งๆ จึ ง ได้เ ปรี ย บมากกว่ า สวนสาธารณะที่ มี ข นาดเดี ย วที่ มี สิ่ ง
เอื้ ออํานวยแก่การเดินทางเข้าถึง เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงและการเดินทางมาก
ยิง่ ขึ้ น โดยสามารถพิจารณาการพัฒนาในด้านแนวทางการเพิ่มศักยภาพต่างๆ ดังนี้
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7.2.1.1 การพัฒนาการเข้าถึงของยานพาหนะ
พื้ นที่ของสวนลุมพินีเป็ นพื้ นที่ทีรปู ทรงสี่เหลี่ยมมีถนนสายหลักติดทั้ง 4
ด้าน ประกอบด้วย ถนนพระรามที่ 4 ถนนวิทยุ ถนนราชดําริ ถนนสารสิน ซึ่งเป็ นถนนสายหลัก
ที่มีรูปแบบระบบตารางที่ค่อนข้างชัดเจน นอกจากนี้ ทั้งสี่มุมของสวนลุมพินียงั มีจุดตัดที่สาํ คัญ
ได้แก่ แยกศาลาแดง แยกวิทยุ แยกราชดําริ แยกหลังสวน แยกสารสิน ทําให้พื้นที่โดยรอบของ
สวนลุมพินีเป็ นเส้นทางที่มีการจราจรเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา โดยที่การเดินทางมาใช้บริการสวน
ลุมพินีโดยใช้เส้นทางถนนในการเดินทางเป็ นหลัก ประกอบด้วยยานพาหนะต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น
รถยนต์ส่วนบุคคล รถรับจ้าง แท็กซี่ หรือรถโดยสารประจําทาง ดังนั้นเพื่อการเพิ่มศักยภาพใน
การเข้าถึงพื้ นที่ของยานพาหนะต่างๆ สามารถแบ่งตามรูปแบบยานพาหนะได้ดงั นี้
1) รถยนต์ส่วนบุคคล ในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางมาถึง
สวนลุมพินีจะนิ ยมเข้ามาจอดรถภายในพื้ นที่สวนลุมพินีโดยใช้ประตู 1 (วิทยุ) โดยใช้ถนนวิทยุ
เป็ นเส้นทางในการเดินทาง กับใช้ถนนราชดําริในการจอดรถในที่จอดรถของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งอยู่ภายนอกพื้ นที่สวนลุมพินีดา้ นถนนราชดําริ เพื่อการเพิ่มศักยภาพในการเข้ามาจอดรถใน
พื้ นที่ควรมีปรับปรุงพื้ นที่โดยรอบดังนี้
(1)
ควรมีป้ ายสัญ ลัก ษณ์ที่ แ สดงทางเข้า -ออกและป้ าย
สัญลักษณ์ลานจอดรถ ณ บริเวณริ มถนนทั้งสองเส้นทางคื อ ถนนวิทยุ และถนนสารสิ นก่อน
ทางเข้า-ออก ของพื้ นที่จอดรถให้ชดั เจน
(2) ทําการซ่อมบํารุงพื้ นผิวถนน เมื่อเกิดการชํารุด
2) รถโดยสารประจําทาง รถรับจ้าง และแท็กซี่ ในการเดินทางมาใช้
สวนลุมพินีส่วนมากประชาชนจะเดินทางมาด้วยรถโดยสารประจําทางเป็ นหลัก โดยที่ป้ายจอด
รถโดยสารประจําทางจะมีอยู่รอบนอกของสวนลุมพินีท้งั 4 ด้าน เพื่อการเพิ่มศักยภาพของการ
เดินทางโดยใช้รถโดยสารประจําทาง ควรมีการปรับปรุงต่างๆ ดังนี้
(1) พื้ นที่บริเวณโดยรอบป้ายจอดรถโดยสารประจําทางให้มี
ความสะดวกและคล้องตัว เช่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง/ความสะอาดน่ าเข้าไปใช้ บริเวณป้ายจอดรถ
โดยสารประจําทาง
(2) พื้ นที่บริเวณโดยรอบป้ายจอดรถโดยสารประจําทางอาจจะ
ใช้เป็ นพื้ นที่จอดเพื่อรับ-ส่งผูโ้ ดยสารของรถรับจ้างกับรถแท็กซี่ หรือจัดหาบริเวณที่เป็ นจุดรับส่งผูโ้ ดยสารให้อยูบ่ ริเวณโดยรอบพื้ นที่ภายนอกของสวนลุมพินี เป็ นต้น
7.2.1.2 การพัฒนาระบบโครงข่ายการเดินเท้า
สวนลุมพินีถกู รายล้อมไปด้วยสถานที่สาํ คัญต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน เช่น ย่าน
ธุรกิจใจกลางที่สาํ คัญของกรุงเทพมหานครคือย่านสีลม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สวนลุมไนท์
บาร์ซ่าร์ หรือย่านหลังสวนที่ส่วนร้านอาหาร โรงแรม หรือสํานักงานต่างๆ ด้วยสถานที่สาํ คัญ
ดังกล่าวเป็ นสถานที่ที่ปัจจัยหนึ่ งที่ช่วยให้ผูค้ นเดินทางเข้ามาใช้พื้นที่สวนลุมพินีดว้ ยวิธีการเดิน
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เท้าโดยใช้บาทวิถีบนกับทางข้ามทางม้าลายและสะพานลอยข้ามถนน ที่อยู่โดยรอบถนนสาย
หลัก เป็ นตัวช่วยในการสัญจรให้เข้าถึงพื้ นที่ ดังนั้นเพื่อการส่งเสริมในการเข้าถึงสวนลุมพินีดว้ ย
วิธีการเดินเท้าให้ประสิทธิภาพ สามารถแบ่งรูปแบบการใช้ระบบสัญจรในการเดินเท้าดังนี้
1) บาทวิถี ให้มีการปรับปรุงพื้ นผิวให้มีสภาพที่ดีและเกิดความต่อเนื่ อง
และจัดให้มี ร่มเงาจากต้นไม้มากขึ้ นโดยรอบตลอดทางเดิ น และเพื่อความปลอดภัยในด้า น
อันตรายจากยานพาหนะ เสนอให้สร้างรั้วเหล็ กหรือปลูกต้นไม้เพื่อเห็นเป็ นแนวเขตที่ชดั เจน
เพื่อป้องกันไม่ให้รถจักรยานยนต์วงิ่ ขึ้ นบนทางเข้าได้
2) ทางข้ามทางม้าลาย ให้มีการตีเส้นทางข้ามให้ชดั เจนโดยรอบพื้ นที่
และควรสัญณาณไฟการข้ามถนนที่ใช้รถที่สญ
ั จรผ่านให้หยุดเมื่อมีการข้ามถนน กับมีการตีเส้น
บนถนนเพื่อชะลอความเร็วของรถ
7.2.1.3 การปรับปรุงที่จอดรถ
สวนลุมพินีได้มีจดั บริการที่จอดรถฟรีสาํ หรับรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งอยู่
ภายในพื้ นที่สวนลุมพินี และที่จอดรถรถยนต์ส่วนบุคคลที่เก็บค่าบริการอยูด่ า้ นถนนราชดําริ ซึ่ง
ทั้งสองพื้ นที่มีความเพียงพอในระดับหนึ่ ง (จากข้อมูลการใช้พื้นที่จอดรถในการใช้สวนลุมพินีใน
หัวข้อ5.2.3) จากผูต้ อบแบบสอบถาม แต่จากการสํารวจภายพื้ นที่ พบว่าจะมีปัญหาความ
หนาแน่ น ในช่ ว งเวลาเช้า เท่ า นั้ น แต่ ปั ญหาที่ สํ า คั ญ คื อ สวนลุ ม พิ นี คื อ ไม่ มี ที่ จ อดรถของ
จักรยานยนต์ส่วนตัวที่ลานจอดอย่างถาวร โดยปั จจุบนั จะผูท้ ี่นํารถจักรยานยนต์ส่วนตัวนิ ยม
นํามาจอดตามหน้าทางเข้าประตูทางเข้า-ออก เช่น ประตู 4 (พระรูป) และประตู 1 (วิทยุ) จึงทํา
ให้เ กิ ด การกี ด ขวางทางเข้า -ออก และเกิ ด ความไม่ เ ป็ นระเบี ย บเรี ย บร้อ ย เพื่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริการที่จอดรถรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลส่วนดังนี้
1) ควรมีการจัดพื้ นที่ไว้สาํ หรับการให้บริการที่จอดรถรถจักรยานยนต์
ให้เป็ นสัดส่วนและได้ตามเกณฑ์ที่มาตรฐาน จึงได้เสนอบริเวณพื้ นที่วา่ งดังนี้
(1) พื้ นที่สนามหญ้าว่างหน้าทางเข้าประตู 4 (พระรูป) ซึ่งเป็ น
พื้ นที่ สนามหญ้า โดยให้มีการปรับพื้ นที่ เป็ นที่ จอดรถจักรยานยนต์ และให้คงรักษาต้นไม้ไว้
เหมือนเดิม
(2) ให้มีการจัดพื้ นที่ของที่ จอดรถยนต์ส่วนบุคคลภายในสวน
ลุมพินี โดยทําการปรับเปลี่ ยนให้เป็ นพื้ นที่ จอดรถจักรยานยนต์แทนให้บา้ งส่วนในจํานวนที่
เหมาะสม ในบริ เ วณที่ จ อดรถหลั ก ทางด้า นหลั ง สวนลุ ม พิ นี และเพิ่ ม การตี เ ส้น ที่ จ อด
รถจักรยานยนต์ให้ชดั เจนและเป็ นระเบียบ
2) เพิ่มการดูแลรักษาและจัดตรวจตาพื้ นที่จอดรถรถจักรยานยนต์และ
รถยนต์ส่วนบุคคล ให้มีความปลอดภัยจากมัจฉาชีพ
3) เพื่อเป็ นการส่งเสริมทางอ้อมในการลดความหนาแน่ นของรถส่วน
บุคคล ควรเพิ่มช่องรถจักรยานให้ส่งเสริมให้ประชาชนใช้จกั รยานในเดินทางมาสวนลุมพินี
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7.2.1.4 การส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน
ระบบขนส่งมวลชนเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งในส่งเสริมให้ประชาชนใช้ใน
การเดินทางเท้าเข้าถึงพื้ นที่สวนลุมพินี ที่มีความสะดวกสบายที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดค่า
เวลาในการเดิ นเท้าด้วยรถส่วนบุ คคล ระบบขนส่งมวลชนในการเดิ นทางเข้าถึ งสวนลุ มพินี
ประกอบด้วย รถโดยสารประจําทาง รถไฟลอยฟ้ า (BTS) รถไฟฟ้ าใต้ดิน (MRT) โดยที่สามารถ
มีวธิ ีในการเดินทางด้วยระบบต่างๆ ดังนี้
1) รถโดยสารประจําทาง โดยที่จะมีรถโดยสารประจําทางสายผ่านสวน
ลุมพินีจาํ นวนทั้งหมด 24 สาย ซึ่งจะมีป้ายจอดรถโดยประจําทาง 4 ทั้งด้านของพื้ นที่สวนลุมพินี
2) รถไฟลอยฟ้ า (BTS) โดยสามารถลงที่สถานี ศาลาแดง ซึ่งเป็ นสถานี
ที่สะดวกในการเดินทางมากที่สุด เมื่อถึงสถานี ให้เดินมุ่งสู่ถนนพระถามที่ 4 (แยกศาลาแดง)
โดยที่จะมีทางเดินเชื่อม (SKY WALK) ไปยังสวนลุมพินี
3) รถไฟฟ้ าใต้ดิน (MRT) โดยสามารถใช้สถานี สีลม ซึ่งเป็ นสถานี ที่
สะดวกในการเดินทางมากที่สุด เพราะทางขึ้ น-ลง สถานี จะอยูบ่ ริเวณหน้าทางเข้าหลักของสวน
ลุมพินี ประตูที่ 4 (พระรูป)
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7.2.2 กลยุทธ์การจัดการกิจกรรมและการค้าการบริการ
กิจกรรมและการบริการเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญในการให้บริการแก่ผทู้ ี่เข้ามา
ใช้บริการภายในสวนลุมพินี โดยให้ได้รบั ประโยชน์สูงสุดและเต็มประสิทธิภาพ โดยที่กิจกรรม
นั้ น และสิ่ ง อํา นวยความสะดวกต่ า งๆ ได้รับ ความพึ ง พอใจจากการผู้ที่ เ ข้า มาใช้บ ริ ก าร ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่ มีผลต่อการใช้และไม่ใช้สวนสาธารณะ (นิ ลุบล คล่องเวสสะ, 2551) ต้อง
ประกอบปั จจัยที่สาํ คัญ เช่น กิจกรรมที่เกิดขึ้ นภายในสวน หรือความไม่รูว้ ่ามีอะไรน่ าสนใจใน
สวนสาธารณะนั้ น จะทําให้สวนสาธารณะไม่เป็ นสนใจ การจัดการกิจกรรมและการค้าการ
บริ การสามารถทําให้เกิ ดเป็ นการสร้างความน่ าสนใจและความดึ งดูดใจของสวนสาธารณะ
ดังนั้นจึงต้องเพิ่มศักยภาพในการทํากิจกรรมและการบริการต่างๆ ภายในพื้ นที่สวนลุมพินี โดย
มีแนวทางต่างๆ ดังนี้
7.2.2.1 การเพิ่มรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย
จากการเปรียบเที ยบข้อมูลระหว่างอาชีพกับข้อมูลด้านความคิดเห็น
ของการเพิ่มกิจกรรมภายในสวนลุมพินี ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร โดยพบว่ากิจกรรมที่ตอ้ งการ
เพิ่ ม ภายในสวนลุ ม พิ นี ข องผูต้ อบแบบสอบถามจะมีค วามต้อ งการเพิ่ม กิ จ กรรมต่ า งๆ ดัง นี้
(แผนภูมิที่ 7.2)
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ต อ้ งการเพิ่ม กิ จ กรรมพิ เศษในโอกาส
ต่างๆ เช่น ดนตรีในสวน, งานแสดงศิลปะ เป็ นต้น มากที่สุด รองลงมาคือกิจกรรมด้านการ
เรียนรูแ้ ละ) กิจกรรมแบบสร้างสรรค์ ตามลําดับ โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดของการเพิ่ม
กิจกรรมภายในสวนลุมพินีได้ดงั นี้
1) กิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างๆ เช่น ดนตรีในสวน, งานแสดงศิลปะ
นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 21.0 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 22.7 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง
ร้อยละ 21.4 อาชีพรับราชการ ร้อยละ 29.6 ไม่ได้ทาํ งาน/เกษียณอายุ ร้อยละ 25.9
2) กิ จ กรรมด้า นการเรี ย นรู ้ เช่ น ศึ ก ษาพั น ธุ ์ ไ ม้, ดู น ก เป็ นต้น
นักเรียน/นั กศึกษา ร้อยละ 25.9 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง ร้อยละ 23.4 อาชีพรับราชการร้อยละ
24.1 ไม่ได้ทาํ งาน/เกษี ยณอายุ ร้อยละ 22.4
3) กิจกรรมแบบสร้างสรรค์ เช่น วาดรูป, ถ่ายภาพ เกมนั นทนาการ
ต่างๆ เป็ นต้น นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 21.0 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 19.7 ไม่ได้
ทํางาน/เกษี ยณอายุ ร้อยละ 19.0
ซึ่งพบได้ว่าลักษณะของกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างมีความต้องการของผูท้ ี่เข้า
มาใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินีที่จดั ขึ้ น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในโอกาส
ต่างๆ โดยมีเหตุผลที่ตอ้ งการเพิ่มกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างๆ เช่น ความสนใจเป็ นพิเศษ หรือ
การชื่นชอบส่วนตัว
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แผนภูมิที่ 7.1 การเพิ่มกิจกรรมภายในสวนลุมพินี

รูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้ นภายในพื้ นที่ส่วนใหญ่จะเป็ นรูปแบบที่มีปกติคงที่ ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อน เช่น การนัง่ เล่น,เดินเล่น กิจกรรมการ
ออกกําลังกายต่างๆ เช่น รําไทเก๊ก,เล่นโยคะ เพื่อให้เกินรูปแบบหลากหลายให้เกิดขึ้ นภายใน
พื้ นที่ใหม่ โดยอ้างถึงจากการแจกแบบสอบถามด้านการเพิ่มรูปแบบกิจกรรมภายในพื้ นที่สวน
ลุมพินี พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม มีความต้องการเพิ่มกิจกรรมในด้านต่างๆ 3 อับดับแรกดังนี้
1) กิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างๆ เช่น ดนตรี ในสวน แสดงศิ ลปะ การจัด
กิ จ กรรมเพื่ อ ความเหมาะสมควรจัด ในช่ ว งวัน หยุ ด สุ ด สัป ดาห์ข องทุ ก ๆ เดื อ นเพื่อ ดึ ง ดูด ให้
ประชาชนเข้ามาทํากิจกรรมได้มากกว่าวันธรรมดา
2) กิจกรรมด้านการเรียนรู ้ เช่น ศึกษาพันธุไ์ ม้, ดูนก กิจกรรมนี้ เป็ นกิจกรรมที่
สามารถทําได้ตลอดทั้งวัน โดยต้องการเตรียมข้อมูลพื้ นฐานในการศึกษา เช่น ประเภทของพันธุ ์
ไม้ หรือชนิ ดของสายพันธุ น์ กที่สามารถพบเห็นได้ในสวนลุมพินี กิจกรรมเหมาะสมกับวัยเด็ก
หรือผูส้ นใจ
3) กิจกรรมแบบสร้างสรรค์ เช่น วาดรูป, ถ่ายภาพ กิจกรรมนี้ เป็ นกิจกรรมที่
ดึงดูดความสนใจถ้ามีโครงการจัดการประกวดการวาดรูป หรือการถ่ายภาพ ภายในพื้ นที่สวน
ลุมพินี หรือมีการเรียนการสอนการวาดรูป หรือการถ่ายภาพ เป็ นต้น
กิ จ กรรมทั้ง หมดเหล่ า นี้ เป็ นกิ จ กรรมที่ มี ตอ้ งการเพิ่ มมากที่ สุด ภายในพื้ นที่
ลุ มพิ นี ซึ่ งเป็ นรูป แบบลัก ษณะกิ จ กรรมที่ มีร ะยะเวลาในการจัด ที่ ค วามถี่ ที่ น้อ ย จึงควรเพิ่ ม
ความถี่ ใ นการจัด งานให้ม ากยิ่ ง ขึ้ น เป็ นแรงที่ ช่ ว ยให้ก ารดึ ง ดู ด คนเข้า มาใช้พื้ นที่ ม ากขึ้ น
สมํา่ เสมอ เป็ นการเพิ่มศักยภาพภายในพื้ นที่ของสวนลุมพินีอีกทางหนึ่ ง
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7.2.2.2 การส่งเสริมกิจกรรมที่มีอยูเ่ ดิม
กิจกรรมที่มีอยูเ่ ดิมภายในพื้ นที่ ควรมีการสนับสนุ นกิจกรรมที่มีอยูเ่ ดิม
ในพื้ นที่เช่น กิจกรรมการเต้นแอโรบิก การรําไท่เก๊ก เป็ นต้น
7.2.2.3 การส่งเสริมด้านการค้า
การค้าขายในพื้ นที่ ประกอบด้วยศูนย์อาหารสวนลุ มพินี และซุม้ ขาย
อาหารและเครื่องดื่ม จากการแจกสอบถามการในจับจ่ายใช้สอยภายในพื้ นที่น้ัน มีสดั ส่วนที่มาก
ในการใช้บริการการซื้ อขายสินค้าในจุดต่างๆ ดังกล่าว จึงมีขอ้ เสนอให้รปู แบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่
มากขึ้ นเพื่อเป็ นทางเลือกที่ หลายหลากของผูม้ าซื้ อสินค้า และอาจจะเพิ่มซุม้ ขายอาหารและ
เครื่องดื่มเพิ่มขึ้ นอีกในพื้ นที่ในบริเวณที่เหมาะสม ในบริเวณทางเดินรอบสวนปาล์ม
7.2.2.4 การส่งเสริมด้านการบริการ
การบริการภายในสวนลุมพินีได้แก่ บริเวณที่ให้บริการเช้าจักรยานนํ้า
ควรมีการดูแลรักษาเรือที่ให้ใช้บริการ นอกจากนี้ การเช่าพื้ นที่เพื่อกิจกรรม เป็ นการเช่าพื้ นที่
ภายในสวนลุมพินีเพื่อทํากิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การถ่ายทําภาพยนตร์โฆษณา การจัดกิจกรรม
ของบริษัทเอกชน ให้เกิดกิจกรรมภายในสวนลุมพินีมากขึ้ น
7.2.3 กลยุทธ์การปรับปรุงและการพัฒนาพื้ นที่ยอ่ ยบริเวณต่างๆ
การปรับปรุ งและการพัฒนาพื้ นที่เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สามารถดึงเอาศักยภาพใน
ลักษณะและหน้าที่ของสวนสาธารณะที่ดี (นิ ลุบล คล่องเวสสะ, 2551) กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้ น
ภายในสวนลุมพินีเป็ นกิจกรรมทางด้านนันทนาการเป็ นหลัก ทั้งกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อน
ใจ กิจกรรมการออกกําลังกายต่างๆ ย่อมใช้พนที
ื้ ่ในการประกอบกิจรรม จากผลการศึกษาพบว่า
กิจกรรมนั้ นต้องมีความสอดคล้องกับพฤติ กรรมต่างๆ ที่ เกิดขึ้ นจริง ทั้งกลุ่มผูใ้ ช้ บริเวณที่ใช้
ระยะเวลาและช่วงเวลาที่เข้ามาใช้ เพื่อตอบสนองอย่างคุม้ ค่านั้น ดังนั้นจึงต้องเพิ่มศักยภาพใน
ื้ ่ต่างๆ ดังนี้
การทํากิจกรรมภายในพื้ นที่สวนลุมพินี โดยมีแนวทางเพิ่มความคุม้ ค่าให้แก้พนที
7.2.3.1 การปรับปรุงพื้ นที่โดยรวม
ด้า นการปรับ ปรุ ง อํา นวยความสะดวกพื้ นที่ ภ ายในสวนลุ ม พิ นี ใน
ภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า มีความต้องการให้ปรับปรุงในด้านอื่นๆ ในพื้ นที่ต่างๆ 5
อับดับแรกดังนี้ คือ ความปลอดภัยภายในพื้ นที่ อุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวก การดูรกั ษา/ไม่
รก/ไม่มีน้ําขัง อาคารน่ าใช้ไม่ทรุดโทรม พื้ นที่พกั ผ่อน/พื้ นร่มเงา ตามลําดับเป็ นอับดับที่ผทู้ ี่เข้า
มาใช้พื้นที่ตอ้ งการที่จะปรับปรุงมากที่สุด โดยมีแนวทางในการเสนอในการปรับปรุงสิ่งอํานวย
ความสะดวดต่างๆ ได้ดงั นี้
1) ความปลอดภัยภายในพื้ นที่ ในการด้านความปลอดภัยจากการ
สํารวจภาคสนามพบว่าภายในพื้ นที่สวนลุมพินีโดยมีป้อมยามรักษาการณ์ ณ บริเวณต่างๆ อยู่
ตลอดเวลาและมีการออกเวรในการตรวจตาพื้ นที่ โดยการใช้รถจักรยานเป็ นยานพาหนะตาม
เส้นทางสัญจรต่างๆ ภายในพื้ นที่ จึงมีขอ้ เสนอให้มีการตรวจตาโดยการเพิ่มความถี่ให้มากขึ้ น
เพิ่มความรูส้ ึกปลอดภัยของผูท้ ี่เข้ามาใช้พื้นที่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้ น ควรมีการ
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ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดในบริเวณที่เหมาะสม เพื่อช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยของผูท้ ี่เข้ามาใช้
สวนลุมพินีและปั จจัยในความปลอดภัยอีกด้านหนึ่ ง คือ แสงสว่างภายในพื้ นที่ในเวลาคํา่ จาก
การสําภาษณ์แบบเจาะลึกจากหัวหน้าสวนลุมพินี ได้มีการปรับปรุงเสาไฟแสงสว่างโดยการปรับ
ลดระดับให้ตาํ ่ ลงเพื่อหลบเงาของต้นไม้ ให้แสงสว่างครอบคลุมทุกพื้ นที่ จากการสํารวจสนาม
พบว่ายังมีบา้ งจุดที่ยงั คงมีความมืดในตอนคํา่ จึงมีขอ้ เสนอให้มีการเพิ่มของแสงสว่างในบริเวณ
ที่ยงั คงมีความมืดเพื่อความปลอดภัยของผูท้ ี่เข้ามาใช้พนที
ื้ ่
2) ด้านของสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสวนลุมพินี ไม่ว่า ถังขยะ ม้า
นั ง่ ห้องนํ้ า อื่นๆ มีการจัดวางตามพื้ นที่บริเวณต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้ามาใช้
พื้ นที่ที่ดี จึงมีขอ้ เสนอในการซ่อมบํารุงให้สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
3) การดูแลรักษาในที่นี้หมายถึง การตัดสนามหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ การ
ดูแลรักษาแปลงไม้ดอกไม้ประดับ จากการสํารวจพื้ นที่ พบว่ามีการดูรักษาภายในพื้ นที่ สวน
ลุมพินีเป็ นอย่างดี และจากการสําภาษณ์แบบเจาะลึกจากหัวหน้าสวนลุมพินี มีการแบ่งพื้ นที่ใน
การดูแลรักษาภายในพื้ นที่ออกเป็ น 3 ส่วนด้วยกัน เพื่อการดูแลรักษาอย่างประสิทธิภาพ จึงมี
ข้อเสนอให้มีการจัดดูและรักษาอย่างมีระบบ เช่นการตัดหญ้าควรตัดทุกๆ 7-14 วัน ตามความ
เหมาะสมของความยาวของหญ้า
4) อาคารน่ าใช้ไม่ทรุดโทรม สภาพอาคารบริการต่างๆ ควรที่จะได้รบั
การดูแลรักษาเป็ นอย่างดี เช่น การปรับปรุงโดยการทาสีใหม่ หรือตกแต่งภายในและภายนอก
อาคารเพื่อความน่ าเข้าไปใช้อาคาร
5) พื้ นที่พกั ผ่อน/พื้ นที่ร่มเงา การเพิ่มพื้ นที่พกั ผ่อนและพื้ นที่ร่มเงา
อาจจะเพิ่มม้านั ง่ หรือการปลูกต้นไม้เพิ่มภายในพื้ นที่ เพื่อได้ร่มเงาและความร่มรื่นจากต้นไม้
ต้นไม้ที่เหมาะสมสําหรับปลูกให้ร่มเงา ได้แก่ มะยมป่ า มะม่วงหินพานต์ ทองกวาว ชัยพฤกษ์
ขี้ เหล็ก หางนกยูงฝรัง่ พะยูง ก้ามปู ยางอินเดีย ตะแบก อินทนิ ล นนทรี มะขามเทศ ประดู่ป่า
แคแสด มะฮอกกานี เป็ นต้น
7.2.3.2 การปรับปรุงพื้ นที่เฉพาะบริเวณ
การปรับปรุงพื้ นที่เฉพาะบริเวณ จะทําการปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ภายในบริเวณพื้ นที่สวนลุมพินี โดยอ้างอิงจากพื้ นที่ที่ถกู ใช้มากที่สุด-น้อยที่สุดในช่วงเวลาที่เกิด
การใช้พื้นที่สงู สุดของแต่ละพื้ นที่ในหัวข้อ 6.1.6 ซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันออกโดยจะ
เน้นในเรื่องการรับรองการเข้าไปพื้ นที่ดงั บริเวณต่างๆ ต่อไปนี้

148

ตารางที่ 7.1 การปรับปรุงพื้ นที่เฉพาะบริเวณภายในสวนลุมพินี
บริเวณที่ 1
พื้ นที่ยอ่ ยที่ถูกใช้มากที่สุด
1.บริเวณลานหลังพระบรมรูปรัชกาลที่ 6
2.บริเวณที่ต้งั เครื่องออกกําลังกาย
3.บริเวณศูนย์อาหารสวนลุมพินี
พื้ นที่ยอ่ ยที่ถูกใช้นอ้ ย
1.อาคารฝึ กซ้อ มกี ฬ าศู น ย์ เ ยาวชนลาน
กลางแจ้ง
2.สนามเทสนิ สเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพ 1

พื้ นที่ยอ่ ยที่ถูกใช้มากที่สุด
1.บริเวณสนามหญ้าโดยรอบอาคารลุมพินี
สถาน
2.บริเวณทางเข้าหลัก
พื้ นที่ยอ่ ยที่ถูกใช้นอ้ ย
1.ห้อ งสมุ ด ประชาชนสวนลุ ม พิ นี (หน้ า
อาคาร)

การปรับปรุงพื้ นที่
-จัดระเบียบของระยะห่างของการเต้นแอโรบิกและจัดช่องทาง
เดิ น พิ เ ศษสํา หรับ ผู้ที่ สัญ จรผ่ า นไม่ ใ ห้ร บกวนซึ่ ง กัน และกัน
พร้อมไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ บริเวณพื้ นที่ดงั กล่าว
-ขนาดพื้ นที่บริเวณที่ต้งั เครื่องออกกําลังเพื่อไม่เกิดความแออัด
และปิ ดล้อมบริเวณพื้ นที่ให้เห็นชัดเจน
-จัดระเบียบร้านค้าและบริเวณโดยรอบให้มีความสะอาด และ
เพิ่มจํานวนโต๊ะ เก้าอี้ ในการนัง่ รับประทานอาหาร
การปรับปรุงพื้ นที่
-เปิ ดพื้ นที่ ให้สามารถมองเห็นอาคารและลานกีฬาได้ชัดเจน
เพื่อดึงดูดและเปิ ดโอกาสกลุ่มบุคคลเข้าไปใช้พื้นที่ได้
-เปิ ดพื้ นที่ ให้สามารถมองเห็นอาคารและลานกีฬาได้ชัดเจน
เพื่อดึงดูดและเปิ ดโอกาสกลุ่มบุคคลเข้าไปใช้พื้นที่ได้
บริเวณที่ 2
การปรับปรุงพื้ นที่
-มีการดูแลรักษาสนามหญ้า โดยไม่ปล่อยให้รกและมีตดั หญ้า
สมํา่ เสมอ
-ควรมี ก ารจัด บริ เ วณให้ชัด เจนไม่ กี ด ขวางเส้น ทางของผู้ที่
สัญจรผ่าน
การปรับปรุงพื้ นที่
บริเวณที่ 3

พื้ นที่ยอ่ ยที่ถูกใช้มากที่สุด
1.บริเวณเกาะลอย
พื้ นที่ยอ่ ยที่ถูกใช้นอ้ ย
1.พื้ นที่โดยรอบบริเวณที่3

พื้ นที่ยอ่ ยที่ถูกใช้มากที่สุด
1.บริเวณลานเอนกประสงค์
2.บริเวณลานตะวันยิ้ ม

การปรับปรุงพื้ นที่
-สร้างความร่มรื่นและความปลอดภัยในพื้ นที่เป็ นพิเศษ
การปรับปรุงพื้ นที่
-พื้ นที่ จุดกิ จ กรรมต่ างๆ ในพื้ นที่ และเพิ่ ม ร่ ม เงาความร่ม รื่ น
ให้กบั พื้ นที่โดยต้นไม้ขนาดใหญ่
บริเวณที่ 4
การปรับปรุงพื้ นที่
-จัดระเบียบของระยะห่างของการรําไท่เก๊กและจัดช่องทางเดิน
พิเศษสําหรับผูท้ ี่สญ
ั จรผ่านไม่ให้รบกวนซึ่งกันและกัน พร้อมไม่
มีสิ่งกีดขวางใดๆ บริเวณพื้ นที่ดงั กล่าว
-ดูรกั ษาอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆให้มีความปลอดภัยและพร้อม
ใช้งานอยูเ่ สมอ
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3.บริเวณโดยรอบสวนปาล์ม

พื้ นที่ยอ่ ยที่ถูกใช้นอ้ ย
1สวนปาล์ม/ศาลาเปลี่ยมเหลี่ยม
พื้ นที่ยอ่ ยที่ถูกใช้มากที่สุด
1.บริเวณโดยรอบหอนาฬิกา
พื้ นที่ยอ่ ยที่ถูกใช้นอ้ ย
1.พื้ นที่โดยรอบบริเวณที่5

-จัดระเบียบของระยะห่างของการรําไท่เก๊กและจัดช่องทางเดิน
พิเศษสําหรับผูท้ ี่สญ
ั จรผ่านไม่ให้รบกวนซึ่งกันและกัน พร้อมไม่
มีสิ่งกีดขวางใดๆ บริเวณพื้ นที่ดงั กล่าว
การปรับปรุงพื้ นที่
-เพิ่มความร่มรื่นให้แก่พื้นที่ โดยการปลูกต้นไม้ขนาดให้เพิ่ม
บริเวณที่ 5
การปรับปรุงพื้ นที่
-มีการดูแลรักษาสนามหญ้า โดยไม่ปล่อยให้รกและมีตดั หญ้า
สมํา่ เสมอ
การปรับปรุงพื้ นที่
-พื้ นที่จุดกิจกรรมต่างๆ ในพื้ นที่และเพิ่มร่มเงาความร่มรื่น
ให้กบั พื้ นที่โดยต้นไม้ขนาดใหญ่

7.2.4 กลยุทธ์การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์พื้นที่
กลยุทธ์ในการสร้างแรงดึงดูดประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่สวนลุมพินีมากยิง่ ขึ้ น
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของการใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินี โดยเสนอวิธีการต่างๆ ดังนี้
1) การจัดกิจกรรมนันทนาการในพื้ นที่สวนลุมพินีให้มากขึ้ น เช่น กิจกรรมเดิน
แรลลี่ กิจกรรมดูนก และกิจกรรมดูตน้ ไม้ เป็ นต้น
2) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาพื้ นที่สวนลุมพินีในรูปของโครงการประกวดต่างๆ
เช่น การประกวดภาพถ่าย การประกวดวาดรูป เป็ นต้น
3) เปิ ดโอกาสให้มีการสนับสนุ นและการยกย่องผูท้ ี่พฒ
ั นาพื้ นที่สวนลุมพินี โดย
มอบโล่ประกาศนี ยบัตร หรือการประกาศเกียรติคุณต่อผูท้ ี่สนับสนุ น เป็ นต้น
4) การผลิตข้อความโฆษณาสั้นๆ ตามสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ เสียงตามสายท้องถิ่น และแผ่นพับ เป็ นต้น
7.2.5 กลยุทธ์การสร้างจิตสํานึกและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การเปรี ย บเที ย บข้อ มูล ระหว่ า งอาชี พ กับ ข้อ มูล ด้า นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ
เอกลักษณ์ของสวนลุมพินี ซึ่งถ้ากล่าวถึงสวนลุมพินีน้ันผูต้ อบแบบสอบถามจะนึ กถึงเอกลักษณ์
ด้านใด โดยพบว่าเมื่อกล่าวถึงสวนลุมพินีผตู้ อบแบบสอบถามจะนึ กถึงด้านต่างๆ ดังนี้ (แผนภูมิ
ที่ 7.2)
ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ จ ะนึ กถึ ง เอกลั ก ษณ์ ข องสวนลุ ม พิ นี เป็ น
สวนสาธารณะใจกลางเมืองมากที่สุด รองลงมาคือเป็ นปอดของเมือง และเป็ นสวนสาธารณะที่มี
ขนาดใหญ่ ตามลําดับ โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดของเอกลักษณของสวนลุมพินีได้ดงั นี้
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1) สวนสาธารณะใจกลางเมือง นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 40.3 อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 23.3 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง ร้อยละ 29.4 อาชีพรับราชการ ร้อยละ
31.0 ไม่ได้ทาํ งาน/เกษียณอายุรอ้ ยละ 36.2 ตามลําดับ
2) เป็ นปอดของเมือง อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 34.5 อาชีพ
รับจ้าง/ลูกจ้าง ร้อยละ 26.5 อาชีพรับราชการ ร้อยละ 20.7 ตามลําดับ
3) เป็ นสวนสาธารณะที่ มีนาดใหญ่ นั กเรียน/นั กศึ กษา ร้อยละ 20.8
ไม่ได้ทาํ งาน/เกษี ยณอายุ ร้อยละ 38.3 ตามลําดับ
แผนภูมิที่ 7.2 เอกลักษณ์ของสวนลุมพินี

เพื่ อ ให้ก ลยุ ท ธ์ใ นการปรับ ปรุ ง และพัฒ นาพื้ นที่ ส วนลุ ม พิ นี โดยใช้ข ้อ มู ล จากการ
เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างอาชีพกับข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของสวนลุมพินี
เพื่อความร่วมมือจากประชาชน ซึ่งอาจส่งผลต่อความยัง่ ยืนของสวนลุมพินีได้ในอนาคต โดยที่
สวนลุมพินีเป็ นสวนสาธารณะใจกลางเมือง, เป็ นปอดของเมืองที่ สาํ คัญต่อกรุ งเทพมหานคร
ดังนั้น ควรพิจารณามาตรการเสริมอื่นๆ ที่สามารถดําเนิ นการควบคู่ในระยะยาว โดยสามารถ
พิจารณาการพัฒนาในด้านการสร้างจิตสํานึ กและการพัฒนาคุ ณภาพชีวิต ออกมาเป็ นแนว
ทางการเพิ่มศักยภาพต่างๆ ดังนี้
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1) การสร้างความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องสวนสาธารณะ โดยการสอดแทรกเรื่อง
พื้ นที่สวนสาธารณะไว้ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ เพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิ ยมที่ถูกต้อง
ในการอนุ รกั ษ์สวนสาธารณะ รวมทั้งการจัดหลักสูตรฝึ กอบรมในระยะสั้นเพื่อให้เข้าใจถึง
บทบาทและคุณค่าของพื้ นที่สวนลุมพินีให้แก่บุคคลต่างๆ เช่น นักเรียน ผูน้ ํ าชุมชน และ
ประชาชน
2) การสร้างจิตสํานึ กให้เห็นความสําคัญของสวนสาธารณะ ซึ่งสามารถ
ดําเนิ นการได้หลายรูปแบบ อาทิส่งเสริมให้เด็กนักเรียน จัดสร้างพื้ นที่สีเขียวในเขตโรงเรียน
ด้วยการปลูก ตกแต่ง และดูแลรักษาต้นไม้ สร้างความผูกพันระหว่างนักเรียนกับต้นไม้
ตลอดเวลาที่อยูใ่ นสถานศึกษา
3) การให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการวางแผน และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ เช่น การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน
มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสวนลุมพินี เช่น กําหนดรูปแบบ กําหนดชนิ ดพรรณไม้ รวมทั้ง
การสนับสนุ นให้ชุมชนจัดตั้งกองทุนในการพัฒนาสวนลุมพินี เปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลให้การดําเนิ นโครงการเป็ นไปตามมาตรการต่างๆ ทั้งด้านผัง
เมือง กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมจะทําให้
ประชาชนเกิดความรูส้ ึกผูกพันและหวงแหนพื้ นที่สวนลุมพินี อันจะทําให้ได้รบั ความร่วมมือจาก
ประชาชนในการดูแลจัดการพื้ นที่สวนลุมพินี เพิ่มมากขึ้ น

บทที่ 8
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
จากการศึ กษาบทบาทและการใช้พื้นที่ ภายในสวนลุ มพินี กรุ งเทพมหานคร ได้แบ่ง
การศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษาบทบาทของสวนลุมพินี และรูปแบบการใช้พื้นที่
ภายในสวนลุมพินี ตลอดจนปั ญหา พฤติกรรมการใช้ของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริการ เพื่อใช้ในการเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาพื้ นที่ สวนลุ มพินี ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้ นเพื่อเสริ มสร้าง
ความคุม้ ค่าทางกายภาพ จึงสามารถสรุปในภาพรวมของสวนลุมพินีได้ดงั นี้
8.1 สรุปบทบาทของสวนลุมพินี
8.2 สรุปรูปแบบการใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินี
8.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษา
8.1 สรุปบทบาทของสวนลุมพินี
พื้ นที่สวนสาธารณะสวนลุมพินีเป็ นพื้ นที่มีความสําคัญในระดับเมือง ที่มีความ
สะดวกในการเดินทางเข้ามาใช้ และมีรศั มีของเขตอิทธิผลการให้บริการที่กว้าง เพื่อตอบสนองผู้
ที่เข้ามาใช้บริการภายในพื้ นที่สวนลุมพินี ของผูค้ นที่หลากหลายพื้ นที่ไม่ว่าเป็ นพื้ นที่ใกล้เคียง
และพื้ นที่ อื่น เพื่อรองรับกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมนั นทนาการที่มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ครบครันให้บริการแก่ทุกเพศทุกวัย และเป็ นพื้ นที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยใช้
เป็ นสถานที่ในการสร้างรายได้ให้กบั ประชาชนบางกลุ่ม เป็ นที่จบั จ่ายใช้สอยในการแลกเปลี่ยน
สินค้า และเป็ นสถานที่ ที่ใช้ในการสร้างประโยชน์ แก่ภาคเอกชนในทางอ้อม นอกจากนี้ เป็ น
แหล่ งศูน ย์ก ลางของกิ จ กรรมทางสังคม โดยเป็ นพื้ นที่ ที่ ร องรับ ในการสื่ อ สาร ให้มี ก ารเกิ ด
ปฏิสัมพันธ์ในการพบปะของผูค้ นเพื่อแลกเปลี่ ยนของคิดเห็ นทางสังคม และยังมีกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องทางสังคม กิจกรรมทางดนตรี กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางการเมือง เป็ นต้น โดย
เข้ามาใช้พื้นที่ ภายในสวนลุมพินี และพื้ นที่ สวนลุมพินียงั เป็ นพื้ นที่ที่เอกลักษณ์ที่มีสาํ คัญทาง
ประวัติศาสตร์ ร่วมถึงเป็ นปอดของคนกรุงเทพมหานครเพื่อสุขภาพที่ดีและจิตใจที่ผ่อนคลาย
นอกจากนี้ สวนลุมพินีเป็ นสวนสาธารณะเป็ นพื้ นที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่สําคัญ
ของประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 6 ที่ได้ทรงพระราชทาน
ให้แก่ประชาชนชาวไทย จึงทําให้มีความสําคัญทางด้านจิตใจ และด้วยสภาพพื้ นที่ในอดีตจะ
ตั้งอยู่ในเขตชานเมือง แต่ ปัจจุ บันได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของพื้ นที่ โดยตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองที่อยูใ่ นเขตชั้นในของกรุงเทพมหานครตามการเจริญเติบโตของเมือง โดยมีผูเ้ ข้ามาใช้
พื้ นที่สวนลุมพินีอยูต่ ลอดทั้งวันของการเปิ ดบริการและมีกิจกรรมที่หลากหลาย
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8.2 สรุปรูปแบบการใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินี
จากการศึ กษาลักษณะทางด้านกายภาพของสวนลุ มพินี ของรูปแบบการใช้
พื้ นที่ต่างๆ และการทบทวนแนวความคิดของคุณลักษณะทางกายภาพของพื้ นที่วา่ งสาธารณะที่
ดี ลักษณะและหน้าที่ของสวนสาธารณะที่ดี และปั จจัยที่มีผลต่อการใช้และไม่ใช้สวนสาธารณะ
โดยนํ ามาเปรี ย บเที ยบข้อมูลระหว่า ง ผลของการแจกแบบสอบถามและการบันทึ กรูป แบบ
กิจกรรม สามารถแบ่งประเด็นได้ดงั นี้
ผลการศึ กษาทางด้านกายภาพของพื้ นที่ สวนลุมพินี ของรูปแบบการใช้พื้นที่
พบว่ามีความสอดคล้องต่ อกันระหว่างผลของการแจกแบบสอบถามและการบันทึ กรูปแบบ
กิจกรรม โดยมีคุณลักษณะทางกายภาพการใช้พื้นที่ที่มีความหลากหลายที่มีความสําคัญของ
คุณสมบัติของสวนสาธารณะที่ดี ของสวนลุมพินีได้แก่
1) คุณสมบัติระดับเมือง
มีตําแหน่ งและเส้นทางการสัญจรที่ มีจุดเชื่อมต่อ คือ มีเส้นทางหลัก
ของถนนสายหลักที่รอบล้อมทั้งสี่ดา้ นของสวนลุมพินี และมีระบบขนส่งต่างๆ ที่มารองรับในการ
เดินทางเข้าถึง ทั้งป้ายจอดรถโดยสารประจําทางทั้งสี่ดา้ น ระบบขนส่งระบบรางทั้ง รถไฟฟ้ า
ลอย BTS รถไฟใต้ดิน MRT และมีความสัมพันธ์ของรูปแบบการเดิ นทางของผูท้ ี่มาใช้สวน
ลุมพินี ซึ่งโดยสารมากจะใช้รถโดยสารประจําทางเดินทางมายังสวนลุมพินี รองลงมาคือการใช้
รถส่วนบุคคล เพราะมีเส้นทางสัญจรที่เอื้ ออํานวยต่อการเดินทางไม่ว่าจะเป็ นถนน และระบบ
ขนส่งมวลชนต่างๆ
(1) พื้ นที่สวนลุมพินีต้งั อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับอาคารหรือย่านที่มี
ความสําคัญ เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สวนลุมไนท์บ่าซ่าร์ ซอยหลังสวน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ย่านสีลมซึ่งเป็ นย่านธุรกิจที่สาํ คัญของกรุงเทพมหานคร เป็ นย่านที่มีอิทธิต่อการการเข้ามาใช้
พื้ นที่สวนลุมพินีอย่างยิ่ง เพราะจะมีความสัมพันธ์ของข้อมูลก่อนการเดินทางมาใช้สวนลุมพินี
พบว่าจะเดินทางมาจากสถานที่ทาํ งาน ซึ่งอยูร่ องมาจากที่พกั อาศัย
(2) มี ค วามหนาแน่ น ของมวลอาคารโดยรอบอย่า งเหมาะสมและมี
ความต่อเนื่ องและเชื่อมโยงระหว่างพื้ นที่ โดยที่สวนลุมพินีจะติดกับถนนพระรามที่ 4 ถนนวิทยุ
ถนนราชดําริ ที่มีสะพานคนข้าม และทางม้าลาย เป็ นตัวเชื่อมโยงพื้ นที่ในการเข้าถึงพื้ นที่ แต่
ทางด้า นติ ด กับ ถนนสารสิ น ยัง ขาดจุ ด เชื่ อ มโยงจึ ง ทํา ให้ข าดการเชื่ อ มโยงของการเดิ น เท้า
นอกจากนี้ ผลการของบัน ทึ ก รูป แบบการสัญ จรผ่ า นพบว่า มี รู ป แบบการใช้ส วนลุ ม พิ นี เ ป็ น
ทางผ่านของเมือง โดยเดินทางจุดหนึ่ งไปยังจุดหมายปลายอีกจุดหนึ่ ง ทําให้สวนลุมพินีเป็ นพื้ นที่
ที่ถกู กลืนเป็ นเนื้ อเดียวกับเมือง
(3) มีลกั ษณะทางกายภาพที่รองรับสิ่งอํานวยความสะดวก ในปั จจุบนั
สวนลุ ม พิ นี มี ซึ่ ง อํา นวยความสะดวกต่ า งๆ ประกอบด้ว ย ตู้โ ทรศัพ ท์ ถัง ขยะ ม้า นั ่ง อย่ า ง
เหมาะสม แต่ถา้ มีการเพิ่มองค์ประกอบเหล่านี้ เพิ่มขึ้ นอีก จะเป็ นการช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ
ทางด้านการบริการของสิ่งอํานวยความสะดวกได้ดีขึ้น
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(4) เป็ นพื้ นที่ขนาดใหญ่ และรัศมีการให้บริการที่กว้าง สวนลุมพินีเป็ น
พื้ นที่สวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ถึง 360 ไร่ ที่ต้งั อยูใ่ จกลางเมืองอขงกรุงเทพมหานคร และเป็ น
สวนสาธารณะระดับเมือง และมีรศั มีการให้บริการที่กว้างขวางครอบคลุมพื้ นที่กรุงเทพมหานคร
ถึงเขตปริมณฑล แต่อย่างไรก็ตามผลการแบบสอบถามพบว่า ผูท้ ี่เข้ามาใช้พื้นภายในสวนลุมพินี
ส่วนใหญ่จะอยูภ่ ายในเขตรัศมี 1 – 2 กิโลเมตรเป็ นสัดส่วนที่มากที่สุด แต่ผทู้ ี่เข้ามาใช้พื้นที่ที่อยู่
นอกเขตรัศมีดงั กล่าวจะมีอตั ราส่วนที่น้อย จึงทําให้รศั มีการให้บริการในปั จจุบนั ของสวนลุมพินี
จะอยูใ่ นอาณาเขตอยูว่ งที่จาํ กัด
(5) รัศมีการให้บริการอยูร่ ะยะเดินเท้าและสะดวกในการเดินด้วยระบบ
ขนส่ง สวนลุมพินีจะอยู่ในรัศมีของการะยะเดินเท้าที่สะดวกสบายและเข้าถึงได้ง่ายจากบริเวณ
ย่านต่างๆ ที่อยู่ลอ้ มรอบ และมีระบบขนส่งที่สามารถรองรับผูท้ ี่จะเดินทางมาใช้สวนลุมพินีได้
สะดวกโดยไม่ใช้เวลาในการเดินทางที่ยาวนาน
(6) มีสุนทรียภาพเพื่อความสวยงามและประดับประดาเมือง พื้ นที่ของ
สวนลุมพินีเป็ นพื้ นที่ที่ความเขียวขจีของพืชพันธ์ ต้นไม้ต่างๆ ซึ่งป็ นส่วนที่ช่วยดึงดูดให้ผูค้ นเข้า
ไปใช้พื้นที่ และใช้พื้นที่ตกแต่งประดับประดาให้เกิดความสวยงามด้วยเป็ นพื้ นที่สีเขียวของเมือง
และปอดแหล่งสําคัญแห่งของคนกรุงเทพมหานคร
2) คุณสมบัติภายในพื้ นที่
คุณสมบัติภายในพื้ นที่สวนสาธารณะที่ประกอบด้วย
(1) ขนาดพื้ นที่และสภาพทางภูมิทัศน์ ที่เหมาะสมต่อรูปแบบกิจกรรม
กลุ่มผูใ้ ช้และช่วงเวลาที่ใช้
(2) ลั ก ษณะทางกายภาพของพื้ นที่ ที่ เ หมาะสมต่ อ รู ป แบบการใช้
กิจกรรม กลุ่มผูใ้ ช้และเวลาที่ใช้
(3) มี ค วามยื ด หยุ่ น ในการใช้ง าน สามารถปรับ เปลี่ ย นเพื่ อ รองรับ
รูปแบบกิจกรรม กลุ่มผูใ้ ช้ และเวลาที่ใช้อย่างหลากหลาย
โดยสามารถสรุ ป รู ป แบบการใช้พื้ นที่ ภ ายในสวนลุ ม พิ นี ในด้า น
ความสัมพันธ์ในการเชื่องโยงข้อมูลกันระหว่างแบบสอบถามกับการบันทึ กรูปแบบกิจกรรม
พบว่าข้อมูลทั้งสองด้านมีความสอดคล้องกันกับรูปแบบการใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินี ไม่ว่าจะ
เป็ นเส้นทางที่ นิยมใช้ในการสัญจรเข้ามาใช้พื้นที่โดยผ่านประตูเข้า-ออก เป็ นข้อมูลที่มีความ
สอดคล้อ งกัน ระหว่า งแบบสอบถามกับ การบันทึ ก อัต ราการสัญ จรผ่ า น คื อ ประตู 3 (ถนน
พระรามที่ 4) ประตู 4 (พระบรมรูป ร.6) รูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้ นภายในพื้ นที่สวนลุมพินี ไม่วา่
เป็ นกิจกรรมเพื่อการพักผ่อน กิจกรรมออกกําลังแบบออกแรงมาก กิจกรรมออกกําลังแบบออก
แรงน้อย สอดคล้องกันระหว่างแบบสอบถามกับการบันทึกรูปแบบกิจกรรมการจับจองพื้ นที่ ซึ่ง
อยูใ่ นระหว่างช่วงในเวลาในการเข้ามาใช้พื้นที่ กับการจับจองการใช้พื้นที่ อยูใ่ นช่วงเวลา 04.30-
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08.30 น. กับช่วงเวลา 16.30-18.30 น. ซึ่งมีปริมาณการเข้ามาพื้ นที่ภายในสวนลุมพินีหนาแน่ น
มากที่สุด นอกจากนี้ สามารถสรุปรูปแบบการใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินีในบริเวณต่างๆ ได้ดงั นี้
- บริเวณลานหลังพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 บริเวณลานหลังพระ
บรมรูปรัชกาลที่ 6 กลุ่มผูใ้ ช้เป็ นกลุ่มวัยทํางานและกลุ่มวัยผูส้ งู อายุ โดยใช้เป็ นกิจกรรมการเต้น
แอโรบิก ถูกจับจองการพื้ นที่ที่มีการใช้งานเป็ นช่วงเวลา 5.30-6.30 และช่วงเวลา 16.30-18.30
เนื่ องจากบริเวณพื้ นที่มีลกั ษณะเป็ นลานโล่งกว้างสามารถเป็ นพื้ นที่ที่รวมในการทํากิจกรรมที่
ต้องการขนาดของพื้ นที่ขนาดใหญ่และสามารถรองรับการมาใช้ของผูท้ ี่มาใช้ในจํานวนที่มากได้
- บริเวณที่ต้งั เครื่องออกกําลังกาย กลุ่มผูใ้ ช้เป็ นกลุ่มวัยทํางาน
โดยใช้เป็ นกิ จกรรมฟิ ตเนส ถูกจับจองพื้ นที่ ที่มีการถูกใช้งานตลอดเวลา โดยใช้มากที่ สุดใน
ช่วงเวลา 6.30-8.30 และ 16.30-18.30 เนื่ องจากเป็ นพื้ นที่มีมีพนที
ื้ ่ร่มเงา พื้ นที่จึงเหมาะสมกับการ
เข้าไปใช้ทาํ กิจกรรมต่างๆ ในพื้ นที่ดงั กล่าวและอุปกรณ์ของเครื่องออกกําลังกายที่เพียงพอ
- บริเวณศูนย์อาหารสวนลุมพินี กลุ่มผูใ้ ช้เป็ นกลุ่มวัยทํางาน
และกลุ่มวัยผูส้ ูงอายุ โดยใช้เป็ นสถานที่ จบั จ่ายซื้ ออาหารมารับประทาน ซึ่งเปิ ดบริการตั้งแต่
4.30-10.00 และถูกจับจองการพื้ นที่ที่มีการใช้งานเป็ นช่วงเวลาดังกล่าวคนเนื่ องจากเป็ นพื้ นที่ที่มี
ร่มเงาและมีบริการต่างๆ ทั้งร้านค้าและโต๊ะสําหรับนัง่ รับประทานอาหาร และเป็ นที่นิยมสําหรับ
ผูท้ ี่ใช้สวนลุมพินีและผูท้ ี่ทราบว่ามีศูนย์อาหารอยู่ในสวนลุมพินีทาํ ให้ผูค้ นเข้ามาในบริเวณนี้ ใน
ช่วงเวลาเช้า
- บริเวณสนามหญ้าโดยรอบอาคารลุมพินีสถาน กลุ่มผูใ้ ช้เป็ น
กลุ่มวัยสูงอายุ โดยใช้ทาํ กิจกรรมในการรําไทเก๊กและนัง่ จิบนํ้าชา ถูกจับจองการพื้ นที่ที่มีการใช้
งานเป็ นช่วงเวลา 4.30-8.30 เนื่ องจากเป็ นพื้ นที่บริเวณสนามหญ้ามากกว่าบริเวณอื่นๆ พื้ นที่จึง
เหมาะสมกับการทํากิจกรรมต่างๆ ในพื้ นที่ที่เป็ นสนามหญ้า
- บริเวณทางเข้าหลัก โดยใช้เป็ นกิจกรรมนั นทนาการต่างๆ
ถูกจับจองการพื้ นที่ที่มีการใช้งานเป็ นช่วงเวลา 16.30-18.30 คนเนื่ องจากบริเวณพื้ นที่มีลกั ษณะ
เป็ นลานโล่งกว้างสามารถเป็ นพื้ นที่ที่รวมในการทํากิจกรรมที่ตอ้ งการขนาดของพื้ นที่ขนาดใหญ่
และสามารถรองรับการมาใช้ของผูท้ ี่มาใช้ในจํานวนที่มากได้
- บริเวณเกาะลอย กลุ่มผูใ้ ช้เป็ นกลุ่มวัยทํางานและกลุ่มวัยชรา
โดยใช้ทาํ กิจกรรมนัง่ จิบนํ้าชาและนัง่ /นอนพักผ่อน ถูกจับจองพื้ นที่ที่มีการถูกใช้งานตลอดเวลา
โดยใช้มากที่สุดในช่วงเวลา 6.30-8.30 และ 12.00-16.30 เนื่ องจากบริเวณเกาะลอยเป็ นพื้ นที่มี
ลักษณะเป็ นเกาะที่มีความเงียบสงบและถูกล้อมรอบด้วยสระนํ้า ซึ่งเหมาะสมกับการพักผ่อน
แบบเงียบสงบ
- บริเวณลานเอนกประสงค์ กลุ่มผูใ้ ช้เป็ นกลุ่มวัยสูงอายุ โดย
ใช้ทํากิจกรรมในการรําไท่เก๊ก ถูกจับจองการพื้ นที่ ที่มีการใช้งานเป็ นช่วงเวลา 6.30-8.30
เนื่ องจากบริเวณนี้ มีลักษณะเป็ นลานเอนกประสงค์ที่มีลักษณะเป็ นพื้ นเรียบและมีร่มเงาจาก
ต้นไม้

156

- บริเวณลานตะวันยิ้ ม กลุ่มผูใ้ ช้เป็ นกลุ่มวัยเด็ ก โดยใช้เล่น
เครื่องเล่นสําหรับเด็ก ถูกจับจองการพื้ นที่ที่มีการใช้งานเป็ นช่วงเวลา 12.00-18.30 ของวันหยุด
สุดสัปดาห์ เนื่ องจากบริเวณนี้ เป็ นตรงกลางของพื้ นที่และเป็ นจุดที่มีเครื่องเล่นอุปกรณ์เด็ กที่
มาตรฐานและมีจาํ นวนที่มากกว่าบริเวณอื่นๆในพื้ นที่
- บริเวณโดยรอบสวนปาล์ม กลุ่มผูใ้ ช้เป็ นกลุ่มวัยสูงอายุ โดย
ใช้ทํากิจกรรมในการรําไทเก๊ก ถูกใช้ในช่วงเวลา 6.30-8.30 และกิจกรรมเต้นแอโรบิก ในช่วง
เวลา 16.30-18.30 เนื่ องจากบริเวณนี้ อยูต่ รงกลางพื้ นที่ จึงเป็ นจุดรวมกิจกรรมต่างๆ ในการออก
กําลังออกแรงมากและออกกําลังออกแรงน้อย
- บริเวณโดยรอบหอนาฬิกา และบริเวณพื้ นที่โดยรอบริมสระ
นํ้า บริเวณโดยรอบหอนาฬิกา กลุ่มผูใ้ ช้เป็ นกลุ่มวัยชรา โดยใช้ทาํ กิจกรรมในการรําไทเก๊ก ถูก
จับจองการพื้ นที่ที่มีการใช้งานเป็ นช่วงเวลา 6.30-8.30 เนื่ องจากเป็ นพื้ นสนามหญ้าที่ที่ร่มเงาจาก
ต้นไม้ขนาดใหญ่จาํ นวนมาก และมีสระนํ้าอยูก่ ลางพื้ นที่พื้นที่จึงเหมาะกับการพักผ่อนแบบเงียบ
สงบ
กล่าวสรุปได้ว่า ภาพรวมของรูปแบบการใช้พื้นที่ ภายในสวนลุมพินี มีการใช้
พื้ นที่ที่จะมีการกระจายอยู่ทวั ่ บริเวณภายในพื้ นที่สวนลุมพินีตามบริเวณที่พื้นที่ต่างๆ โดยมีการ
เข้ามาใช้ในทุ กเพศทุกวัย และมีระยะเวลาในการใช้สอยพื้ นที่ที่มีความคุ ม้ ค่า ซึ่ งมีกิจกรรมที่
หลากหลายและมีการเคลื่อนไหวของคนที่เข้ามาใช้พื้นที่อยู่ตลอดเวลาในช่วงที่เปิ ดให้บริการ
และมีเงื่อนไขที่สาํ คัญในเรื่องของเวลา คือการเข้ามาใช้พื้นที่ในวันธรรมดา วันจันทร์-ศุกร์ และ
วันหยุดสุดสัปดาห์ วันเสาร์-วันอาทิตย์ ซึ่งมีความแตกต่างกัน โดยความแตกต่างของช่วงเวลา
เหล่านี้ จะทําให้เกิดรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายในการเข้ามาใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินี และ
รวมไปถึงกลุ่มคนที่เข้ามาใช้พื้นที่ จึงเป็ นที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพและความคุม้ ค่า ในลักษณะ
ของ บริเวณพื้ นที่ รูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้ น และระยะเวลาในการเข้ามาใช้พนที
ื้ ่
3) คุณสมบัติทางด้านเศรษฐกิจ
(1) ใช้เป็ นสถานที่เพื่อการซื้ อขาย-แลกเปลี่ยนธุรกิจการค้า โดยเป็ น
การจับจ่ายใช้สอย เพื่อการแลกเปลี่ยนสินค้า โดยที่ภายในสวนลุมพินีมีศูนย์อาหารสวนลุมพินี
เป็ นสถานที่ใช้การในจับจ่ายใช้สอยหลักซึ่งมีสินค้าจําพวกอาหารเป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีซุม้ ขาย
อาหารและเครื่องดื่ ม เป็ นในรูปแบบการบริการแก่ประชาชนที่ เข้ามาพื้ นที่ เพื่อซื้ อสินค้ามา
บริโภคภายในพื้ นที่ ทําให้การจับจ่ายใช้สอยสินค้าภายในพื้ นที่สวนลุมพินี และการให้บริการ
การให้บริการภายพื้ นที่สวนลุมพินี เช่น การให้เช่าเรือจักรยานนํ้า และเรือพายเพื่อเป็ นการทํา
กิจกรรมของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริการ โดยต้องเสียค่าเช่าในการทํากิจกรรมนั้นในอัตราราคาที่กาํ หนด
(2) การจ้างงานในพื้ นที่ ในสวนลุมพินีทําให้เกิดอาชีพต่างๆ โดยเป็ น
ในรูป แบบการจ้างงานภายในสวนลุ ม พินี ได้แ ก่ พนั ก งานในการดูแ ลรัก ษาสวนสาธารณะ
ลูกจ้างของศูนย์อาหารสวนลุมพินี เป็ นต้น ซึ่งช่วยทําให้เกิดการจ้างงาน และกระจายรายได้ไปสู่
กลุ่มคนต่างๆ ในสังคม
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(3) ประหยัดค่าใช้และค่าเดินในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สําหรับการเดินทางมาใช้บริการสวนลุมพินี ย่อมเกิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางทุกรูปแบบ เป็ น
การกระตุ ้น และช่ ว ยเหลื อ ให้เ กิ ด การใช้ร ะบบขนส่ ง มากขึ้ นหรื อ ประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ยและ
ประหยัดเวลาของผูท้ าํ งานหรือพักอาศัยใกล้เคียงกับสวนลุมพินีในย่านต่างๆ
4) คุณสมบัติทางด้านสังคม
(1) ความหลากหลายของผูใ้ ช้ สวนลุมพินีเป็ นแหล่งศูนย์รวมทางสังคม
ไม่ว่าจะเป็ นทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัย ทุกอาชีพการงาน ทําให้เป็ นแหล่งรวมคนหลากหลายวัย ที่
สามารถเข้ามาใช้พนที
ื้ ่สวนลุมพินีได้เท่าเทียมกัน
(2) ความหลาหลายของกิจกรรม สวนลุมพินีนับได้ว่าเป็ นสถานที่ที่
เหมาะสมต่ อกิจกรรมต่ างๆ ที่ หลากหลายที่ สามารถใช้พื้นที่ พื้นที่ เดี ยวไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรม
ทางด้า นนั น ทนาการ กิ จ กรรมการออกกํา ลัง กาย ซึ่ ง เป็ นกิ จ กรรมหลั ก ของสวนลุ ม พิ นี
นอกจากนี้ สวนลุมพินียงั มีกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างๆ เช่น การจัดการแสดงหรือนิ ทรรศการ
ต่างๆ,ดนตรีในสวน เป็ นต้น ทําให้สวนลุมพินีมีกิจกรรมมีกิจกรรมที่หลากหลาย
(3) ได้รบั สุขภาพที่ดีและแข็งแรง สวนลุมพินีสถานที่ที่ใช้ออกกําลังโดย
ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น เพื่อแลกกับสุขภาพร่างกายที่ดีและความแข็งแรง ซึ่งช่วยในการ
ประหยัดค่าใช้จา่ ยในรักษาพยาบาล กับทําให้หายจากความเครียด และเหนื่ อยหน่ ายต่อภารกิจ
การงานและชีวติ ความเป็ นอยู่
(3) เป็ นสถานที่ ร องรับ การสื่ อ สาร และพบปะสัง สรรค์ใ ห้เ กิ ด การ
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม สวนลุมพินีถูกใช้เป็ นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมแห่งหนึ่ ง แต่อย่างไรก็ตาม
การเป็ นสถานที่ ที่เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะเกิดขึ้ นเฉพาะคนที่ รูจ้ กั กันในพื้ นที่ สวนลุมพินี
เท่านั้น จึงทําให้เกิดมาใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินีของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่แตกต่างกัน
ออกไป
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามยัง พบว่ า พื้ นที่ ส วนลุ ม พิ นี ย ัง ไม่ ค รบในเรื่ อ งของพื้ นที่ ว่ า ง
สาธารณะที่ดีไปบางประเด็น เช่น ทางเข้า-ออก บางส่วนขาดการเชื่องโยง จึงทําให้ขาดปั จจัย
บางประการที่จะช่วยส่งเสริมการใช้พนที
ื้ ่แบบเติมรูปแบบ เพื่อเป็ นทบทวนองค์ประกอบที่จะช่วย
เสริมควรสังเกตในเรื่องปั จจัยที่ มีผลต่อการใช้และไม่ใช้สวนสาธารณะ โดยเป็ นการพิจารณา
ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สวนลุมพินี เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็ง โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์
ดังนี้
1) ปั จจัย ด้า นการเดิ น ทางและการเข้า ถึ งพื้ นที่ เป็ นจุ ด แข็ งที่ สํา คัญ ของสวน
ลุมพินีจุดหนึ่ ง ที่ ทําให้สวนลุมพินีได้เปรียบเชิงพื้ นที่ในการเดินทางเข้าถึงกว่าสวนสาธารณะ
อื่นๆ และเป็ นพื้ นที่วา่ งสาธารณะทําหน้าที่เชื่อมต่อเนื้ อเมืองในส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน ทําให้คน
สามารถสัญจรและเข้าใช้สอยพื้ นที่ต่างๆ ได้
2) ความไม่รวู ้ ่ามีอะไรน่ าสนใจในสวนสาธารณะนั้นๆ เป็ นสิ่งที่บางคนเท่านั้น
หรือผูท้ ี่ยงั ไม่เคยเข้าในพื้ นที่สวนลุมพินี ที่ยงั ไม่ทราบว่าภายในนั้นมีกิจกรรมอะไรบาง แต่เมื่อ
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เดินทางเข้าในครั้งแรกจะมีเกิดรูส้ ึกที่ประทับใจ ความร่มรื่มและความสวยของพื้ นที่เป็ นหลักซึ่ง
เป็ นลักษณะที่โดดเด่นของสวนลุมพินี
3) ด้านความปลอดภัย เป็ นจุดแข็งหนึ่ งของสวนลุมพินี เพราะมีการตรวจตาฝัง่
ดูของพนั กงานรักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา ทัว่ ทั้งบริเวณพื้ นที่ ทําให้ผูท้ ี่เข้ามาใช้พื้นที่
สวนลุมพินีมีความอบอุ่นและสบายใจเมื่อเข้าใช้บริการ
4) การขาดความดึงดูดใจ ได้แก่กิจกรรมที่ผคู้ นภายนอกยังไม่ทราบ โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลดนตรีในสวน เทศกาลการจัด
นิ ทรรศการต่ างๆ ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่ ทราบของผูท้ ี่ มีความสนใจเฉพาะเท่ านั้ นหรื อ เข้ามาใช้
บริการในช่วงเวลาในการจัดงาน เพิ่มเป็ นการเพิ่มจุดแข็งทางด้านนี้ มีการประชาสัมพันธ์ในสื่อ
ที่บุคคลทัว่ ไปที่สามารถรับรูแ้ ละเข้าถึง
5) ปั จจัยด้านขนาดและรูปร่างของสวนสาธารณะ สวนลุมพินีเป็ นพื้ นที่สี่เหลี่ยม
ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกด้าน จึงเป็ นจุดแข็งที่สาํ คัญของการเข้ามาใช้พื้นที่ได้สะดวก
อย่า งไรก็ ตามการเพิ่มศักยภาพของสวนลุ มพินีควรมีการให้คุ ณค่าและความสําคัญ
ทางด้านกายภาพเข้าไปเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของพื้ นที่ได้ดงั นี้
1) การให้สวนลุมพินีเป็ นสถานที่ที่มีความสําคัญในเชิงสัญลักษณ์ของเมือง และ
สร้างความงดงามให้แก่เมือง
2) การให้สวนลุมพินีกลายเป็ นพื้ นที่เนื้ อเดี ยวพื้ นที่ เมือง โดยใช้เป็ นพื้ นที่เพื่อ
การพักผ่อนและออกกําลังกาย
3) เป็ นพื้ นที่ที่ใช้ในการสื่อสารทางกิจกรรมทางสังคม ในนั ยยะต่างๆ มากขึ้ น
เช่น การเมือง ศาสนา เป็ นต้น
4) การเพิ่ มพื้ นที่ กิจ กรรมทางเศรษฐกิ จ เช่นการเป็ นพื้ นที่ ก ารซื้ อ-ขายและ
เปลี่ยนสินค้าให้มากขึ้ น การเพิ่มจํานวนร้านค้า และการให้บริการต่างๆ
5) สร้างเป็ นแหล่งศึกษาและเรียนรูใ้ นแง่มุมต่างๆ เช่น การเรียนรูด้ า้ นพันธุไ์ ม้
การเรียนรูร้ ะบบนิ เวศ เป็ นต้น
8.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษา
การศึ กษาบทบาทและรูปแบบการใช้พื้นที่ ภายในสวนลุมพินีดว้ ยวิธีการแจก
แบบสอบและการบันทึกรูปแบบกิจกรรม ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ได้มาจากผูท้ ี่เข้ามาใช้พื้นที่ และการ
สังเกตการณ์ของผูว้ ิจยั ซึ่งเป็ นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงบทบาทและรูปแบบการใช้พื้นที่ภายใน
สวนสาธารณะ ซึ่งเป็ นพื้ นที่ที่มีความทับซ้อนของในด้านต่างๆ มากมาย ได้แก่ ช่วงเวลาในการ
ใช้ บริ เ วณพื้ นที่ ที่ ใ ช้ ระยะเวลาในการดํา เนิ น กิ จ กรรมด้า นพัก ผ่ อ นหย่ อ นใจและกิ จ กรรม
นั นทนาการ และลักษณะของวันธรรมดาและวัดหยุดสุดสัปดาห์ โดยเป็ นการบันทึกกิจกรรม
และสํารวจภาคสนามเป็ นช่วงเวลา ซึ่งในแต่ละช่วงเวลามีการแบ่งเวลาที่ไม่เท่ากัน เพื่อความ
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สะดวกและเหมาะสมในการเก็บข้อมูล ดังนั้ นผลข้อมูลที่ได้ออกมาเป็ นผลของช่วง ณ เวลานั้ น
เช่น 4.30-06.30 / 8.30-12.00 อาจจะไม่ถกู ต้องมากที่สุดทําให้ขอ้ มูลที่ได้มา โดยมีขอ้ เสนอแนะใน
การเก็บข้อมูลที่ละเอียดและสมบูรณ์ครบถ้วนดังนี้
-การกําหนดช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล ควรกําหนดให้เป็ นช่วงเวลาต่อชัว่ โมง
ต่อชัว่ โมง เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดถึงจํานวนและรูปแบบการเข้ามาทํากิจกรรมภายในพื้ นที่
-การกําหนดประเภทของผูใ้ ช้พื้นที่ ควรแจกแจงประเภทผูใ้ ช้มาขึ้ น ซึ่งในการ
แจกแบบสอบถามไม่มีขอ้ มูลของช่วงวัยเด็ก จึงขาดของข้อมูลในส่วนนี้ ไป และประเภทของของ
วัยทํางานนั้ นที่ แบบออกเป็ น 3 ช่วงวัยทํางาน คือแบ่งย่อยให้ทราบถึ งรายละเอียดย่อยได้แก่
นั กท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติ คนในภายในบริเวณพื้ นที่ เป็ นต้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดถึง
จํานวนและรูปแบบการเข้ามาทํากิจกรรมภายในพื้ นที่
-การกําหนดกิจกรรมของรูปแบบการใช้ภายในพื้ นที่ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ ได้แบบ
ออกเป็ น 3 ประเภทคื อ1.กิจกรรมเพื่อการพักผ่ อน 2.กิจกรรมออกกําลังแบบออกแรงมาก 3.
กิจกรรมออกกําลังกายแบบออกแรงน้อย โดยมีรปู แบบกิจกรรมย่อยลงไปอีกในระดับ ดังนั้นการ
บันทึกในรูปแบบการจับจองการใช้พื้นที่จึง มีสญ
ั ลักษณ์ที่แสดงอยูเ่ พียงลักษณะ เพื่อให้ทราบถึง
รายละเอียดถึงจํานวนและรูปแบบการเข้ามาทํากิจกรรมภายในพื้ นที่ ควรแยกย่อยสัญลักษณ์ให้
ละเอียดมากกว่านี้
ในการศึกษาบทบาทและการใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินี จะเห็นความสัมพันธ์
ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเป็ นผลต่อบทบาทและการใช้พื้นที่ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
ครบถ้วนสมบูรณ์น้ั น จึงควรทําการออกแบบสอบถามและการบันทึ กมูลซํ้าเพื่อหาค่าเฉลี่ยที่
ใกล้เคียงมากที่สุด ดังที่ได้กล่าวมาในข้อเสนอแนะในการเก็บข้อมูล ทําให้เกิดภาพรวมที่ปรากฏ
ชัดเจน
นอกจานี้ ในการศึกษาบทบาทและรูปแบบการใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินี จาก
การสรุปผลในทั้งบทบาท และรูปแบบการใช้ภายในสวนสาธารณะสามารถนํามาใช้เป็ นตัวอย่าง
ในการศึกษาสวนสาธารณะต่างๆ และอาจรวมถึงการเลือกที่ต้งั ในการสร้างสวนสาธารณะใหม่
ในพื้ นที่อื่นๆ โดยใช้บทสรุปของบทบาทและการใช้พื้นที่ในการวิเคราะห์ เพื่อหาคุณสมบัติของ
สวนสาธารณะที่ดีต่อเมือง

รายการอ้างอิง
ภาษาไทย
ธิติมา กลางจํากัด. สนามทัศน์และรูปแบบการใช้พื้นที่วา่ งสาธารณะของชุมชนชานเมือง :
กรณีศึกษา ชุมชนท่าทราย นนทบุรี. วิทยานิ พนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เดชา บุญคํ้า. สวนสาธารณะหมูบ่ า้ นจัดสรรในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพ ภาควิชาเคหการ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
นิ ธิวดี ทองป้อง. พฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะที่เป็ นผลจากสภาพแวดล้อมทางภูมิทศั น์ของ
สวนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น. วิทยานิ พนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาภูมิ
สถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
นิ เวศน์ พูนสุขเจริญ. การจัดหาและพัฒนาพื้ นที่สวนสาธารณะในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่. วิทยานิ พนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาการวางแผนภาคและ
เมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
นิ ลุบล คล่องเวสสะ. การวางแผนและการออกแบบสวนสาธารณะ การวางแผนภูมิ
สถาปั ตยกรรมด้านนันทนาการ. เอกสารคําสอน ภาควิชาภูมิสถาปั ตยกรรม
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
มานิ ต หวังธรรมเกื้ อ. สภาพแวดล้อมทางภูมิทศั น์กบั พฤติกรรมของผูใ้ ช้สวนสาธารณะ
ระดับชุมชน. วิทยานิ พนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภูมิสถาปั ตยกรรม
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
วัชรี น้อยพิทกั ษ์. ความคิดเห็นของประชาชนทีมตี ่อสิ่งอํานวยความสะดวกการใช้บริการและ
รูปแบบการใช้ประโยชน์ในสวนสาธารณะ : ศึกษากรณีผเู้ ข้ามาใช้สวนสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิ พนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536.
ศิริชยั หงส์วทิ ยากร. ภูมิสถาปั ตยกรรมเบื้ องต้น. เชียงใหม่ ภาควิชาภูมิทศั น์และอนุ รกั ษ์
สิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, ม.ป.พ.
ศุภธิดา สว่างแจ้ง. รูปแบบการใช้พื้นที่ของชุมชนโดยรอบสถาบันเทคโนโยลีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง. วิทยานิ พนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภูมิสถาปั ตยกรรม
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. การจัดทําผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร : ด้านการพัฒนา
สวนสาธารณะ. กรุงเทพ. ม.ป.พ.

161

สมบูรณ์ มหาผล. แนวทางการวางแผนจัดสร้างสวนสาธารณะในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร.
วิทยานิ พนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
สาลินี ภวายน. ขีดความสามารถทางสังคมของสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษา
กรณี สวนลุมพินี. วิทยานิ พนธ์มหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
สิริกมล มะลิหอม. การประเมินหลังการใช้งานสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา(ฝัง่ พระนคร). วิทยานิ พนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภูมิสถาปั ตยกรรม
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
สุภาดา ศรีสารคาม. การวางแผนเชิงกายภาพสําหรับการใช้พนที
ื้ ่วา่ งสาธารณะระดับชุมชนแขวง
วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี. วิทยานิ พนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและ
เมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
อาชัญญา รัตนอุบล(และคนอื่นๆ). การจัดการเรียนรูข้ องแหล่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ :
สวนสาธารณะ : รายงานการวิจยั . กรุงเทพ : สํานักงานมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู ้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ , 2548.
เอื้ อมพร วีสมหมาย. สวนสาธารณะและสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ. กรุงเทพ : ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527.

ภาคผนวก

163

ภาคผนวก ก

164

164

165

165

166

166

167

ภาคผนวก ข

168

168

169

169

170

170

171

171

172

172

173

173

174

ประวัตผิ เู ้ ขียนวิทยานิพนธ์
ชื่อผูเ้ ขียนนิ พนธ์
ที่อยูป่ ั จจุบนั

ประวัติการศึกษา

นายพงศธรเนตรวิเชียร
4/12 ม.6 ถนนโชคชัย4 ซอย30 เขตลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
199/158 ม.3 ถนนคันคลองชลประทาน ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
-ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาภูมสิ ถาปั ตยกรรม ภาควิชา
สถาปั ตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
-บัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีภมู ทิ ศั น์ ภาควิชาภูมทิ ศั น์และอนุ รกั ษ์
สิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-ปั จจุบนั กําลังศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาการวางผังเมือง
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

