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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและความเปนมาของงานวิจัย
ปจจุบันเมืองในภูมิภาค ของประเทศไทย มีการขยายตัวอยางรวดเร็วเปนผลใหผูคนยาย
เขามาประกอบกิจกรรมและตั้งถิ่นฐานในเมืองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลจากการเพิ่มขึ้นของประชากรใน
พื้นที่เขตเมืองนั้นไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ภายในเมือง ที่เห็นไดชัด คือ ดานการ
ใชประโยชนที่ดินที่มีความเขมขนมากขึ้น ซึ่งมีผลตอสภาพแวดลอมภายในเมือง อันเปนผลกระทบ
ตอผู คนในเมื องโดยเฉพาะในด านคุณ ภาพชี วิต พื้น ที่ว างในเมื องเปน ตัว แปรที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ
สภาพแวดลอมอยางหนึ่ง เนื่องจากพื้นที่เหลานี้แทรกอยูภายในเมือง และสามารถนํามาใชเปน
พื้นที่ที่เอื้อประโยชนใหกับประชากรภายในเมืองในดานการพักผอนหยอนใจ ทําใหประชากรใน
เมืองเริ่มใหความสําคัญตอที่วางในเมืองมากขึ้น แตในทางตรงกันขาม การศึกษาถึงลักษณะและ
รายละเอียดของพื้นที่วางกลับมีคอนขางนอย ประกอบกับยังขาดการใหความสนใจจากหนวยงาน
ตางๆ ดังนั้น การศึกษาเรื่องรูปแบบและบทบาทพื้นที่วางเพื่อนําขอมูลตางๆไปเปนแนวทางในการ
พัฒนาพื้นที่วางใหสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเลือกเทศบาลนคร
พิษณุโลกซึ่งเปนเมืองหลักที่มีความสําคัญของประเทศเปนพื้นที่ศึกษาในครั้งนี้
เทศบาลนครพิษณุโลกเปนเมืองหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ที่มีความเกาแกและมี
ประวัติความเปนมาที่ยาวนาน ปจจุบันมีพื้นที่ 18.26 ตารางกิโลเมตร ประชากรในป 2550 จํานวน
78,139 คน เปน เมืองหลัก เมือ งหนึ่ง ที่มีค วามสํา คัญ ของประเทศไทยที่ มีก ารพัฒนามาอยา ง
ตอเนื่อง มีบทบาทในการเปนศูนยกลางของภาคเหนือตอนลางมาตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520 – 2524) ตอเนื่องถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530 – 2534) ทั้งนี้เพื่อเปนการกระจายความเจริญสูภูมิภาค
แผนพัฒนาดังกลาวมีผลทําใหเทศบาลนครพิษณุโลกมีการขยายตัวที่คอนขางเร็ว ซึ่งเปน
การขยายพื้นที่สิ่งปลูกสราง ( built-up area ) ออกจากเขตเทศบาลไปสูเขตขององคการบริหาร
สวนตําบลโดยรอบ ในขณะเดียวกันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเมือง เกิดการใชพื้นที่เขมขน
มากขึ้น และสงผลให พื้น ที่วางภายในเมืองลดลง เนื่องมาจากการพัฒนาดานสาธารณูป โภค
สาธารณูปการของภาครัฐ และการเปลี่ยนมือไปเปน ของเอกชนมากขึ้น โดยพื้นที่วางที่เหลือใน
เทศบาลนครพิษณุโลกในปจจุบัน มีระดับความสําคัญและความเขมขนของการเขาใชกิจกรรมที่
ตางกัน โดยเฉพาะในยานกลางเมืองซึ่งจะเกิดการใชงานพื้นที่วางที่มีความหลากหลายหลายของ
กิจกรรมและชวงเวลา แตพื้นที่วางบางแหงมีการใชประโยชนไดไมเต็มที่ ถูกปลอยปละละเลยจน
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เปน พื้นที่ลอแหลม เกิดการบุกรุกพื้น ที่วาง กอใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอมของเมือ ง และที่
สําคัญชาวเมืองไมไดประโยชนจากพื้นที่วางอยางเต็มที่
ดังนั้น การศึกษารูปแบบและบทบาทของพื้นที่วางในเทศบาลนครพิษณุโลก เปนสิ่งจําเปน
อยางยิ่งตอการพัฒนาพื้นที่วางใหเกิดประโยชนและสอดคลองกับความตองการของประชาชนใน
พื้น ที่ รวมทั้งจะเปน การสรางความรูความเขาใจ ใหผูมีสว นรับ ผิดชอบไดตระหนัก ถึงปญ หา
ดังกลาว เพื่อใหเกิดการใชพื้นที่วางในเมืองไดอยางเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 ศึ ก ษารูป แบบ และบทบาทพื้ น ที่ วางเพื่ อการสั น ทนาการในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลกที่เปนอยูในปจจุบัน
1.2.2 ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชพื้นที่วางเพื่อการสันทนาการในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก
1.2.3 เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา รูป แบบ และบทบาทพื้น ที่วาง ใหสามารถใช
ประโยชนเพื่อการสันทนาการไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา คือ เขตเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งมีขนาดพื้นที่ 18.26 ตาราง
กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอดังตอไปนี้ (แผนที่ 1.1)
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ทิศใต
ติดตอกับ
ต.บึงพระ, ต.ทาทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
ต.บานคลอง, ต.วัดจันทร อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
1.3.2 ขอบเขตเนื้อหา คือ การศึกษารูปแบบและบทบาทของพื้นที่วางเพื่อการสันทนาการ
และปจ จั ย ที่มี อิท ธิ พลตอการใชพื้น ที่ว างเพื่อการสั น ทนาการในเทศบาลนครพิ ษ ณุโ ลก เพื่ อ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบและบทบาทพื้นที่วางเพื่อการสันทนาการใหสามารถใช
ประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

3

3

4

1.4 ขั้นตอนและวิธีดําเนินการศึกษา
1.4.1 ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) ความหมายของเมือง ประเภทการใชประโยชนที่ดินภายในเมือง โครงสราง
ของเมือง เพื่อใหเขาใจนิยามและขอบเขตของพื้นที่ศึกษา
2) ความหมาย ความสํ า คั ญ และประเภทของพื้ น ที่ ว า ง เพื่ อ ให ท ราบถึ ง
ความหมาย ขอบเขตและประเภทของพื้นที่วาง
3) แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่วาง ปจจัยดานตางๆที่กําหนดสภาพ
การใชประโยชนพื้นที่วาง เพื่อใหเขาใจถึงลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่วาง
1.4.2 ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลกไดแก ประวัติความเปนมา
ในการตั้งถิ่นฐาน สภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมของพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่วางในพื้นที่ศึกษา โดย
แบงการศึกษาในรายละเอียดไดดังนี้
1) การคนควาขอมูลเอกสาร งานวิจัย แผนที่ เพื่อสรุปความเปนมาในการตั้งถิ่น
ฐาน สภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ของพื้นที่ทั่วไปรวมทั้งพื้นที่วางในเทศบาลนครพิษณุโลก
โดยรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานเทศบาลนครพิษณุโลก สํานักงานโยธิ
การและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก กรมแผนที่ทหาร หอสมุดกลางและหองสมุดสถาบันการศึกษา
ตลอดจนเวปไซตที่เกี่ยวของ โดยสรุปขอมูลในรูปแบบของการบรรยายเชิงพรรณนาโดยมีแผนที่
รูปภาพเปนสวนประกอบ
2) การลงสํารวจพื้นที่เบื้องตนเพื่อตรวจสอบสภาพปจจุบันของพื้นที่เทศบาลนคร
พิษณุโลก ตลอดจนรูปแบบการทั่วไปในการใชพื้นที่วางในชุมชน เพื่อทําการจัดกลุมเบื้องตนของ
พื้นที่วางในเทศบาลนครพิษณุโลกตามรูปแบบการใชงาน ชวงวันเวลาในการเขาใช และกลุมผูใช
1.4.3 เลือกตัวอยางกลุมพื้นที่วางเพื่อการสันทนาการที่มีลักษณะที่วางที่แตกตางกัน เพื่อ
ทําการสํารวจและทําการเก็บแบบสอบถาม ในรายละเอียด 2 ประการ ดังนี้
1) คุณลักษณะเชิงพื้นที่ของพื้นที่วาง
2) รูปแบบการใชพื้นที่วางโดยการลงสํารวจพื้นที่และทําการเก็บแบบสอบถาม
จากผูที่มาใชพื้นที่
ทั้งนี้การวิเคราะหคุณลักษณะเชิงพื้นที่ของพื้นที่วางนั้นใชวิเคราะหรวมกับ แผนที่การใช
ประโยชนที่ดิน แผนที่การใชประโยชนอาคาร แผนที่แสดงความหนาแนนของมวลอาคารและทีว่ าง
จากนั้นทําการสรุป ขอมูลดวยการบรรยายเชิงพรรณนาโดยมีแผนที่ รูปภาพประกอบเพื่อระบุ
รูปแบบของพื้นที่วางในเทศบาลนครพิษณุโลก
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สวนการทําแบบสอบถามนั้นทําเพื่อระบุรูปแบบการเขาใชพื้นที่ของคน ความหลากหลาย
ของคน การทํากิจกรรม และชวงเวลาที่ใช
ขอกําหนดในการการแจกแบบสอบถามและกลุมเปาหมาย
การแจกแบบสอบถามตามกลุ ม เป า หมายที่ เ ข า มาใช พื้ น ที่ ว า งโดยทํ า การแจก
แบบสอบถามแบบสุมแก ผูใชพื้นที่ที่ทํากิจกรรมตางๆ ในพื้นที่วาง เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมในการ
ใชพื้นที่วาง
กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูที่มาใชพื้นที่วางทํากิจกรรมตางๆ โดยใชการสุม
ตัวอยางกลุมตัวแทนแตละพื้นที่ เพื่อใหสอดคลองกับความมุงหมายในการศึกษา จึงมีขอมูลที่ทํา
การสอบถาม 2 ประเด็น คือ
- ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ที่อยู ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
- ขอมูลดานพฤติกรรมและความคิดเห็น ไดแก การเดินทางมาใชพื้นที่ ระยะเวลาในการ
เดินทาง เหตุผลในการเลือกพื้นที่วางเพื่อการประกอบกิจกรรม ประเภทของกิจกรรมที่เกิดขึ้น เวลา
ที่มาประกอบกิจกรรม ระยะเวลาที่ประกอบกิจกรรม
ในการสุมตัวอยางกลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการสุมตัวอยางพื้นที่ละ
50 ชุด โดยในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางนั้น ไดมาจาก การแบงรัศมีการใหบริการของพื้นที่วาง
แตละแหง 1 กิโลเมตร หลังจากนั้นดูวา มีชุมชนใดบางที่อยูในรัศมีการใหบริการของพื้นที่วางแตละ
แหง แลวนําจํานวนประชากรในรัศมีการใหบริการของพื้นที่วางแตละแหงมาคํานวณหาขนาดของ
ของตัวอยางจากประชากร จากสูตรของยามาเน (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ. 2546 : 141) โดยมีพื้นที่
วางที่ทําการสุมตัวอยางทั้งหมด 7 พื้นที่ดวยกัน ดังนั้นจํานวนแบบสอบถามที่ตองใชคือ 350 ชุด
1.4.4 วิเคราะหความสัมพันธของลักษณะทางดานกายภาพกับลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่วาง โดยแยกประเด็นในการวิเคราะหดังนี้
1) วิเคราะหลักษณะทางดานกายภาพของเทศบาลนครพิษณุโลก ไดแก การใช
ประโยชนที่ดิน ความหนาแนน และโครงขายในพื้นที่ วามีความสัมพันธตอรูปแบบการใชงานพื้นที่
วางเพื่อการสันทนาการอยางไร
2) วิเ คราะหลักษณะทางดานกายภาพของพื้นที่วาง ไดแก การเขาถึง ที่ตั้ง จุด
ดึงดูด เส น ทางดึงดู ด สิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภั ย ภูมิทัศน และนัน ทนาการ วา มี
ความสัมพันธตอรูปแบบการใชงานพื้นที่วางเพื่อการสันทนาการอยางไร
3) ระบุถึงแนวทางในการพัฒนาพื้นที่วางเพื่อการสันทนาการใหมีความเหมาะสม
กับลักษณะของพื้นที่และตรงกับความตองการของคนที่มาใชพื้นที่
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1.5 วิธีการที่ใชในการศึกษา
ในการศึกษาบทนี้ ทําการศึกษาโดยใชวิธีการ 3 รูปแบบหลัก ดวยกันคือ
1.5.1 การสํารวจและสังเกตการณพื้นที่ เปนวิธีการเพื่อใหไดขอมูล ลักษณะของพื้นที่วาง
แตละประเภท เชน ที่ตั้ง ขนาด ลัก ษณะพื้น ที่โดยรอบ ระบบโครงสรางของพื้น ที่ บรรยากาศ
ลักษณะกิจกรรม กลุมผูใชพื้นที่
1.5.2 การสัมภาษณ เปนวิธีการเพื่อใหได ความคิดเห็นตางๆเกี่ยวกับพื้นที่วาง ซึ่งจะใชกับ
กลุมเจาหนาที่ในเทศบาลนครพิษณุโลกที่มีความเกี่ยวของกับพื้นที่
1.5.3 การใชแบบสอบถาม เปน วิธีก ารเพื่อใหไดขอมูลเจาะลึกเกี่ยวกับ กลุมผูใ ชพื้น ที่
กิจกรรมที่เกิดขึ้น ชวงเวลาของการเกิดกิจกรรม ความคิดเห็นตางๆเกี่ยวกับพื้นที่วางของผูใชพื้นที่
1.6 แหลงที่มาของขอมูล
1.6.1 ขอมูลทุติยภูมิ รวบรวมมาจากรายงาน เอกสารตางๆ ตํารา หนังสือ วิทยานิพนธ
แผนที่ สถิติ รูปตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งแหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดแก
1) สํานักงานผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
2) เทศบาลนครพิษณุโลก
3) สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4) หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5) สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
6) เว็ปไซตตางๆ
1.6.2 ขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บรวมรวมขอมูลภาคสนาม ซึ่งใช 2 วิธีดวยกัน คือ
1) การสํารวจภาคสนามในพื้นที่เ ขตเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อเก็บขอมูลรูป แบบของ
พื้นที่วาง ประเภทของพื้นที่วาง ที่ตั้งและการกระจายตัว ขนาดของพื้นที่วาง และนําขอมูลบางสวน
มาลงแผนที่เพื่อวิเคราะหขอมูลอื่นๆตอไป
2) ใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ สัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับพื้นที่วาง ไมวาจะ
เปนผูดูแลพื้นที่วางนั้น เจาของพื้นที่ ผูมาใชบริการ ใหทราบถึงพฤติกรรมและความตองการของ
ผูคนในการใชพื้นที่วางในการประกอบกิจกรรมตางๆ เพื่อนํามาวิเคราะหถึงบทบาทของพื้นที่วาง
และเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่วางนั้นใหสอดคลองกับความตองการของคนในเทศบาลนคร
พิษณุโลก
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1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.7.1 เขาใจ ลักษณะของพื้นที่วางเพื่อการสันทนาการ
1.7.2 ผลของการศึกษาทําใหทราบแนวทางในการพัฒนาพื้นที่วางเพื่อการสันทนาการใน
เมือง เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับความตองการของประชาชน
1.7.3 เปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลไปประกอบการวางแผนในการ
พัฒนาเมืองตอไป
1.8 นิยามศัพทเฉพาะ
พื้นที่วาง (open space) เปนพื้นที่ภายนอกอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตางๆ และมีการใช
ประโยชนเพื่อกิจกรรมสาธารณะ ทั้งนี้เนนการใชประโยชนเพื่อการนันทนาการเปนสําคัญ ไมได
คํานึงถึงกรรมสิทธิ์ที่ดิน พื้นที่วางอาจเปนพื้นที่ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือเปนพื้นที่ที่มนุษยสราง
ขึ้น
รูปแบบของที่วาง (pattern of space) เปนลักษณะเฉพาะทางกายภาพของที่วาง ไดแก
รูปรางของพื้นที่ ตําแหนงที่ตั้ง ลักษณะสวนประกอบภายใน
บทบาทของที่วาง (role of space) คือลักษณะหนาที่หรือการใหประโยชนของที่วาง ไดแก
การรองรับกิจกรรมในลักษณะตางๆ
การสันทนาการ (Recreation) เปนกิจกรรม (Activities) ตางๆ ที่บุคคลเขารวมในชวงเวลา
วาง โดยไมมีก ารบังคับ หรือเขารวมดวยความสมัครใจ มีผลกอใหเกิดการพัฒนาอารมณสุข
สนุกสนานหรือความสุขสงบ
เทศบาลนคร (city municipal) เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับเมืองขนาดใหญที่มี
ประชากรตั้งแต 50,000 คนขึ้น ไป และมีรายไดพอเพียงตอการใหบริการสาธารณะตามหนาที่ที่
กฎหมายบัญญัติไว

บทที่ 2
ทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในบทนี้เปนการศึกษาทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาสรางเปนกรอบ
แนวความคิดในการศึกษา ซึ่งสามารถแบงออกไดเปนประเด็นหลัก ไดแก
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับประเภทและลักษณะพื้นที่วาง
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการสันทนาการ
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับพื้นที่วางเพื่อการสันทนาการสําหรับชุมชนเมือง
2.4 กรอบแนวความคิดในการศึกษา
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับพื้นที่วาง
2.1.1 ความหมายของพื้นที่วาง (Open space)
ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของ พื้นที่วาง ไวดังนี้
ขวัญสรวง อติโพธิ (2547) (อางถึงใน สุภาดา ศรีสารคาม, 2550) ไดกลาวถึงความหมาย
ของพื้นที่วางไววา พื้นที่วางเปนสถานที่ภายนอกอาคารที่คนในเมืองหรือในชุมชนมารวมกันอยู
เพื่อพบปะกันทางสังคม วัฒนธรรม ซึ่งในวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยจัดไดวา เปนเสมือนศูนยกลาง
ในการดําเนินชีวิต โดยใชพื้นที่และอาคารที่เปนสาธารณะ เชน วัด โรงเรียน ศาลาประชาคม เปน
ที่มาพบปะพูดคุย หรือพักผอนในการดําเนินชีวิตประจําวัน พื้นที่วางอาจเปนศูนยรวมของการจัด
กิจกรรมหลายๆอยางของชุมชน รวมถึงกิจกรรมที่จะกอใหเกิดการสรางรายไดใหกับทองถิ่นและ
ชุมชนก็เปนได
พื้นที่วาง ในความหมายของ Project for Public Space, 2000 (อางถึงใน สุภาดา ศรีสาร
คาม, 2550) หมายความถึง สภาพแวดลอมกลางแจงที่ถูกออกแบบขึ้น โดยมีจุดประสงคเพื่อชวย
ลดบรรยากาศที่วุนวายจากการดําเนินชีวิตในสังคมเมืองใหญ โดยสวนมากมักเปนสถานที่รมรื่น
และเปนสถานที่ที่คนในชุมชน วัฒนธรรม และกิจกรรมเชิงประเพณีไดหลอมรวมเปนหนึ่งเดียว เปน
พื้นที่เอกลักษณของทองถิ่น หรือชุมชนนั้นๆไดเปดเผยออกมา พื้นที่วางเปดโอกาสใหคนในชุมชนมี
โอกาสไดใชเวลาและมีประสบการณรวมกัน นอกจากนั้นยังมีสวนทําใหสภาพเศรษฐกิจในทองถิ่น
เกิด สภาพคลอง และเพิ่มมู ลค าในแงข องการใชป ระโยชนที่ ดิน ของเมือ งแต ละแหง ใหสู งขึ้ น
บอยครั้งที่พื้นที่วางเหลานี้มีสวนชวยบรรเทาความเครงเครียดจากการใชเวลาในยานพาหนะเปน
เวลานานเชนรถยนต หรือรถประจําทาง โดยไดเปดโอกาสใหคนเขามาสัมผัสกับสภาพธรรมชาติ
บางเปนบางคราว สีเขียวของตนไม พืชพรรณที่ปลูกอยูในเมืองจะชวยใหเกิดความประทับใจ และ
เต็มใจที่จะชวยกันดูแลรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
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พื้ น ที่ ว า ง ในความหมายของกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง กระทรวงมหาดไทย ได
หมายความถึงที่วางตางๆที่มิไดปกคลุมดวยอาคาร เปนที่ซึ่งสามารถใชประโยชนใหเปนธรรมชาติ
ของรัฐ หรือเปนบริเวณที่สามารถทําใหเกิดความงดงามในการมองได ไดแก สวนสาธารณะ สวน
เด็กเลน พื้นที่ในโรงเรียนมัธยม โรงพยาบาล และสถาบันตางๆที่มีพื้นที่ดินกวางขวาง สวนหยอม
และสวนเด็กเลนขนาดเล็ก รวมทั้งที่ดินในบานพักอาศัยที่มีรั้วหรือกําแพงลอมรอบ แตอยางไรก็ดี ที่
ว า งที่ จ ะเป น ประโยชน ใ นการพั ก ผ อ น ควรจะให ป ระชาชนได เ ข า ไปใช ส อยได ซึ่ ง ได แ ก
สวนสาธารณะหรือสนามเด็กเลน เปนตน
จากที่ก ลาวมาขางตนสามารถสรุป ความหมายของพื้น ที่วางไดวา เป น พื้น ที่ภายนอก
อาคาร หรือสิ่งปลูก สรางตางๆ และมีก ารใชป ระโยชนเ พื่อกิจ กรรมสาธารณะ ทั้งนี้เ นน การใช
ประโยชนเพื่อการนันทนาการเปนสําคัญ ไมไดคํานึงถึงกรรมสิทธิ์ที่ดิน พื้นที่วางอาจเปนพื้นที่ที่
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือเปนพื้นที่ที่มนุษยสรางขึ้น
2.1.2 ประเภทของพื้นที่วาง
1) พื้นที่วางแบงประเภทตามความสําคัญในระดับเมือง
- พื้น ที่วางสวนตัว เปนพื้น ที่ที่ถูก ครอบครองโดยกลุมหรือบุคคล เปน พื้น ที่ที่มีกําหนด
ขอบเขตแนชัด
- พื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชน เปนพื้นที่วางที่มีการยึดใชภายในชุมชน โดยอาจแทรก
ตัวอยูในพื้นที่ตางๆ โดยคนในชุมชนใชประโยชนเพื่อทํากิจกรรมตางๆรวมกันอยางสม่ําเสมอ ตาม
ชวงวันและเวลาตางๆ หรือเปนที่วางที่เวนไวเพื่อใหเกิดการใชประโยชนเปนสาธารณะสําหรับชุมชน
เชน ทางเทาริมถนนภายในชุมชน สวนสาธารณะ ตลาดนัด ลานกีฬา ลานเด็กเลน ลานวัด ลาน
โรงเรียน ที่มีการใชงานเปนลานเอนกประสงคของชุมชนเพื่อทํากิจกรรมตางๆ ทั้งนี้ผูคนที่ใชพื้นที่
วางระดับชุมชนมีแนวโนมวาจะรูจัก หรือมีความสัมพันธ ทางสังคมตอกันในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง แตก็อาจพบคนแปลกหนาจากตางถิ่น ตางพื้นที่เขามาในพื้นที่ได แตมักเป นจํานวนนอยกวา
คนในชุมชนเอง
- พื้นที่วางสาธารณะระดับเมือง เปนพื้นที่ที่มีการยึดใชในระดับเมือง เพื่อรองรับกิจกรรม
สาธารณะของคนหลากหลายประเภทภายในเมืองรวมกัน หรือเปนที่วางที่เวนไวเพื่อใหเกิดการใช
ประโยชนเ ปน สาธารณะสําหรับ เมือ ง เชน ทางเทาริม ถนนสายหลั ก ถนนคนเดิน ขนาดใหญ
สวนสาธารณะระดับเมือง ตลาด ลานหนาสถานที่ราชการ สนามกีฬา สนามเด็กเลน สถานที่
พักผอนหยอนใจในเมือง ที่มีการใชงานเปนพื้นที่เอนกประสงคของคนหลากหลายประเภทภายใน
เมือง เพื่อทํากิจกรรมตางๆ ทั้งนี้ในพื้นที่วางในพื้นที่วางสาธารณะระดับเมือง จะพบคนหลากหลาย
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ประเภท หลากหลายวัตถุประสงค ผูเขาใชพื้นที่อาจไมจําเปนตองรูจัก หรือมีความสัมพันธกันทาง
สังคม แตมักเปนการรวมตัวกันของคนในชั่วขณะหนึ่งเพียงสั้นๆ
2) พื้นที่วางแบงตามกิจกรรมการใชงาน
- พื้นที่วางเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยใชเปนสถานที่ เพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนทาง
ธุรกิจการคา การผลิตหรือเก็บสินคา อาจมีมากกวาหนึ่งแหงภายในเมือง ยาน ชุมชน โดยแตละ
แหงเปนสถานที่เฉพาะสินคาแตละประเภทและธุรกิจ
- พื้น ที่วางเพื่อกิจกรรมทางสังคม เปน สถานที่รองรับการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ ถายทอด
กระจายขาว ที่ผูคนจะมาพบปะ เยี่ยมเยือนใหขาวสารกัน ทํากิจกรรมโดยคนที่มีความสนใจ
เหมือนกัน เชน ลานชุมชน เปนตน นอกจากกิจกรรมที่สงเสริมการปฏิสัมพันธแลว กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับความเคารพ ศรัทธา เชน การประกอบพิธี การบูชา การสวดมนต ก็เปนกิจกรรมทาง
สังคมเชนกัน โดยพื้นที่ดังกลาวมักจะเปนทางเขาบริเวณดานหนาอาคารสาธารณะ หรืออาคารศา
สนสถาน เชน ลานหนาวัด ลานหนาโรงเรียน หรืออาคารทางราชการ เปนตน
- พื้นที่วางเพื่อกิจกรรมสันทนาการและสุนทรียภาพ เพื่อการพักผอน เลนกีฬา หรือเพื่อ
ตอบรับสุนทรียภาพเพื่อผลดานการมองเห็ น เพื่อความงาม ประดับประดาเมือง สงเสริมคุณคา
ความสําคัญ หรือเอกลัก ษณของอาคารที่มีความสําคัญ นอกจากนี้บางครั้งยังเปนสถานที่เพื่อ
กระจายคนจํ า นวนมากออกมาจากอาคารขนาดใหญ ซึ่ ง เป น ผลที่ ต อ เนื่ อ งมาจากตั ว
สถาปตยกรรม
3) พื้นที่วางแบงตามลักษณะของประโยชนใชสอย
- Open Green ที่เวนวางที่เปนสีเขียวหรือไมจําเปนตองเปนสีเขียวก็ไดแตเปนที่เวนวางที่
ใหญพอสมควร ไดแก สวนสาธารณะ ที่พักผอนหยอนใจ แนวสีเขีย วของเมือง (Green Belts)
สนามกีฬา สนามเด็กเลน ฯลฯ
- Corridor Space ที่เวนวางสําหรับการสัญจร ถนนหนทาง ทางเดิน คลอง ฯลฯ
จากผังเมืองรวมของ Santa Clara Country ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสวนที่เกี่ยวกับ
แผนพัฒนาสวนสาธารณะ ที่พักผอนหยอนใจ และที่เวนวางนั้น ไดจัดประเภทที่เวนวางในเขตเมือง
ไว ดังนี้
1. บริเวณที่เปนแหลงเกษตรกรรม (Agriculture open space)
2. บริเ วณที่วางทั่วไป ซึ่งเกิดจากการพัฒนาเมือง และมีประโยชนใชสอย (Functional
open space) เชน
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2.1) ที่วางในสถาบันการศึกษา และสถาบันวัฒนธรรม (Cultural and Education
Open Space) ไดแก
ที่วางในโรงเรียน
ที่วางในมหาวิทยาลัย
ที่วางในวัด
ที่วางในพิพิธภัณฑ
ที่วางในสถานที่ราชการตางๆ
2.2) ที่วางบริเวณสาธารณูปการตางๆ (Public Facilities)
ที่วางในโรงพยาบาล
ที่วางในสถานีรถไฟ
ที่วางในถนน
ที่วางในทาน้ํา
ที่วางในสนามบิน
3. สวนสาธารณะและบริเวณพักผอนหยอนใจ (Park and Recreation)
สวนสาธารณะ
สวนสัตว
สนามเด็กเลน
สนามกีฬา
2.1.3 ความสําคัญของพื้นที่วาง
Tunnard และ Pushkarev (1963) ไดกลาวถึงความสําคัญของพื้นที่วางในชุมชนเมืองวา
จะสงผลกระทบตอกิจกรรมตางๆ แมวาจะเปน ขบวนการผลิตและแรงงาน ระบบปองกันและรักษา
ความสงบความสงบ การตกแตงประดับประดาสภาพแวดลอม ตลอดจนถึงการพักผอนหยอนใจ
ซึ่งความสําคัญและประโยชนใชสอยของพื้นที่วางในชุมชนเมือง สามารถจําแนกได ดังนี้
- เปนแหลงสันทนาการและสถานที่พักผอนหยอนใจ ทั้งแบบเงียบสงบและการเลนกีฬา
- เปนสถานที่สรางความสัมพันธของคนในชุมชน เปนจุดที่มีการสื่อสารถายทอดกระจาย
ขาว เปนสถานที่ผูคนในชุมชนมาพบปะหรือเยี่ยมเยียนใหขาวสารกัน
- เปนสถานที่เพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนการผลิตสินคา สถานที่รับฝากและเปนบริเวณเพื่อ
ธุรกิจ ในเมืองหรือชุมชนบางแหงอาจไมมีที่วางเฉพาะเพื่อการคาขาย จึงใชพื้น ที่สาธารณะอื่นๆ
ไดแก ถนน ทางเทา สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน ฯลฯ มาเปนบริเวณตลาดแทน
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2.1.4 ลักษณะของพื้นที่วางที่เอื้อประโยชนตอชุมชนเมือง
1) ลักษณะทางดานกายภาพ
พื้นที่วางตองมีการเชื่อมโยงกับเนื้อเมืองเปนอยางดี มีการเชื่อมโยงกับเสนทางเทา Whyte
(1980) กลาววาพื้นที่วางของยานที่ดีควรตั้งอยูในเขตอิท ธิพลขั้นแรก ของบริเวณยานที่มีความ
หลากหลาย และความหนาแนนของการใชที่ดินในระดับสูง หรือใชระยะเวลาการเดิน 5 นาที
พื้นที่วางตองใหความรูสึกปลอดภัยตอการใชงานดวย เชน ในพื้นที่ควรมีไฟใหแสงสวางใน
ตอนกลางคืน หรือมีพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย ตองไปเปนพื้นที่ที่เปนจุดอับ และพื้นที่ตอง
สามารถมองเห็นจากบริเวณโดยรอบที่มีคนอื่นๆอยูดวย นอกจากนี้ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆที่เหมาะสม เชน มานั่ง ถังขยะ ตูโทรศัพท เปนตน การมีบรรยากาศที่เอื้อตอกิจกรรมการ
พักผอนหยอนใจ พื้นที่ปลอดภัยจากยวดยานพาหนะ
ลัก ษณะของพื้ น ที่ ว างที่ มี ค วามเป น เอกลั ก ษณ ก็เ ป น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ดึ ง ดูด ให ค นเข า ไปใช
ประโยชนพื้นที่
ดังนั้นลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางที่เอื้อประโยชนตอชุมชนเมือง ควรเชื่อมถึงกันได
งาย ใหความรูสึกปลอดภัยตอการเขาใชงาน มีสิ่งอํานวยความสะดวก และมีสิ่งดึงดูดใจในการเขา
ใชพื้นที่
2) ลักษณะทางดานเศรษฐกิจ
พื้น ที่วางที่เ อื้อประโยชนตอชุมชนเมืองนั้นควรมีกิจ กรรมการคาที่มีความหลากหลาย
ดึงดูดคนหลายกลุมหลายระดับ หลายชวงเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการใชที่ดินโดยรอบพื้นที่วางวามีการ
ใชที่ดินที่เอื้อตอการเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางไร เชน บริเวณชุมชนที่มีการกระจุกตัวของ
อาคารสํานักงาน จะมีผลทําใหชุมชนเปนศูนยกลางในดานอื่นๆ เชน ในดานการคา การบริการ อัน
จะสงผลใหพื้นที่วางในพื้น ที่มีนอยและมีขนาดเล็ก การใชป ระโยชนนอกจากการเดิน สัญจรไป
มาแลว สวนใหญจะเปนการพักผอนหยอนใจและการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการคาและ
การบริการเปนสําคัญ
3) ลักษณะทางดานสังคม
พื้นที่วางที่เอื้อประโยชนตอชุมชนเมือง ควรมีความหลากหลายของกลุมคนที่เขาไปใชพื้นที่
วาง กลาวคือ มีความหลากหลายของกลุมผูใช เชื้อชาติวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา เปนตน
2.1.5 กิจกรรมในพื้นที่วาง
Gehl (1994: 11-14) (อางถึงในเอกสารประกอบการสอนวิชาฟนฟูเมือง, 2550) ไดจําแนก
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่วางของเมืองไวเปนประเภทหลักๆ ดังนี้
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1. กิจกรรมจําเปน (Necessary Activities) หมายถึง กิจกรรมที่มีความจําเปนตอการ
ดําเนินกิจวัตรประจําวันของคน เปนกิจกรรมของคนที่ไมมีทางเลือกในการเขาใชประโยชนในพื้นที่
ไดแก กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเดินเปนหลัก เชน การเดินไปโรงเรียน หรือไปทํางาน รอรถประจําทาง
ซื้อของ เปนตน
2. กิจ กรรมทางเลือ ก หรือกิจ กรรมพัก ผอนหยอนใจ (“Optional” or Recreational
Activities) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความตองการของคนที่จะทํา และเปนกิจกรรมที่คนตัดสินใจ
แลวแตชวงเวลาและสถานที่อํานวยดวย โดยเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพักผอนหยอนใจเปน
หลัก เชน การเดินเลน เปนตน
3. กิจกรรมผลลัพธ หรือกิจกรรมทางสังคม (“Resultant” or Social Activities) กิจกรรมที่
เกิดขึ้นตอเนื่องจากกิจกรรมทั้งสองขางตน คือ ตองอาศัยการที่มีคนอยูในพื้นที่โลงนั้นเสียกอน อัน
ไดแก การละเลน การทักทาย การสนทนา รวมไปถึงการปฏิสัมพันธทางออม เชนการดูหรือฟงคน
อื่นๆ ที่อยูในบริเวณเดียวกัน
ทั้งนี้ Gehl (1987: 16) สรุปวาการใชประโยชนพื้นที่วางนี้ ไมใชการเดินเทา หรือกิจกรรม
พักผอนหยอนใจ หรือกิจกรรมทางสังคมอยางใดอยางหนึ่ง แตเปนการผสมผสานของกิจ กรรม
ประเภทตางๆเหลานี้ในรูปแบบที่หลากหลาย
นอกจากนี้กิจกรรมทางสังคมจะมีลักษณะที่แตกตางไปตามบริบทของพื้นที่ กลาวคือ ใน
พื้นที่ศูนยกลางเมืองนั้น กิจกรรมที่เกิดขึ้นจะเปนการปฏิสัมพันธทางออม (Passive contact) เปน
สําคัญ ทั้งนี้ในการปฏิสัมพันธในลักษณะนี้ แมจะเปนเพียงผิวเผินแตก็สามารถเปนสาเหตุทําให
เกิดการปฏิสัมพันธในรูปแบบที่ลึกซึ้งได ขณะที่ในพื้นที่ที่มีประชากรจํากัดและมีภูมิหลังหรือความ
สนใจรวมกัน เชน บริเวณละแวกบานพักอาศัย หรือละแวกที่ทํางาน ผูคนสวนใหญจะพบเห็นกัน
เปนประจํา หรืออาจจะรูจัก กัน การปฏิสัมพันธจึงมักจะลึกซึ้งมากกวา นอกจากนี้ กิจ กรรมทาง
สังคมยังหมายถึงการรวมกลุมกันของประชากรจํานวนมาก เพื่อประกอบพิธีกรรม งานประเพณี
งานเฉลิมฉลอง และงานรื่นเริงตางๆอีกดวย
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการสันทนาการ
2.2.1 ความหมายของการสันทนาการ
ในป จ จุ บั น คํ า ว า “สั น ทนาการ” ใช ค วามหมายเดี ย วกั บ คํ า ว า “นั น ทนาการ” ซึ่ ง
ความหมายตามพจนานุก รม ฉบับ ราชบัณ ฑิตยสถาน พ.ศ.2525 นั้น นัน ทนาการ หมายถึ ง
กิจกรรมที่ทําตามสมัครใจในยามวางเพื่อใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและผอนคลายความ
ตึงเครียด
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นอกจากนี้ยังไดมีนักวิชาการไดใหความหมายของนันทนาการไวหลากหลาย ซึ่งสามารถ
สรุปไดดังนี้
นันทนาการ หมายถึง กิจกรรม (Activities) ตางๆ ที่บุคคลเขารวมในชวงเวลาวาง โดยไมมี
การบังคับหรือเขารวมดวยความสมัครใจ มีผลกอใหเกิดการพัฒนาอารมณสุข สนุกสนานหรือ
ความสุขสงบ และกิจ กรรมนั้นๆ จะตองเปนกิจกรรมที่สังคมยอมรับ ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีความ
หลากหลาย เชน กิจกรรมศิลปหัตกรรม การอาน-เขียน กิจกรรมอาสาสมัคร ศิลปวัฒนธรรม งาน
อดิเรก เกม กีฬา การละคร ดนตรี กิจกรรมเขาจังหวะ และนันทนาการกลางแจงนอกเมือง
นันทนาการ เปนสถาบันทางสังคมหรือแหลงศูนยก ลางของสังคม เพื่อใหบุคคล หรือ
สมาชิกเขารวมกิจกรรมนั นทนาการแลวกอใหเกิดความเจริญงอกงามทางรางกายและพัฒนา
ทางดานอารมณ จิตใจ และสังคม ซึ่งโดยปกติรัฐมีหนาที่จัดแหลงนันทนาการในรูปแบบตางๆ เชน
สวนสาธารณะในเมือ ง สวนหย อม ศู น ยเ ยาวชน หอ งสมุด สําหรับ ประชาชน ดนตรีสํ าหรั บ
ประชาชน วนอุทยาน และอุทยานแหงชาติ
โดยกิจกรรมนันทนาการจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้
1. เปนกิจกรรม (Activity) กลาวคือ เปนการกระทําดวยการเคลื่อนไหวของอวัยวะตาง ๆ
ของรางกายหรือเปลี่ย นแปลงอิริย าบถที่มีป ฏิกิริยาตอสิ่งแวดลอม เชน การวิ่งออกกําลังกาย
การเดินออกกําลังกาย การเลนกีฬา ดูโทรทัศน ฟงวิทยุ ฯลฯ ไมหมายถึงการนอนหลับ แตตองเปน
การเคลื่อนไหวและมีผลตอการเรียนรูและประสบการณของชีวิตของคนเราดวย
2. กระทําในเวลาวาง (Leisure time) ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการนั้นบุคคลตองเขา
รวมในเวลาวางเทานั้น เวลาวาง หมายถึง เวลาที่บุคคลเปนอิสระจากการหาเลี้ยงชีพ และเปนเวลา
ที่เหลือจากการนอนและการประกอบกิจวัตรประจําวัน เชน อาบน้ํา แปรงฟน แตงตัวเปนตน
3. ความสมัครใจ (Voluntary) เปนการเขารวมกิจกรรมนั้น ๆ ตองเปนไปโดยความสมัครใจ
4. ความสนุกสนานและความสมัครใจ (Satisfaction) กิจกรรมนั้นตองกอใหเกิดความพึง
พอใจเพลิดเพลินสนุกสนานในทันทีและเกิดความพอใจทั้งปจจุบันและอนาคต
5. การสรางสรรค (Constructive) กิจกรรมนั้นจะตองมีคุณคาและประโยชนตอตนเองและ
สังคมโดยสวนรวม รวมทั้งไมเปนอบายมุขหรือเหตุแหงความเสื่อมเสียทั้งหลาย
6.ไมเปนกิจกรรมสําหรับเลี้ยงชีพหรือเปนอาชีพ (Non - resurvival) เชน การเลนกีฬาเพื่อ
ความสนุ ก สนาน และเป น การออกกํ า ลั ง กายโดยไม ต อ งการเงิ น ตอบแทนถื อ เป น กิ จ กรรม
นันทนาการ
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2.2.2 ความสําคัญและความจําเปนของนันทนาการ
ในภาวะสังคมปจจุบัน นันทนาการมีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตมากขึ้น ทุก
ขณะ สรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้
1. ความสําคัญตอตัวเราเอง คนทุกคนหากไดแสดงออก ไดพูดจา ไดรองเพลง ไดออก
กําลังกาย ไดพักผอน ไดพักผอนหยอนใจกับธรรมชาติ ฯลฯ จะมีความสุข มีความสนุก สนาน
อารมณแจมใส ไมเครียด สุขภาพก็จะดีพรอมที่จะประกอบกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีคุณภาพ
กิจกรรมเหลานั้นเปนองคประกอบของนันทนาการทั้งสิ้น และเปนองคประกอบตามธรรมชาติของ
มนุษยนั่นเอง เพราะอยูในตัวเรามาตั้งแตเกิดแลว เพียงแตเรามิไดประมวลไวเปนหมวดหมู เปน
ลําดับ และไมดึงออกมาใชใหเปนประโยชนเอง หากจะกลาววา "เมื่อเกิดเปนคนแลวไมมีใครไมมี
นันทนาการในหัวใจ" ก็ยอมไมผิด
2. ความสําคัญตอระบบสังคม สังคมเกิดจากการรวมตัวของบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป หรือ
การประกอบกิจกรรมตาง ๆ ตองอาศัยคนกระทําใหมีการเคลื่อนไหวไปมา ดวยการผูกพันโยงใย
ตอเนื่องเปนโครงสรางตั้งแตเล็ก เชน ในครอบครัว ในหมูเพื่อนฝูง จนกระทั่งโตเปนระดับองคกร ซึ่ง
ที่ใดมีองคกรที่มีโครงสรางซับซอนแนนหนาก็ยอมจะมีปญหาตามมามากมาย โดยเฉพาะปญหา
อัน เนื่องมาจากจิตใจ เชน จิตใจเปนพิษเพราะเกิดมลภาวะทางจิต (Mind Pollution) ทําให
ศักยภาพการทํางานลดลงอยางรวดเร็ว คนในองคกรขาดคุณภาพ มีปญหาการขัดแยง อาจสงผล
ใหเ กิดปญ หาอื่น ๆ ในสังคมตามมา เชน อากาศเปนพิษ น้ําเปนพิษ สูญ เสียผลผลิต ปญหา
อาชญากรรม เปนตน ทั้งหมดเหลานี้เกิดจากการกระทําของมนุษยทั้งสิ้น ผลกระทบที่ตามมาคือ
โครงสรางของสังคมและพฤติกรรมสังคมเบี่ยงเบนทันที ความสุขและการมีสุขภาพดีทั้งสวนบุคคล
สวนรวม และสภาพแวดลอมทางสังคมนั้นเกิดไดจากการกระทํากิจกรรมทางนันทนาการ เพราะ
การมีสุขภาพจิตดีจะมีความสัมพันธกันโดยตรงกับความสามารถและเจตจํานงคของการเขารวม
กิจกรรม (Bucher. 1974)
ดังนั้นสังคมจะเปนสุข สงางามและพัฒนาไดอยางตอเนื่องสวยงาม ก็ดวยผลจากการมี
กิจกรรมนันทนาการทั้งสิ้น ซึ่งกิจกรรมนันทนาการนั้นมีมากมาย เชน การออกกําลังกาย การเลน
กีฬาเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกมตาง ๆ ดนตรี (เลนหรือฟง) รองเพลง ฟงเพลง ฟงวิทยุ ดู
ทีวี ดูภาพยนตร ทํางานอดิเรก รวมสังสรรค รวมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรม ทัศนศึกษา
ทองเที่ยว เขาคายแรมคืน อานหนังสือเพื่อความเพลิดเพลิน เปนตน
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2.2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการพักผอนหยอนใจของมนุษย
Ott Ronney (1945) ไดแบงการใชเวลาของมนุษยเพื่อวัตถุประสงค 3 ประการออกเปน
ชวงเวลาดังนี้ คือ
1) ความตองการทางดานรา งกาย ไดแก การรับ ประทานอาหาร เปน ตน จะใชเ วลา
ประมาณ 10 ชั่วโมง
2) ความตองการทางดานเศรษฐกิจ ไดแก การทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพ จะใชเวลาประมาณ
9 ชั่วโมง
3) ความตองการทางดานการพักผอนหยอนใจ จะมีเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง
จะเห็นไดวา จากการแบงเวลาที่มนุษยใชในวันหนึ่งๆ และจากลักษณะกิจกรรมที่มนุษย
ประกอบขึ้น การพักผอนหยอนใจเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญโดยจะใชเวลาประมาณ 1 ใน 3 ของ
เวลาทั้งหมดในแตละวัน โดยที่กิจกรรมตางๆ ก็จะมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป การแบงประเภท
ของกิจกรรมการพักผอนหยอนใจนั้นไดมีการแบงไวเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
1) Passive recreation เปนการนันทนาการที่ไมตองออกแรง ออกกําลังกาย แตเปนไปใน
ลักษณะความสงบเพื่อผอนคลายความเหน็ดเหนื่อย ไดแก
- การชื่นชมกับธรรมชาติ ภูมิทัศนของเมือง
- การไดใกลชิดกับธรรมชาติ ไดยินเสียงธรรมชาติ เชน เสียงน้ําตก นกรองใบไมไหว
- การฟงดนตรีในที่สาธารณะ
- การนั่งเลนในสวนสาธารณะ
- การชมสัตวในสวนสัตว
2) Active recreation เปนการนันทนาการที่ตองออกแรงหรือเปนการออกกําลังกาย ไดแก
การเดิน การขี่จักรยาน การเลนเรือ การเลนกีฬา การวิ่งออกกําลังกาย เปนตน
หรือการแบงประเภทของการพักผอนตามผูดําเนินการ
1) ประเภทที่ เ อกชนจั ด เพื่ อ หวั ง ผลกํ า ไร เช น โรงภาพยนตร ภั ต ตาคาร สวนสนุ ก
ศูนยการคา สถานเริงรมย อื่นๆ
2) ประเภทที่รัฐจัดเพื่อบริการ เชน สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน คีตศาลา เปนตน
จากความตองการของมนุษยในการพักผอนหยอนใจนี้ กอใหเกิดการใชพื้นที่ในเขตเมือง
โดยเฉพาะการใชพื้นที่วางในชุมชนเมือง ที่วางรูปแบบตางๆถูกใชเพื่อรองรับกิจกรรมตางๆอยาง
เต็มที่ สวนสาธารณะ สวนหยอม ลานเอนกประสงค หรือแมแตที่วางริ มถนนหรือทางเทาก็ถูก
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นํามาใชประโยชนกันอยางเต็มที่ ซึ่งเปนการแสดงใหเ ห็นถึงบทบาทที่สําคัญของที่วางในชุมชน
เมืองตอการสันทนาการของเมือง
2.2.4 ความสําคัญของสถานที่นันทนาการ
ในเขตเมืองนั้นการพักผอนหยอนใจมีความสําคัญมาก ทั้งนี้เพราะแบบแผนชีวิตของคนใน
เมืองนั้น ตองรีบเรงแขงกับเวลาเพื่อประกอบอาชีพสําหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัว ลักษณะและ
ความนิยมในกิจกรรมการพักผอนหยอนใจของประชาชนในแตละสังคม หรือแตละยาน ยอมมี
ความแตกตางกับตามวัย ระดับการศึกษา ระดับรายได ตามวัฒนธรรมแตละเชื้อชาติ ตลอดจน
ความนิยม สิ่งเหลานี้มีผลโดยตรงตอการใชเนื้อที่และอุปกรณ
การวางแผนดานสันทนาการจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ถึงแมในปจจุบันฐานะเศรษฐกิจ
ของประชาชนยังอยูในเกณฑต่ํา ทําใหไมมีเวลาสําหรับพักผอนหยอนใจ ทําใหดูเหมือนวาไมมี
ความจําเปนในการจัดที่พักผอนหยอนใจใหแกประชาชน ประสบการณของตางประเทศที่ไดแสดง
ใหเห็นโดยชัดแจงแลววา เวลาวางของประชากรจะเพิ่มขึ้นตามรายได ดังนั้นหากรัฐบาลมีความ
มุงมั่นที่จ ะยกระดับรายไดของประชาชนใหสูงขึ้น ก็ควรที่จะดําเนินการวางแผนสันทนาการไป
พรอมกัน
และเมื่อพิจารณาถึงการใชที่ดินในเขตเมืองแลว จะเห็นไดวามีการแบงการใชที่ดินออกเปน
ประเภทตางๆ ตามวัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไป ซึ่งกลาวได ดังนี้
Stuart F. Choprin Jr. (1957) ไดแบงพื้นที่ในเมืองออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ
1. ที่ทํางาน ประกอบดวยพื้นที่บางสวนของเมืองที่เปนโรงงานอุตสาหกรรม ที่ทําการคา
บริการ ศูนยราชการ เปนตน
2. ที่อยูอาศัย ประกอบดวยบานเรือนที่เปนที่อยูอาศัย รวมทั้งสาธารณูปการของชุมชน
ไดแก รานคาของชุมชน สนามเด็กเลน สวนสาธารณะของทองถิ่น โรงเรียนชั้นประถมศึกษา เปน
ตน
3. ที่ใชเวลาวาง ประกอบดวยพิพิธภัณฑ หองสมุด สนามกีฬา สวนสาธารณะขนาดใหญ
สนามกอลฟ และบริเวณที่เปนสถานที่อนุรักษธรรมชาติ เปนตน
นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาถึงการแบงประเภทของการใชที่ดินโดย William I. Goodman
พบวาแบงเปน 8 ประเภทใหญๆ คือ
1. ที่อยูอาศัย (Residential)
2. โรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing)
3. การคมนาคมขนสงและสาธารณูป โภค (Communication, Transportation and
Utilities)
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4. การคา (Trade)
5. การบริการ (Service)
6. การบัน เทิง วัฒนธรรมและการพัก ผอ นหย อนใจ (Entertainment Culture and
Recreational)
7. การเกษตรกรรม (Resource Production and Extraction)
8. ที่ดินซึ่งยังไมไดพัฒนาและแหลงน้ํา (Undevelope Land and Water Areas)
สํานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทยไดแบงการใชที่ดินในการวางและจัดทําผังเมืองรวมของ
พื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศโดยแบงออกเปน 13 ประเภท ดังนี้คือ
1. คลังสินคา
2. สถานที่ราชการ
3. บานพักอาศัย
4. บานรวมกันหนาแนน
5. รานคาทั่วไป
6. ประปา ไฟฟา โทรศัพท
7. ศาสนาสถาน
8. สถานศึกษา
9. โรงงานอุตสาหกรรม
10. เลี้ยงสัตว
11. สวนสาธารณะ
12. สลัม
13. ที่วาง ทุงนา สวน
จะเห็นไดวาการใชที่ดินในเขตเมืองนั้น ไดกําหนดพื้นที่สําหรับการสันทนาการไวในรูปแบบ
ของสวนสาธารณะ และเมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แลวในเรื่องของ
การวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะจะเห็นไดวา
ในผังเมืองรวมนั้น มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดสวนหนึ่งไววา ผัง
เมืองรวมประกอบดวยรายการตางๆดังนี้คือ
แผนผังซึ่งทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ พรอมดวยขอกําหนด โดยมีสาระสําคัญทุก
ประการหรือบางประการดังตอไปนี้
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แผนผังแสดงที่โลง
สวนในผังเมืองเฉพาะ มาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวเชนกัน ไดกําหนดสวนหนึ่ง
ไววา ผังเมืองเฉพาะประกอบดวยรายการตางๆ ดังนี้คือ
แผนผั ง เมื อ งหรื อ แผนผั ง บริ เ วณซึ่ ง ทํ า ขึ้ น เป น ฉบั บ เดี ย วกั น หรื อ หลายฉบั บ โดยมี
สาระสําคัญทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้
แผนผังแสดงที่โลง
แผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม
สถาปตยกรรม ประวัตศิ าสตรหรือโบราณคดีที่จะพึงสงเสริมหรือบูรณะ
แผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคาในทาง
ธรรมชาติ รวมทั้งตนไมเดี่ยวหรือตนไมหมูที่จะพึงสงเสริมหรือบํารุงรักษา
การกําหนดพื้นที่ทางดานสันทนาการดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการสันทนา
การในเขตเมืองไดเปนอยางดี
ในสภาพปจจุบันสถานที่นันทนาการจะเพิ่มความสําคัญมากยิ่งขึ้น เพราะการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชากร ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี และมีเวลาวาง จึงทําใหการเดินทาง
ทองเที่ยวเพื่อการพักผอนกระทําไดไกลจากถิ่น ที่อยูมาก ซึ่ง ทําใหสถานที่นัน ทนาการทั้งทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่อยูหางไกลออกไปจากยานชุมชน มีผูเขาไปใชบริการมากยิ่งขึ้น เอกชน
บางแหงไดหันมาลงทุนเพื่อดําเนินการทําธุรกิจทางดานนันทนาการเปนจํานวนมาก เปนตนวา การ
จัดสรางสวนสนุก สวนสัตว โรงภาพยนตร ศูนยการคา รีสอรต การบริการทางดานการขนสง และ
สนามกีฬา ซึ่งธุรกิจเหลานี้นอกจากจะทํารายไดใหกับผูประกอบการอยางดีแลวยังชวยในการสราง
งานใหกับประชาชนโดยทั่วไปอีกดวย
สถานที่ที่ใ ชนัน ทนาการ สามารถมี ห ลายสถานที่ เ ชน สนามกีฬา สนามเด็ ก เล น
สวนสาธารณะ สวนสัตว พิพิธภัณ ฑ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วัด โรงมหรสพ
ศูนยการคา เปนตน สถานที่ดังกลาว เปนแหลงความรู เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ นอกจากนี้ยัง
เปนการนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชน และชวยในการสรางงานในทองถิ่น
2.3 แนวความคิดสําหรับพื้นที่วางเพื่อการสันทนาการสําหรับชุมชนเมือง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชพื้นที่วางของคนในชุมชน สามารถพิจารณาออกเปนประเด็น
ไดอยางนอย 3 ประเด็นหลักๆ ก็คือ ประการแรกคือ ปจจัยทางดานกายภาพ ประการที่สองคือ
ปจจัยทางดานกิจกรรมและสังคม และประการสุดทายคือปจจัยดานพฤติกรรมและวัฒนธรรม
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1) ดานกายภาพ
การใชประโยชนที่ดิน
รูป แบบการใชป ระโยชนที่ดิน ที่ทําใหเ กิดผลดีตอการใชพื้น ที่วาง คือ การใชที่ดิน แบบ
ผสมผสาน Jacobs (1961: 162-3, 347) (อางถึงใน กาญจน นทีวุฒิกุล, 2551) ไดกลาวไววาการ
ทําใหชุมชนมีชีวิตชีวาตองขึ้นอยูกับการซอนทับและสอดประสานของกิจกรรม กลาวคือ ยานตองมี
การใชประโยชนไดหลายอยาง การผสมผสานของอาคารหลายยุคสมัย และความหนาแนนของคน
อยางคอยเปนคอยไปจะสรางความคงที่ใหกับพื้นที่นั้น
ความหนาแนน
ความหนาแนนมีความเกี่ยวโยงกับการใชพื้นที่วาง กลาวกันวายิ่งมีความหนาแนนมาก
พื้นที่วางก็จะประสบความสําเร็จ ดวยมีจํานวนผูใชมากขึ้น เพราะเปนการเพิ่มอุปสงคของการใช
พื้นที่จากผูอาศัยที่หนาแนน นอกจากนั้นที่อยูอาศัยที่หนาแนนมากไมมีที่พักผอนอยางเพียงพอ
ราคาที่ดินสูงทําใหหนวยที่อยูอาศัยมีขนาดเล็ก ความจําเปนในการใชพื้นที่วางเพื่อการพักผอนจึง
สูงมาก
โครงขาย
รูปแบบขอบเขตของการสรางเครือขายพื้น ที่วางสาธารณะ เปน หลักและองคป ระกอบ
สําคัญในแนวคิดโครงขายเมือง ดังนั้นพื้นที่วางและโครงขายเมือง (Urban Web) จึงมีความสําคัญ
ตอกันอยางมาก
ตําแหนงที่ตั้ง
ระยะทางระหวางพื้นที่วางหรือสวนสาธารณะกับที่อยูอาศัย มีอิทธิพลใหผูคนมาหรือไมมา
ใชประโยชนจากพื้นที่นั้นๆ จากการศึกษาของ Alexander (1977) พบวาระยะหางระหวางพื้นที่โลง
กับที่อยูอาศัย นั้นควรอยูหางกัน ไมเกิน 200-250 เมตร หรือควรมีระยะหางในการเดินทางภายใน
3 นาที
ความสะดวกในการเขาถึง
เปนตัวแปรที่สัมพันธกันกับจํานวนผูมาใชพื้นที่วาง คือถาอยูไกลจากบานหรือแหลงงาน
หรือใชเ วลาในการเดิน ทางมาก ยอมมีผลตอความจูงใจใหคนเขาไปใชประโยชน ทั้งทางดาน
ปริมาณและความถี่ในการใช
สิ่งดึงดูด
พื้นที่วางที่ประสบความสําเร็จนั้น
ตองมีความหลากหลายทางกิจกรรมที่สามารถ
ตอบสนองแกคนทุกกลุมในชุมชน ปจจัยหนึ่งที่ทําใหประชาชนขาดความสนใจในการใชพื้นที่วาง
เนื่องจากขาดความดึงดูดทางกายภาพ ไดแก สารูป (Image) ของพื้นที่ความงดงามทาง
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สภาพแวดลอม ความเปนระเบียบเรียบรอยของพื้นที่ ตลอดจนถึงความสะอาด ทีท่ ําใหเกิด
ความรูสึกการพักผอน
เครื่องอํานวยความสะดวกและนันทนาการ
ถือไดวาเปนสิ่งจูงใจที่สําคัญอยางหนึ่ง การจัดหาอุปกรณ เครื่องเลน เครื่องอํานวยความ
สะดวกทางนันทนาการไวรองรับความตองการของประชาชน ทุกเพศและวัย สิ่งสําคัญที่สุดอยาง
หนึ่ง คือ กิจกรรมนันทนาการ เนื่องจากเปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจใหคนเขามารวมกิจกรรม เอื้อม
พร วีสมหมาย (2527) ไดตั้งขอสังเกตวา มนุษยจะชื่นชมและกระตือรือรนในประสบการณ ที่ใหม
และตื่นเตนอยูเสมอ ดังนั้นควรมีการวางแผนที่เกิดความผลัดเปลี่ยนของกิจกรรมอยูเสมอ เปนตน
ความปลอดภัย
เปนปจจัยที่มีผลตอความตองการเขาไปใชพื้นที่เชนเดียวกันบริเวณที่จัดไวควรมีความ
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ และภัยจากที่มนุษยสรางขึ้น เชน ปลอดภัยจากน้ําทวมขัง ปลอดภัย
จากการกออาชญากรรมและมิจฉาชีพ
2) ดานกิจกรรมและสังคม
แนวความคิดดานการวางแผนและการออกแบบพื้นที่วางมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
มาก จากเดิมที่เนนการออกแบบพื้นที่วางเพื่อเปนองคประกอบในการเพิ่มความงามใหกับอาคาร
และสถาปนิก นักออกแบบเปนผูกําหนดกิจกรรมบนพื้นที่นั้นๆ (Designer’ s Oriented) ซึ่งปจจุบัน
ไดรับการพิสูจนแลววาประสบความลมเหลว การกําหนดพื้นที่วางควรคํานึงถึงความหลากหลาย
ในการใชสอยและทํากิจกรรม หรืออีกนัยหนึ่ง “ความหลากหลายในการใชสอยและกิจกรรมคือ
สิ่งจําเปนที่ควรทําใหเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงผูใชสอย (User’s Oriented) ทุกเพศและวัยใหสามารถ
เขามาใชพื้นที่ได ในเวลาที่แตกตางกัน ดวยจุดประสงคที่ไมเหมือนกัน อีกทั้งแตละคนยังสามารถ
กําหนดการใชสอยและกิจกรรมไดหลากหลายในคราวเดียวกัน ” (Jacobs, J. op.cit. 1961:162)
เพราะผูคนจะไมเขาไปใชประโยชนเพียงแคมีพื้นที่เปดโลงหรือสวนสาธารณะอยู
3) ดานพฤติกรรมและสังคม
พฤติกรรมการใชพื้นที่เปดโลงและสวนสาธารณะ
จากการศึกษาของพีรวรรณ พงษไพบูลย (2538) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชพื้นที่วางที่เปน
สวนสาธารณะ ไดกลาวไววา ควรทําการศึกษาทั้งประชาชนผูใชสวนสาธารณะและไมไดใชเพื่อจะ
ไดทราบถึงความตองการที่แทจริงของชุมชน โดยมีตัวแปรที่มีผลตอพฤติก รรมการใชพื้ น ที่วาง
สาธารณะ ไดแก
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- เพศ เปนตัวแปรที่มีผลตอความตองการการใชสวนสาธารณะ เพศหญิงและเพศชายมี
ความตองการและไมตองการใชพื้นที่แตกตางกัน ทั้งทางดานกิจกรรม เวลาและสิ่งอํานวยความ
สะดวก
- อาชีพ กลุมคนที่ทํางานดานบริหารหรือใชความคิดจะตองการพื้นที่วางที่มีพื้นที่และสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่สามารถประกอบกิจกรรมแบบออกกําลังกาย ในขณะที่กลุมคนที่ประกอบ
อาชีพที่ใชกําลังกาย เชน ชาง พอคา แมคา ผูประกอบอาชีพอิ สระจะมีความตองการพื้นที่วางที่
สามารถตอบสนองความตองการแบบพักผอนหยอนใจ นอกจากนี้ผูซึ่งมีอาชีพซึ่งมี ลักษณะงาน
แนนอน จะมีเวลาวางติดตอกันนานๆ สามารถเขาไปใชพื้นที่เปนจํานวนมากกวาผูที่มีขีดจํากัดดาน
เวลา
- รายได เปนตัวแปรที่เกี่ยวพันกับอาชีพ
- อายุ ประชากรที่มีอายุตางกัน ยอมมีความตองการดานการพักผอนหยอนใจที่แตกตาง
กันไป จากแนวคิด Gerhad Rosenberg (ม.ป.ป) ใชเปนพื้นฐานของการพิจารณาถึงความตองการ
ใชพื้นที่สาธารณะ เนื่องจาก
- วัย เด็ก อายุป ระมาณ 0-9 ป มีความตองการทางรางกายมากที่สุด ตองการ
สนุกสนานกับกลุมเพื่อนเพื่อสรางความคุนเคย ที่สําคัญคือตองการความปลอดภัย จึงตองการ
พื้นที่โลงวาง มีสงิ่ นาสนใจ ตื่นเตน เชน เครื่องเลน มีความปลอดภัยจึงตองการพื้นที่ที่อยูใกลบาน
สะดวกในการควบคุมจากผูปกครอง เนื่องจากไมสามารถไปใชพื้นที่ไดดวยตัวเอง
- วัยเยาวชนหรือวัยรุน มีอายุระหวาง 10-19 ป มีความตองการพื้นที่สําหรับอยูกัน
เปนพวกเปนกลุม เชน ที่นั่งเลนพูดคุยกัน พื้นที่ทํากิจกรรมรวมกัน ฯลฯ
- วัยผูใหญหรือวัยทํางาน มีอายุอยูระหวาง 20-50 ป เปนวัยที่มีความตองการ
ทางสังคมสูงที่สุด ตองการความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความเปนที่ยอมรับในสังคม ดังนั้นคนในวัยนี้
จึงตองทํางานหารายไดเพื่อครอบครัว โดยใชเวลาในแตละวันเพื่อหาเลี้ยงชีพ ฉะนั้นหลังจากที่เวลา
สวนใหญถูก ใชไปแลว จึงเปน ชวงเวลาที่คนกลุมนี้ มีโอกาสมาใชพื้น ที่วาง ซึ่งงานวิจัย ของทั้ง
อมรรัตน กฤตยานวัช (2526) และสมศักดิ์ กองไชย (2529) ตางลวนกลาววาคนวัยนี้ เปนวัยที่ใช
สวนสาธารณะขนาดใหญที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกหลากหลาย แตไมตั้งอยูไกลบาน เนื่องจาก
เปนวัยที่มีสุขภาพแข็งแรง
- วัย สูงอายุ มีอายุ 50 ปขึ้นไป ผูสูงอายุควรไดรับการปกปองใหพนจากความ
อึกทึกแตไมเงียบเหงา นอกจากนี้ยังมีความตองการพื้นที่ขนาดเล็กในละแวกบาน นั่งคุยกับคนวัย
เดียวกัน หรือพาลูกหลานมาเที่ยวมากกวาการออกแรงออกกําลังกาย
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นอกจากนี้การศึกษาการกระจายตัว ของกลุมอายุคนในชุมชน จะชวยบงชี้ใหทราบวาควร
จะตองจัดสิ่งอํานวยความสะดวกอยางไร และมากนอยเพียงใด เพื่อตอบสนองความตองการที่
แตกตางกันดวย
- ระดับการศึกษา เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับอาชีพและรายได ระดับการศึกษาที่
ตางกันมีผลทําใหเกิดความรูความเขาใจตลอดจนทัศนคติตอการใชพื้นที่วางเพื่อการพักผอนหยอน
ใจที่แตกตางกัน
- ขนาดของพื้นที่ พื้นที่วาง ควรมีขนาดที่สามารถรองรับจํานวนผูมาใชสอยไดโดยที่ไมเกิด
ความแออัด เพราะความแออัดเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหประชาชนไมอยากเขาไปใชพื้นที่
อิทธิพลของสิ่งแวดลอม ที่ทําใหบุคคลเขารวมในกิจกรรมนันทนาการ
จรินทร ธานีรัตน (2545) ไดทําการศึกษา พบวาอิทธิพลที่ทําใหของสิ่งแวดลอมที่ทําให
บุคคลหนึ่งเขาหรือไมเขารวมกิจกรรมนันทนาการประเภทตางๆ มีดังนี้
- ชนิดของบานและสิ่งแวดลอมในครอบครัวและชุมชน โดยสิ่งแวดลอมที่ดีและเหมาะสม
นั้น เอื้อใหคนในแตละครอบครัวและชุมชนสนใจที่จะรวมกิจกรรมนันทนาการตางๆ มากขึ้น
- ระดับการศึกษาของประชาชน
- อิทธิพลของเพื่อน และผูนําชุมชน ทํานองเดียวกับการเขาสังคม การมีกลุ มสังคม เชน
เพื่อน หรือเพื่อนบานนั้น มีอิทธิพลในการชักจูง สมาชิกในกลุมเขามารวมกิจกรรมนันทนาการได
มากกวา
- ฐานะการเงิน
- การโฆษณาประชาสัมพันธดานกิจกรรมนันทนาการ
ขอผิดพลาดประการสําคัญ ในการออกแบบพื้น ที่วางหรือสวนสาธารณะในชุมชนของ
โครงการพักอาศัยก็คือการนําสวนสาธารณะเขาไปวางไวในที่ที่มีผูคน ในลักษณะ “แทนที่” ซึ่งที่
ผานมามักเปนการออกแบบที่ผิวเผินที่ดูเสมือนมีความแตกตางหลากหลาย (เฉพาะทางกายภาพ)
แตในความเปนจริง ตองคํานึงถึงความแตกตางหลากหลายในแงเศรษฐกิจและสังคม (Jacobs, J.
op.cit .1961: 111)
ปญหาใหญของการที่สวนสาธารณะไมมีผูคนเขาไปใช เนื่องจากมันไมไดเปนทางที่ผูคน
เดินทางผาน และสาเหตุหนึ่งที่สวนสาธารณะในชุมชนไมไดรับความนิยมก็คือ ในบางครั้งมันเปนที่
ซึ่งอันตราย ถามันอยูลับตาผูคน
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2.4 กรอบแนวความคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จึงไดนํามาสรางเปนกรอบ
แนวความคิด (แผนภูมิ 2.1) ในการศึกษาครั้งนี้ เมืองเปนพื้นที่ที่ไดถูกแบงใหมีการใชประโยชน
ที่ดินประเภทตางๆกัน การใชที่ดินเพื่อเปนที่พักผอนก็เปนรูปแบบการใชที่ดินประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้น
ภายในเมือง เพื่อลดความตึงเครียดจากการดําเนินชีวิตประจําวันของคนในเมือง พื้นที่วางในเมือง
เปนพื้นที่รูปแบบหนึ่งที่มีความสําคัญภายในเมือง เนื่องจากพื้นที่เหลานี้แทรกอยูภายในเมือง และ
สามารถนํามาใชเปนพื้นที่ที่เอื้อประโยชนใหกับประชากรภายในเมืองในดานการพักผอนหยอนใจ
โดยมีปจจัยที่สงผลใหเกิดการใชพื้นที่วาง ไดแก ปจจัยทางดานกายภาพ ปจจัยทางดานกิจกรรม
และปจจัยทางดานพฤติกรรม โดยปจจัยทางดานกายภาพที่มีผลตอการเลือกใชพื้นที่วางนั้น แบง
ออกเปน 1) ปจจัยทางดานกายภาพของเมือง ไดแก การใชประโยชนที่ดิน ความหนาแน น และ
โครงขาย 2) ปจจัยทางดานกายภาพของตัวพื้นที่วาง ไดแก การเขาถึงพื้นที่ ที่ตั้งจุดดึงดูดเสนทาง
ดึงดูด สิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย ภูมิทัศนและนันทนาการ ซึ่งผลจากการศึกษาใน
ประเด็นดานตางๆ นํามาสูการวิเคราะหเพื่อทําใหทราบรูปแบบและบทบาทของพื้นวางเพื่อการ
สันทนาการในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก รวมถึงปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่วางเพื่อการสันทนาการใน
เขตเทศบาลนครพิษ ณุโลก เพื่อนําเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับ ปรุงพื้น ที่วางเพื่อการ
สันทนาการใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูใช
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แผนภูมิ 2.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
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บทที่ 3
สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
3.1 ขอมูลพื้นฐานของเมืองพิษณุโลก
3.1.1 ประวัติศาสตรเมืองพิษณุโลก
3.1.2 การตั้งถิ่นฐานของชาวเมืองพิษณุโลก
3.1.3 สภาพทั่วไปของพื้นที่
3.1.4 การใชประโยชนที่ดิน
3.1.5 การใชประโยชนอาคาร
3.1.6 โครงสรางสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
3.1.7 ระบบโครงขายคมนาคมขนสง
3.1.8 โครงสรางทางสังคมและประชากร
3.1.9 โครงสรางทางเศรษฐกิจ
3.2 ขอมูลพื้นที่วางในเมืองพิษณุโลก
3.2.1 ที่ตั้งและการกระจายตัวของพื้นที่วางในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
3.2.2 การจํ าแนกประเภทของที่วา งในเขตเทศบาลนครพิ ษ ณุ โลกตามลัก ษณะของ
กิจกรรม
3.2.3 การจําแนกประเภทของที่วางในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกตามที่ตั้ง
3.2.4 การสุมเลือกพื้นที่วางเพื่อใชเปนกรณีศึกษา
3.3 นโยบายที่เกี่ยวของและสภาพปญหาการพัฒนาพื้นที่วางในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
3.3.1 นโยบายและแผนงานที่เกี่ยวของ
3.3.2 ความคิดเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ
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3.1 ขอมูลพื้นฐานของเมืองพิษณุโลก
3.1.1 ประวัติศาสตรเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก เปนเมืองที่มีความสําคัญเมืองหนึ่ง เคยเปนทั้งเมืองหลวง เมืองลูกหลวง เมือง
เอกอุ และเมืองเอก พิษณุโลกจึงเปนเมืองใหญ มีความเจริญ และเปนศูนยกลางทั้งในทางการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การคมนาคม การสื่อสาร การ
โทรคมนาคม การทหาร และการทอ งเที่ย วของภาคเหนือ ตอนล าง โดยประวั ติศ าสตร เ มื อ ง
พิษณุโลก แบงเปน 2 สมัย คือ พิษณุโลกสมัยกอนประวัติศาสตร และพิษณุโลกสมัยประวัตศิ าสตร
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. พิษ ณุโลกสมัยกอนประวัติศาสตร พิษ ณุโลกเคยเปน แหลงที่อยูอาศัยของมนุษยใ น
สมัยกอนประวัติศาสตรยุคหิน เนื่องจากพบหลักฐานคือ ขวานหินขัด ที่เกิดจากมนุษยในสมัยยุค
หินใหมไดนําเอาหินมาทําเปนรูปขวานแลวมาลับใหคม เพื่อใชเปนอาวุ ธ และเครื่องมือเครื่องใช
ตางๆ ขวานหินขัดเหลานี้พบในเขตอําเภอนครไทย อําเภอชาติตระการ อําเภอวังทอง อําเภอพรหม
พิราม นอกจากนี้ยังพบโบราณสถานสําคัญกอนประวัติศาสตรยุคโลหะอีก 2 แหงคือ ภาพสลักหิน
ที่ผนังถ้ํากาบนเขาชางลวง อําเภอนครไทย และผากระดานเลขที่ถ้ําผาแดง อําเภอชาติตระการที่มี
รอยขู ดขี ด เปน รู ป แผนที่ ห รื อ ลายเรขาคณิ ต ซึ่ ง เป น ร องรอยการกระทํ าของมนุ ษ ย สมั ย ก อ น
ประวัติศาสตรในยุคโลหะ
2. พิษณุโลกสมัยประวัติศาสตร แบงเปน 6 สมัย ดังนี้
พิษณุโลกสมัยทวารวดี ประมาณป พ.ศ. 800 ถึงป พ.ศ.1600 สันนิษฐานวาในสมัยทวาร
วดีคงจะมีการตั้งถิ่นฐานจนเปนชุมชนขนาดใหญแลวในเมืองนครไทยและเขาสมอแครง (อําเภอวัง
ทอง) เนื่องจากไดพบหลักฐาน คือพระพุทธรูปศิลาศิลปสมัยทวารวดีที่เขาสมอแครงและพบใบ
เสมาหินแกะสลักรูปพระสถูปเจดียและพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปสมัยทวารวดีที่อําเภอนครไทย
พิษณุโลกสมัยลพบุรี ในสมัยนี้เมืองพิษณุโลกอยูภายใตอิทธิพลของขอม โดยมีหลักฐาน
เปนโบราณสถานอิทธิพลศิลปวัฒนธรรมขอม คือพระปรางควัดจุฬามณี ซึ่งเชื่อกันวาเปนเทวสถาน
ของพราหมณ โดยในสวนของการปกครองนั้น เมืองพิษณุโลกอยูในการปกครองของพอขุนผาเมือง
ในราชวงศศรีนาวนําถมและเปนอิสระ จนกระทั่งพอขุน รามคําแหงมหาราชเสด็จ ขึ้น ครองราช
สมบัติกรุงสุโขทัยแลว จึงไดยกกองทัพมาตีเมืองพิษณุโลกแลวผนวกเมืองพิษณุโลกไวเปนสวนหนึ่ง
ของอาณาจักรสุโขทัย
พิษณุโลกสมัยสุโขทัย เมืองพิษณุโลกไดถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย มี
ฐานะเปนเมืองชั้นนอกของกรุงสุโขทัยเรื่อยมาตั้งแตสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชจนมาถึงในสมัย
พระมหาธรรมราชาที่ 4 (พระยาบาลเมือง) ที่ใหเมืองพิษณุโลกมีฐานะเปนราชธานีของกรุงสุโขทัย
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พิษณุโลกในสมัยอยุธยา ในสมัยนี้เมืองพิษณุโลกมีฐานะเปนเมืองราชธานี เมืองพระมหา
อุปราช เมืองประเทศราช เมืองเอก และเมืองอุ ซึ่งลวนแตมีความสําคัญตออาอาณาจักรศรีอยุธยา
ทั้งสิ้น
เมืองพิษณุโลกในสมัย กรุงรัตนโกสินทร ในสมัยกรุงรัตนโกสิน ทร พ.ศ. 2325 ถึง พ.ศ.
2328 นั้นเมืองพิษณุโลกมีฐานะเปนเมืองเอกของหัวเมืองฝายเหนือ โดยเฉพาะในชวงสงครามครั้ง
แรกและเปนสงครามครั้งใหญที่ สุดในสมัยกรุงรัตนโกสิน ทร เรีย กวา สงครามเกาทัพ หลังจาก
สงครามเกาทัพ ในป พ.ศ.2328 แลวเมืองพิษณุโลกก็ยังเปนเมืองเอก ปกครองหัวเมืองฝายเหนือ
อยู แตไดลดบทบาทดานการทหารลง เนื่องจากอังกฤษไดพมาเปนเมืองขึ้นแลว สงครามระหวาง
ไทยกับพมาก็ยุติลง แตเมืองพิษณุโลกยังมีความสําคัญทางดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
การศาสนา และการคมนาคมแทน
นอกจากนี้ยังมี สถานการณที่สําคัญๆ ที่เกิดขึ้นกับเมืองพิษ ณุโลกโดยแบง เปนชวงเวลา
ตางๆกัน ดังนี้
1) พิษณุโลกในชวง พ.ศ. 2475 – 2482
เมืองมีการขยายตัวในทุกๆดาน ทําใหมีการใชที่ดินในทุกประเภทเพิ่มขึ้น มีการขยายตัว
ของเมืองลงมาทางใต ยานพาณิชยกรรมจะชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้เพราะไดมีการสรางรถไฟผานเมือง
พิษณุโลก ทําใหเริ่มมียานการคาเล็กเกิดขึ้น และเริ่มเพิ่มความสําคัญมากขึ้นตามความเจริญของ
กิจ การรถไฟ การคมนาคมทางบกมีความสําคัญ และชัดเจนกวาอดีตที่ผานมา ที่มีก ารใชก าร
คมนาคมทางน้ําเปนหลัก แตถึงจะมีการสรางสะพานนเรศวรในป พ.ศ. 2474 – 2475 แตการ
เดินทางขามแมน้ํายังคงอาศัยเรือจางเปนสําคัญ มีสถานที่ราชการเพิ่มขึ้นทางฝงตะวันออกของ
แมน้ํานาน บริเวณทางตอนใตของยานพาณิชยกรรม และบริเวณฝงตะวันออกของทางรถไฟ
ในชวงป พ.ศ. 2482 มีการเพิ่มสถานที่ราชการขึ้นทางฝงตะวันออกของแมน้ํานาน บริเวณ
ฝงตะวันออกของทางรถไฟ ทางตอนใตของชุมชนเมือง และบริเวณที่ตั้งของสถานีรถไฟพิษณุโลก
สวนพื้นที่ทางฝงตะวันตกของแมน้ํานานไดมีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินสถาบันราชการ เปนการ
ใชที่ดินของสถาบันการศึกษา (ในปจจุบัน เปน ที่โลงเพื่อการนัน ทนาการและเพื่อการอนุรัก ษ )
รูปรางของชุมชนเมืองในชวงนี้ จะมีลักษณะเปนแนวยาวเกาะตัวกับแมน้ํานาน แตมีการขยายตัว
และมีการใชที่ดินหนาแนนมากขึ้นในฝงตะวันออกของแมน้ํานาน และมีการจัดวางโครงถนนสาย
ตางๆ หลายสายทําใหบริเวณที่อยูอาศัยเกิดขึ้นใหมกระจายไปตามแนวถนนสายตางๆ ที่ออกไป
จากศูนยกลางการคาของเมือง (ภาพประกอบที่ 3.1)
เมืองพิษณุโลกในชวง พ.ศ. 2475 – 2482 นี้ มีการเพิ่มขึ้นของการใชที่ดินทุกประเภท มี
ยานพาณิช ยกรรมเพิ่มขึ้นอยางชัด เจน ทางดานใตของเมืองมียานการคาตั้งอยูใ กลแมน้ํานาน
เชนเดียวกับโรงสีขาว โรงน้ําแข็งและโรงเลื่อย ก็มีที่ตั้งสัมพันธกับแมน้ํานานเชนกัน ในขณะที่เมือง
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ก็มีก ารวางโครงขายถนน ภายในเมืองมีก ารเพิ่มขึ้น ของถนนหลายสาย ทําใหที่อยูอาศัย ของ
ชาวเมืองขยายตัวไปตามถนนและยานชุมชนที่สําคัญ เชน ยานสถานีรถไฟ เริ่มมียานการคา
เพิ่มขึ้น บริเวณสถานีรถไฟ แตก ารคมนาคมสัญจรทางน้ํายังมีบทบาทสําคัญ เห็น ไดจากการมี
ทาเรือจาง ทั้งสองฝงแมน้ํา ตามแหลงชุมชนและแหลงสถานที่ราชการ ดังนั้นชุมชนเมืองจึงนาจะมี
ความสัมพันธกับที่ตั้งของยานการคา โดยยานการคาบริเวณสถานีรถไฟมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น
ตามความเจริญของกิจการรถไฟ ยานการคาบริเวณตลาดใต และสถานีรถไฟ เชื่อมตอกันตามแนว
ถนนที่ติดตอกันเสมือนเปนศูนยกลางของเมืองพิษณุโลก

ภาพที่ 3.1 แสดงแผนผังเทศบาลเมืองพิษณุโลก พ.ศ. 2478
(ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เลม 52 หนา 1703)
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2) เมืองพิษณุโลกในชวงสงครามอินโดจีน (พ.ศ. 2484 – 2488)
ในเวลานั้นพิษณุโลกมีเสนทางคมนาคมขนสงติดตอกับภายนอก โดยเสนทางตอไปนี้
1. ทางรถไฟ เสนทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ผานพิษณุโลกปลายทางเชียงใหม ขบวนรถเร็ว
กรุงเทพ – พิษณุโลก – ลําปาง ขึ้นลองวันละ 1 ขบวน (ปจจุบันมี 38 ขบวน) สะพานรถไฟที่สําคัญ
คือสะพานแควนอยเชื่อมระหวางอําเภอเมืองกับอําเภอพรหมพิราม
2. ทางรถยนต ทางหลวงแผนดินมีเสนทางเดียวคือ ถนนสายพิษณุโลก – สุโขทัย เปนถนน
พูนดินและอยูในระหวางการกอสราง สภาพการใชงานใชไดในฤดูแลง ถนนเสนนี้ตั้งตนจากสุโขทัย
ผานอํา เภอเมืองสุ โขทัย อําเภอบานไกร อํ าเภอพรหมพิราม เขามายังอํ าเภอเมืองพิ ษ ณุโลก
เชื่อมตอกันตรงสะพานเหล็กขามแมน้ํานาน ตรงศาลากลางจังหวัด (ปจจุบันคือ สะพานนเรศวร)
สํา หรั บ ถนนอีก สายหนึ่ง เป น ถนนของมณฑลมาแต เ ดิ ม คือ ถนนสายพิ ษ ณุโ ลก – ปา หมาก
(ปจจุบันคืออําเภอวังทอง)
นอกจากนี้ถนนภายในเขตอําเภอเมืองมีถนนสายหลักๆ ดังนี้
ถนนหากรุง (ถนนนเรศวร), ถนนงามเมือง (ถนนบรมไตรโลกนาถ ดานเหนือ ), ถนน
กัลยาณมิตร (ถนนบรมไตรโลกนารถ ดานใต), ถนนประชานารถ (ถนนพญาเสือ), ถนนปาหมาก
(ถนนพระองคดํา), ถนนอําเภอ (ถนนอาทิตยวงศ), ถนนเทพจันทน (ถนนจาการบุญ), ถนนตลาด
(ถนนพุทธบูชา) ถนนสระแกว (ถนนพญาลิไท), ถนนราษฎรอุทิศ (ถนนจักรี), ถนนจารุจินดา (ถนน
สุรสีห) , ถนนจุฬามณี (ถนนบรมไตรโลกนารถ, ถนนกสิกรรม (ถนนศรีธรรมไตรปฎก), ถนนเกษตร
(ถนนเอกาทศรถ), ถนนสนามบิน (ถนนราเมศวร)
นอกจากนี้ยังมีถนนที่อยูทางฝงตะวันตกของแมน้ํานานอีก 2 สาย คือ ถนนราชพลี (ถนน
วังจันทน) และถนนคลองสุภา (ถนนเทพารักษ)
3. ทางน้ํา เมืองพิษ ณุโลกมีแมน้ํานานและลําคลองที่ใชในการคมนาคม คือ แมน้ํานาน
โดยมีอาณาเขตตั้งแตบานวังยาง หมูที่ 1 ตําบลวังน้ําคู ยาวตลอดมาทางทิศเหนือถึงบานจอมทอง
หมูที่ 10 ตําบลปาโทก สามารถใชบริการเดินเรือไดทุกชนิด ทั้งเรือยนต เรือกลไฟ และเรือเล็กตางๆ
ลําน้ําแควนอย เปนลําคลองที่แยกจากแมน้ํานาน ใชบริโภคและเดินเรือ
4. ทางอากาศ พิษณุโลกมีสนามบิน 2 แหง คือ สนามบินทหารและสนามบินพลเรือน มี
เครื่องบินของบริษัทเดินเมลอากาศ รับสงเมลอากาศระหวางพิษณุโลก – แมฮองสอน สัปดาหละ 2
ครั้ง
ในระยะแรกของสงคราม พิษณุโลกเปนเพียงทางผานของกองทหารญี่ปุนที่ถูกสงไปบุก
พมา โดยผานทางพิษณุโลก – สุโขทัย – ลําปาง ตอมาพิษณุโลกถูกใชเปนฐานสําหรับกองทัพที่ 15
ของญี่ปุน สงกํ าลัง ทางอากาศและทางบกโจมตีพ มา โดยกองบิน ที่ 10 ประจํ าอยู สนามบิ น
พิษณุโลก และกําลังทางบกถูกสงไปบุกพมาทางดานชายแดน พิษณุโลก – ตาก – แมสอด ทําให
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พิษ ณุโลกเปนฐานรับ สงกําลังทหาร เสบียงอาหาร ยุท ธปจจัยเพิ่มเติม และสงตอไปยังแนวรบ
รวมทั้งเปน สถานที่รัก ษาพั ก ฟน ของทหาร และไดใ ชโรงเรี ย นเปน โรงพยาบาลชั่วคราวตลอด
สงคราม สถานที่อื่น ๆที่เปน บริเ วณที่พัก ของทหารญี่ปุน ไดแก โรงเรีย นเฉลิมขวัญ สตรี บริเ วณ
ดานหลังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ โรงพยาบาลพุทธชินราช ตามบริเวณทางรถไฟ สนามบิน ศาลา
กลาง ที่ทําการปาไม รวมทั้งบริเวณบานเรือนของราษฎรที่มีพื้นที่กวางขวางพอตั้งคายพักแรม

ภาพที่ 3.2 แสดงรูปรางของเมืองพิษณุโลกในชวงสงครามอินโดจีน
(ที่มา : อรรคยุพา สวางเนตร,: 96)
ในชวงป พ.ศ. 2482 – 2496 คือ ชวงเหตุก ารณสงครามอินโดจีน จนสิ้น สุดสงคราม
เรื่อยมาจนถึงกอนเหตุการณไฟไหมเมืองพิษณุโลก เมืองพิษณุโลกมีการขยายตัวของเมืองออกมา
ทางทิศตะวัน ออกมากขึ้น (ภาพประกอบที่ 3.2) โดยมีตําแหนงที่ตั้งสถานที่ห รือสถาบัน ตางๆ
กระจายทั่วไปไมจับกลุมกันเอง หรือจับกลุมกับสถานที่ราชการเกา เชน โรงพยาบาลพุทธชินราช ที่

32

ทําการกรมทาง บริเวณฝงตะวันตกของแมน้ํานานไดมีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจากสถานที่
ราชการไปเปนสถานศึกษา
3) เหตุการณไฟไหมเมืองพิษณุโลก พ.ศ. 2500
ตลอดชวงเวลานับตั้งแตการตั้งเทศบาลมาจนถึงเวลาประมาณ พ.ศ. 2482 มีรายงานของ
ทางราชการเกี่ยวกับเหตุการณไฟไหมเกิดขึ้นหลายครั้ง สําหรับในเขตตัวเมืองพิษณุโลก มีรายงาน
ของหนังสือพิมพระบุวา มีเ หตุก ารณไฟไหมเกิดขึ้น เนืองๆ ในยานที่อยูอาศัย ของชาวเมือง เชน
บริเวณที่พักกุลีรถไฟ ยานปาชาจีน ถนนจุฬามณี แตเหตุการณไฟไหมครั้งใหญเกิดขึ้นในเวลาอีก
20 ปตอมา
เหตุการณไฟไหมเมืองในครั้งนี้ ทําใหพิษณุโลกกลายเปนเมืองที่มีการจัดวางผังเมืองอยาง
จริงจัง แมวาเมืองพิษณุโลกจะถูกกําหนดใหมีการจัดวางผังเมืองอยางถูกตองตามหลักวิชาการมา
ตั้งแตสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี แตผังเมืองฉบับป พ.ศ. 2484 ก็ยังมิได
นํามาใชอยางจริงจัง ไฟไหมเมือง พ.ศ. 2500 (ภาพประกอบที่ 3.3) ทําใหเมืองพิษณุโลกสามารถ
แบงเขตบริเ วณสถานที่ราชการ และเขตธุรกิจ ของเมืองออกไปตามฝงแมน้ํานาน กลาวคือ ฝง
ตะวันตกของแมน้ํานานเปนที่ตั้งของสถานที่ราชการ เชน ศาลากลาง ที่วาการอําเภอ ฯลฯ ในขณะ
ที่บริเวณฝงตะวันออกของแมน้ํานาน เปนบริเวณยานธุรกิจการคาของเมือง

ภาพที่ 3.3 แสดงบริเวณพื้นที่อาคารที่ถูกไฟไหมเมือง พ.ศ. 2500
(ที่มา : จิราภรณ สถาปนวรรธนะ,2542 : 156 อางถึงใน อรรคยุพา สวางเนตร,:103)
เมืองใหมของชาวเมืองพิษณุโลกที่สรางขึ้นหลังไฟไหมใหญ โดยเฉพาะอาคารที่สรางขึ้นใน
ที่ดินของทางราชการถูกกําหนดใหมีรูปทรงเปนอาคารคอนกรีต ดวยเหตุนี้พิษณุโลกจึงเปลี่ยนโฉม
จากหองแถวไม กลายเปนอาคารตึกสมัยใหม ไดแกอาคารที่สรางขึ้นใหมใ นบริเวณที่ถูกไฟไหม
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การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือบริเวณยานธุรกิจของเมือง ไดยายจากบริเวณทาเรือ
ริมแมน้ํานาน มายังบริเวณยานการคาสถานีรถไฟ (ปจจุบันคือบริเวณถนนเอกาทศรฐ) นับเปนการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่นําไปสูการเปนเมืองทางบกของพิษณุโลก ความเจริญเติบโตของเมือง
กําลังขยายไปตามบริเวณที่เปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงทางบก เชน การขยายตัวของยาน
การคาที่เกิดขึ้นใหมบริเวณทารถขนสงโคกมะตูมเกิดเปนยานชุมชน เปนตลาดโคกมะตูม แหลง
ชุมชนที่อยูอาศัยขยายตัวในบริเวณนี้ดวยเชนกัน ระบบการจราจรมีการขยายตัวมากขึ้นทางดาน
ตะวันออก ในขณะที่บริเวณศูนยกลางของเมืองก็มีความหนาแนนของการใชที่ดินเพิ่มมากขึ้นดวย
เชนกัน
4) เมืองพิษณุโลกชวงป พ.ศ. 2527 - 2538
เมืองพิษ ณุโลก ในชวงป พ.ศ. 2527 นี้เ ปนชวงที่อยูใ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติฉบับที่ 5 ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกไดถูกกําหนดใหเปนเมืองหลักที่จะเตรียมการพัฒนาในระยะ
ตอไป ลักษณะการใชที่ดินมีการขยายตัวและกระจัดกระจายมากยิ่งขึ้น ตามแนวถนนตางๆ ซึ่งตัด
เลียบแมน้ํา ทางฝงตะวันออก เชน ถนนบรมไตรโลกนารถ ถนนเอกาทศรฐ ทําใหบริเวณดังกลาว
ถูกบีบอัดไวดวยแมน้ํานานและทางรถไฟไมสามารถขยายตัวออกไป จึงเริ่มมีการขยายตัวขามทาง
รถไฟตามเสน ทางสายพิษ ณุโลก-วังทอง และทางตะวัน ตก ตามถนนสิงหวัฒน โดยมีสะพาน
นเรศวรเปนตัวเชื่อมระหวางสองฝงแมน้ํานาน (ภาพประกอบที่ 3.4)

ภาพ 3.4 แสดงการขยายตัวของเมืองพิษณุโลกชวงป พ.ศ. 2527 – 2538
(ที่มา : ดัดแปลงจากภาพถายทางอากาศ พ.ศ. 2538)
การใชที่ดินในชุมชนเมืองพิษณุโลก ยังคงมีการใชที่ดินเพื่อที่พักอาศัยมากที่สุด รองลงมา
ไดแก ถนน แมน้ําลําคลอง สถานที่ราชการ ศาสนสถาน พาณิชยกรรม สาธารณูปโภค ในสวนของ
พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่วางนั้นมีปริมาณลดลง
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เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกช ว ง พ.ศ. 2534 ได ถู ก กํ า หนดให เ ป น เมื อ งหลั ก ในการพั ฒ นาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 ชุมชนเมืองมีความหนาแนนเพิ่มขึ้นกวาแตกอน
และมีการแบงอยางชัดเจนออกเปน 2 สวน
พื้นที่ฝงตะวัน ออกของแมน้ํานาน การตั้งถิ่นฐานของประชากร โดยสวนใหญกระจุกอยู
อยางหนาแนนในพื้นที่บริเวณนี้ เพราะเปนที่ตั้งของศูนยการคา การบริการ โรงแรม ตลาดสด ไดแก
บริเวณสองฟากถนนบรมไตรโลกนารถ ถนนเอกาทศรฐ ถนนพระองคดํา เปนตน นอกจากนี้ยังเปน
ที่ตั้งของสถาบันการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษาที่สําคัญ ไดแก โรงเรียนลิมขวัญ
สตรี วิ ท ยาลัย เทคนิค พิษ ณุโลก และมหาวิ ท ยาลัย ศรีน คริ น ทรวิ โรฒ พิ ษ ณุโ ลก (ปจ จุ บัน คื อ
มหาวิทยาลัยนเรศวร) นอกจากนี้ยังเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงของจังหวัดอีกดวย
พื้นที่ฝงตะวันตกของแมน้ํานานมีประชากรอาศัยอยูอยางเบาบางกวาพื้นที่ฝงตะวันออก
เพราะเปนพื้นที่ของเขตทหาร กองทัพภาคที่ 3 คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปนที่ตั้ง ของศูนย
ราชการ ไดแก ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ ฯลฯ สถาบันตางๆเหลานี้ จะเกาะกลุมไปตาม
แนวฝงตะวันตกของแมน้ํานานทั้งสิ้น มีการขยายตัวของสถานศึกษาที่สําคัญอันสงผลใหเกิดการ
เปลี่ย นแปลงการใชที่ดิน ในรูป แบบของที่พัก อาศัย ไดแก วิท ยาลัย ครูพิษณุโลก (ราชภัฎพิบูล
สงคราม) และวิทยาลัยอาชีวศึกษา
5) เมืองพิษณุโลกชวง ป พ.ศ. 2539 - 2551
การตั้งถิ่นฐานของประชากรเมืองพิษณุโลก สวนใหญกระจุกตัวอยูอยางหนาแนนในพื้นที่
ฝงตะวันออกของแมน้ํานาน โดยเปนที่ตั้งของศูนยกลางการคาพาณิชย การบริการ โรงแรม ตลาด
สด สถานที่ราชการ และสถาบันการศึกษา สวนฝงตะวันตกมีประชากรอาศัยอยูหนาแนนนอยกวา
ฝงตะวันออก โดยมีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก สถานที่ราชการ และสถาบันการศึกษา ที่พักอาศัย
หนาแนนปานกลาง และหนาแนนนอย
การขยายตัวของชุมชนเมืองพิษณุโลก มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งภายในเมือง และการ
ขยายตัวเปนแนวยาวตามเสนทางคมนาคม บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงปรากฏอยางชัดเจน ไดแก
บริเวณหาแยกโคกมะตูม ไปเชื่อมกับถนนมิตรภาพไปวังทอง เปนแนวถนนที่มีการขยายตัวมาก
ที่สุด โดยเฉพาะในชวงป พ.ศ. 2539-2541 จะเห็นไดจากการมี สถานีขนสงพิษณุโลก โรงแรม
ศูนยการคา และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ คือ หางสรรพสินคาบิ๊กซี (ภาพประกอบที่ 3.5)
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ภาพ 3.5 แสดงการขยายตัวของเมืองพิษณุโลกชวงป พ.ศ. 2539 – 2551
(ที่มา : ดัดแปลงจากภาพถายทางอากาศ พ.ศ. 2541)
เมืองพิษณุโลกในชวงป พ.ศ. 2551 มีอัตราการขยายตัวไมมากนักเมื่ อเทียบกับป พ.ศ.
2541 โดยมีอาคารพาณิชยกรรมกอตัวขึ้นหนาแนนบริเวณถนนเอกาทศรฐ ฝงวัดพระศรีรัตนมหา
ธาตุ (วัดใหญ) และมีการเกิดขึ้นของอาคารที่พักอาศัยตามถนนมิตรภาพ ไปยังอําเภอวังทอง ใน
สวนของพื้นที่วางนั้น ไดมีการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ริมน้ําใหเปนสถานที่ พักผอนหยอนใจที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และไดมีการสรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาขึ้น บริเวณสาม
แยกเรือนแพ เพื่อใหเปนสวนสาธารณะแหงใหมเพื่อรองรับการพักผอนในรูปแบบตางๆของผูคนที่มี
วิถีชีวิตแตกตางกันมากขึ้น
จากขางตนจะเห็นไดวาเมืองพิษณุโลกมีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน ตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตร โดยที่ลัก ษณะทางกายภาพของพื้น ที่มีความสัมพัน ธลัก ษณะทางสังคมและ
เศรษฐกิจในพื้นที่ กลาวคือ ในสมัยกอนผูคนนิยมตั้งบานเรือนใกลกับแมน้ํา เนื่องจากแมน้ําเปน
เสน ทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย ตอมาเริ่มมีก ารพัฒนาระบบโครงขาย
คมนาคมทางบก มีการสรางทางรถไฟสายเหนือ ความเจริญทางดานการคา การขนสงสินคา และ
คนโดยสารไดยายชุมชนใหมมาตั้งศูนยการคาและศูนยการขนสงสินคา และผูโดยสารรถไฟใกลๆ
กับสถานีรถไฟพิษณุโลก แทนชุมชนริมแมน้ํานาน นอกจากนี้การสรางถนนสายสําคัญตางๆ ยัง
ทําใหเกิดการตั้งชุมชนใหม หลายๆชุมชน ตามเสนทางคมนาคม กอปรกับมีการเปลี่ยนแปลง
ตางๆเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาของเมืองทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม พื้นที่เทศบาลนคร
พิษณุโลกจึงเกิดการใชประโยชนพื้นที่หลากหลายขึ้น ทั้งประเภทที่อยูอาศัย ศาสนสถาน พาณิช
ยกรรม สถานศึกษา รวมไปถึงพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ เชน สวนสาธารณะ เปนตน (ตาราง
ที่ 3.1)
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ตารางที่ 3.1 สรุปพัฒนาการทางดานกายภาพของเมืองพิษณุโลก
พัฒนาการ
ลักษณะทาง
กายภาพ
1. การใช
ประโยชนที่ดิน

2. ความ
หนาแนน

3. โครงขายการ
คมนาคม

ชวงป พ.ศ.
กอน
ประวัติศาสตร
2484-2488
– รัตนโกสินทร
ตอนตน
ไมมีขอมูล
มีการเพิ่มสถานที่
ราชการขึ้นทางฝง
ตะวันออกของ
แมน้ํานาน ทาง
ฝงตะวันตกไดมี
การเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชน
ที่ดินจากสถาบัน
ราชการ เปน
สถาบันการศึกษา
ความหนาแนน มีการใชที่ดิน
ของกลุมคนสวน หนาแนนมากขึ้น
ใหญอยูตามริม ในฝงตะวันออก
แมน้ํา
ของแมน้ํานาน
และมีบริเวณที่อยู
อาศัยเกิดขึ้นใหม
กระจายไปตาม
แนวถนน
การคมนาคมทาง มีการจัดวาง
น้ํามีความสําคัญ โครงขายถนน
หลายๆสาย
เกิดขึ้นภายใน
ศูนยกลางเมือง

2500

2527-2538

2539-2551

มีการแบงเขต
ของพื้นที่สถาบัน
ราชการและเขต
ธุรกิจของเมือง
ออกจากกัน
อยางชัดเจน
ตามฝงของ
แมน้ํานาน

มีการขยายตัว
ของ
สถาบันการศึกษา
ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการ
ใชที่ดินเกิดขึ้น
โดยเฉพาะดานที่
อยูอาศัย

มีการขยายตัว
ของเมืองไป
ตามแนว
เสนทาง
คมนาคมมาก
ขึ้น

บริเวณ
ศูนยกลางเมืองมี
ความหนาแนน
ของการใชที่ดิน
มากขึ้น

การตั้งถิ่นฐาน
ของประชากร
นิยมตั้งถิ่นฐาน
อยูในพื้นที่ฝง
ตะวันออกของ
แมน้ํานาน

ระบบการจราจร
มีการขยายตัว
มากขึ้นทางดาน
ตะวันออก

ความหนาแนน
ของคนภายใน
ศูนยกลางเมือง
เริ่มลดลง คนมี
การกระจายตัว
ออกไปตาม
พื้นที่บริเวณ
รอบๆเมืองมาก
ขึ้น
ระบบการจราจร มีการขยายตัว
บริเวณศูนยกลาง ของแนวถนนที่
เมืองไมสามารถ เชื่อมระหวาง
ขยายได
เมืองใหมีความ
เนื่องจากมีแมน้ํา สะดวกมาก
นานและทาง
ยิ่งขึ้น
รถไฟขนาบอยูทั้ง
สองดาน
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3.1.2 การตั้งถิ่นฐานของชาวเมืองพิษณุโลก
การตั้งถิ่นฐานของชาวเมืองพิษณุโลก ในเขตเมืองพิษณุโลก มี 4 ระยะ ดังนี้
1. ชุมชนเรือนแพ เมืองพิษณุโลกเปนเมืองที่มีแมน้ํานานไหลผานกลางเมืองพิษณุโลก
แมน้ํานานจึงเปน เหมือนเสน เลือดใหญที่ห ลอเลี้ยงชาวเมืองพิษ ณุโลกใหมีชีวิตที่สุขสงบ และ
สมบูรณพูนสุข ในอดีตเมืองพิษณุโลกมีการติดตอถึงกันไดทั้งทางบกและทางน้ํา โดยเฉพาะทางน้ํา
เปนเสนทางการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและประหยัดคาใชจาย และขนสงสินคาไดคราวละ
มากๆ การคมนาคมทางน้ําโดยเฉพาะแมน้ํานานนี้ไดกอใหเกิดชุมชนริม แมน้ําเพื่อการอยูอาศัย
การติดตอคาขาย แลกเปลี่ย นสิน คา และขนสงผูคนขึ้น ที่ชุมชนริมน้ํานาน เริ่มตน จากบริเ วณ
โรงเรีย นเฉลิมขวัญ สตรีถึงบริเ วณวัดทามะปราง เมื่อมีการคาขายทางน้ํามากขึ้น ริมฝงแมน้ําก็
กลายเปนสถานที่จอดพักของเรือและแพไมสัก ซึ่งตอมาไดมีการพัฒนาใหเปนเรือนแพ(ภาพที่ 3.1)
จอดอยูสองริมฝงแมน้ํานาน ตั้งแตบ ริเวณหนาคายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปถึงบริเวณวัด
จันทรตะวันออก ในปจจุบันเรือนแพไดกลายเปนสัญลักษณอยางหนึ่งของเมืองพิษณุโลกไปแลว
เพราะจังหวัดพิษณุโลกมีคําขวัญประจําจังหวัดวรรคหนึ่งวา “สองฝงนานลวนเรือนแพ”
ชุมชนเรือนแพนี้สันนิษฐานวามีการกอตั้งขึ้นในระหวางป พ.ศ.2400 จนถึง ปจจุบัน เปน
ชุมชนที่กระจายไปตามความยาวของแมน้ํานาน เปนชุมชนที่ไมมีศูนยกลางของชุมชน ชุมชนเรือน
แพจึงไมใชชุมชนที่อยูในพื้นที่เดียวกันเหมือนชุมชนอื่นๆ ที่มีวัด โรงเรียน หรือ สถานที่ราชการ เปน
ศูนยกลางของชุมชน นอกจากนี้ยังไมไดรับการพัฒนาใหมีความเจริญขึ้นตามสภาพของบานเมือง
ไมมีทางเดินที่เปนมาตรฐาน ไมมีที่วางสาธารณะที่จะใหประชาชนชาวแพหรือเด็กไดเลนกีฬา หรือ

ภาพที่ 3.6 แสดง ชุมชนเรือนแพในจังหวัดพิษณุโลกในอดีต
(ที่มา:http://www.siamnava.com/fff/index.php?topic=2803.16)
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พักผอนหรือประกอบกิจกรรมรวมกัน แตถามองตามสภาพสิ่งแวดลอมและทัศนียภาพโดยทั่วๆไป
จะเห็นวาเปนสิ่งที่มีความแปลกประหลาด แตกตางไปจากบานเรือนโดยทั่วไป จึงเปนสิ่งที่ดึงดูด
ความสนใจของนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี แตสิ่งที่เปนปญหาตามมาของชุมชนชาวแพ คือ เรือน
แพไดสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมของแมน้ํานาน ความสกปรก น้ําเสีย เพราะเรือนแพไมมี
หองน้ําที่ถูกสุขลักษณะ ชาวเรือนแพจึงทิ้งสิ่งปฏิกูลตางๆลงแมน้ํานาน ทําใหแมน้ํานานสกปรก ไม
เหมาะสมที่จะนําน้ํามาใชในการอุปโภค บริโภคไดโดยตรง
ในปจจุบันจังหวัดพิษณุโลก มีน โยบายควบคุมการกอสรางเรือนแพขึ้น ใหม มีการยาย
ชุมชนเรือนแพพิษณุโลกจากริมฝงแมน้ํานานไปตั้งเปนชุมชนใหมที่บานโคกชาง สวนชุมชนเรือนแพ
ที่เหลือไดยายจากบริเวณสะพานนเรศวร และสะพานเอกาทศรถ ไปยัง บริเวณสะพานสุพรรณ
กัลยา เพื่อที่จะไดพัฒนาสภาวะแวดลอม และทัศนียภาพของแมน้ํานานใหมีความเปนระเบีย บ
เรียบรอย สวยงาม และพัฒนาคุณภาพของน้ําในแมน้ํานานใหดีขึ้นมีความสะอาดเหมาะสมที่ใชใน
การอุปโภค บริโภคไดอยางปลอดภัย
2. ชุมชนริมแมน้ํานาน ในระหวางป พ.ศ.2400 ถึงปพ.ศ.2450 ไดมีการตั้งชุมชนริมแมน้ํา
นาน เพื่อเปนชุมชนการคาขายทางเรือ โดยมีทั้งบานเรือน โรงเรียน สถานที่ราชการ และรานคาอยู
ริมฝงแมน้ํานานทั้งสองฝง สวนตลาดซึ่งเปนศูนยกลางการคาอยูทางริมแมน้ําฝงตะวันออก
ชุมชนริมแมน้ํานาน จัดวาเปนชุมชนโบราณชุมชนหนึ่งของเมืองพิษณุโลก การตั้งชุมชนริม
แมน้ํานานเพราะมีการคาขายทางน้ํา เนื่องจากความเจริญของเมืองพิษณุโลก อยูที่ชุมชนริมแมน้ํา
นาน บริเวณถนนพุทธบูชาตลอดแนว จึงมีทั้งชาวจีน ชาวอินเดีย และชาวไทย(บางสวน) ไดมาตั้ง
ถิ่นฐานเพื่อทําการคาขาย ในอดีตชุมชนริมแมน้ํานาน มีการปลูกรานคาเปนเพิง หลังคามุงจาก มี
ฝาและพื้นขัดดวยไมไผ ตอมาภายหลังจึงไดสรางรานคาเปนหองแถวไมมุงหลังคาดวยสังกะสี และ
หองแถวตึกคอนกรีต 1-2 ชั้น มุงหลังคาดวยกระเบื้อง มีการทําการคาขายและขนสงสินคาทางน้ํา
โดยใชเรือยนตขนาดใหญเดินในแมน้ํานานซึ่งเปนเสนทางคมนาคมเสนทางหลัก
นอกจากชุ ม ชนบริ เ วณถนนพุ ท ธบู ช าแล ว ยั ง มี ชุ ม ชนบริ เ วณถนนเจ า พระยาจั ก รี
ประกอบดวย ชุมชนชาวจีน ชุมชนชาวอินเดีย ทั้งที่นับถือศาสนาพราหมณ หรือศาสนาซิกขและ
ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาอิสลาม นิกายซีอะห และนิกายซุนนี ซึ่งไดตั้งรานคาผา เครื่องเลนกีฬา
คานมโคสด และเนื้อสัตว อยูที่ถนนพุทธบูชา และถนนเจาพระยาจักรีอีกดวย
3. ชุมชนสถานีรถไฟพิษณุโลก เปนชุมชนที่มีความสําคัญในระหวางป พ.ศ. 2450 ถึงป
พ.ศ. 2526 เมื่อทางรถไฟสายเหนือไดเ ริ่มการกอสรางในป พ.ศ.2445 และทางรถไฟถึงจังหวัด
พิษณุโลกในป พ.ศ. 2450 จังหวัดพิษณุโลกไดกลายเปนศูนยกลางการเดินทาง การขนสง การคา
และที่พักสําหรับรถไฟ และผูโดยสารรถไฟสายเหนือทั้งเที่ยวขึ้นและเที่ยวลอง เพราะการเดินทาง
ขนสงโดยรถไฟมีความสะดวกสบาย เสียคาใชจายนอยและประหยัดเวลาในการเดินทางและการ
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ขนสงลงมาก ทําใหมีพอคาและประชาชนนิยมใชการเดินทาง และการขนสงสินคามากขึ้นเปน
ลําดับ
ชุมชนริมแมน้ํานานซึ่งเคยเปนศูนยกลางการคาที่มีขนาดใหญ และมีความสําคัญทั้งใน
การคาและการขนสงสินคาก็คอยๆลดปริมาณลงตามลําดับ ความเจริญทางการคาและการขนสง
สินคาและคนโดยสารไดยายชุมชนใหม (ภาพประกอบ 3.7) มาตั้งศูนยการคา และศูนยการขนสง
สินคา และผูโดยสารรถไฟที่ถนนใกลๆกับสถานีรถไฟพิษณุโลก คือ ถนนเอกาทศรฐ และถนนบรม
ไตรโลกนารถ แทนชุมชนริมแมน้ํานานที่ถนนพุทธบูชา และถนนพระยาจักรี มีการตั้งศูนยการคา
รานคา โรงแรม และธนาคารขึ้นริมถนนทั้งสองสาย เพื่อใหบริการแกประชาชนทั้งชาวพิษณุโลก
และชาวตางจังหวัด ชุมชนนี้ไดมีการขยายตัวจนใกลเต็มพื้นที่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกแลว
และกําลังกอใหเกิดปญหาสาธารณูปโภคตามมา คือ ถนนแคบขยายไมได การจราจรติดขัด ตอง
เปดใหมีการเดินรถทางเดียว ซึ่งปญหาเหลานี้ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวนและทําอยางเปน
ระบบที่สุด

ภาพที่ 3.7 แสดงชุมชนสถานีรถไฟพิษณุโลกในป พ.ศ. 2475
(ที่มา:http://www.siamnava.com/fff/index.php?topic=2803.16)
เมื่อคราวไฟไหมเมืองพิษณุโลกครั้งใหญ เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2500 ไฟไดไหมชุมชน
สถานีรถไฟพิษณุโลก ที่ถนนเอกาทศรฐเสียหาย ไฟไดเริ่มตนไหมจากสถานีรถไฟพิษณุโลก ไปถึง
โรงพยาบาลพุทธชินราช และที่ถนนบรมไตรโลกนารถจากสี่แยกกองกํากับการตํารวจภาค 6 ถึงหา
แยกสุรสีห ปจจุบันชุมชนสถานีรถไฟพิษณุโลก จัดไดวาเปนชุมชนที่มีความหนาแนน เปนชุมชน
สําคัญและมีความเจริญมากแหงหนึ่งของเมืองพิษณุโลก
4. ชุมชนริมถนนระหวางจังหวัด เปน ชุมชนที่เ กิดขึ้น ใหมในชวงระหวางป พ.ศ. 2503
จนถึงปจจุบัน ไดมีการสรางถนนจากจังหวัดพิษณุโลกเชื่อมตอกับจังหวัดใกลเคียง และ ถนนสาย
ใหมๆขึ้นในเมือง ทําใหเกิดมีการตั้งชุมชนริมถนนระหวางจังหวัดขึ้น ในรูปของการตั้งบานเรือน
ศูนยการคา และหมูบานจัดสรรขึ้น
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จากการที่จังหวัดพิษณุโลกมีถนนที่ติดตอกับจังหวัดตางๆไดโดยรอบ และการเปนประตูสู
อินโดจีนนั้น ทําใหจังหวัดพิษณุโลกเปนศูนยกลางของการคมนาคมขนสง ที่สําคัญที่สุดในภูมิภาค
แถบนี้
พิษณุโลกในชวงนี้จึงเปนชวงที่มีชุมชนใหมเกิดจากการขยายตัว หรือขยายความเจริญของ
ชุมชนออกจากเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ไปตามถนนที่เชื่อมตอกับจังหวัดตางๆที่มีถนนเชื่อมกับ
จังหวัดและภูมิภาคตางๆ และในอนาคตจังหวัดพิษ ณุโลกจะตองมีการติดตอกับ ตางประเทศ
โดยเฉพาะประเทศในคาบสมุทรอินโดจีนตอนบน การขยายตัวของชุมชนเมืองพิษณุโลกในปจจุบัน
จึงเปนการขยายตัวเพื่อเตรียมการรับความเจริญที่จะมีมาในอนาคต
3.1.3 สภาพทั่วไปของพื้นที่
ชุมชนเมืองพิษ ณุโลก ตั้งอยูหางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนตป ระมาณ 377
กิโลเมตร ลัก ษณะภูมิป ระเทศโดยสวนใหญเ ปน ที่ ราบลุม ตัวเมืองตั้งอยูบ นคัน ดิน ธรรมชาติ
(Natural level) บนสองฝงแมน้ํานาน บริเวณแนวตลิ่งของแมน้ํานานทั้งสองฝงมีระดับความสูงสูง
กวาบริเวณอื่น หลังคันดินธรรมชาติเปนที่ลุมลาดต่ําออกไปจากแมน้ําทั้งสองฝง โดยที่แมน้ํานาน
จะไหลผานตัวเมืองจากเหนือลงใต แบงตัวเมืองออกเปนสองฝงโดยมีสะพานนเรศวร สะพานเอกา
ทศรฐ และสะพานสุพรรณกัลยาเปน สะพานเชื่อมระหวางสองฝงภายในตัวชุมชน การคมนาคม
ขนสงมีเสนทางคมนาคมสายหลัก คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 ตัดผานตัวเมืองพิษณุโลกใน
แนวทิศตะวันออก – ตะวันตก และทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 กับทางหลวงแผนดินหมายเลข
117 ซึ่งเชื่อมโยงกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 ผานเมืองพิษณุโลกในแนวเหนือ – ใต
ที่ตั้งของชุมชนเมืองพิษณุโลกในปจจุบัน มีศูนยกลางชุมชนอยูภายในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก ซึ่งมีพื้นที่ 18.26 ตารางกิโลเมตร เปนศูนยกลางของการบริหาร การปกครอง การพาณิช
ยกรรม และการบริการ ในบริเวณตัวเมืองเปนที่ตั้งของสถาบันราชการทั้งในระดับภาคและเขต อีก
ทั้งยังเป น ศูน ยก ลางการคาและบริก ารที่สําคั ญ ของภาค โดยมีอาณาเขตติ ดตอ (แผนที่ 3.1)
ดังตอไปนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ทิศใต
ติดตอกับ
ต.บึง พระ, ต.ทา ทอง อ.เมื องพิ ษ ณุ โลก จ.
พิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
ต.บานคลอง, ต.วัดจันทร อ.เมืองพิษณุโลก จ.
พิษณุโลก
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3.1.4 การใชประโยชนที่ดินในเมืองพิษณุโลก
ลักษณะการใชที่ดินโดยทั่วไปของชุมชนเมืองพิษณุโลกสวนใหญ ชุมชนมีการตั้งถิ่นฐาน
อยูริมแมน้ํานานทั้ง 2 ฝง เกาะกลุมหนาแนนมากทางดานฝงตะวันออก บริเวณสองฟากของถนน
เอกาทศรถ ถนนบรมไตรโลกนาถ โดยเฉพาะบริเวณชวงกลางชุมชน ยานสถานีรถไฟ ซึ่งจะเปน
ยานการคาการบริการและสถานที่ราชการ สําหรับทางดานฝงตะวัน ตกของแมน้ํานาน จะเปน
ชุมชนที่มีความหนาแนนนอยกวาฝงตะวันออก สวนใหญจะเปนอาคารพักอาศัย สถานที่ราชการ
สถาบันการศึกษา ซึ่งเกาะกลุมอยูตามริมฝงแมน้ํา บริเวณระหวางถนนประชาอุทิศ ถนนพระรวง
และถนนสีหราชเดโชชัย โดยการใชประโยชนที่ดินนั้นสามารถแบงออกได (แผนที่ 3.2) ดังนี้
1) ยานที่อยูอาศัย การใชที่ดินเพื่อการอยูอาศัยสวนใหญอยูในบริเวณถนนเอกาทศรถ
ถนนบรมไตรโลกนาถ ถนนสีหราชเดโชชัย ถนนสิงหวัฒน ริมแมน้ํานานทั้ง 2 ฝง และบริเวณหนา
สถานีรถไฟ นอกจากนั้นยังกระจายตัวอยูทั่วไปในบริเวณ 2 ฟากของถนนรอง และถนนซึ่งเชื่อมโยง
ระหวางถนนสายหลัก ภายในชุมชนเมือง
2) ยานพาณิช ยกรรม การใชที่ดิน สวนใหญเ ปน พื้น ที่ยานใจกลางเมืองเดิม ดานฝง
ตะวันออกของแมน้ํานาน บริเวณถนนเอกาทศรถและถนนบรมไตรโลกนาถทั้ง 2 ฟาก ถนนศรีธรรม
ไตรปฎก และกระจายตัวอยูทั่วไปในพื้นที่ยานที่อยูอาศัย นอกจากนี้ยังมีตลาดสดของเทศบาล อีก
6 แหง และตลาดไนทบารซาบริเวณถนนพุทธบูชา ซึ่งจําหนายอาหารและสินคาพื้นเมืองในเวลา
กลางคืน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการขยายตัวของยานการคาในฝงตะวันออกของแมน้ํานานกับฝง
ตะวัน ตก จะเห็น ไดวา ยานการคา ในฝงตะวัน ออกของแม น้ํานานมีขนาดใหญก วา เนื่องจาก
ศูนยกลางเดิมของเมืองอยูในบริเวณนี้ ถึงแมวาการคมนาคมติดตอระหวางสองฝงแมน้ําจะมีความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีสะพานนเรศวร สะพานเอกาทศรถ และสะพานสุพรรณกัลยา
เปนจุดเชื่อมทั้งสองฝง ก็มิไดทําใหเกิดการขยายตัวในฝงตะวันตกของแมน้ํานานมากนัก
3) ยานอุตสาหกรรมและคลังสินคา สวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
ซึ่งมีทั้งอุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ กิจการประเภทผลิตยานพาหนะและ
อุปกรณรวมทั้งการซอมฯ การผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ อุตสาหกรรมประเภทอาหารและ
เครื่องดื่ม เปนตน นอกจากนี้ยังมีคลังสินคากระจายตัวอยูทั่วไปในเขตชุมชน เนื่องจากความเปน
ศูนยกลางในดานการคาปลีกและคาสงของจังหวัดพิษณุโลก
4) ยานสถาบันตางๆ การใชที่ดินประเภทนี้แบงออกเปน 3 ประเภทยอย คือ การใชที่ดิน
เพื่อสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และการใชที่ดินเพื่อสถาบันราชการและการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ดังนี้
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4.1) การใชที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
มีทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียน ตั้งกระจายอยูทั่วไป ทั้งนี้เนื่องมาจากความเปน
ศูนยกลางทางดานการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก โดยมักมีทําเลที่ตั้งสัมพันธกับสถานที่ราชการ
สถาบั น การศึก ษาที่ สํ าคั ญ ได แก มหาวิท ยาลั ย นเรศวร มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฎพิ บู ลสงคราม
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดชาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก และโรงเรียนเฉลิม
ขวัญสตรี เปนตน
4.2) การใชที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
ในชุมชนเมือง มีวัดตั้งกระจายอยูทั่วไปบริเวณสองฝงแมน้ํานาน และบริเวณสองฝงของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 วัดที่สําคัญ คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งเปนสถานที่ประดิษฐาน
พระพุทธชิน ราช สําหรับวัดอื่นๆ บางแหงมีป ระวัติการกอสรางมาตั้งแตสมัยสุโขทัย และอยุธยา
อาทิ วัดนางพญา และวัดราชบูรณะ เปนตน นอกจากนี้ ยังมีโบสถในศาสนาคริสต มัสยิด และศาล
เจาอีกหลายแหง
4.3) การใชที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
สถาบัน ราชการ และการสาธารณูป โภคและสาธารณูปการ สวนใหญจ ะตั้งอยูใ นยาน
ชุมชนบริเวณถนนวังจันทรและถนนเอกาทศรถ บริเวณดานทิศเหนือของชุมชน และกระจายตัว
ทั่วไปในพื้นที่ ไดแก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ที่วาการอําเภอเมืองพิษณุโลก ตํารวจภูธรภาค 6
ศาลจังหวัดพิษณุโลก สํานักงานปาไมจังหวัดพิษณุโลก สํานักงานเทศบาลนครพิษ ณุโลก และ
สถานีรถไฟพิษณุโลก เปนตน
5) ที่โลงเพื่อการนันทนาการและเพื่อการอนุรักษ
บริเวณพื้นที่พักผอนหยอนใจของประชาชนในเขตชุมชนเมืองพิษณุโลกที่สําคัญ ไดแก
สวนสาธารณะริมแมน้ํานาน (สวนชมนาน) และสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก อยูทางดาน
ตะวันออกของแมน้ํานาน สวนบริเวณฝงตะวันตกนั้นมีสนามหนาศาลากลางจังหวัดและบริเวณคู
เมืองเกาพิษณุโลก นอกจากนี้เทศบาลนครพิษณุโลกยังไดกําหนดใหมีแผนปรับปรุงขอบเขตการใช
ที่ดิน ของรัฐ สถานศึกษา สถาบันศาสนา ในเขตเทศบาลเพื่อสงเสริมการรัก ษาสภาพแวดลอม
ภายในเมืองอีกดวย
ในสวนของพื้นที่เพื่อการอนุรักษนั้น ไดแก บริเวณเขตเมืองเกาพิษณุโลก และเขตกําแพง
เมืองเกา ซึ่งตั้งอยูบริเวณใจกลางเมืองพิษณุโลก บริเวณสองฝงของแมน้ํานาน สถานที่สําคัญใน
เขตเมืองเกาพิษณุโลก คือ บริเวณพระราชวังจันทน สถานที่ประสูติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ซึ่งตั้งอยูในบริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (เดิม)
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3.1.5 การใชประโยชนอาคาร
การใชประโยชนอาคารภายในเทศบาลนครพิษณุโลกนั้นมีลักษณะแบบผสมผสาน (แผนที่
3.3) มีการใชประโยชนอาคารเพื่อเปนที่พักอาศัย พาณิชยกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา
และสถาบันศาสนา และพื้นที่วางปะปนกันภายในพื้นที่ศึกษา ประชากรสวนใหญตั้งถิ่นฐานอยูใน
บริเวณดานตะวันออกของแมน้ํานาน ทั้งในพื้นที่ของเทศบาลและพื้นที่ตอเนื่องมากกวาพื้นที่ดาน
ตะวันตกของแมน้ํานาน เนื่องจากแมน้ํานานเปนอุปสรรคทางกายภาพ ขวางกั้นการขยายตัวของ
ชุมชน โดยทางดานตะวันออกของแมน้ํานานนั้น บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนนคือ
บริเวณแหลงชุมชนดั้งเดิมสองฝงของเสนทางคมนาคมสายหลักของเมืองที่สามารถติดตอกับยาน
ใจกลางธุรกิจเมืองไดอยางสะดวก เชน ถนนบรมไตรโลกนารถ ถนนพระองคดํา ถนนราเมศวร
ถนนราษฎรอุทิศ ตลอดจนตามแนวแมน้ํานาน บริเวณที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ไดแก ชวงถนนบรม
ไตรโลกนารถ ฝงตะวันตกจนถึงริมแมน้ํา ถนนราษฎรอุทิศ และถนนขุนพิเรนทรเทพ ถนนพระองค
ดํา ถนนราเมศวร และถนนวิสุทธิ์กษัตริย ชวงระหวางถนนพระองคดํา และถนนราเมศวร
3.1.6 โครงสรางสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
ในเขตเทศบาลนครพิษ ณุโลกมีสถาบัน การศึกษา 4 ระดับ คือ อนุบ าล ประถมศึก ษา
มัธยมศึกษา-อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยปจจุบันมีสถานศึกษาในระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 จํานวน 22 แหง แบงเปนโรงเรียนในระดับ
อนุบ าล-มัธยมศึก ษา จํานวน 20 แหง และอาชีวศึก ษาจํานวน 2 แหง สถานศึก ษาในระดับ
อาชีวศึก ษา สังกัดสํานัก งานคณะกรรมการอาชีวศึก ษา จํานวน 2 แหง และสถานศึก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา 7 แหง คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัน
ราชภัฏสวนดุสิต วิท ยาเขตพิษณุโลก สถาบัน บัณ ฑิตพัฒนบริหารศาสตร วิท ยาเขตพิษ ณุโลก
วิท ยาลัย บรมราชชนนี พุท ธชิน ราช วิท ยาลัย พิษ ณุโลก ซึ่งเปน สถาบัน อุด มศึก ษาเอกชน และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพิษณุโลก รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 36 แหง
จากจํานวนและความสามารถในการใหบริการทางการศึกษาเห็นไดวาเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมี
ความพรอมที่จะใหบริการทางการศึกษาทั้งในระดับเมือง ระดับจังหวัด และระดับอนุภาคเหนื อ
ตอนลาง
การบริการดานสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มีทั้งโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน
และคลินิก เอกชนใหบ ริการ โดยมีโรงพยาบาลที่เ ปนหลัก คือ โรงพยาบาลพุท ธชินราช ซึ่งเปน
โรงพยาบาลศูนย สังกัดสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก
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ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มีสถานี ดับเพลิงในความดูแลรับผิดชอบของฝายปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย มีที่ตั้งอยูที่ถ นนบรมไตรโลกนารถ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก เปนสวนราชการเทศบาลนครพิษณุโลก มีพื้นที่บริการในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก และ
พื้นที่ใกลเคียง
ในเขตชุมชนเมืองพิษณุโลก มีสถานีขนสงผูโดยสาร 1 แหง (ภาพประกอบที่3.8) ตั้งอยูที่
ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร สถานที่ตั้งมีความเหมาะสม
เนื่องจากอยูในที่ชุมชน ประชาชนสามารถเดินทางไดสะดวกและปลอดภัย แตไมเหมาะสมในดาน
การรองรับกับปริมาณจราจรของรถโดยสารในเขตเมือง และขนาดพื้นที่ของสถานีขนสง เนื่องจาก
มีจํานวนรถโดยสารที่เขามารับ – สง ผูโดยสารที่สถานีขนสงจํานวนมากประมาณ 700 – 800 คัน
ตอวัน ทําใหเกิดปญหาการจราจรในเขตเมืองและเนื่องจากสถานีขนสงอยูในแหลงชุมชนทําใหไม
สามารถขยายพื้นที่ได

ภาพที่ 3.8 แสดงสาธารณูปโภค-สาธารณูปการในเทศบาลนครพิษณุโลก
(ที่มา : ผูวิจัย, 2552)
สวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีจํานวน 1 แหง ไดแก สวนชมนานเฉลิมพระ
เกียรติ
3.1.7 ระบบโครงขายคมนาคมขนสง
เมืองพิษณุโลกถูกกําหนดใหเปนเมืองศูนยกลางการคมนาคมขนสง ที่สามารถเชื่อมโยง
การขนสงกับภูมิภาคตางๆของประเทศ
ทั้งภาคเหนือตอนบน
ภาคกลาง
และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากความไดเปรียบทางดานที่ตั้งที่เปรียบเสมือนประตูเชื่อมการติดตอ
ระหวางภูมิภาคอยางสะดวกรวดเร็ว (ตารางที่ 3.2) บทบาทดังกลาวทําใหมีโครงการพัฒนา
ปรับปรุงระบบโครงขายคมนาคมของชุมชนเมืองในหลายสวน
เพื่อเสริมการคลองตัวของการ
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คมนาคมทั้งภายในชุมชน และการคมนาคมภายในภาค เมืองพิษณุโลกมีถนนสายสําคัญที่
สามารถติดตอกับจังหวัดใกลเคียงไดสะดวกรวดเร็ว คือทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 ทางทิศ
ตะวันตกของแมน้ํานาน จากจังหวัดสุโขทัยผานตัวเมืองพิษณุโลกไปทางตะวันออก ซึ่งสามารถ
ติดตอกับอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ และอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน สวนทางใตมีถนน
สายสําคัญสองสาย คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 (อินทรบุรี – เดนชัย) และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 117 (นครสวรรค – พิษณุโลก)
ตารางที่ 3.2 แสดงระยะทางจากจังหวัดพิษณุโลกไปยังจังหวัดตางๆ
จังหวัด
ระยะทาง (กิโลเมตร) หมายเหตุ
กรุงเทพฯ
377
ผาน นครสวรรค
เชียงใหม
334
ผาน อุตรดิตถ แพร ลําปาง
เชียงใหม (สายเกา) 427
ผาน สุโขทัย ตาก ลําปาง
เชียงราย
420
ผาน อุตรดิตถ แพร พะเยา
ขอนแกน
319
ผาน เพชรบูรณ
นครราชสีมา
457
ผาน นครสวรรค ลพบุรี สระบุรี
ที่มา : สํานักงานขนสงจังหวัดพิษณุโลก
นอกจากนี้ยังมีเสนทางรถไฟสายเหนือ กรุงเทพ – เชียงใหม ตัดผานกลางเมืองตามแนว
เหนือใต บริเวณฝงตะวันออกของแมน้ํานาน มีสถานีรถไฟที่สําคัญสองแหง คือสถานีรถไฟ
พิษณุโลกอยูใ นตัวเมืองพิษณุโลกเปนจุดรับสงสินคาและประชาชน และสถานีรถไฟบึงพระซึ่งอยู
ทางใตของตัวเมือง ซึ่งเปนจุดขนถายน้ํามันจากอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร และอําเภอ
บางระกํา จังหวัดพิษณุโลก และบริเวณตอนใตของเมืองเปนที่ตั้งของทาอากาศยานพาณิชย ซึ่ง
ใหบริการการคมนาคมขนสงทางอากาศโดยเครื่องบินขนาดกลาง
โดยการขนสงทางบกภายในเมืองพิษณุโลกนั้น สามารถจําแนกระบบโครงขายถนนใน
เมืองพิษณุโลก(แผนที่ 3.4) (ภาพประกอบที่ 3.9) ไดดังนี้
1) ถนนสายประธาน (Principal Arterial) ทําหนาที่เปนถนนสายสําคัญที่เชื่อมโยงชุมชน
และเมืองตางๆในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด รองรับการจราจรชนิดผานเมือง ซึ่งมีการใช
ความเร็วสูงในระดับที่กฎหมายกําหนดเมื่อผานชุมชน ถนนประเภทนี้มีเขตทางตั้งแต 40.00 เมตร
ขึ้นไป ไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 และทางหลวงแผนดินหมายเลข 117 มีขนาดทาง
80.00 เมตร ซึ่งปจจุบันไดมีการขยายชองทางจราจรเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานแลว
2) ถนนสายหลัก (Main Arterial) ทําหนาทีเปนถนนเชื่อมตอระหวางชุมชนกับถนนสาย
ประธานเพื่อกระจายการจราจรไปตามถนนสายรองและเปนถนนที่ใชเชื่อมตอกับบริเวณตางๆ ของ
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ชุมชน มีเขตทาง 20.00 เมตรขึ้นไป เชน ถนนเอกาทศรฐ ถนนบรมไตรโลกนารถ ถนนศรีธรรมไตร
ปฎก และถนนพิชัยสงครามเปนตน
3) ถนนสายรอง (Collector & Distributor Road) เปนถนนที่รองรับการจราจรจากถนน
สายหลัก และกระจายปริมาณการจราจรไปสูถนนสายยอย เปนถนนที่ใหบริการเฉพาะในแตละ
บริเวณ และตอเชื่อมกับบริเวณใกลเคียง มีขนาดเขตทางตั้งแต 12.00 เมตร ถึง 20.00 เมตร เชน
ถนนพญาเสือ ถนนพระรวง ถนนพระองคดํา ถนนประชาอุทิศ เปนตน
4) ตรอก ซอยตางๆ ที่เชื่อมตอชุมชนกับถนนสายรอง ถนนสายหลัก มีหนาที่บริการ
การจราจรจากอาคารบานเรือนหรือกลุมอาคาร หมูบานจัดสรรเพื่อเขาสูถนนสายรอง โดยทั่วไป
สามารถรองรับการจราจรที่มีความเร็วต่ํา
โครงขายถนนมีความหนาแนนคอนขางมากบริเวณยานการคาธุรกิจใจกลางเมือง เชน
บริเวณถนนพญาลิไท ถนนราเมศวร ถนนเอกาทศรถ ถนนบรมไตรโลกนาถ และถนนพุทธบูชา
อยางไรก็ตาม เนื่องจากชุมชนเมืองพิษณุโลกเปนเมืองเกา โครงขายของถนนในชุมชนไมไดเกิด

ถนนสายประธาน

ถนนสายหลัก

ถนนสายรอง
ถนนสายยอย
ภาพที่ 3.9 แสดงโครงขายถนนในเมืองพิษณุโลก
(ที่มา : ผูวิจัย,2552)
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จากการวางผังเมืองที่เปนระบบมากอน ดังนั้นในพื้นที่ศูนยกลางเมืองมักพบวา ถนนสาย
ยอยหรือซอยอาจเปนเสนทางเชื่อมตอกับถนนสายหลักภายในพื้นที่ ซึ่งสงผลกระทบตอการจราจร
ของชุมชนเมือง เพราะถนนสวนใหญเปนถนนสายสั้นๆแคบๆ และมีทางรวมทางแยกหลายแหง
ในสวนของการบริการผูโดยสารดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองพิษณุโลก
ประกอบดวย 2 ระบบ ไดแก
1) ระบบรถโดยสารประจําทาง
รถประจําทางในเมืองพิษณุโลก เปนรถบัสขนาด 30 ที่นั่ง มีทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถ
โดยสารประจําทางปรับอากาศ ใหบริการตั้งแต 05.30 น.–18.30 น. ทารถอยูบริเวณสถานีรถไฟ
พิษณุโลก ใหบริการเสนทางทั้งหมด 12 สาย ทั้งภายในชุมชนเมืองและบริเวณรอบนอกดังนี้
ตารางที่ 3.3 เสนทางการเดินรถประจําทางในชุมชนเมืองพิษณุโลก
สาย

เสนทาง

1 และ ปอ.
1
3
4
5

สถานีขนสงพิษณุโลก - สถานีรถไฟพิษณุโลก (วงกลม)

7
8
9
ปอ.10
ปอ.11
ปอ.12
ปอ.13

สถานีรถไฟพิษณุโลก – รอบเมือง (วงกลม)
สนามบิน – สี่แยกบานแขก
สถานีรถไฟเต็งหนาม – กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 31
(ต.ช.ด.)
สถานีรถไฟพิษณุโลก – บานวังน้ําใส
วัดอรัญญิก – สถานีขนสงพิษณุโลก
สถานีรถไฟพิษณุโลก – บานกราง
สถานีขนสงพิษณุโลก – วัดธาตุทอง
สนามกีฬา – วิทยาลัยบึงพระ
มหาวิทยาลัยนเรศวร(สนามบิน) – มหาวิทยาลัยนเรศวร(หนองออ)
ศูนยพัฒนาตําบลสมอแข – มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ทะเล
แกว)

ระยะทาง จํานวน
(กิโลเมตร) เทีย่ ว
ตอวัน
10.1
144
9.2
6.8
12.3

103
48
72

18.0
17.9
17.1
19.7
26.7
27.3
42.7

45
48
48
48
48
120
48

ที่มา : รัชนี นันทวัฒนาศิริชัย, 2540 อางถึงใน บุญชัย แซโงว, 2543
จากขอมูลดังกลาว พบวา เสนทางใหบริการที่มีจํานวนเที่ยวตอวันสูงที่สุด ไดแก เสนทาง
สายสถานีขนสงพิษณุโลก – สถานีรถไฟพิษณุโลก ซึ่งวิ่งเปนวงกลมภายในเขตเทศบาลนคร มี
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จํานวน 144 เที่ยวตอวัน สวนเสนทางสายนอกเมืองที่มีจํานวนเที่ยวสูงที่สุด ไดแก เสนทางสาย
มหาวิทยาลัยนเรศวร (สนามบิน) – มหาวิทยาลัยนเรศวร (หนองออ) ซึ่งใหบริการใน 2 เสนทาง
ไดแก เสนทางที่ 1 จากมหาวิทยานเรศวร (สนามบิน) – ถนนบรมไตรโลกนาถ – ทางหลวง
แผนดินหมายเลข 117 – มหาวิทยาลัยนเรศวร (หนองออ) และเสน ทางที่ 2 จากมหาวิทยาลัย
นเรศวร (สนามบิน ) – ตลาดหาแยกโคกมะตูม – ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 – ทางหลวง
แผนดินหมายเลข 117 – มหาวิทยาลัยนเรศวร (หนองออ) มีจํานวนเที่ยวรวม 120 เที่ยวตอวัน
2) ระบบโดยสารรับจาง
ใหบริการในลักษณะแท็กซี่ ซึ่งสวนใหญมักจอดตามสถานีขนสง สถานีรถไฟ และตลาด
ใหบริการรับสง ในพื้นที่ตัวเมืองพิษณุโลก
3.1.8 โครงสรางทางสังคมและประชากร
เทศบาลนครพิษณุโลกไดมีการจัดตั้งชุมชนยอยในเขตเทศบาลขึ้นเพื่อใหงายตอการ
พัฒนาและการปกครอง โดยไดมีการแบงชุมชนยอยออกเปน 51 ชุมชน ซึ่ง 51 ชุมชนนี้ไดมีการ
รวมกลุมเปนโซนทั้งหมด 4 โซน (แผนที่ 3.5) (ใชการแบงกลุมตามแมน้ํานาน ทางรถไฟและถนน
สายหลักคือถนนสิงหวัฒนและถนนมิตรภาพ) ดังนี้
ในสวนของความหนาแนนของประชากรนั้น เมื่อคิดเปนอัตราความหนาแนนแยกเปนโซน
นั้นจะไดอัตราความหนาแนนของแตละโซนดังนี้
ตารางที่ 3.4 แสดงความหนาแนนในแตละพื้นที่
โซน ความหนาแนนเฉลี่ย(คน/ตารางกิโลเมตร)
1
4,881
2
8,374
3
4,217
4
5,114
ที่มา : จากการคํานวณ
ความหนาแนนของประชากรในแตละพื้นที่จะเปนตัวบอกถึงความตองการในการเขาใช
พื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ ถาพื้นที่ใดที่มีความหนาแนนมาก พื้นที่แคบ คนในพื้นที่ยอม
ตองการพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจมากขึ้น โดยในสวนของรายละเอียด จะไดกลาวถึงตอไป
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ตารางที่ 3.5 แสดงรายชื่อชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
ที่
โซนที่ 1
โซนที่ 2
โซนที่ 3
โซนที่ 4
1 คลองมหาดไทย
วัดหนองบัว
พันป
หลังศาล
2
อรัญญิก
มหาจักรพรรดิ์ วัดจันทรตะวันออก
เทพารักษ
3
ธรรมบูชา
วิเศษไชยชาญ
พระยาสุพรรณ
สระสองพี่นอง
4 พระองคขาว
พระองคดํา
ทามะปราง
บานคลองพัฒนา
5
พญาเสือ
พิชัยสงคราม
มหานุภาพ
วัดจันทรตะวันตก
6 ธรรมจักรพัฒนา
ศรีวิสุทธิ์
รวมใจ
ประชาอุทิศ
7 เสรีราษฎรพัฒนา
เสือทิม
บรมไตรโลกนารถ 21
ประตูเมือง
8 เจดียยอดทอง เกษมรัฐพัฒนา
ดีอินทรพัฒนา
สิงหวัฒน ซอย 3
9 สุพรรณกัลยา
แสนพลพาย
อภิชาตบุตร
สิงหวัฒน ซอย 5
10
ตาลเดี่ยว
ชาญเวชกิจพัฒนา
รวมใจไมตรี
ไชยานุภาพ
11 วัดนอยพัฒนา
กัลยาณมิตร
บึงพระจันทร 40 บานคลองสามัคคี
12
เรือนแพ
สระแกว
พระรวง ซ. 2
13
ขุนพิเรนทรเทพ
พระลือ
14
หรรษนันท 49
15
ประชาพิทักษ 99
3.1.9 โครงสรางทางเศรษฐกิจ
โครงสรางทางเศรษฐกิจของชุมชนเมืองพิษณุโลก มีสาขาหลักขึ้นอยูกับภาคการคาและ
บริการเปนสําคัญ ทั้งการคา คาปลีก และภาคบริการ และจากบทบาทในการเปนเมืองศูนยกลาง
ทําใหเทศบาลนครพิษณุโลกมีการขยายตัวทางดานการคาและบริการอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม
นอกจากในเขตศูนยกลางธุรกิจการคาเทศบาลนครพิษณุโลกแลว ยังมีบริเวณที่อาจเรียกไดวาเปน
แบบยานธุรกิจตามถนนสายสําคัญ คือ ตามถนนบรมไตรโลกนารถที่ขนานกับแมน้ํานานลงไปทาง
ใต และอีก สวนหนึ่งคือ ตามถนนสายพิษ ณุโลก-วังทอง โดยประเภทของสถานประกอบการที่
ขยายตัวอยางรวดเร็วและสงผลตอเศรษฐกิจ ของเมือง คือ หางสรรพสิน คา ซึ่งประกอบดว ย
หางสรรพสินคาทองถิ่น ไดแก หางสรรพสินคาท็อปแลนดพลาซา ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2536 บริเวณ
ใกลวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และหางสรรพสินคาระดับสูง (Hyper Mart) ที่เริ่มขยายกิจการในตัว
เมืองพิษณุโลกตั้งแตป พ.ศ.2539 เปนตนมา ไดแก หางแม็คโคร ซึ่งตั้งอยูริมถนนบรมไตรโลกนารถ
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บริเวณตะวันตกเฉียงใตของตัวเมือง หางเทสโกโลตัส ซึ่งตั้งอยูบนถนนสายพิษณุโลก-วังทอง และ
หางสรรพสินคาบิ๊กซี ที่ตั้งอยูบริเวณสามแยกถนนพิษณุโลก-วังทอง (สามแยกเรือนแพ) การเกิดขึ้น
ของหางดังกลาวสงผลใหป ริมาณเงินหมุนเวียนในธุรกิจการคาและบริการของเมืองพิษณุโลกมี
มูลคาเพิ่มขึ้น ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกเปนเมืองเดียวในเขตภาคเหนือตอนลางที่มีหางสรรพสินคา
ดังกลาวครบทั้ง 3 หาง ซึ่งความเขมขนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นดังกลาวจะสรางความ
ตองการการใชที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพในชุมชน เชน การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และการขยายตัวของพื้นที่เมือง
3.2 ขอมูลพื้นที่วางในเมืองพิษณุโลกตามการจําแนกลักษณะประเภทตางๆ
3.2.1 ที่ตั้งและการกระจายตัวของพื้นที่วางในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
พื้นที่วางในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกจะพบวามีการกระจายตัวอยูทั่วทั้งเมือง (แผนที่
3.6) ซึ่งถาแบงประเภทของพื้นที่วางตามกรมโยธาธิการและผังเมือง สามารถแบงพื้นที่วางภายใน
เทศบาลนครพิษณุโลกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ (แผนที่ 3.7)
1) พื้นที่วางที่มีการใชประโยชน และพื้นที่วางที่รกราง
2) พื้นที่วางที่รกราง
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3.2.2 การจําแนกประเภทของที่วางในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกตามลักษณะของ
กิจกรรม
พื้นที่วางภายในเทศบาลนครพิษณุโลก สามารถแบงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ออกไดเปน
2 ประเภท (แผนที่ 3.7) ดังนี้
1) กิจกรรมจําเปน เปนการเขาใชพื้นที่วางของผูคนอยางหลีกเลี่ยงไมได เชน การเดินไป
โรงเรียน หรือไปทํางาน รอรถประจําทาง ซื้อของ เปนตน
2) กิจกรรมพักผอนหยอนใจ เปนการเขาใชพื้นที่วางเพื่อประกอบกิจกรรรมตางๆ โดยเปน
กิจกรรมที่เกี่ยวของการพักผอนหยอนใจเปนหลัก เชน การเดินเลน การออกกําลังกาย เปนตน
การจําแนกพื้นที่วางตามลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้น สวนใหญเปนการเขาใชพื้นที่เพื่อ
การพักผอนหยอนใจ ไดแก พื้นที่ลานโลงหลังสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลกไนท
บาซาร สวนชมนานเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่วางในสถาบันการศึกษา พื้นที่วางในสถาบันราชการ
พื้นที่วางในสถาบันศาสนา และพื้นที่วางในเขตโบราณสถาน
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3.2.3 การจําแนกประเภทของที่วางในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกตามที่ตั้ง
การศึกษาถึงที่ตั้งและการกระจายตัวของพื้นที่วางในเทศบาลนครพิษณุโลกนั้น (แผนที่
3.8) พบวาเปนพื้น ที่ตามแนวริมแมน้ํา นาน ริมถนน ริมทางรถไฟ สวนสาธารณะ พื้น ที่วางใน
โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานที่ราชการตางๆ ซึ่งพื้นที่วางแตละประเภท มีที่ตั้งและการกระจายตัว
ดังนี้
1) พื้นที่วางบริเวณที่เปนสาธารณูปโภคตางๆ เชน คู คลอง แมน้ํา เขตทาง ริม
ถนน ริมแมน้ํา ริมคลอง ทางระบายน้ํา บริเวณเก็บกักน้ํา เปนตน โดยมีบางพื้นที่ที่เทศบาลนคร
พิษณุโลกไดพัฒนาพื้นที่เปน สวนสาธารณะและใชเปนสถานที่จัดกิจกรรมเฉพาะอยางเปนครั้ง
คราว เชน งานลอยกระทง ประเพณีแขงเรือ ไดแก พื้นที่วางริมแมน้ํานาน
2) พื้น ที่ วางในสถาบั น การศึก ษา เชน ที่ว างในมหาวิท ยาลั ย นเรศวร (สว น
สนามบิน) กิจกรรมที่เกิดขึ้นสวนมากมักจะเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยทางมหาวิทยาลัย แตก็เปดให
ประชาชนมาใชพื้นที่ในการพักผอนและออกกําลังกายในชวงเย็นดวยเชนกัน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่
วางในวิทยาลัยพิษณุโลก พื้นที่วางในวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
3) พื้นที่วางในสถาบันราชการ เชน ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ โดยพื้นที่
วางเหลานี้ใชในการจัดกิจกรรมงานประจําป ไดแก งานกาชาด นอกจากนี้ยังไดมีการพัฒนาพื้นที่
บางสวนใหเปนสนามกีฬา เพื่อใหประชาชนไดมาใชพื้นที่ในการออกกําลังกายอีกดวย
4) พื้นที่วางในสถาบันศาสนา เชน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ) ซึ่งเปนวัด
สําคัญใจกลางเมือง ภายในจัดงานตางๆมากมาย กิจกรรมสวนใหญเปนกิจกรรมทางศาสนา และ
ยังสามารถใชพัก ผอนไดตลอดตั้งแตเชา -เย็น สวนวัดอื่น ๆก็จ ะมีลัก ษณะของที่วางที่คลายกัน
ตางกันเพีย งขนาดของพื้น ที่ กิจ กรรมที่เ กิดขึ้น ซึ่งโดยมากแลวตามวัดเหลานี้จ ะมีโรงเรีย นอยู
ภายในวัด ดังนั้น พื้น ที่วางในบริเ วณวัดที่อยูติดกับโรงเรียนก็จ ะมีกิจกรรมการเลนของเด็กๆใน
โรงเรียนนั้นๆอีกดวย
5) พื้นที่วางในพื้นที่โบราณสถาน ไดแก พระราชวังจันทน เดิมเปนพื้นที่โรงเรียน
พิษ ณุโลกพิ ท ยาคม แตใ นระหวางการกอสรางไดพบแนวอิฐ ฐานอาคารเปน จํานวนมาก กรม
ศิลปากรจึงไดมีการเขามาขุดคนทางโบราณคดี ผลการขุดคนไดขอสรุปวาพระราชวังแหงนี้มีแนว
กําแพง 2 ชั้นกอดวยอิฐ มีการสรางซอนทับกันอยางนอยสองถึงสามสมัย กรมศิลปากรจึงไดมีการ
วางแผนเพื่ออนุรัก ษโบราณสถานสําคัญแหงนี้ โดยไดมีก ารวางแผนโยกยายโรงเรีย นพิษณุโลก
พิทยาคมไปยังสถานที่แหงใหม เพื่อดําเนินการขุดคน บูรณะและพัฒนาฟนฟูสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรแหงชาติแหงนี้ใหเปนแหลงเรียนรูของประชาชนทั่วไป
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3.2.4 การเลือกพื้นที่วางเพื่อใชเปนกรณีศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาพื้นที่วางเพื่อการสันทนาการ โดยลักษณะของพื้นที่วาง
เบื้องตนนั้น เปนพื้นที่วางระดับเมืองที่มีลักษณะกิจกรรมภายในพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจและ
จากรายละเอียดของประเภทพื้นที่วางและการลงสํารวจเพื่อสังเกตการณในเบื้องตนตามเกณฑใน
การจําแนกเบื้องตนที่ประกอบดวยดังนี้
- ที่ตั้งและการกระจายตัวของพืน้ ที่วาง
- ประเภทของที่วางตามลักษณะของกิจกรรม
- ประเภทของที่วางตามที่ตั้ง
พบวาพื้นที่วางสาธารณะเพื่อการสันทนาการในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลกที่มีความ
เหมาะสมตามเกณฑการแบงพื้นที่วางโดยสามารถแบงรายละเอียดออกไดดังนี้ (แผนที่ 3.9)
ตารางที่ 3.6 พื้นที่วางที่ทําการศึกษา
ประเภทพื้นที่วาง
1. พื้นที่ริมน้ํา
2. พื้นที่วางในสถาบันการศึกษา

พื้นที่ที่เลือกเปนตัวอยางศึกษา
1.1 พิษณุโลกไนทบาซาร
1.2 สวนชมนานเฉลิมพระเกียรติ
2.1 พื้นที่วางในมหาวิทยาลัยนเรศวร สวนสนามบิน
3.1 พื้นที่วางดานหนาศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

3. พื้นที่วางในสถาบันราชการ
3.2 พื้นที่วางที่เปนลานโลงบริเวณดานหลังสถานีขนสงจังหวัดพิษณุโลก

4. พื้นที่วางในสถาบันศาสนา

4.1 พื้นที่วางในวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

5. พื้นที่วางในพื้นที่โบราณสถาน

5.1 พื้นที่วางในพระราชวังจันทน

1) พื้นที่ริมน้ํา พื้นที่วางในเขตพื้นที่ศึกษา ประกอบดวย 2 สถานที่ดวยกันไดแก
(1) พิษณุโลกไนทบาซาร จากสภาพที่ตั้งของพิษณุโลกไนทบาซาร ทําให
พิษณุโลกไนทบาซาร ที่อยูติดแมน้ํามีบ รรยากาศและมุมมองที่ดี โดยในสวนของพิษ ณุโลกไนท
บาซารนี้ทางเทศบาลไดมีการจัดพื้นที่ประกอบกิจกรรมที่ทําใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพของคน
ในทองถิ่น สรางอาคารรานคา 170 หนวย มีการประดับโคมไฟใหเกิดความสวยงามเปนจุดดึงดูดที่
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ดี เนื่องจากพิษณุโลกไนทบาซารจะขายของในชวงเวลากลางคืนตั้งแตเวลา 19.00-23.00 น. สงผล
ใหพื้นที่พิษณุโลกไนทบ าซารมีผูคนเขามาใชบริการมากขึ้นอีกดวย ประกอบดวยกิจ กรรมตางๆ
ดังนี้
1.1 กิจ กรรมจํา เปน ได แ ก กิ จ กรรมที่ มี ความจํ า เป น ตอ การ
ดําเนินกิจวัตรประจําวันของคน เปนกิจกรรมที่คนไมมีทางเลือกในการเขาใชประโยชนพื้นที่ ไดแก
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเดินเปนหลัก ไดแก การเดิน ซื้อของ เนื่องจากพิษณุโลกไนทบาซาร เปน
แหลงรวมสินคา เสื้อผา ของประดับที่หลากหลาย ดังนั้นจึงทําใหเกิดกิจกรรมประเภทนี้อยูดวย
1.2 กิจกรรมทางเลือก หรือกิจกรรมพักผอนหยอนใจ กิจกรรมที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ ไดแก กิจกรรม Passtive recreation เปนการพักผอนหยอนใจที่ไมตองออกแรง
ไดแก การเดินเลนตามเสนทางตางๆ เพื่อชมสินคาตางๆในตลาด
1.3 กิจ กรรมผลลัพท หรือกิจ กรรมทางสังคม เปน กิจ กรรมที่
เกิดขึ้นตอเนื่องจากกิจกรรมทั้งสองขางตน คือการมาพบปะ พูดคุยและสนทนา กับผูคนเพื่อนฝูงที่
เขามาประกอบกิจกรรมรวมกัน
(2) สวนชมนานเฉลิมพระเกียรติ จากสภาพที่ตั้งของสวนชมนาน ทําให
สวนชมนานที่อยูติดแมน้ํามีบรรยากาศและมุมมองที่ดี มองผานแมน้ําออกไปสูฝงตรงขามก็จะเปน
สวนชมนานระยะที่ 3 พื้นที่ริมฝงแมน้ํานานฝงตะวันตก ซึ่งไดมีการปรับปรุงและพัฒนาเปนลานนม
และลานกรวดเพื่อสุขภาพ โดยในสวนของสวนชมนานเฉลิมพระเกียรติ นี้ทางเทศบาลไดมีการ
จัดแบงพื้นที่ใหเปนสวนสนุกเทศบาลนครพิษณุโลก มีการนําเครื่องเลนสําหรับเด็ก และเครื่องออก
กําลังกายประเภทตางๆมาใหบริการแกประชาชน นอกจากนี้ยังไดมีการสรางพิพิธภัณฑชาวแพ
จังหวัดพิษณุโลกขึ้นมา ทําใหสงเสริมใหกิจกรรมในพื้นที่มีความหลากหลายและเปนจุดดึงดูดที่ดี
ใหพื้นที่สวนชมนานมีผูคนเขามาใชบริการมากขึ้นอีกดวย ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1.1 กิจกรรมจําเปน ไดแก กิจกรรมที่มีความจําเปนตอการ
ดําเนินกิจวัตรประจําวันของคน เปนกิจกรรมที่คนไมมีทางเลือกในการเขาใชประโยชนพื้นที่ ไดแก
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเดินเปนหลัก เชน การเดินไปโรงเรียน หรือไปทํางาน รอรถประจําทาง เปน
ตน เนื่องจากสวนชมนานเฉลิมพระเกียรติตั้งอยูติดกับโรงเรียนและสถานที่ราชการตางๆ ดังนั้นจึง
ทําใหเกิดกิจกรรมประเภทนี้อยูดวย
1.2 กิจกรรมทางเลือก หรือกิจกรรมพักผอนหยอนใจ สวนชม
นานถือวาเปนศูนยรวมของกิจกรรมของคนในเทศบาลนครพิษณุโลก กิจกรรมที่เกิดขึ้นประกอบไป
ดวยกิจกรรม 2 ประเภท ไดแก
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- Active recreation เปนการพักผอนหยอนใจที่ตองออกแรงหรือ
เปนการออกกําลังกาย ซึ่งในบริเวณสวนชมนาน มีตั้งแต การเลนในสนามเด็กเลน วิ่งออกกําลัง
กาย ปนจักรยาน เตนแอโรบิค รวมไปถึงการเตะตะกรอลอดหวง
- Passive recreation เปนการพักผอนหยอนใจที่ไมตองออกแรง
ไดแก การเดินเลนตามเสนทางตางๆ การใชบริการรานนวดแผนไทย และการนั่งเลนพักผอนใน
บริเวณตางๆของสวน
1.3 กิจกรรมผลลัพท หรือกิจกรรมทางสังคม เปนกิจกรรมที่
เกิดขึ้นตอเนื่องจากกิจกรรมทั้งสองขางตน คือการมาพบปะ พูดคุยและสนทนา กับผูคนเพื่อนฝูงที่
เขามาประกอบกิจกรรมรวมกัน
2) พื้นที่วางในสถาบันการศึกษา
(1) พื้ น ที่ว า งในมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ส ว นสนามบิ น พื้ น ที่ ว า งใน
สถาบันการศึกษา เปนพื้นที่โลงวางดานหนาสถาบัน ซึ่งเปนสวนตัดถนนผาน และเปนสนามกีฬา
ของโรงเรียน และบางบริเวณจะมีมานั่ง ซึ่งบรรยากาศภายในพื้นที่ จะมีความรมรื่น เต็มไปดวย
ตนไมและลานสนามหญาสีเขียวใหบรรยากาศของการพักผอน และในชวงเวลากลางวันและเย็น
จะมีการใชสนามกีฬาเพื่อการออกกําลังกาย ทําใหดูครึกครื้นในชวงเวลานั้น ประกอบดวยกิจกรรม
ดังนี้
พื้น ที่วางในสถาบัน การศึกษานั้น มีพื้น ที่วางคอนขางมาก เชน สนาม
กีฬาภายในโรงเรีย น ที่วางสวนหยอมระหวางอาคาร ซึ่งสามารถประกอบกิจ กรรม ทั้ง Active
recreation และ Passive Recreation การใชพื้นที่วางดังกลาวจะถูกจํากัดในเรื่องของเวลา คือ จะ
ใชไดเพียงระหวางหยุดพักเรียน เชนในชวงเชากอนเขาเรียน ชวงพักกลางวัน และชวงหลังเลิกเรียน
นอกจากจะมีการใชพื้นที่วางเพื่อการประกอบกิจกรรมนันทนาการตางๆ
แลว ยังมีก ารใชเ พื่อเรีย นวิช าพลศึก ษาในเวลาเรีย น และในบางครั้งยังมีก ารจัดกิจ กรรมเพื่อ
สงเสริมความรูใหแกนักเรียน นักศึกษา ซึ่งออกมาในรูปของกิจกรรมการจัดนิทรรศการกลางแจง
หรืองานประจําปของโรงเรียน ที่ตองใชพื้นที่วางเพื่อประกอบกิจกรรมรวมกัน เชน วันปใหม วันลอย
กระทง เปนตน แตกิจกรรมหนึ่งที่เห็นไดชัดในแตละวัน ก็คือ การใชพื้นที่วางสําหรับการออกกําลัง
กาย ภายหลังจากเลิกเรียนแลวในเวลาเย็น
3) พื้นที่วา งในสถาบันราชการ พื้น ที่วางในเขตพื้นที่ศึกษา ประกอบดวย 2
สถานที่ดวยกันไดแก
(1) พื้น ที่วางดานหนาศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พื้น ที่วางบริเ วณ
สถานที่ราชการ เปนพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่กวาง ในพื้นที่มีความหนาแนนในการใชพื้นที่ต่ํา มีการจัด
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พื้นที่เปนที่วางที่มีการปลูกหญา ปลูกตนไม ทัศนียภาพในพื้นที่นี้จึงดูรมรื่น ประกอบดวยกิจกรรม
ดังนี้
การใชพื้นที่วางบริเวณสวนราชการ เนื่องจากเปนพื้นที่วางขนาดใหญ จึง
นิยมใชเปนพื้นที่สําหรับจอดรถ ที่พักรอของผูมาติดตอกับหนวยงานราชการ โดยทั่วไปแลว บริเวณ
สวนราชการจะมีป ระชาชนเขา มาติดตอในวัน และเวลาราชการ คือวัน จัน ทรถึงวัน ศุก ร เวลา
ประมาณ 8.00-16.00 น. ซึ่งจะเปน การมาใชพื้น ที่ภายในอาคาร สวนภายนอกอาคารจะใช
ประโยชนเพื่อเปนที่จอดรถ สวนในเวลา 16.00-18.00 น. กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่วางของบริเวณ
สวนราชการนั้นจะเปนกิจกรรมประเภท Active Recreation เชน การวิ่ง เลนเทนนิส เลนฟุตบอล
เปนตน
นอกจากนี้ยังมีก ารจัดกิ จ กรรมขึ้น ระหวางปใ นพื้น ที่วาง เชน งานวั น
มะเฟองหวาน ซึ่งเปนงานประจําปของจังหวัด ซึ่งในชวงนี้ก็จะมีประชาชนเขามาใชพื้นที่วางเพิ่ม
มากขึ้น โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนกิจกรรมจําเปนประเภทการซื้อของตางๆ
(2) พื้นที่วางที่เปนลานโลงบริเวณดานหลังสถานีขนสงจังหวัดพิษณุโลก
โดยรอบสวนใหญเปนแหลงชุมชน ที่อยูอาศัย รานคา อาคารพาณิชยตางๆ โดยที่ดานทิศเหนือของ
พื้นที่วาง เปนสถานีขนสงผูโดยสารประจําจังหวัดพิษณุโลก ทําใหบริเ วณพื้นที่รอบๆมีการสราง
อาคารพาณิชย ไวขายสินคา ใชเ ปนที่พัก คางคืน สําหรับผูโดยสาร ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ
ดังนี้
1.1 กิ จ กรรมจํ า เป น ได แ ก การซื้ อ สิ น ค า ขายสิ น ค า ต า งๆ
เนื่องจากพื้นที่นี้ไดจัดใหมีตลาดนัดในชวงวันหยุดสุดสัปดาห
1.2 กิจกรรมพักผอนหยอนใจ ไดแก การออกกําลังกาย เปนตน
4) พื้นที่วางในสถาบันศาสนา
(1) พื้นที่วางในวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่วางภายในศาสนสถาน
นั้นจะมีรั้วรอบขอบชิดมีการเปด-ปด กําหนดเวลาเขาออก หรือใชงาน การวางตําแหนงที่วางถูก
กําหนดมาจากตัวอาคาร โดยจะใหอาคารที่มีความสําคัญไวเปนแกนหลัก และละเวน วางพื้น ที่
โดยรอบอาคารเปนหลัก เพื่อประกอบพิธีกรรม ที่วางที่เกิดขึ้นจึงเปนที่วางที่จงใจใหเกิดขึ้น สวนพื้น
ที่วางอืน่ ๆ นอกจากรอบอาคารแลว ยังมีที่วางที่ทางวัดจัดเปนสวนเพื่อปลูกตนไม เพื่อเพิ่มความรม
รื่นแกพื้นที่อีกดวย แตโดยทั่วไปพื้นที่จะเนนที่ตัวสถาปตยกรรมในวัด ใหดูเดนชัด ทําใหรูสึกสงา
งาม นอกจากนี้ พื้ น ที่ ว า งรอบๆอาคารสามารถให บ รรยากาศพั ก ผ อ นแบบสงบ (Passive
Recreation) ไดเปนอยางดี เนื่องจากมีรมไม และคอนขางมีความสงบสูง ประกอบดวยกิจกรรม
ดังนี้
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พื้นที่ในวัดโดยมากแลวเปนพื้นที่ที่มีลานโลง คอนขางมาก โดยทั่วไปแลว
นอกจากอาคารแลว ในวัดจะจัดใหมีลานโลงเพื่อประกอบพิธีกรรม และมีการปลูกตนไม พืชพรรณ
โดยรอบบริเวณวัด ทําใหในวัดจะมีความรูสึกสงบรมรื่น นอกจากนั้นแลวในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
นี้ ยังจัดใหมีพื้นที่สําหรับขายของที่ระลึก ของฝากจากจังหวัดพิษณุโลกอีกดวย
โดยทั่วไปแลวภายในวัด นอกจากจะประกอบกิจกรรมทางศาสนาแลวก็
จะมีกิจกรรมอื่นๆใหเห็นอีกบาง เชน การสักการบูชากราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การพักผอนนั่งเลนของ
ประชาชน ตลอดจนการซื้อ-ขายของฝาก ของที่ระลึกตางๆ นอกจากนี้เนื่องจากที่ตั้งของวัดพระศรี
รัตนมหาธาตุวรนี้ ตั้งอยูบ ริเ วณใกลกับ ยานพาณิชยกรรม ที่วางภายในวัดจึงกลายเปน ที่จ อด
รถยนตอีกดวย
5) พื้นที่วางในพื้นที่โบราณสถาน
(1) พื้น ที่วางในพระราชวังจันทน พื้นที่พระราชวังจันทนกอนที่มีการ
ซอมแซมบูรณะ เดิมเปนที่ตั้งของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตอมาไดมีก ารยายโรงเรียนไปยัง
สถานที่แหงใหม โดยไดรื้อถอนอาคารเรียนและบานพักอาจารย มีการขุดแตงพื้น ที่สนามฟุตบอล
ทางดานทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศตะวันออกบางสวน จัดสภาพภูมิทัศน และกอสรางอาคาร
จัดแสดง โดยในปจจุบันเปนที่ตั้งศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บรรยากาศภายในพื้นที่จะมีรมไม
อยูในบริเวณของศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สวนพื้นที่ที่อยูไกลออกไป ก็ยังเปนเพียง คู คันดิน
โลงๆ เทานั้น ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่แบงออกไดเปน 2 ชวงเวลา คือชวงกลางวันและ
ชวงเย็น โดยในชวงกลางวันจะมีประชาชนมากราบไหวศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สวนในชวง
เย็น กิจกรรมที่เกิดขึ้นจะเปนการนั่งเลน นั่งพักผอน วิ่งออกกําลังกายตางๆ
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3.3 นโยบายที่เกี่ยวและขอคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่วางในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
3.3.1 นโยบายและแผนงานที่เกี่ยวของ
เปน นโยบายที่ไ ดจัด ทําขึ้ น โดยเทศบาลนครพิ ษ ณุ โลก เป น แผนพั ฒนาเทศบาลนคร
พิษณุโลก 3 ป (พ.ศ.2552-2554) โดยนโยบายที่มีความเกี่ยวของกับพื้นที่วางของเมือง พอสรุป
ความสําคัญไดดังนี้
3.3.1.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงามและสงเสริมการ
ทองเที่ยว
เพื่อฟน ฟูที่ดิน วางเปลาใหเ กิดประโยชนทั้งดานเศรษฐกิจ และสังคม เกิดการ
พัฒนาพื้นที่ใหเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มพื้นที่พักผอนใหแกประชาชน
ในชุมชน เสริมสรางภูมิทัศนใหสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย ไดแก โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ภูมิทัศนริมแมน้ํานานหนาพระราชวังจันทน โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนสนามบินและถนนพิชัย
สงคราม เปนตน
3.3.1.2 แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภคใหมีความ
สะดวก
เพื่อใหประชาชนไดรับผลประโยชนจากความสะดวกและความปลอดภัยในการ
สัญจร ไดแก โครงการกอสราง/ปรับปรุงบํารุงรักษาถนนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก นอกจากนั้น
ยังมีโครงการในการติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ าสาธารณะใหแสงสวางพอเพียงครอบคลุมทั่ว
เขตเทศบาล เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
3.3.1.3 แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ใหเปนที่พักผอนหยอนใจและออกกําลังกายของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมีโครงการพัฒนาดูแลสวนสาธารณะ สถานที่พักผอนหยอนใจ ให
สวนมีความรมรื่น ใชพื้นที่ในการจัดกิจกรรมไดมากขึ้น
ซึ่งจากแผนดังกลาวจะเห็นไดวา ทางผูบริหารไดมุงเนนที่จะพัฒนาพื้นที่เพื่อให
ตอบสนองกับความตองการของประชาชน มีความพยายามในการพัฒนาพื้นที่วางเปลาตางๆให
เกิดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของคนในพื้นที่
3.3.2 ความคิดเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณหนวยงานที่มีความเกี่ยวของกับพื้นที่วาง ใน
ดา นของบทบาทของหน วยงานที่ เ กี่ย วขอ งกั บ พื้ น ที่ว า ง ป ญ หาของพื้ น ที่ ว า งในมุม มองของ
หนวยงาน และแนวทางในการพัฒนาพื้นที่วาง ซึ่ง สามารถสรุป ไดดังนี้
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- การโยธา สํานักการชาง เทศบาลนครพิษณุโลก กลาววา บทบาทหนาที่ของ
หนวยงานคือ การทํานุบํารุงพื้นที่วางที่ไดรับการพัฒนาอยูแลว เชน สวนชมนาน นอกจากนี้ยังมี
การขยายพื้นที่โดยการขอรับบริจาคที่ดิน และขอเชาพื้นที่จากหนวยงานตางๆ แตปญหาที่พบใน
การปฏิบัติงานคือ ไดรับการสนับสนุนที่ไมตอเนื่อง ขาดงบประมาณและบุคลากร พื้นที่มีขนาดที่
จํากัด การจัดกิจกรรมตางๆจึงมักเกิดขึ้นอยางมากมายไมมีการแบงอยางชัดเจน ประกอบกับการ
ขาดวินัยในการใชพื้นที่ของผูคน ไมชวยกันดูแลและรักษา โดยแนวทางในการพัฒนานั้นในเรื่อง
พื้นที่ควรมีการรวมมือกันระหวาง เทศบาล หนวยงานราชการ และเอกชน ในการจัดทําโครงการ
ตางๆที่เกี่ยวของกับพื้นที่วาง นอกจากนี้ควรมีการรณรงคการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง เพื่อให
คนเห็นถึงประโยชน ซึ่งสงผลใหคนเห็นความสําคัญของพื้นที่วางมากขึ้น (ณรงคศักดิ์ หมายเจริญ
ศรี, สัมภาษณ, มกราคม 2553)
- ส ว นควบคุ ม อาคาร สํ า นั ก การช า ง เทศบาลนครพิ ษ ณุ โ ลก กล า วว า
บทบาทหนาที่ของหนวยงานคือ ควบคุมการกอสรางอาคารตามกฎหมาย ซึ่งพื้นที่วางก็เปนอีก
หนาที่หนึ่งที่ตองควบคุมใหเปนตามกฎหมายที่วาดวยเรื่องพื้นที่วาง ปญหาที่พบในการปฏิบัติงาน
คือ ประชาชนยังไมเห็นความสําคัญของพื้นที่วาง มักใชพื้นที่วางมาทําการกอสรางอาคารตางๆ
เพื่อใหพื้นที่นั้นสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่ ทานไดมีแนวทางในการจัดการพื้น ที่วางคือ
จัดการพื้นที่วางใหเปนพื้น ที่สีเขียวใหประชาชนเห็นความสําคัญของพื้นที่วางมากขึ้น (สัปปกร
จําปาหา, สัมภาษณ, มกราคม 2553)
- ฝายนิติกร เทศบาลนครพิษณุโลก กลาววา บทบาทหนาที่ของหนวยงานคือ
ดูแล รักษาปองกัน มิใหผูใดบุกรุก หรือครอบครองพื้นที่วางเพื่อประโยชนสวนตน ซึ่งปญหาที่พบใน
การปฏิบัติงานคือ การบุกรุกโดยไมชอบดวยกฎหมาย และมีการทํากิจกรรมที่ไมเหมาะสม มีการ
ทิ้งขยะในพื้นที่วาง ทานไดมีแนวทางในการจัดการพื้นที่วางคือ ควรมีการดําเนินการจัดทําขอบเขต
ขึ้น ทะเบีย น และออกหนังสือสําคัญ ในการแสดงสิทธิใ นที่ดิน และมีก ารประชาสัมพันธ จัดทํา
โครงการปองกันที่วางเพื่อประโยชนสาธารณะ (สุรเขต อินชัย, สัมภาษณ, มกราคม 2553)
- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิษณุโลก กลาวถึง
บทบาทของหนวยงานที่เ กี่ย วของกับ พื้ น ที่วางในเทศบาลฯวา มีห นาที่สนับ สนุน งบประมาณ
โครงการดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่วาง ซึ่งเมื่อมองถึงปญหาของพื้นที่วางพบวา พื้นที่วางบางแหงเริ่ม
มีการใชพื้นที่ที่ไมเหมาะสม เชนพื้นที่วางในวัดใหญที่มีการใชประโยชนเชิงธุรกิจมากเกินไป เกิด
ความวุนวาย ไมมีความสงบในวัด แนวทางในการจัดการจึงควรมีการจัดระเบียบของกิจกรรมตางๆ
ใหมีความเหมาะสม ไมมากจนเกินไป (เกษร คําเย, สัมภาษณ, มกราคม 2553)
จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา หนวยงานที่มีหนาที่หลักในการจัดการพื้นที่วางตางๆ คือ
หนวยงานของเทศบาลนครพิษณุโลก สวนหนวยงานราชการอื่นๆ มีหนาที่หลักคือใหการสนับสนุน
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งบประมาณ ซึ่งปญหาที่พบนั้น เกิดจากความไมเขาใจถึงความสําคัญของพื้นที่วางของประชาชน
ดังนั้นในดานแนวทางการพัฒนา จึงควรมีการประชาสัมพันธใหทราบถึงความสําคัญและความ
จําเปนของพื้นที่วาง
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บทที่ 4
ลักษณะทางกายภาพและกิจกรรมในพื้นที่วาง
จากบทที่ 3 ที่ไดทําการสุมเลือกพื้นที่วางในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 7 พื้นที่ ไดแก
1. พิษณุโลกไนทบาซาร
2. สวนชมนานเฉลิมพระเกียรติ
3. พื้นที่วางในมหาวิทยาลัยนเรศวร สวนสนามบิน
4. พื้นที่วางดานหนาศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
5. พื้นที่วางที่เปนลานโลงบริเวณดานหลังสถานีขนสงจังหวัดพิษณุโลก
6. พื้นที่วางในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
7. พื้นที่วางในพระราชวังจันทน
แลวนํามาเปนกรณีศึกษา เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและบทบาทของพื้นที่วางในเขตเทศบาล
นครพิษณุโลกโดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1. ศึกษารูปลักษณะเชิงพื้นที่ของพื้นที่วางทั้งรายละเอียดของที่ตั้งของพื้นที่วาง
ขนาด การเขาถึง และสภาพบรรยากาศของพื้นที่วางโดยใชวิธีการสํารวจ
2. ศึกษารูปแบบการใชพื้นที่วางทั้งรายละเอียดของคน กิจกรรม และชวงเวลา ใน
การเขาใชพื้นที่โดยการทําแบบสอบถาม
โดยแบบสํารวจและแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยไดใชในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. แบบสํารวจ ประกอบไปดวย
1.1 อาณาเขตติดตอ
1.2 รูปรางของพื้นที่วาง
1.3 ขนาดของพื้นที่วาง
1.4 การใชประโยชนที่ดินโดยรอบพื้นที่วาง
1.5 การเขาถึงพื้นที่
1.6 การบํารุงและดูแลรักษา
1.7 ชวงเวลาของการเกิดกิจกรรม
2. แบบสอบถาม ประกอบไปดวย
2.1 เพศของผูมาใชพื้นที่
2.2 ชวงอายุของผูมาใชพื้นที่
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2.3 ที่อยูอาศัยของผูมาใชพื้นที่
2.4 ลักษณะกิจกรรมที่ผูมาใชพื้นที่นิยมปฏิบัติ
2.5 เหตุผลในการเลือกใชพื้นที่
2.6 ระยะเวลาที่ใชในการเดินทาง
2.7 ยานพาหนะที่ใชในการเดินทาง
2.7 ประโยชนที่ไดรับจากการใชพื้นที่
2.8 ปญหาที่พบในพื้นที่วาง
2.9 แนวทางในการแกไขและพัฒนาพื้นที่วาง
2.10 ความคาดหวังในอนาคตเกี่ยวกับพื้นที่วางที่ผูใชตองการ
ซึ่งจากผลการสํารวจและผลจากการทําแบบสอบถามตามหัวขอขางตน สามารถสรุปขอมูล
ออกมาได ดังนี้
4.1 พิษณุโลกไนทบาซาร
4.1.1 ผลจากแบบสํารวจ
อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ ติดตอกับ สะพานเอกาทศรถ
ทิศใต ติดตอกับ พื้นที่วางริมฝงแมน้ํานาน ซึ่งใชเปนลานจอดรถ
ทิศตะวันออก เปนพื้นที่ดานยาว สวนมากเปนอาคารพาณิชย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ แมน้ํานาน
รูปรางของพื้นที่วาง
พิษณุโลกไนทบาซารมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งเปนผลจากระบบถนนที่ตัดผานพื้น ที่
การใชที่ดินโดยรอบและแมน้ํานานที่อยูทางตะวันตกของพื้นที่วาง
ขนาดพื้นที่
ประมาณ 1 ไร
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การใชที่ดินโดยรอบพื้นที่วาง
พื้นที่โดยรอบสวนใหญเปนแหลงชุมชน เชน ตลาด อาคารพาณิชยตางๆ สวนใหญจะเปน
ชุมชนพักอาศัย ถัดมาทางดานทิศใตจะมีการใชพื้นที่เปนสถาบันราชการ และสถาบันการศึกษา
ไดแก การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก และคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเขาถึงพื้นที่
วิธีการเขาถึงพื้นที่สามารถเดินทางไดหลายวิธีดวยกัน ทั้งการเดิน รถจักรยานยนต และ
รถยนตสามารถเขาถึงไดจากถนนสายหลัก 3 สาย คือ
- ถนนพุทธบูชา เปนถนนที่เลียบขนานตลอดตามแนวพื้นที่
- ถนนบรมไตรโลกนารถ เปนถนนหลักที่เขาสูเทศบาลนครพิษณุโลก สามารถเขาถึงพื้นที่
ไดจากบริเวณหนาวัดราชบูรณะ
- ถนนนเรศวร เปนถนนที่ตอกับสะพานเอกาทศรถ ซึ่งเปนจุดเริ่มของพิษณุโลกไนทบาซาร
นอกจากนี้ยังมีถนนยอยอีกหลายสายที่สามารถเขาถึงพื้นที่ได เชน ถนนพระยาสุรสีห และ
ถนนพระยาจักรี เปนตน สําหรับการเดินทางเขาสูพื้นที่สามารถทําไดอยางสะดวก เนื่องจากพื้นที่อยู
หางจากชุมชน และหนวยงานราชการอื่นๆ มีระยะทางไมเกิน 400 เมตร หรือเดินเทาไมเกิน 15
นาที
สิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในบริเวณพิษณุโลกไนทบาซาร มีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆใหแกประชาชนที่มาใช
พื้นที่ ไดแก อาคารรานขายของ เกาอี้นั่ง ถังขยะ และโคมไฟ
การดูแลและบํารุงรักษา
การดูแลพื้นที่พิษณุโลกไนทบาซารนั้น ทางเทศบาลนครพิษณุโลกไดจัดใหมีการดูแลรักษา
ความสะอาดและเก็บกวาดขยะในพื้นที่หลังจากตลาดเลิก
ชวงเวลาของการเกิดกิจกรรม
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระหวางวัน โดยสวนใหญคนนิยมมาใชพื้นที่ในชวงเวลา 19.00 – 23.00
น. เนื่องจากมาเลือกซื้อเสื้อผา และของใชใ นชวงเวลาเย็น แต ใ นชวงเวลาเชาจนถึงบาย เป น
ชวงเวลาที่พบวามีการใชงานภายในพื้นที่นอยมากเนื่องจากเปนชวงเวลาที่มีอากาศรอน อีกทั้งยังไม
มีการตั้งรานขายของเกิดขึ้น
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ภาพที่ 4.1 ลักษณะพิษณุโลกไนทบาซาร
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4.1.2 ผลจากแบบสอบถาม
ในการศึกษาพื้นที่วางประเภทนี้ใชวิธีแจกแบบสอบถามผูที่มาใชบริการ 50 คน เปนเพศ
ชาย 17 คน เพศหญิง 33 คน รอยละ 48 ของผูมาใชบริการ อยูในชวงอายุ 20 – 30 ป การศึกษาอยู
ในระดับปริญญาตรี รอยละ 40 รองลงมาคือระดับอาชีวศึกษา รอยละ 26 ผูที่มาใชพื้นที่สวนใหญ
คือนักเรียน นักศึกษา รอยละ 32 รองลงมาคือ ผูที่ประกอบอาชีพคาขาย รอยละ 28 โดยผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญอาศัยอยูในเขตเทศบาล
และผูตอบแบบสอบถามบางรายก็อาศัยอยู
ภายนอกเขตเทศบาล ไดแก เขตตําบลทาโพธิ์ เปนตน
ลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้สวนใหญเปนกิจกรรมจําเปน คิดเปนรอยละ 43.2
โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนการซื้อสินคา ซื้อของตางๆ รองลงมาเปนกิจกรรมการพักผอนหยอนใจ นัด
พบปะเพื่อนฝูง การเดินชมบรรยากาศโดยรอบพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่นี้ติดแมน้ํานานทําใหมีทิวทัศน
รมรื่น
ความบอยของการมาใชพื้นที่ ผูคนรอยละ 34 บอกวามา 1-2 ครั้งตอเดือน รองลงมา คือ
มาทุกวัน คิดเปนรอยละ 32 ซึ่งโดยปกติจะมากับเพื่อน รองลงมา คือมากับครอบครัว หรือไมก็มา
คนเดียวแลวมาพบเจอคนรูจักทีน่ ี่ เหตุผลที่คนมาเลือกใชสถานที่นี้ในการทํากิจกรรม เปนเพราะ
สามารถเดินทางมายังพื้นที่นี้ไดสะดวก คิดเปนรอยละ 38 และมีกิจกรรมที่ตองการ เชน การซื้อ
สินคา ซื้อของ คิดเปนรอยละ 26 โดยวันที่มาทํากิจกรรมในพื้นที่มักเปนทั้งวันธรรมดาและวันหยุด
เวลาที่มาประกอบกิจกรรมมักเปนชวงเวลาประมาณ 19.00 น.ซึ่งใชเวลาในการประกอบกิจกรรม
ประมาณ 1 – 3 ชั่วโมง
การเดินทางมายังพื้นที่สวนใหญใชรถจักรยานยนต คิดเปนรอยละ 58 เพราะมีความ
สะดวกและหาที่จอดรถงาย และระยะเวลาที่ใชในการเดินทางมายังพื้นที่นี้นอยกวา 15 นาที ถึง 30
นาที
ประโยชนที่ไดรับจากการใชพื้นที่นี้ รอยละ 32.4 ตอบวา ชวยผอนคลายความตึงเครียด
รองลงมา คือ ไดรับความสนุกสนาน และไดรูจักผูคนตางๆมากมาย คิดเปนรอยละ 19.4 ในสวน
ของปญหาที่ผูใชบริการพบเมื่อมาใชพื้นที่นี้ คือ ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่นั่งพักผอน ที่
จอดรถ คิดเปนรอยละ 39.2 รองลงมาคือ ปญหาขยะและความสกปรกจากการใชพื้นที่ รอยละ
36.5 ดังนั้นในสวนของการปรับปรุง และเพิ่มประโยชนในพื้นที่ สวนใหญจึงเห็นวาควรเพิ่มสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ ไวบริการแกประชาชนที่มาใชพื้นที่ รวมไปถึงการเพิ่มแสงสวาง และการ
รักษาความปลอดภัยจากเจาหนาที่ในพื้นที่ และในสวนของความคาดหวังของประชาชน รอยละ 54
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อยากใหมีการแยกพื้นที่ใหชัดเจน เนื่องจากพื้นที่นี้เปนพื้นที่ที่อยูติดกับริมแมน้ํานาน และสวนชม
นาน ดังนั้น
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กิจกรรมที่เกิดขึ้นจึงมีหลายรูปแบบ ซึ่งกิจกรรมบางอยางอาจรบกวนซึ่งกันและกัน เชน การวิ่งออก
กําลังกาย กับการตั้งรานขายของเปนตน
พื้นที่พิษณุโลกไนทบาซาร เปนพื้นที่ริมน้ําที่ทางเทศบาลนครพิษณุโลกไดพัฒนา ปรับปรุง
ภูมิทัศนใหมีความสวยงาม จัดเปนพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมการทองเที่ยว จุดเดนของพื้นที่นี้คือ มี
ทําเลที่ตั้งอยูติดกับแมน้ํานาน ซึ่งมีทิวทัศนที่รมรื่น เย็น สบาย ประกอบกับการใชประโยชนที่ดิน
โดยรอบที่มีความหลากหลาย ทําใหพื้นที่นี้กลายเปนแหลงรวมผูคนอีกบริเวณหนึ่ง ทําใหมีกิจกรรม
ตางๆเกิดขึ้น แตกิจกรรมที่เกิดขึ้ นมักจะเกิดขึ้นในชวงเวลาเย็น เนื่องจากในชวงเวลากลางวัน มี
อากาศรอน ประกอบกับไมมีตนไมใหรมเงา นอกจากนี้ยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน มา
นั่ง เกาอี้นั่งตางๆ ซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้ หากมีการพัฒนาหรือปรับ ปรุง ก็จะทําใหพื้นที่นี้สามารถใช
ประโยชนไดอยางเต็มที่
4.2 สวนชมนานเฉลิมพระเกียรติ
4.2.1 ผลจากแบบสํารวจ
อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ ติดตอกับ สะพานนเรศวร
ทิศใต ติดตอกับ สะพานเอกาทศรถ (ไนทบาซาร)
ทิศตะวันออก เปนพื้นที่ดานยาว จึงมีความหลากหลายทางการใชงาน เชน บริเวณดาน
สะพานนเรศวรอยูติดกับวัดราชบูรณะ ถัดมาเปนสวนพื้นที่ราชการ ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ศูนยโทรคมนาคม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิษณุโลก ที่ทําการไปรษณีย ชุมสายโทรศัพทพิษณุโลก บานพักอาศัย และสถานีตํารวจภูธรจังหวัด
พิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดตอกับ แมน้ํานาน
รูปรางของพื้นที่วาง
สวนชมนานมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งเปนผลจากระบบถนนที่ตัดผานพื้นที่ การใชที่ดิน
โดยรอบและแมน้ํานานที่อยูทางตะวันตกของพื้นที่วาง
ขนาดพื้นที่
ประมาณ 5 ไร
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การใชที่ดินโดยรอบพื้นที่วาง
พื้นที่โดยรอบสวนใหญเปนแหลงชุมชน เชน ตลาด สํานักงาน เทศบาลและสถานที่ราชการ
ตางๆ โดยในบริเวณดานเหนือ จากสะพานนเรศวร มีพื้นที่อยูใกลกับวัดราชบูรณะ พื้นที่ในบริเวณนี้
จะมีการใชสอยที่ไมคอยซับซอน สวนใหญจะเปนชุมชนพักอาศัย ถัดมาทางดานทิศใตจะมีการใช
งานที่ซับซอนมากขึ้น คือจะมีโรงเรียน และสถานที่ราชการตางๆเพิ่มขึ้น
การเขาถึงพื้นที่
วิธีการเขาถึงพื้นที่สามารถเดินทางไดหลายวิธีดวยกัน ทั้งการเดิน รถจักรยานยนต และ
รถยนตสามารถเขาถึงไดจากถนนสายหลัก 3 สาย คือ
- ถนนพุทธบูชา เปนถนนที่เลียบขนานตลอดตามแนวพื้นที่ตั้งแตสะพานนเรศวรไปจนถึง
สะพานเอกาทศรถ
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- ถนนบรมไตรโลกนารถ เปนถนนหลักที่เขาสูเทศบาลนครพิษณุโลก สามารถเขาถึงพื้นที่
ไดจากบริเวณหนาวัดราชบูรณะ
- ถนนพระองคดํา เขาถึงพื้นที่บริเวณดานขางโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
นอกจากนี้ยังมีถนนยอยอีกหลายสายที่สามารถเขาถึงพื้นที่ได เชน ถนนอาทิตยวงษ ถนน
นเรศวร และถนนพญาลิไท เปนตน สําหรับการเดินทางเขาสูพื้นที่สามารถทําไดอยางสะดวก
เนื่องจากพื้นที่อยูหางจากชุมชน และหนวยงานราชการอื่นๆ มีระยะทางไมเกิน 400 เมตร หรือเดิน
เทาไมเกิน 15 นาที
สิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในบริเวณสวนชมนาน
มีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆใหแกประชาชนที่มาใชพื้นที่
ไดแก อาคารรานขายของ เกาอี้นั่ง ที่รอรถโดยสารประจําทาง ถังขยะ โคมไฟ ตูดื่มน้ําสาธารณะ
ปายโครงการและปายบอกทาง
การดูแลและบํารุงรักษา
การดูแลสวนนั้นจะมีผูดูแลสวนที่เปนลูกจางของบริษัทเกษตรยงยุทธิ์ มีคนดูแลจํานวน 12
คน โดยมีลักษณะการทํางานแบงออกเปน การดูแล ตัดแตงตนไมและรดน้ํา และการดูแลทําความ
สะอาดภายในสวน
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ชวงเวลาของการเกิดกิจกรรม
1. กิจกรรมที่เกิดขึน้ ในระหวางวัน โดยสวนใหญคนนิยมมาใชสวนในชวงเวลา 16.00 –
18.00 น. เนื่องจากมาออกกําลังกายและนั่งพักผอนในชวงเวลาเย็น แตในชวงเวลา 10.00 – 12.00
น. เปนชวงเวลาที่พบวามีการใชงานภายในพื้นที่สวนนอยมากเนื่องจากเปนชวงเวลาที่มีอากาศรอน
อีกทั้งพื้นที่บางสวนยังไมรมรื่น หรือบางสวนรมรื่นแตกลับไมมีเกาอี้นั่งเพื่อรองรับ
2. กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวางป เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามเทศกาลตางๆ ประจําป ไดแก
กิจกรรมวันปใหม กิจกรรมงานวันสงกรานต กิจกรรมวันลอยกระทง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่
เกิดขึ้นไมแนนอนในแตละป ไดแก การจัดนิทรรศการตางๆ เปนตน
4.2.2 ผลจากแบบสอบถาม
ในการศึกษาพื้นที่วางประเภทนี้ใชวิธีแจกแบบสอบถามผูที่มาใชบริการ 50 คน เปนเพศ
ชาย 11 คน เพศหญิง 39 คน รอยละ 32 ของผูมาใชบริการ อยูในชวงอายุ 20 – 30 ป การศึกษาอยู
ในระดับปริญญาตรี รอยละ 46 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา รอยละ 28 ผูที่มาใชบริการสวน
ใหญ คือนักเรียน นักศึกษา รอยละ 48 รองลงมาคือ ผูที่ประกอบอาชีพขาราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ รอยละ 26 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาศัยอยูในเขตเทศบาล และผูตอบ
แบบสอบถามบางรายก็อาศัยอยูภายนอกเขตเทศบาล ไดแก เขตตําบลบึงพระ เปนตน
ลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้สวนใหญเปนกิจกรรมพักผอนหยอนใจประเภทการ
ออกกําลังกาย คิดเปนรอยละ 57 ซึ่งมีตั้งแตการออกกําลังกายเบาๆดวยการเดิน สวนใหญการออก
กําลังกายประเภทนี้จะเปนผูสูงอายุ จนถึงการวิ่งออกกําลังกาย การเตนแอโรบิค ซึ่งสวนใหญเปน
กลุมวัยรุนและวัยทํางาน ที่ใชเวลาหลังเลิกงาน เลิกเรียน มาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพกัน
รองลงมาเปนกิจกรรมประเภทการนั่งคุยนั่งเลนกัน การเดินชมบรรยากาศโดยรอบพื้นที่ เนื่องจาก
พื้นที่นี้ติดแมน้ํานานทําใหมีทิวทัศนรมรื่น
ความบอยของการมาใชพื้นที่ ผูคนรอยละ 36 บอกวามักจะมาทุกวัน รองลงมา คือ มา
ประมาณ 1 – 2 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 30 ซึ่งโดยปกติจะมากับครอบครัว รองลงมา คือมา
กับเพื่อน หรือไมก็มาคนเดียวแลวมาพบปะคนรูจักที่สวนชมนานนี้ เหตุผลที่คนมาทํากิจกรรม
บริเวณนี้มาก เปนเพราะมีการประกอบกิจกรรมที่ตองการ เชน การรวมกลุมเตนแอโรบิค คิดเปน
รอยละ 32 และสามารถเดินทางมายังพื้นที่นี้ไดสะดวก คิดเปนรอยละ 30 โดยวันที่มาทํากิจกรรมใน
พื้นที่มักเปนทั้งวันธรรมดาและวันหยุด เวลาที่มาประกอบกิจกรรมมักเปนชวงเวลาตั้งแต 16.00 –
18.00 น.ซึ่งใชเวลาในการประกอบกิจกรรมประมาณ ครึ่งชั่วโมง – 3 ชั่วโมง
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การเดินทางมายังพื้นที่สวนใหญใชรถจักรยานยนต คิดเปนรอยละ 62 เพราะมีความ
สะดวกและหาที่จอดรถงาย และระยะเวลาที่ใชในการเดินทางมายังพื้นที่นี้สวนใหญนอยกวา 15
นาที
ประโยชนที่ไดรับจากการใชพื้นที่นี้ รอยละ 30.1 ตอบวา ชวยผอนคลายความตึงเครียด
รองลงมา คือ เสริมสรางสุขภาพอนามัย คิดเปนรอยละ 23.3 ในสวนของปญหาที่ผูใชบริการพบเมื่อ
มาใชพื้นที่นี้ คือ ปญหาขยะและความสกปรกจากการใชพื้นที่ และขาดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
ที่นั่งพักผอน ที่จอดรถ คิดเปนรอยละ 75.7 ดังนั้นในสวนของการปรับปรุง และเพิ่มประโยชนใน
พื้นที่ สวนใหญจึงเห็นวาควรเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไวบริการแกประชาชนที่มาใชพื้นที่นี้
และในสวนของความคาดหวังของประชาชน รอยละ 82 อยากใหมีการพัฒนาพื้นที่นี้ใหเปนสวน
สุขภาพ มีอุปกรณสําหรับออกกําลังกายที่ครบถวน
จากที่กลาวมาแลวทั้งหมด แสดงใหเห็นวา สวนชมนานเฉลิมพระเกียรติเปนที่วางที่มีความ
โดดเดนทั้งในเรื่องของสภาพที่ตั้ง และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ กลาวคือ สภาพที่ตั้งของสวนชม
นานนั้นอยูติดแมน้ํานาน ทําใหมีบรรยากาศและมุมมองที่ดี การเขาถึงที่มีความสะดวก สามารถ
เขาถึงพื้นที่ไดหลายเสนทาง และพื้นที่นี้ยังเชื่อมตอกับพิษณุโลกไนทบาซารอีกดวย นอกจากนั้น
ทางเทศบาลนครพิษณุโลกยังไดมีการจัดแบงพื้นที่สวนชมนานฝงตะวันออกใหเปนสวนสนุก
เทศบาลนครพิษณุโลก มีการนําเครื่องเลนสําหรับเด็กและเครื่องออกกําลังกายประเภทตางๆมา
ใหบริการแกประชาชน สวนทางดานฝงตะวันตกของแมน้ํานานซึ่งเปนโครงการสวนชมนานระยะที่
3 นั้น ทางเทศบาลฯไดมีการพัฒนาเปนลานนมและลานกรวดเพื่อสุขภาพ ใหประชาชนไดมา
พักผอน ออกกําลังกาย และนั่งเลน นั่งพักผอน แตมีขอ เสียที่พบในพื้นที่คือ ที่ตั้งของสวนชมนานอยู
ติดกับริมแมน้ําและอีกดานเปนถนน อาจทําใหเกิดขอจํากัดในการประกอบกิจกรรมบางประเภทได
และมีบางจุดในพื้นที่ที่เปนสถานที่ลับตาคน ซึ่งอาจทําใหเกิดการมั่วสุมของกลุมคนบางกลุมได
นอกจากนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นทีย่ ังเกิดในชวงเวลากลางวันนอยมาก เนื่องจากมีอากาศรอน
และในอนาคตประชาชนอาจมาใชบริการภายในพื้นที่ลดนอยลง
เนื่องจากทางเทศบาลไดมี
โครงการจัดสรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ขึ้น ซึ่งมีเนื้อที่ถึง 150 ไร สามารถ
ประกอบกิจกรรมการออกกําลังกายไดหลากหลายประเภทมากกวาสวนชมนาน
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4.3 พื้นที่วางในมหาวิทยาลัยนเรศวร สวนสนามบิน
4.3.1 ผลจากแบบสํารวจ
อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ ติดตอกับ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ทิศใต ติดตอกับ ชุมชนที่พักอาศัย
ทิศตะวันออก ติดตอกับถนนสายสนามบิน
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ชุมชนที่พักอาศัย
รูปรางของพื้นที่วาง
พื้นที่วางนี้มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งเปนผลจากระบบถนนที่ตัดผานพื้นที่ และการใช
ประโยชนที่ดินโดยรอบ
ขนาดพื้นที่
ประมาณ 7 ไร (รวมพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยนเรศวร สวนสนามบิน)
การใชที่ดินโดยรอบพื้นที่วาง
ในบริเวณดานเหนือ พื้นที่วางนี้ มีพื้นที่อยูใกลกับวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พื้นที่ในบริเวณ
นี้จะมีการใชสอยที่ไมคอยซับซอน
ถัดมาทางดานทิศใตจะมีการใชประโยชนที่ไมคอยซับซอน
เชนเดียวกัน โดยสวนใหญเปนชุมชนที่พักอาศัย
การเขาถึงพื้นที่
วิธีการเขาถึงพื้นทีส่ ามารถเดินทางไดหลายวิธีดวยกัน ทั้งการเดิน รถจักรยานยนต และ
รถยนต ซึ่งสามารถเขาถึงไดจากถนนสายหลัก คือ ถนนสายสนามบิน
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ภาพที่ 4.5 ลักษณะพื้นที่วางในมหาวิทยาลัยนเรศวร สวนสนามบิน
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4.3.2 ผลจากแบบสอบถาม
ในการศึกษาพื้นที่วางประเภทนี้ใช วิธีแจกแบบสอบถามผูที่มาใชบริการ 50 คน เปนเพศ
ชาย 42 คน เพศหญิง 8 คน รอยละ 50 ของผูมาใชบริการ อยูในชวงอายุ 13-19 ป การศึกษาอยูใน
ระดับมัธยมศึกษา รอยละ 60 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี รอยละ 30 ผูที่มาใชบริการสวนใหญ
คือนักเรียน นักศึกษา รอยละ 64 รองลงมาคือ ผูที่ประกอบอาชีพขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รอยละ 20 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาศัยอยูในเขตเทศบาล
ลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้สวนใหญเปนกิจกรรมพักผอนหยอนใจประเภทการ
ออกกําลังกาย คิดเปนรอยละ 51.1 ซึ่งมีตั้งแตการออกกําลังกายเบาๆดวยการเดิน จนถึงการวิ่งออก
กําลังกาย การเลนฟุตบอล ซึ่งสวนใหญเปนกลุมวัยรุนและวัยทํางาน ที่ใชเวลาหลังเลิกงาน เลิก
เรียน มาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพกัน รองลงมาเปนกิจกรรมจําเปนประเภทการรอรถประจําทาง
เนื่องจากในพื้นที่นี้มีรถโดยสารผานเขา – ออกเปนประจํา
ความบอยของการมาใชพื้นที่ ผูคนรอยละ 48 บอกวามักจะมาทุกวัน รองลงมา คือ มา
ประมาณ 3-4 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 40 ซึ่งโดยปกติจะมากับเพื่อน รองลงมา คือ มากับ
ครอบครัว หรือไมก็มาคนเดียวแลวมาพบปะคนรูจักที่นี่ เหตุผลที่คนมาทํากิจกรรมบริเวณนี้มาก
เปนเพราะมีกิจกรรมที่ตองการ เชน การออกกําลังกายประเภทการเลนฟุตบอล คิดเปนรอยละ 38
และการเดินทางสะดวก รอยละ 20 โดยวัน ที่มาทํากิจ กรรมในพื้น ที่มัก เปน ทั้งวันธรรมดาและ
วันหยุด เวลาที่มาประกอบกิจกรรมมักเปนชวงเวลาตั้งแต 16.00 – 18.00 น.ซึ่งใชเวลาในการ
ประกอบกิจกรรมประมาณ 1–3 ชั่วโมง
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ภาพที่ 4.6 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
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การเดินทางมายังพื้นที่สวนใหญใชรถจักรยานยนต คิดเปนรอยละ 38 รองลงมาคือ รถยนต
คิดเปนรอยละ 30 เพราะมีความสะดวกและหาที่จอดรถงาย และระยะเวลาที่ใชในการเดินทาง
มายังพื้นที่นี้สวนใหญนอยกวา 15 นาที
ประโยชนที่ไดรับจากการใชพื้นที่นี้ รอยละ 22.8 ตอบวา ชวยผอนคลายความตึงเครียด
รองลงมา คือ เสริมสรางสุขภาพอนามัย คิดเปนรอยละ 17.9 และรอยละ 17.1 บอกวาไดรับความ
สนุกสนาน ในสวนของปญหาที่ผูใชบริการพบเมื่อมาใชพื้นที่นี้ คือ ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
ที่นั่งพักผอน จุดบริการน้ําดื่ม คิดเปนรอยละ 40.3 ดังนั้นในสวนของการปรับปรุง และเพิ่มประโยชน
ในพื้นที่ สวนใหญจึงเห็นวาควรเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไวบริการแกประชาชนที่มาใชพื้นที่
นี้ และในสวนของความคาดหวังของประชาชน รอยละ 64 อยากใหมีการพัฒนาพื้นที่นี้ใหเปนสวน
สุขภาพ มีอุปกรณสําหรับออกกําลังกายที่ครบถวน
จากที่กลาวมา แสดงใหเห็นวา พื้นที่วางในมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น เปนพื้นที่โลงวางทาง
ดานหนาของสถาบัน เปน สนามกีฬาของโรงเรียน กิจ กรรมที่เ กิดขึ้นในพื้น ที่ สวนมากเกิดขึ้นใน
ชวงเวลาเย็น (ไมนับรวมกับกิจกรรมของทางโรงเรียน) เนื่องจากการใชพื้นที่วางดังกลาวจะถูกจํากัด
ในเรื่องของชวงเวลา เพราะมีเวลาเปด-ปดประตูของสถาบันการศึกษา
4.4 พื้นที่วางดานหนาศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
4.4.1 ผลจากแบบสํารวจ
อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ ติดตอกับ ชุมชนสระสองพี่นอง
ทิศใต ติดตอกับ ศาลหลักเมือง
ทิศตะวันออก ติดตอกับ แมน้ํานาน
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
รูปรางของพื้นที่วาง
พื้นที่วางนี้มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งเปนผลจากระบบถนนที่ตัดผานพื้นที่
ประโยชนที่ดินโดยรอบและแมน้ํานานที่อยูทางตะวันออกของพื้นที่วาง
ขนาดพื้นที่
ประมาณ 5 ไร

การใช
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ภาพที่ 4.7 แสดงลักษณะภายในพื้นที่

98

การใชที่ดินโดยรอบพื้นที่วาง
พื้นที่โดยรอบสวนใหญ เปนสถานที่ราชการตางๆ โดยทางดานทิศตะวันออกของพื้นที่เปน
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในสวนของพื้นที่พักอาศัยจะตั้งอยูทางดานทิศเหนือของพื้นที่ โดยมี
แมน้ํานานไหลผานทางดานทิศตะวันออกของพื้นที่
การเขาถึงพื้นที่
วิธีการเขาถึงพื้นที่สามารถเดินทางไดหลายวิธีดวยกัน ทั้งการเดิน รถจักรยานยนต และ
รถยนต ซึ่งสามารถเขาถึงไดจากถนนหลัก 4 สาย คือ
- ถนนสิงหวัฒน เปนถนนที่ตัดผานหนาที่วาการอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
- ถนนมิตรภาพ เปน ถนนที่เ ชื่อมตอกับ ถนนสิงหวัฒน โดยมีสะพานนเรศวรเปน จุด
เชื่อมตอ
- ถนนราชดําเนิน เปนถนนที่ตัดผานหนาศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
- ถนนวังจันทน เปนถนนที่เลียบขนานกับแมน้ํานาน
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ภาพที่ 4.8 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
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4.4.2 ผลจากแบบสอบถาม
ในการศึกษาพื้นที่วางประเภทนี้ใชวิธีแจกแบบสอบถามผูที่มาใชบริการ 50 คน เปนเพศ
ชาย 26 คน เพศหญิง 24 คน รอยละ 40 ของผูมาใชบริการ อยูในชวงอายุ 31-60 ป รองลงมาคือผู
ที่อยูในชวงอายุ 13-19 ป คิดเปนรอยละ 38 การศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา รอยละ 36
รองลงมาคือระดับปริญญาตรี รอยละ 28 ผูที่มาใชบริการสวนใหญ คือนักเรียน นักศึกษา รอยละ
46 รองลงมาคือ ผูที่ป ระกอบอาชีพขา ราชการ พนัก งานรัฐ วิ สาหกิจ รอยละ 34 โดยผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญอาศัยอยูในเขตเทศบาล
ลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้สวนใหญเปนกิจกรรมพักผอนหยอนใจประเภทการ
ออกกําลังกาย คิดเปนรอยละ 48.6 ซึ่งมีตั้งแตการออกกําลังกายเบาๆดวยการเดิน จนถึงการวิ่งออก
กําลังกาย การเตะฟุตบอล ซึ่งสวนใหญเปนกลุมวัยรุนและวัยทํางาน ที่ใชเวลาหลังเลิกงาน เลิก
เรียน มาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพกัน รองลงมาเปนกิจกรรมทางสังคมประเภทการพบปะพูดคุย
กับเพื่อน คิดเปนรอยละ 29.2 และกิจกรรมจําเปนประเภทการซื้อของ รอยละ 22.2
ความบอยของการมาใชพื้นที่ ผูคนรอยละ 42 บอกวามักจะมาทุกวัน รองลงมา คือ มา
ประมาณ 1-2 ครั้งตอเดือน คิดเปน รอยละ 26 ซึ่งโดยปกติจะมากับเพื่อน รองลงมา คือ มากับ
ครอบครัว หรือไมก็มาคนเดียวแลวมาพบปะคนรูจักที่นี่ เหตุผลที่คนมาทํากิจกรรมบริเวณนี้มาก
เปนเพราะการเดินทางสะดวก คิดเปนรอยละ 38 และมีกิจกรรมหรือมาทํากิจกรรมที่ตองการ เชน
การมาติดตอสวนราชการ และการออกกําลังกายตางๆ รอยละ 26 โดยวันที่มาทํากิจกรรมในพื้นที่
มักเปนทั้งวันธรรมดาและวันหยุด เวลาที่มาประกอบกิจกรรมแบงเปน 2 ชวงเวลาไดแก 06.0009.00 น. และ 16.00 – 18.00 น.ซึ่งใชเวลาในการประกอบกิจกรรมประมาณ 1–3 ชั่วโมง
การเดินทางมายังพื้นที่สวนใหญใชรถจักรยานยนต คิดเปนรอยละ 42 รองลงมาคือ รถยนต
คิดเปนรอยละ 38 เพราะมีความสะดวกและหาที่จอดรถงาย และระยะเวลาที่ใชในการเดินทาง
มายังพื้นที่นี้สวนใหญนอยกวา 15 นาที-30 นาที
ประโยชนที่ไดรับจากการใชพื้นที่นี้ รอยละ 22.6 ตอบวา ไดรับความสนุกสนาน รองลงมา
คื อ ช ว ยผ อ นคลายความตึ ง เครี ย ด คิ ด เป น ร อ ยละ 20.2 และร อ ยละ 15.3 บอกว า ได รั บ
ประสบการณความรูและ ในสวนของปญหาที่ผูใชบริการพบเมื่อมาใชพื้นที่นี้ คือ ขาดสิ่งอํานวย
ความสะดวก เชน ที่นั่งพักผอน จุดบริการน้ําดื่ม คิดเปนรอยละ 39 นอกจากนี้ยังพบปญหาและ
ความสกปรกในการใชพื้นที่ คิดเปนรอยละ 37.3 ดังนั้นในสวนของการปรับปรุง และเพิ่มประโยชน
ในพื้นที่ สวนใหญจึงเห็นวาควรเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไวบริการแกประชาชนที่มาใชพื้นที่
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นี้ และในสวนของความคาดหวังของประชาชน รอยละ 52 อยากใหมีการพัฒนาพื้นที่นี้ใหเปนสวน
สุขภาพ มีอุปกรณสําหรับออกกําลังกายที่ครบถวน
จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา พื้นที่วางในศาลากลางจังหวัดนั้น เปนบริเวณที่มีการใชสอย
เชิงสาธารณะ ประชาชนสามารถเขาออกไดในเวลากลางวัน โดยในชวงเย็นบางสวนจะถูกใชเปน
สถานที่ออกกําลังกาย หรือลานกิจกรรมในบางโอกาส ลักษณะการใชพื้นที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้นบน
พื้นที่วางในสถาบันราชการนั้น ในชวงเวลา 08.00 – 16.00 น. สวนใหญใชเปนที่สําหรับจอดรถ ที่
พัก รอของผูมาติดตอกับ หนวยงานราชการ ในชวงเย็น กิจ กรรมที่เ กิดขึ้น โดยมากเปน กิจ กรรม
ประเภท Active Recreation เชน การวิ่ง เลนฟุตบอล เปนตน
4.5 พื้นที่วางบริเวณดานหลังสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพิษณุโลก
4.5.1 ผลจากแบบสํารวจ
อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ ติดตอกับ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต ติดตอกับ อาคารพาณิชยตางๆ
ทิศตะวันออก เปนพื้นที่ดานยาว จึงมีความหลากหลายทางการใชงาน ไดแก อาคาร
พาณิชย ที่พักอาศัยตางๆ
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อาคารพาณิชยตางๆ
รูปรางของพื้นที่วาง
พื้นที่วางนี้มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งเปนผลจากการตั้งอาคารพาณิชยลอมรอบพื้นที่
ขนาดพื้นที่
ประมาณ 0.39 ไร
การใชที่ดนิ โดยรอบพื้นที่วาง
พื้นที่โดยรอบสวนใหญเปนแหลงชุมชน ที่อยูอาศัย รานคา อาคารพาณิชยตางๆ โดยที่ดาน
ทิศเหนือของพื้นที่วาง เปนสถานีขนสงผูโดยสารประจําจังหวัดพิษณุโลก ทําใหบริเวณพื้นที่รอบๆมี
การสรางอาคารพาณิชย ไวขายสินคา ใชเปนที่พักคางคืนสําหรับผูโดยสาร
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การเขาถึงพื้นที่
วิธีการเขาถึงพื้นที่สามารถเดินทางไดหลายวิธีดวยกัน ทั้งการเดิน รถจักรยานยนต และ
รถยนตสามารถเขาถึงไดจากถนนสายหลัก 3 สาย คือ
- ถนนมิตรภาพ เปนถนนสายหลักที่ตัดผานหนาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพิษณุโลก
- ถนนพิชัยสงคราม เปนถนนที่เชื่อมตอกับหาแยกโคกมะตูม ซึ่งสามารถเขาถึงพื้นที่วาง
ทางดานทิศใตได
- ถนนทิพยเสนา เปนถนนที่แยกจากถนนพระองคดํามายังทางดานขางสถานีขนสง
ผูโดยสาร
นอกจากนี้ยังมีถนนและซอยยอยอีกหลายสายที่สามารถเขาถึงพื้นที่ได เชน ถนนแสนพล
พาย ซอยพันธมิตร ซอยรินอุทิศ เปนตน
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ภาพที่ 4.9 ลักษณะพื้นที่วางที่เปนลานโลงบริเวณดานหลังสถานีขนสงจังหวัดพิษณุโลก
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ชวงเวลาของการเกิดกิจกรรม
1. กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระหวางวัน โดยสวนใหญคนนิยมมาใชพื้นที่ในชวงเวลา 16.00 –
18.00 น. เนื่องจากมาออกกําลังกายในชวงเวลาเย็น แตใ นชวงเวลา 10.00 – 12.00 น. เปน
ชวงเวลาที่พบวามีการใชงานภายในพื้นที่นอยมากเนื่องจากเปนชวงเวลาที่มีอากาศรอน
2. กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชวงวันหยุดสุดสัปดาห ทุกวันหยุดเสาร-อาทิตย พื้นที่นี้ไดถูกจัดเปน
ตลาดนัด มีพอคาแมคานําสินคา ประเภทตางๆมาขาย ในชวงเวลา 16.00 – 22.00 น.
4.5.2 ผลจากแบบสอบถาม
ในการศึกษาพื้นที่วางประเภทนี้ใชวิธีแจกแบบสอบถามผูที่มาใชบริการ 50 คน เปนเพศ
ชาย 24 คน เพศหญิง 26 คน รอยละ 60 ของผูมาใชบริการ อยูในชวงอายุ 20 – 30 ป การศึกษาอยู
ในระดับปริญญาตรี รอยละ 56 รองลงมาคือระดับอาชีวศึกษา รอยละ 24 ผูที่มาใชบริการสวนใหญ
คือนักเรียน นักศึกษา รอยละ 48 รองลงมาคือ ผูที่ประกอบอาชีพคาขาย รอยละ 20 โดยผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญอาศัยอยูในเขตเทศบาล
ลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้สวนใหญเปนกิจกรรมจําเปนประเภทการซื้อของ ขาย
ของ คิดเปนรอยละ 53.2 รองลงมาเปนกิจกรรมพักผอนหยอนใจประเภทการออกกําลังกาย ไดแก
การเลนฟุตบอล การเลนตะกรอ คิดเปนรอยละ 27.8 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางสังคม ไดแก การ
พบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูง เกิดขึ้นดวย โดยคิดเปนรอยละ 19
ความบอยของการมาใชพื้น ที่ ผูคนรอยละ 34 บอกวามัก จะมา 3-4 ครั้งตอสัป ดาห
รองลงมา คือ มาประมาณ 1 – 2 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 30 ซึ่งโดยปกติจะมากับครอบครัว
รองลงมา คือมากับเพื่อน เหตุผลที่คนมาทํากิจกรรมบริเวณนี้มาก เปนเพราะสามารถเดินทางมายัง
พื้นที่นี้ไดสะดวก คิดเปนรอยละ 46 ใกลที่พัก รอยละ 28 และมีการประกอบกิจกรรมที่ตองการ เชน
การซื้อของ ขายของ คิดเปนรอยละ 18 โดยวันที่มาทํากิจกรรมในพื้นที่มักเปนทั้งวันธรรมดาและ
วันหยุด เวลาที่มาประกอบกิจกรรมมักเปนชวงเวลาตั้งแต 16.00 – 18.00 น.ซึ่งใชเวลาในการ
ประกอบกิจกรรมประมาณ ครึ่งชั่วโมง – 3 ชั่วโมง
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ภาพที่ 4.10 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
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การเดินทางมายังพื้นที่สวนใหญใชรถยนต คิดเปนรอยละ 34 รองลงมาคือรถจักยานยนต
และรถจักรยาน คิดเปนรอยละ 28 และ รอยละ 22 ตามลําดับ และระยะเวลาที่ใชในการเดิ นทาง
มายังพื้นที่นี้สวนใหญใชเวลา 15-30 นาที
ประโยชนที่ไดรับจากการใชพื้นที่นี้ รอยละ 48.4 ตอบวา ชวยผอนคลายความตึงเครียด
รองลงมา คือ เสริมสรางสุขภาพอนามัย คิดเปนรอยละ 12.9 และรอยละ 11.3 บอกวา ไดรับความ
สนุกสนาน ในสวนของปญหาที่ผูใชบริการพบเมื่อมาใชพื้นที่นี้ คือ ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
ที่นั่งพักผอน ที่จอดรถ คิดเปนรอยละ 53.8 และปญหาขยะและความสกปรกของพื้นที่ รอยละ 34.6
ดังนั้นในสวนของการปรับปรุง และเพิ่มประโยชนในพื้น ที่ สวนใหญจึงเห็นวาควรเพิ่มสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ไวบริการแกประชาชนที่มาใชพื้นที่นี้ มีการเพิ่มแสงสวางภายในพื้นที่ และใน
สว นของความคาดหวัง ของประชาชน ร อ ยละ 80 อยากให มี ก ารพัฒ นาพื้ น ที่นี้ ใ หเ ป น ลาน
เอนกประสงค
จากที่กลาวมาแลวทั้งหมดแสดงใหเห็นวา ที่วางดานหลังสถานีขนสง เปนพื้นที่โลงวางที่มี
การเขาถึงที่สะดวก เนื่องจากพื้นที่นี้ติดกับสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีรถเขา -ออก
ตลอดเวลา ในสวนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเปนกิจกรรมประเภทการคาขายและการออกกําลัง
กายซึ่งเกิดขึ้นในชวงเย็น เนื่องจากชวงกลางวันมีอากาศรอนประกอบกับไมมีตนไมใหรมเงา แตมี
จุดบกพรองบางอยางที่พบในพื้นที่ คือ การขาดการดูแลรักษาทําความสะอาดพื้นที่ภายหลังจาก
กิจกรรมการคาขายเสร็จสิ้นลง ซึ่งจุดบกพรองเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการเขาใชประโยชนพื้นที่
ของประชาชนไดเชนกัน
4.6 พื้นที่วางในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
4.6.1 ผลจากแบบสํารวจ
อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ ติดตอกับ ชุมชนพญาเสือ
ทิศใต ติดตอกับ ถนนจาการบุญ
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ถนนเอกาทศรฐ
ทิศตะวันตก ติดตอกับ แมน้ํานาน
รูปรางของพื้นที่วาง
พื้นที่วางนี้มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งเปนผลจากระบบถนนที่ตัดผานพื้นที่
ประโยชนที่ดินโดยรอบและแมน้ํานานที่อยูทางตะวันตกของพื้นที่วาง

การใช
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ขนาดพื้นที่
ประมาณ 3 ไร
การใชที่ดินโดยรอบพื้นที่วาง
พื้นที่โดยรอบสวนใหญ มีการใชประโยชนที่หลากหลาย โดยมีทั้งชุมชนที่พักอาศัย ตลาด
โรงเรียนจาการบุญ วัดนางพญา และแมน้ํานานที่อยูทางดานตะวันตกของพื้นที่
การเขาถึงพื้นที่
วิธีการเขาถึงพื้นที่สามารถเดินทางไดหลายวิธีดวยกัน ทั้งการเดิน รถจักรยานยนต และ
รถยนต ซึ่งสามารถเขาถึงไดจากถนนหลัก 3 สาย คือ
- ถนนมิต รภาพ เปน ถนนที่เ ชื่อ มตอกั บ ถนนสิงหวั ฒน โดยมี สะพานนเรศวรเปน จุ ด
เชื่อมตอ
- ถนนเอกาทศรฐ เปนถนนที่ตัดผานดานหลังของวัด
- ถนนจาการบุญ เปนถนนที่เลียบขนานดานขางของวัด
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ภาพที่ 4.11 แสดงลักษณะภายในพื้นที่
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ภาพที่ 4.12 แสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
113
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4.6.2 ผลจากแบบสอบถาม
ในการศึกษาพื้นที่วางประเภทนี้ใชวิธีแจกแบบสอบถามผูที่มาใชบริการ 50 คน เปนเพศ
ชาย 19 คน เพศหญิง 31 คน รอยละ 52 ของผูมาใชบริการ อยูในชวงอายุ 20-30 ป รองลงมาคือผู
ที่อยูในชวงอายุ 31-60 ป คิดเปนรอยละ 34 การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 56 รองลงมา
คือระดับมัธยมศึกษา รอยละ 16 ผูที่มาใชบริการสวนใหญ คือผูที่ประกอบอาชีพคาขาย ทําธุรกิจ
สวนตัว รอยละ 38 รองลงมาคือ นักเรียน นักศึกษา และคนรับจางทั่วไป รอยละ 16 โดยผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญอาศัยอยูในเขตเทศบาล และมาจากอําเภอใกลเคียง เชน อ.บางระกํา อ.
บางกระทุม นอกจากนี้ยังมาจากจังหวัดอื่นๆ เชน กรุงเทพฯ จังหวัดกําแพงเพชร เปนตน
ลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ ประกอบไปดวย กิจกรรมพักผอนหยอนใจ กิจกรรม
จําเปน และกิจกรรมทางสังคม โดยคิดเปนรอยละ 33.7 33.7 และ 32.7 ตามลําดับ โดยประเภท
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น ไดแก การนั่งพักผอน/นั่งเลน พบปะพูดคุยกับเพื่อน กับญาติสนิทตางๆ การ
ซื้อของ เปนตน
ความบอยของการมาใชพื้นที่ ผูคนร อยละ 32 บอกวามักจะมา 1-2 ครั้งตอเดือน ซึ่งโดย
ปกติจะมากับเพื่อน รองลงมา คือ มากับครอบครัว หรือไมก็มาคนเดียวแลวมาพบปะคนรูจักที่นี่
เหตุผลที่คนมาทํากิจกรรมบริเวณนี้มาก เปนเพราะมีการเดินทางมีความสะดวกและตั้งอยูใกลที่พัก
อาศัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ตองการ ไดแก การไหวพระ โดยวันที่มาทํากิจกรรมในพื้นที่มักเปน
ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด เวลาที่มาประกอบกิจกรรมไดแกชวงเวลา 09.00-16.00 น.โดยใชเวลาใน
การประกอบกิจกรรมประมาณ ครึ่งชั่วโมง–3 ชั่วโมง
การเดินทางมายังพื้นที่สวนใหญใชรถยนต คิดเปนรอยละ 44 รองลงมาคือ รถจักยานยนต
คิดเปนรอยละ 36 เพราะมีความสะดวกและหาที่จอดรถงาย และระยะเวลาที่ใชในการเดินทาง
มายังพื้นที่นี้สวนใหญนอยกวา 15 นาที - 30 นาที ในกรณีที่มาจากในเขตเทศบาลและอําเภอ
ใกลเคียง สวนที่มาจากจังหวัดอื่น ใชเวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมง
ประโยชนที่ไดรับจากการใชพื้นที่นี้ รอยละ 29.5 ตอบวา ชวยผอนคลายความตึงเครียด
รองลงมา คือ ไดรูจัก ผูคนตางๆมากมาย คิดเปน ร อยละ 25 และรอยละ 15.9 บอกวาไดรั บ
ประสบการณและความรูและไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน ในสวนของปญหาที่ผูใชบริการพบเมื่อ
มาใชพื้นที่นี้ คือ ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่นั่งพักผอน จุดบริการน้ําดื่ม หองน้ํา คิดเปนรอย
ละ 34.7 นอกจากนี้ยังพบปญหาขยะและความสกปรกในการใชพื้นที่ คิดเปนรอยละ 26.4 ดังนั้นใน
สวนของการปรับปรุง และเพิ่มประโยชนในพื้นที่ สวนใหญจึงเห็นวาควรเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ไวบริการแกประชาชนที่มาใชพื้น ที่ และมีก ารจัดภูมิทัศนและความสวยงามในพื้น ที่และ

115

บริเวณโดยรอบ ในสวนของความคาดหวังของประชาชน รอยละ 50 อยากใหมีการแยกพื้นที่ใ ห
ชัดเจน ระหวางวัดกับสถานที่ขายของตางๆ
จากที่ก ลาวมาแสดงใหเห็นวา โดยทั่วไปแลวภายในวัดนอกจากประกอบกิจ กรรมทาง
ศาสนาแลวก็จะมีกิจกรรมอื่นๆใหเห็นอีกบาง เชน การสักการบูชาของชาวบาน การพักผอนนั่งเลน
ของผูสูงอายุ นอกจากนี้ที่วางภายในวัดยังกลายเปนที่จอดรถอีกดวย บรรยากาศภายในบริเวณวัด
โดยทั่วไปแลวจะมีลักษณะเดนในดานสถาปตยกรรม ทําใหรูสึกสงางาม ตลอดจนพื้นที่ภายในวัด
มักจะปลูกตนไมโดยรอบซึ่งสรางความรมรื่นใหแกพื้นที่อีกดวย
4.7 พื้นที่วางในพระราชวังจันทน
4.7.1 ผลจากแบบสํารวจ
อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ ติดตอกับ คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทิศใต ติดตอกับ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดตอกับ แมน้ํานาน
ทิศตะวันตก ติดตอกับ โรงเรียนจานกรอง
รูปรางของพื้นที่วาง
พื้น ที่วางนี้ มีลัก ษณะเปน รูป สี่เ หลี่ย ม ซึ่งเปน ผลจากระบบถนนที่ตัดผานพื้ น ที่ การใช
ประโยชนที่ดินโดยรอบและแมน้ํานานที่อยูทางตะวันออกของพื้นที่วาง
ขนาดพื้นที่
ประมาณ 7 ไร
การใชที่ดินโดยรอบพื้นที่วาง
พื้นที่โดยรอบสวนใหญ มีการใชประโยชนที่หลากหลาย โดยมีทั้งคายทหาร คือ คายสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ชุมชนที่พักอาศัย โรงเรียนจานกรอง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และแมน้ํา
นานที่อยูทางดานตะวันออกของพื้นที่
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การเขาถึงพื้นที่
วิธีการเขาถึงพื้นที่สามารถเดินทางไดหลายวิธีดวยกัน ทั้งการเดิน รถจักรยานยนต และ
รถยนต โดยจากสะพานนเรศวรมหาราช เลี้ยวซายผานที่วาการอําเภอเมือง ศาลากลางจังหวัด
สํานักงานปาไมจังหวัดพิษณุโลกถึงพระราชวังจันทน รวมระยะทางประมาณ 800 เมตร
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4.7.2 ผลจากแบบสอบถาม
ในการศึกษาพื้นที่วางประเภทนี้ใชวิธีแจกแบบสอบถามผูที่มาใชบริการ 50 คน เปนเพศ
ชาย 24 คน เพศหญิง 26 คน รอยละ 34 ของผูมาใชบริการ อยูในชวงอายุ 31-60 ป รองลงมาคือผู
ที่อยูในชวงอายุ 20-30 ป คิดเปนรอยละ 32 การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 54 รองลงมา
คือระดับมัธยมศึก ษา รอยละ 24 ผูที่มาใชบ ริการสวนใหญ คือนัก เรียน นัก ศึก ษา รอยละ 40
รองลงมาคือ ผูที่ประกอบอาชีพราชการ รัฐวิสาหกิจ รอยละ 28 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
อาศัยอยูใ นเขตเทศบาล และมาจากตําบลใกลเคียง เชน ต.ทาทอง ต.สมอแข และ ต.อรัญญิก
นอกจากนี้ยังมาจากจังหวัดอื่นๆ เชน จังหวัดพิจิตร เปนตน
ลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ ประกอบไปดวย กิจกรรมพักผอนหยอนใจ กิจกรรม
ทางสังคม และกิจกรรมจําเปน โดยคิดเปนรอยละ 43.1 31.9 และ 25 ตามลําดับ โดยประเภทของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น ไดแก การออกกําลังกาย พบปะพูดคุยกับเพื่อน กับญาติสนิทตางๆ และการแก
บน กราบไหวศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปนตน
ความบอยของการมาใชพื้นที่ ผูคนรอยละ 34 บอกวามักจะมา 1-2 ครั้งตอเดือน หรือไมก็
ไมแนนอน ซึ่งโดยปกติจะมากับครอบครัว รองลงมา คือ มากับเพื่อน หรือไมก็มาคนเดียวแลวมา
พบปะคนรูจักที่นี่ เหตุผลที่คนมาทํากิจกรรมบริเวณนี้มาก เปนเพราะบรรยากาศดี มีความรมรื่น คิด
เปนรอยละ 26 การเดินทางมีความสะดวก รอยละ 24 และรอยละ 22 บอกวาตั้งใจมากราบไหว
สักการะ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยวันที่มาทํากิจกรรมในพื้นที่มักเปนทั้งวันธรรมดาและ
วันหยุด เวลาที่มาประกอบกิจกรรมไดแก ชวงเวลา 09.00-16.00 น.โดยใชเวลาในการประกอบ
กิจกรรมประมาณ ครึ่งชั่วโมง–1 ชั่วโมง
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การเดินทางมายังพื้นที่สวนใหญใชรถจักรยานยนต คิดเปนรอยละ 52 รองลงมาคือ รถยนต
คิดเปนรอยละ 24 เพราะมีความสะดวกและหาที่จอดรถงาย และระยะเวลาที่ใชในการเดินทาง
มายังพื้นที่นี้สวนใหญนอยกวา 15 นาที-30 นาที
ประโยชนที่ไดรับจากการใชพื้นที่นี้ รอยละ 38.6 ตอบวา ชวยผอนคลายความตึงเครียด
รองลงมา คือ ไดรับประสบการณและความรู คิดเปนรอยละ 19.3 และรอยละ 18.2 บอกวาไดใช
เวลาวางใหเปนประโยชน ในสวนของปญหาที่ผูใชบริการพบเมื่อมาใชพื้นที่นี้ คือ ขาดสิ่งอํานวย
ความสะดวก เชน ที่นั่งพัก ผอน จุดบริการน้ําดื่ม หองน้ํา คิดเปนรอยละ 67.7 นอกจากนี้ยังพบ
ปญ หาสถานที่ไมไดรับการดูแล คิดเปนรอยละ 14.5 ดังนั้นในสวนของการปรับปรุง และเพิ่ม
ประโยชนในพื้นที่ สวนใหญจึงเห็นวาควรเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไวบริการแกประชาชน
ที่มาใชพื้นที่ และมีการจัดภูมิทัศนและความสวยงามในพื้นที่และบริเวณโดยรอบ ในสวนของความ
คาดหวังของประชาชน อยากใหมีการพัฒนาพื้นที่เปนสถานที่ทองเที่ยว
จากที่กลาวมาพบวา พื้นที่วางในพระราชวังจันทนนั้นเปนพื้นที่วางที่อยูในความดูแลของ
กรมศิลปากร ขนาดของพื้นที่นั้นมีขนาดคอนขางใหญ เนื่องจากเปนพื้นที่เพื่อการอนุรักษ ดังนั้น
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จึงมีนอย โดยในชวงกลางวันจะมีกิจกรรมการกราบไหว เคารพสักการะ
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สวนในชวงเย็น จะเปนกิจกรรมการวิ่งออกกําลังกาย นอกจากนั้น
เนื่องจากพื้นที่มีความเงียบสงบ ยังมีผูคนมาจับกลุมพูดคุย และนั่งเลนพักผอนที่สนามหญาหนา
ศาลอีกดวย
4.8 สรุปลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วาง
4.8.1 พิษณุโลกไนทบาซาร เปนพื้นที่ที่อยูในยานพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย โดยมี
สภาพเปนพื้นที่เปดโลงโดยตลอด เปนพื้นที่ริมน้ําที่มีดานหนึ่ง อยูติดริมถนนทําใหบรรยากาศของ
พื้นที่คอนขางจอแจ เนื่องจากมีการสัญจรผานไปมาตลอดเวลา สามารถเขาถึงพื้นที่ไดทั้งการเดิน
ใชรถจักรยานยนต หรือรถยนตเปนพาหนะ เปนพื้นที่ที่อยูในความดูแลของเทศบาลนครพิษณุโลกที่
ไดมีการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ใหเปนพื้นที่รองรับกิจกรรมการทองเที่ยว
4.8.2 สวนชมนานเฉลิมพระเกียรติ เปนพื้นที่ที่อยูในยานพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย
โดยมีสภาพเปนพื้นที่เปดโลงริมน้ํา มีตนไมขนาดกลาง ไมพุม และมานั่ง กระจายอยูทั่วไปภายใน
พื้น ที่ ทําใหพื้น ที่มีบ รรยากาศที่รมรื่น แตเ นื่องจากมีที่ตั้งอยูติดสถาบัน การศึก ษาและสถาบัน
ราชการตางๆ ทําใหบรรยากาศของพื้นที่คอนขางวุนวายในบางชวงเวลา ไดแก ชวงเชา และชวงเย็น
เนื่ อ งจากมีก ารสั ญ จรผ านไปมา ในการเขา ถึงพื้ น ที่ นั้น สามารถเขา ถึง พื้น ที่ไ ดทั้ง การเดิน ใช
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รถจักรยานยนต หรือรถยนตเปนพาหนะ โดยพื้นที่นี้อยูในความดูแลของเทศบาลนครพิษณุโลกที่ได
มีการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ใหเปนสวนสาธารณะ
4.8.3 พื้นที่วางในมหาวิทยาลัยนเรศวร สวนสนามบิน เปนพื้นที่ที่อยูในยานพาณิชยก
รรมและที่อยูอาศัย เปนพื้นที่วางเพื่อประกอบกิจกรรมของโรงเรียน ไมวาจะเปนการเขาแถวเคารพ
ธงชาติ การแขงขันกีฬา หรือกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ พื้นที่นอกจากจะมีสภาพเปนสนามกีฬา หรือ
ลานโลงแลว ยังมีสนามหญา และตนไมที่ใหความรมรื่นแกผูมาใชพื้นที่เปนอยางมากโดยมีทั้งตนไม
ขนาดใหญ ขนาดกลาง ไมพุมกระจายอยูทั่วไป สวนมานั่งมีที่ตั้งเฉพาะจุดใกลกับอาคารเรียน ใน
สวนของการเขาถึงพื้นที่นั้นสามารถเขาถึงพื้นที่ไดทั้งการเดิน ใชรถจักรยานยนต หรือรถยนตเปน
พาหนะ โดยในปจจุบันพื้นที่ในมหาวิทยาลัยนเรศวร สวนสนามบิน ไดแบงใหอยูในความดูแลของ
หนวยงานสองหนวยงาน ไดแก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4.8.4 พื้นที่วางดานหนาศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เปนพื้นที่ที่อยูในยานสถาบัน
ราชการและที่อยูอาศัย เปนบริเวณที่มีการใชสอยเชิงสาธารณะ ประชาชนสามารถเขาออกไดใน
เวลากลางวัน โดยในชวงเย็นบางสวนจะถูกใชเปนสถานที่ออกกําลังกาย หรือลานกิจกรรมในบาง
โอกาส พื้นที่มีสภาพเปนสนามกีฬา หรือลานโลง มีตนไมที่ใหความรมรื่นแกผูมาใชพื้นที่ โดยมีทั้ง
ตนไมขนาดใหญ ขนาดกลาง ไมพุมกระจายอยูทั่วไป ในสวนของการเขาถึงพื้นที่นั้นสามารถเขาถึง
พื้นที่ไดทั้งการเดิน ใชรถจักรยานยนต หรือรถยนตเปนพาหนะ พื้นที่นี้อยูในความดูแลของศาลา
กลางจังหวัดพิษณุโลกเอง
4.8.5 พื้นที่วางบริเวณดานหลังสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพิษณุโลก เปนพื้นที่ที่อยู
ในยานพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย เปนพื้นที่ที่อยูในความดูแลของสถานีขนสงจังหวัดพิษณุโลก
โดยมีที่ตั้งอยูหลังสถานีขนสงจังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเปนพื้นที่ลานโลง สามารถเขาถึงพื้นที่ได
ทั้งการเดิน ใชรถจักรยานยนต หรือรถยนตเปนพาหนะ เนื่องจากเปนพื้นที่ลานโลง บรรดาพอคา
แมคา จึงไดมีการรวมตัวกันใชพื้นที่ในการจัดตลาดนัดขึ้นในวันเสารและวันอาทิตย โดยมีชวงเวลา
ในการใชพื้นที่ตั้งแต 16.00 – 18.00 น.ทําใหพื้นที่นี้มีความคึกคัก สวนในวันปกติจะมีกลุมคนใน
ชุมชนมารวมตัวกันทํากิจกรรมพักผอนหยอนใจประเภทใชแรง ไดแก การออกกําลังกาย การเตะ
ฟุตบอล แตบรรยากาศก็ไมคึกคักเทาวันหยุดเสาร-อาทิตย โดยกลุมคนที่มาใชพื้นที่สวนใหญมากัน
แบบครอบครัวและมากันเปนกลุมเพื่อน
4.8.6 พื้นที่วางในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เปนพื้นที่ที่อยูในยานพาณิชยกรรมและที่อยู
อาศัย เปนบริเวณที่มีการใชสอยเชิงสาธารณะ ประชาชนสามารถเขาออกไดในเวลากลางวัน โดย
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ในชวงเย็นบางสวนจะถูกใชเปนสถานที่ออกกําลังกาย หรือลานกิจกรรมในบางโอกาสบรรยากาศ
ภายในบริ เ วณวัด โดยทั่ ว ไปแล ว จะมีลั ก ษณะเด น ในดา นสถาป ตยกรรม ทํ าให รูสึ ก สง างาม
ตลอดจนพื้นที่ภายในวัดมักจะปลูกตนไมโดยรอบซึ่งสรางความรมรื่นใหแกพื้นที่อีกดวย ในสวนของ
การเขาถึงพื้นที่นั้นสามารถเขาถึงพื้นที่ไดทั้งการเดิน ใชรถจักรยานยนต หรือรถยนตเปนพาหนะ
พื้นที่นี้อยูในความดูแลของทางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเอง
4.8.7 พื้นที่วางในพระราชวังจันทน เปนพื้นที่ที่อยูในยานสถาบันราชการและที่อยูอาศัย
เปนพื้นที่วางที่อยูในความดูแลของกรมศิลปากร ขนาดของพื้นที่นั้นมีขนาดคอนขางใหญ เนื่องจาก
เปนพื้นที่เพื่อการอนุรักษ มีการรื้อถอนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมออกไป ทําใหพื้นที่มีลักษณะเปน
ที่โลงวาง ที่เริ่มมีการบูรณะพื้นที่ในสวนของพระราชวังจันทน มีตนไมยังไมมากนัก ในสวนของการ
เขาถึงพื้น ที่นั้น สามารถเขาถึงพื้ น ที่ไดทั้งการเดิน ใชรถจัก รยานยนต หรือรถยนตเ ปน พาหนะ
ลัก ษณะการใชพื้ น ที่แ ละกิ จ กรรมที่เ กิดขึ้น บนพื้ น ที่ว างในวัดพระศรี มหาธาตุ วรมหาวิห ารนั้ น
เนื่องจากเปน พื้นที่เพื่อการอนุรักษ กิจกรรมที่เ กิดขึ้น ในพื้นที่จึงมีนอย โดยในชวงกลางวันจะมี
กิจกรรมการกราบไหว เคารพสักการะ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สวนในชวงเย็น จะเปน
กิจกรรมการพักผอนหยอนใจแบบใชแรง ไดแก การวิ่งออกกําลังกาย นอกจากนั้นเนื่องจากพื้นที่มี
ความเงียบสงบ ยังมีผูคนมาจับกลุมพูดคุย และนั่งเลนพักผอนที่สนามหญาหนาศาลอีกดวย
4.9 รูปแบบการใชพื้นที่วาง
จากการแจกแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการใชพื้นที่วางในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
สามารถวิเคราะหลักษณะรูปแบบการใชพื้นที่วางโดยแบงออกเปนดานตางๆ ดังนี้
1) ความถี่และวันในการเขาใชพื้นที่ ผลจากการแจกแบบสอบถาม พบวา ความถี่
และวันในการเขาใชพื้นที่ (ภาพประกอบ 4.15) แบงออกไดเปน 3 กลุม คือ
1) กลุมพื้นที่ที่ใชในชีวิตประจําวัน กลาวคือ เปนพื้นที่ที่คนมาใชพื้นที่ทุกวันเพื่อทํา
กิจกรรม ไดแก พิษณุโลกไนทบาซาร สวนชมนานเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่วางในมหาวิทยาลัยนเรศวร
สวนสนามบิน และพื้นที่ดานหนาศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
2) พื้นที่ที่ถูกใชสัปดาหละครั้ง หรือ เดือนละครั้ง ไดแก พื้นที่วางในวัดพระศรีรัตนม
หาธาตุ และพื้นที่วางในพระราชวังจันทน
3) พื้น ที่ที่มีชวงวัน ที่เขาใชพื้นที่ที่มีสัดสวนที่เทากัน คือ ในชวงวัน ธรรมดาและ
วันหยุด ไดแก พื้นที่วางบริเวณดานหลังสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพิษณุโลก
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ภาพที่ 4.15 แสดงความถี่และวันที่เขาใชงานพื้นที่วาง
2) กิจกรรมและชวงเวลาในการเขาใชพื้นที่ ผลจากการแจกแบบสอบถาม พบวา กิจกรรม
และชวงเวลาในการใชพื้นทีว่ างแบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก
1) กิจกรรมประเภทการพักผอน และออกกําลังกาย ในชวงเวลาเย็น ไดแก สวนชม
นานเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่วางในมหาวิทยาลัยนเรศวร สวนสนามบิน พื้น ที่ดานหนาศาลากลาง
จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่วางบริเวณดานหลังสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่วางใน
พระราชวังจันทน
2) กิจกรรมการกราบไหวบูชา สักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในชวงเวลากลางวัน ไดแก พื้นที่
วางในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และพื้นที่วางในพระราชวังจันทน
3) กิจกรรมการเดินซื้อของ เดินชมสินคา ในชวงเวลากลางคืน ไดแก พิษณุโลก
ไนทบาซาร
จากภาพประกอบ 4.16 จะเห็นไดวา พื้นที่วางหลายแหงสามารถเชื่อมโยงการทํากิจกรรม
กัน ได โดยที่มีชวงเวลาไมซอนทับ กัน ไดแก พื้น ที่วางในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พื้น ที่ วางใน
พระราชวังจันทน และพิษณุโลกไนทบาซาร
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ภาพที่ 4.16 แสดงกิจกรรมและชวงเวลาในการใชพื้นที่วาง
3) กลุมผูใช ผลจากการแจกแบบสอบถาม พบวา กลุมผูใชพื้นที่วางแบงออกไดเปน 4
กลุม (ภาพประกอบที่ 4.17) ไดแก
1) พื้นที่ที่มีความหลากหลายของกลุมผูใช โดยมีทุกเพศทุกวัย ไดแก สวนชมนาน
เฉลิมพระเกียรติและพื้นที่วางบริเวณดานหลังสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพิษณุโลก
2) พื้นที่ที่มีกลุมวัยผูใหญเขาใชงานมากที่สุด ไดแก พิษณุโลกไนทบาซาร พื้นที่วาง
ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และพื้นที่วางในพระราชวังจันทน
3) พื้นที่ที่มีกลุมวัยรุน เขาใชงานมากที่สุด คือ พื้นที่วางในมหาวิทยาลัยนเรศวร
สวนสนามบิน
4) พื้นที่ที่มีสัดสวนของผูเขาใชงานระหวางกลุมผูใหญและกลุมวัยรุนเทากัน ไดแก
พื้นที่ดานหนาศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกลุมผูใชพื้นที่ 2 กลุมนี้ มีชวงเวลาในการเขาใช
พื้นที่ที่แตกตางกัน
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ภาพที่ 4.17 แสดงกลุมคนที่เขาใชพื้นที่วาง
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ตารางที่ 4.1 สรุปลักษณะของที่วางประเภทตางๆ
ลักษณะทั่วไป
ขนาด

สภาพโดยรอบ

การเขาถึง

พาณิชยกรรม – ที่
พักอาศัย
พาณิชยกรรม – ที่
พักอาศัย

เดิน,จักรยานยนต
,รถยนต
เดิน,จักรยานยนต
,รถยนต

ลักษณะของสวนประกอบอื่นๆ
อุปกรณเพื่อการ
ตนไม
ที่นั่ง
ออกกําลังกาย

ผูรับผิดชอบ
ดูแล

รานคา

หนวยงานรัฐ

หนาแนน

ไมพุม

เบาบาง

ไมมี

คึกคัก

หนวยงานรัฐ

เบาบาง

ไมขนาดกลาง
,ไมพุม

กระจาย
ทั่วไป

กระจายอยูทั่วไป

รมรื่น-คึกคัก

บรรยากาศ

1. พิษณุโลกไนทบาซาร

1 ไร

2. สวนชมนานเฉลิมพระเกียรติ

5 ไร

3. พื้นที่วางในมหาวิทยาลัยนเรศวร สวน
สนามบิน

7 ไร

พาณิชยกรรม – ที่
พักอาศัย

เดิน,จักรยานยนต
,รถยนต

หนวยงานรัฐ

ไมมี

ไมยืนตน

เฉพาะจุด

ไมมี

รมรื่น-คึกคัก

4. พื้นที่วางดานหนาศาลากลางจังหวัด
พิษณุโลก

5 ไร

สถาบันราชการ

เดิน,จักรยานยนต
,รถยนต

หนวยงานรัฐ

ไมมี

ไมยืนตน

ไมมี

ไมมี

รมรื่น - เงียบ
เหงา

5. พื้นที่วางบริเวณดานหลังสถานีขนสง
จังหวัดพิษณุโลก

0.39
ไร

พาณิชยกรรม – ที่
พักอาศัย

เดิน,จักรยานยนต
,รถยนต

หนวยงานรัฐเอกชน

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

เงียบ-คึกคัก

6. พื้นที่วางในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

3 ไร

พาณิชยกรรม – ที่
พักอาศัย

กระจาย
ทั่วไป

ไมมี

รมรื่น – คึกคัก

7. พื้นที่วางในพระราชวังจันทน

7 ไร

สถาบันราชการ

เดิน,จักรยานยนต
,รถยนต
เดิน,จักรยานยนต
,รถยนต

ไมมี

ไมมี

รมรื่น – สงบ

เอกชน
หนวยงานรัฐ

หนาแนน ไมยืนตน,ไมพุม
เบาบาง

ไมยืนตน,ไมพุม
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ตารางที่ 4.2 สรุปรูปแบบการใชพื้นที่วางประเภทตางๆ
กิจกรรมในพื้นที่

ความถี่ในการใชพื้นที่

วันในการใชพื้นที่

ชวงเวลาในการใช
พื้นที่

ชวงอายุ

ที่อยู
เขตเทศบาล รอยละ 70
นอกเขตเทศบาล รอยละ 20
ตางจังหวัด รอยละ 10

กลุมผูใช

1.1 พิษณุโลกไนท
บาซาร

- เดินซื้อของ
- เดินชมสินคา

20-30 ป รอยละ 48
31-60 ป รอยละ 22

เพื่อน รอยละ 43
ครอบครัว รอยละ
33

1.2 สวนชมนานเฉลิม
พระเกียรติ

- วิ่งออกกําลังกาย
- เตนแอโรบิค
- นั่งพักผอน

20-30 ป รอยละ 32 เขตเทศบาล รอยละ 68
13-19 ป และ 31-60 นอกเขตเทศบาล รอยละ 18
ป รอยละ 30
ตางจังหวัด รอยละ 14

ครอบครัว รอยละ
40เพื่อน รอยละ 30

2.1 พื้นที่วางใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สวนสนามบิน

- เลนฟุตบอล
- วิ่งออกกําลังกาย

13-19 ป รอยละ 50
20-30 ป รอยละ 28

เขตเทศบาล รอยละ 76
นอกเขตเทศบาล รอยละ 20
ตางจังหวัด รอยละ 4

เพื่อน รอยละ 44
คนเดียว รอยละ 32

3.1 พื้นที่วางดานหนา
ศาลากลางจังหวัด
พิษณุโลก

- เลนฟุตบอล
- วิ่งออกกําลังกาย

31-60 ป รอยละ 40
13-19 ป รอยละ 38

เขตเทศบาล รอยละ 66
นอกเขตเทศบาล รอยละ 26
ตางจังหวัด รอยละ 8

เพื่อน รอยละ 56
ครอบครัว รอยละ
20
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กิจกรรมในพื้นที่

ความถี่ในการใชพื้นที่

วันในการใชพื้นที่

ชวงเวลาในการใช
พื้นที่

ชวงอายุ

ที่อยู

กลุมผูใช

3.2 พื้นที่วางบริเวณ
ดานหลังสถานีขนสง
จังหวัดพิษณุโลก

- เลนฟุตบอล
- ปนจักรยาน
- เดินชมสินคา

20-30 ป รอยละ 60
13-19 ป รอยละ 18

เขตเทศบาล รอยละ 88
นอกเขตเทศบาล รอยละ 12

ครอบครัว รอยละ
48 เพื่อน รอยละ
46

4.1 พื้นที่วางในวัดพระ
ศรีรัตนมหาธาตุ

- นั่งเลน นั่งพักผอน
- เดินชมสินคาของฝาก
- สักการบูชาสิ่งศักดิ์
สิทธ
- วิ่งออกกําลังกาย
- นั่งพักผอน
- สักการะบูชาศาล
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

20-30 ป รอยละ 52
31-60 ป รอยละ 34

เขตเทศบาล รอยละ 42
นอกเขตเทศบาล รอยละ 30
ตางจังหวัด รอยละ 28

เพื่อน รอยละ 40
ครอบครัว รอยละ
33

31-60 ป รอยละ 34
20-30 ป รอยละ 32

เขตเทศบาล รอยละ 72
นอกเขตเทศบาล รอยละ 20
ตางจังหวัด รอยละ 8

ครอบครัว รอยละ
46 เพื่อน รอยละ
34

5.1 พื้นที่วางใน
พระราชวังจันทน
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บทที่ 5
ปจจัยทางดานกายภาพที่สงผลตอการเลือกใชพื้นที่วาง
จากที่ไดกลาวมาแลวขางตน ก็พอจะทําใหทราบถึงลักษณะเฉพาะของระบบพื้นที่วางใน
เขตชุมชนเมืองบางแลว ซึ่งขอมูลดังกลาวก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง สําหรับการออกแบบชุมชน
(URBAN DESIGN) ในกรณีที่จะจั ดระบบที่วางในชุมชนเมือง (URBAN SPACE) ที่มีลักษณะ
สอดคลอง หรือใกลเคียงกับพื้นที่วางที่ใชศึกษาทั้ง 7 พื้นที่ นอกจากนี้การศึกษาถึงปจจัยที่สงผลให
เกิดการใชพื้นที่วางที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในชุมชนเมือง ก็จะสงผลใหการออกแบบระบบ
พื้น ที่วาง ในชุมชนเมืองนั้น ๆ ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการศึก ษาครั้งนี้ ผูศึ ก ษาได
ทําการศึกษาถึงปจจัยทางดานกายภาพของพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก ที่กําหนดสภาพการใช
ประโยชนของพื้นที่วาง โดยลักษณะทางดานกายภาพที่นํามาพิจารณา แบงออกเปน 2 ประเภท
ไดแก
5.1 ปจจัยดานกายภาพระดับเมือง
5.1.1 การใชประโยชนที่ดิน (Land Use)
5.1.2 ความหนาแนน (Density)
5.1.3โครงขาย (Network)
5.2 ปจจัยกายภาพระดับพื้นที่
5.2.1 การเขาถึงพื้นที่ (Accessibility)
5.2.2 ที่ตั้ง จุดดึงดูด เสนทางดึงดูด (Location)
5.2.3 สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities)
5.2.4 ความปลอดภัย (Safety)
5.2.5 ภูมิทัศนและนันทนาการ (Landscape and Recreation Space)
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5.1 ปจจัยดานกายภาพระดับเมือง
5.1.1 การใชประโยชนที่ดิน (Land Use)
จากที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 2 วารูปแบบการใชประโยชนที่ดินที่ทําใหเกิดผลดีตอการใช
พื้นที่วาง คือ การใชที่ดินแบบผสมผสาน ผูศึกษาไดทําการศึกษาลักษณะการใชที่ดินโดยทั่วไปของ
ชุมชนเมืองพิษณุโลกสวนใหญ พบวา ชุมชนมีการตั้งถิ่นฐานอยูริมแมน้ํานานทั้ง 2 ฝง เกาะกลุม
หนาแนนมากทางดานฝงตะวันออก บริเวณสองฟากของถนนเอกาทศรถ ถนนบรมไตรโลกนาถ
โดยเฉพาะบริเวณชวงกลางชุมชน ยานสถานีรถไฟ ซึ่งจะเปนยานการคาการบริการและสถานที่
ราชการ
สําหรับทางดานฝงตะวันตกของแมน้ํานาน จะเปนชุมชนที่มีความหนาแนนนอยกวาฝง
ตะวันออก สวนใหญจะเปนอาคารพักอาศัย สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา ซึ่งเกาะกลุมอยู
ตามริมฝงแมน้ํา บริเวณระหวางถนนประชาอุทิศ ถนนพระรวง และถนนสีหราชเดโชชัย
จากการศึกษาพื้นที่วางในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกพบวา พื้นที่วางที่เลือกเปนตัวอยาง
ในการศึก ษาครั้งนี้ไดแทรกตัวอยูกับการใชประโยชนที่ดิน ประเภทตางๆกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทีย บ
ความถี่ในการใชประโยชนนั้น พบวา พื้นที่วางที่มีการใชประโยชนบอยที่สุด ไดแก สวนชมนาน
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องมาจากที่ตั้งอยูในยานที่มีการใชป ระโยชนที่ดิน ที่มีความหลากหลาย ทั้ง
สํานักงาน รานคา สถาบันการศึกษา ที่อยูอาศัย
นอกจากนี้การผสานการใชงานอาคารดวยรานคา รานคาเหลานั้นจะมีอิทธิพลตอพื้นที่วาง
ที่อยูในบริเวณนั้น เชน พิษณุโลกไนทบาซาร ซึ่งเดิมเปนเพียงทางเดินเทาริมถนนพุทธบูชาที่อยูตรง
ขามกับตลาดโตรุงและอาคารรานคาตางๆ ซึ่งมีผูคนเขามาใชบริการจํานวนมาก ตอมาเทศบาล
นครพิษณุโลกไดมีโครงการพัฒนาพื้นที่ทางเดินเทานี้ เปนพิษณุโลกไนทบาซาร เพื่อใหเกิดกิจกรรม
การซื้อสินคาของประชาชนเพิ่มมากขึ้น และเพื่อรองรับกิจกรรมการทองเที่ยวอีกดวย
เมื่อกลาวถึงพื้นที่วางที่เปนลานโลงบริเวณดานหลังสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพิษณุโลก
นั้น การใชประโยชนที่ดินโดยรอบ เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย
หนาแนน กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จึงเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการคาและบริการและการพักผอน
หยอนใจเพียงเล็กนอย ทั้งที่มีประชาชนอาศัยอยูรอบๆบริเ วณพื้นที่นี้คอนขางมาก แตเนื่องดวย
สภาพภูมิทัศนของพื้นที่ที่เ ปน ลานโลงไรห ลังคาคลุม ทําใหเ วลาในการใชพื้นที่มักจะเริ่มขึ้น ใน
ชวงเวลาเย็นเปนตนไป
พื้นที่วางในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเปนพื้น ที่ที่ตั้งอยูในเขตที่ดินประเภทอนุรัก ษเพื่อ
สงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย มีการใชประโยชนที่ดินเพียงอยางเดียว แตเนื่องจากเปน

133

พื้นที่ที่มีความสําคัญทางศาสนา ทําใหมีผูคนมากราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธที่ตนเองนับถือมากมาย ทํา
ใหพื้นที่วางในบริเวณวัดกลายเปนสถานที่จอดรถ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการคาและบริการตางๆ
เกิดขึ้นในพื้นที่
เมื่อกลาวถึงพื้นที่วางในสถาบันราชการและสถาบันวัฒนธรรมซึ่งเปนสถานที่ที่มีการเปดปด กําหนดเวลาเขาออกนั้น พบวา ถึงแมจะตั้งอยูในบริเวณที่มีก ารใชประโยชนที่ดินที่มีความ
หลากหลาย เชน พื้นที่วางในมหาวิทยาลัยนเรศวร สวนสนามบิน ซึ่งพื้นที่โดยรอบเปนทั้งยานที่อยู
อาศัยและยานพาณิชยกรรม แตเนื่องจากมหาวิทยาลั ยนเรศวรไดปรับเปลี่ยนพื้นที่เปนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทําใหในชวงเวลา
ราชการบุคคลภายนอกไมสามารถเขาไปใชพื้นที่วางในการทํากิจกรรมตางๆได เชนเดียวกับพื้นที่
วางดานหนาศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ที่มีการใชพื้นที่วางเปนลานจอดรถใหแกผูมาติดราชการ
สวนพื้น ที่วางในพระราชวังจันทนนั้น มีขนาดพื้นที่คอนขางใหญ แตเนื่องจากเปนพื้นที่เ พื่อการ
อนุรักษของกรมศิลปากรและพื้นที่โดยรอบเปนเขตทหาร ทําใหการใชประโยชนพื้นที่วางมีคอนขาง
นอย กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีเพียงกิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจและการกราบไหวศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชเทานั้น
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5.1.2 ความหนาแนน (Density)
จากที่ไดกลาวถึงในบทที่ 2 วาความหนาแนนมีความเกี่ยวโยงกับการใชพื้นที่วาง กลาวกัน
วายิ่งมีความหนาแนน มาก พื้นที่วางก็จะประสบความสําเร็จ ดวยมีจํานวนผูใชมากขึ้น เมื่อดู
ตําแหนงที่ตั้งพื้นที่วางในแผนที่ 5.2 พบวาพื้นที่วางประเภทตางๆมีการกระจายตัวอยูในชุมชนที่มี
ความหนาแนนที่แตกตางกัน พื้นที่วางที่ควรมีกิจกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่หลากหลายที่สุด คือลานโลง
หลังสถานีขนสงผูโ ดยสารจังหวัดพิษณุโลก แตเมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พบวา มี
กิจกรรมการคาขายเกิดขึ้นเพียงอยางเดียว แตเมื่อดูกิจกรรมที่เ กิดขึ้น ในสวนชมนานเฉลิมพระ
เกียรติ ซึ่งเปนพื้นที่ที่ตั้งอยูในยานที่มีความหนาแนนนอยกวาพื้นที่กลาวขางตน กลับมีประเภทของ
กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายกว า ดั ง นั้ น จึ ง อาจกล า วได ว า ความหนาแน น ของประชากรไม ไ ด มี
ความสัมพันธกับบทบาทของพื้นที่วางมากนัก แตในการพัฒนาพื้นที่วางใหสามารถรองรับความ
ตองการของประชาชนไดอยางเต็มที่นั้น การคํานึงถึงขนาดของประชากรในพื้นที่ก็มีความสําคัญ
เนื่องจากพื้นที่ที่มีความหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยมีขนาดเล็ก ทําใหความตองการในการใชพื้นที่วาง
เพื่อการพักผอนก็จะมากขึ้น
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5.1.3 โครงขาย (Network)
จากที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 3 ถึงการคมนาคมขนสงในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกนั้นจะ
เห็นไดวารูปแบบถนนในเขตเทศบาลมีความเชื่อมโยงถึงกัน เนื่องจากเทศบาลนครพิษณุโลกเปน
เมืองเกา โครงขายของถนนในพื้นที่ไมไดเกิดจากการวางผังเมืองที่เปนระบบมากอน ดังนั้นในพื้นที่
ศูนยกลางเมืองมักพบวา ถนนสายยอยหรือซอยอาจเปนเสนทางเชื่อมตอกับถนนสายหลักภายใน
พื้นที่ นอกจากนี้ยังมีถนนที่สามารถเชื่อมตอกับตรอกซอยตางๆ ที่ตัดผานเขาไปในเขตชุมชนและ
กลุมกิจกรรมของสังคมขนาดเล็กได ในสวนของการขนสงนั้น นอกจากการขนสงสวนบุคคลแลว
เทศบาลนครพิษณุโลกยังมีการขนสงสาธารณะไวคอยใหบริการแกประชาชนอีกดวย ทําใหการ
เดินทางมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ในสวนของพื้นที่วางที่ทําการศึกษานั้น มีโครงขายการติดตอดังนี้
1. พิษณุโลกไนทบาซาร ถนนสายหลักที่ผานไดแก ถนนพุทธบูชา ซึ่งเปนถนนที่เลียบขนาน
ตลอดตามแนวพื้นที่ นอกจากนี้ ยังสามารถเขาถึงพื้นที่ไดจาก ถนนบรมไตรโลกนารถ และถนน
นเรศวรซึ่งเปนถนนที่ตอกับสะพานเอกาทศรถที่เชื่อมการสัญจรจากพื้นที่เทศบาลฝงตะวันตก ใน
สวนของการคมนาคม การขนสงสาธารณะจะเปนการขนสงตางอําเภอ ตางจังหวัด เชน รถโดยสาร
ไปอําเภอบางระกํา ไปจังหวัดกําแพงเพชร แตจากการศึกษาพบวาถึงแมไมมีการขนสงสาธารณะ
ผูคนก็ยังนิยมมาใชพื้นที่ โดยใชรถสวนบุคคลเปนยานพาหนะในการเดินทาง
2. สวนชมนานเฉลิมพระเกียรติ ที่ตั้งของพื้นที่ตั้งอยูระหวางสะพานนเรศวรและสะพาน
เอกาทศรถ โดยมีถนนสายหลักถนนพุทธบูชา เปนถนนที่เ ลียบขนานตลอดตามแนวพื้นที่ตั้งแต
สะพานนเรศวรไปจนถึงสะพานเอกาทศรถ นอกจากจากนี้ยังมีถนนสายสําคัญอีกหลายสายที่ตัด
ผานพื้นที่นี้ ไดแก ถนนมิตรภาพ ถนนนเรศวร ในสวนของการคมนาคมนั้นมีการใหบริการขนสง
สาธารณะผานยังพื้นที่นี้ดวยเนื่องจากมีสถาบันการศึกษาตั้งอยูขางพื้นที่ นอกจากนั้น พื้นที่นี้ยัง
ติดตอกับตลาดไนทบาซาร ทําใหการมาใชพื้นที่มีความคุมมากอีกดวย
3. ที่วางในมหาวิทยาลัยนเรศวร สวนสนามบิน ถึงแมถนนที่สามารถเขาถึงพื้นที่ไดมีเพียง
ถนนสายสนามบินเทานั้น แตในสวนของการคมนาคมนั้นมีความสะดวกเนื่องจากมหาวิทยาลัย
นเรศวรเปน จุดจอดพัก รถประจําทางสาย 12 ซึ่งเดิน ทางระหวางมหาวิท ยาลัย นเรศวร สวน
สนามบิน ไปยัง มหาวิทยาลัยนเรศวร สวนหนองออ ซึ่งเสนทางที่ขนสงสาธารณะนี้ผานนั้นมีทั้งจุด
เชื่อมตอของขนสงสาธารณะที่สําคัญของเทศบาล คือ บริเวณสถานีรถไฟ และสถานที่สําคัญตางๆ
เชน โรงพยาบาลพุทธชินราช เปนตน
4. พื้นที่ดานหนาศาลากลางจังหวัด ตั้งอยูในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับพระราชวังจันทน สวนชม
นานเฉลิมพระเกียรติ และวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีถนนสิงหวัฒนและถนนวังจันทน
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เปนถนนเชื่อมตอ ในสวนของการสัญจรนั้นมีความสะดวก เนื่องจากมีขนสงสาธารณะผานพื้นที่
แตผูคนที่มาใชพื้นที่นิยมใช รถจักยานยนต เปนยานพาหนะ เนื่องจากมีความคลองตัวมากกวา
5. พื้นที่วางบริเวณดานหลังสถานีขนสงจังหวัดผูโดยสารพิษณุโลก เปนพื้นที่วางที่ตั้งอยู
หลังสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีการเขา-ออกของรถตลอดเวลา ในสวนของถนนที่
สามารถเขาถึงพื้น ที่ไดนั้น ไดแก ถนนมิตรภาพ ถนนทิพยเ สนาซึ่งเปน ถนนที่แยกมาจากถนน
พระองค ดําซึ่งเป น ถนนสายสําคัญ อี ก หนึ่งสายมายังทางดานข างสถานี ขนสงผูโ ดยสาร แต
เนื่องจากเปนพื้นที่ที่ไมไดติดกับถนนโดยตรง ดังนั้นกลุมผูใชพื้นที่จะเปนกลุมประจําที่เคยมายัง
พื้นที่นี้แลวมากกวากลุมขาจร
6. พื้นที่วางในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตั้งอยูในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับศาลากลางจังหวัด และ
สวนชมนานเฉลิมพระเกียรติ โดยมีถนนมิตรภาพและถนนพุทธบูชาเปนถนนเชื่อมตอ ในสวนของ
การสัญจรนั้นมีความสะดวก เนื่องจากมีขนสงสาธารณะผานพื้นที่ แตผูคนที่มาใชพื้นที่นิยมใช รถ
จักยานยนต เปนยานพาหนะ เนื่องจากมีความคลองตัวมากกวา
7. พื้นที่วางในพระราชวังจันทน ตั้งอยูในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับศาลากลางจังหวัด โดยมีถนน
วังจันทนเปนถนนเชื่อมตอ ในพื้นที่นี้ยังไมการขนสงสาธารณะใหบริการแตผูคนก็ยังนิยมมาใชพื้นที่
โดยใช รถจักยานยนต เปนยานพาหนะ
จากที่ก ล าวมาจะเห็น ไดวา พื้น ที่วางในเขตเทศบาลนครพิษ ณุโลก มีก ารเขาถึงกัน ได
โดยสะดวก เนื่องจากมีระบบโครงขายถนนที่ตัดผานทั่วทั้งเมือง แตการเชื่อมโยงระหวางพื้นที่ยังไม
ดีนัก เนื่องจากการเชื่อมโยงของระบบถนนที่มีความแตกตางกันในเรื่องของประเภทของถนน (แผน
ที่ 5.3) ซึ่งอาจทําใหเกิดความไมป ลอดภัยในการเดินเทา และในกรณีที่ใชยานพาหนะในการ
เดินทางจากพื้นที่วางหนึ่งไปยังพื้นที่วางหนึ่ง ตองเดินทางวนเขาเมืองกอน เนื่องจากถนนสายหลัก
ของเมืองที่เชื่อมกับถนนสายประธานมีนอย ทําใหเกิดความเสียเวลา และทําใหการจราจรภายใน
เมืองติดขัดเพิ่มขึ้น
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5.2 ปจจัยกายภาพระดับพื้นที่
ตามที่ไดพบเห็นโดยทั่วไปพื้นที่วางแตละแหงมีคนนิยมใชมากนอยแตกตางกัน เนื่องจาก
พื้นที่มีความแตกตางกันในเรื่องของรายละเอียด ในหัวขอนี้จึงไดกลาวถึงปจจัยทางดานกายภาพ
ในพื้นที่วางทั้ง 7 แหงที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชพื้นที่ (แผนภูมิ 5.6) มีรายละเอียดดังตอไปนี้
5.2.1 การเขาถึงพื้นที่ (Accessibility)
ในการเขาถึงพื้นที่นั้นมีความสัมพันธตอจํานวนของผูมาใชพื้นที่วาง ทั้งในดานของปริมาณ
และความถี่ในการเขาใช กลาวคือ พื้นที่วางที่มีการเขาถึงที่สะดวก มีโครงขายถนนที่ดี ยอมมีคน
เขาไปใชพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมมากกวาพื้นที่ที่เขาถึงยาก จากแผนภูมิ 5.1 พบวา เหตุผลที่คนเลือก
มาทํากิจกรรมในพื้นที่วางเนื่องจากมีการเขาถึงที่สะดวกมากที่สุดคือ
บริเวณหลังสถานีขนสง
ผูโดยสารจังหวัดพิษณุโลก สวนพื้นที่วางในมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น การเขาถึงพื้นที่เปนเหตุผลที่
สําคัญนอยที่สุดในการเลือกเขาใชพื้นที่
แผนภูมิ 5.1 แสดงเหตุผลของคนที่มาใชพื้นที่วางเนื่องจากการเขาถึงพื้นที่

เมื่อพิจารณาประกอบกับแผนที่ 5.4 พบวา โครงขายถนนที่อยูใกลกับบริเวณพื้นที่วางหลัง
สถานีขนสงผูโดยสารนั้น เปน ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 ซึ่งเปนถนนที่เชื่อมระหวางเมืองกับ
เมือง การเดินทางสามารถทําไดโดยสะดวก นอกจากนี้การที่เปนพื้นที่ที่อยูในสถานีขนสงผูโดยสาร
ทําใหพื้นที่สามารถเขาถึงไดตลอดเวลา เนื่องจากมีรถผานเขาออกพื้นที่เกือบตลอด สวน พื้นที่วาง
ในมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น ถนนที่ผานพื้นที่ เปนถนนสายรอง ที่แยกมาจากถนนสายหลัก มีขนาด
เขตทาง 12 เมตร ชองทางการจราจรเพียง 2 ชองทาง การจราจรไมคอยสะดวก
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5.2.2 ที่ตั้ง จุดดึงดูด เสนทางดึงดูด (Location)
พื้นที่วางที่คนสามารถเขามาใชประโยชน ไดมาก นอกจากจะตองเขาถึงไดสะดวกแลว
ที่ตั้งของพื้นที่ก็มีความสําคัญเชนกัน กลาวคือ พื้น ที่ที่ใกลชุมชนละแวกบานจะมีคนใชพื้นที่นั้น
มากกวา สวนพื้นที่วางที่หางจากชุมชนจะมีคนใชนอยกวา ระยะทางมีผลตอการใชพื้นที่วาง ถา
ระยะทางสั้น เวลาที่ใชในการเดินทางนอย คนก็สามารถใชเวลาในการทํากิจกรรมในพื้นที่ไดมาก
ขึ้น
จากกราฟ 5.2 พบวา พื้นที่วางในมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนพื้นที่ที่คนมาใชพื้นที่เนื่องจาก
มีที่ตั้ง จุดดึงดูด และเสนทางดึงดูดมากที่สุด สวนพื้นที่วางหลังสถานีขนสงผูโดยสารเปนพื้นที่ที่คน
มาใชพื้นที่เนื่องจากเหตุผลดังกลาวนอยที่สุด
แผนภูมิ 5.2 แสดงเหตุผลของคนที่มาใชพื้นที่วางเนื่องจากที่ตั้ง จุดดึงดูด เสนทางดึงดูด

เมื่อพิจารณาประกอบกับแผนที่ 5.5 พบวาที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้นตั้งอยูดานทิศ
ใตของเทศบาลนครพิษณุโลกพื้นที่รอบๆเปนที่พักอาศัย ทําใหการการเดินทางจากบานมายังพื้นที่
วางใชเวลาไมเกิน 15 นาที สงผลใหผูคนนิยมมาใชพื้นที่เพื่อการออกกําลังกายในชวงเย็นหลังเลิก
งาน หรือเลิกเรียน สวนพื้นที่วางหลังสถานีขนสงผูโดยสารนั้นพื้นที่บริเวณโดยรอบเปนอาคาร
พาณิชยตางๆ ซึ่งการใชประโยชนอาคารสวนใหญเนนไปทางดานธุรกิจมากกวาที่พักอาศัย ดังนั้น
คนที่เขามายังพื้นที่วาง จึงมาดวยเหตุผลอื่นมากกวาการมีที่ตั้งใกลแหลงที่พักอาศัย
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5.2.3 สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities)
พื้นที่วางที่จะมีคนมาใชพื้นที่เปนจํานวนมากนั้น จะตองมีองคประกอบที่สนับสนุนตางๆ มี
ที่นั่ง สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไวบริการใหแกคนที่มาใชพื้นที่อยางครบถวน
จากแผนภู มิ 5.3 พบว า เหตุผลที่คนเลือกมาใช พื้น ที่ วางในวัด พระศรีรัต นมหาธาตุ
เนื่องจากมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบถวน ซึ่งสิ่งอํานวยความสะดวกในที่นี้ คือ มีลานจอดรถที่
สามารถรองรับปริมาณรถของผูที่มาใชพื้นที่ไดอยางเพีย งพอ นอกจากนี้ยังมีหองน้ํา ที่นั่ง และ
รานคา ไวคอยใหบริการแกผูคนที่มาใชพื้นที่อีก ดวย สวนพื้นที่วางในพระราชวังจันทนนั้น มีสิ่ ง
อํานวยความสะดวกไวคอยใหบริการคอนขางนอย โดยมีเพียงซุมขายของเล็กๆไวคอยใหบริการใน
ชวงเวลากลางวันเทานั้น (แผนที่ 5.6)
แผนภูมิ 5.3 แสดงเหตุผลของคนที่มาใชพื้นที่วางเนื่องจากสิ่งอํานวยความสะดวกภายในพื้นที่
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5.2.4 ความปลอดภัย (Safety)
จากแผนภูมิ 5.4 เหตุผลที่คนเลือกใชพื้นที่ทํากิจกรรมนั้น สวนใหญจะมองเรื่องของความ
ปลอดภัยเปนหลัก เนื่องจากความปลอดภัยในการใชพื้นที่วางเปนสิ่งที่มีความจําเปน ซึ่งความ
ปลอดภัยที่มีในพื้นที่อาจหมายถึง การมีแสงสวาง การมีปอมยามและปอมตํารวจในพื้นที่ (แผนที่
5.7) ซึ่งสิ่งเหลานี้ทําใหคนเกิดความรูสึกปลอดภัยและทําใหคนอยากใชพื้นที่มากขึ้น
แผนภูมิ 5.4 แสดงเหตุผลของคนที่มาใชพื้นที่วางเนื่องจากความปลอดภัยภายในพื้นที่
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5.2.5 ภูมิทัศนและนันทนาการ (Landscape and Recreation Space)
ภูมิทัศนและกิจกรรมนันทนาการ เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหพื้นที่วางนั้นประสบความสําเร็จมี
ผูใ ชมากพื้น ที่วางเมืองควรมีก ารออกแบบเพื่อใหเ ปนพื้นที่ของการรวมกลุมทํากิจกรรม ความ
สะดวกสบายของคนที่มานั่งชมคนอื่น มีการออกแบบที่ตั้งของอนุสาวรีย หรือวัตถุ ที่แตกตางจาก
พื้นที่อื่นๆ เพื่อใชเปนจุดนัดพบ
จากการศึกษา พบวาในแตละพื้นที่มีคนมาใชพื้นที่เนื่องจากพื้นที่มีสภาพภูมิทัศนที่ดี ที่
เหมาะสม (แผนภูมิ 5.5) มีรายละเอียดตอไปนี้
แผนภูมิ 5.5 แสดงเหตุผลของคนที่มาใชพื้นที่วางเนื่องจากสภาพภูมิทัศนและนันทนาการภายใน
พื้นที่

5.2.5.1 พิษณุโลกไนทบาซาร เหตุผลที่คนเลือกมาใชพื้นที่นี้ในการทํากิจกรรม
ตางๆ รอยละ 76 กลาววา เนื่องจากเปน พื้นที่ที่อยูติดริมแมน้ํานาน มีสภาพภูมิทัศนที่ดี และ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีความนาสนใจ
5.2.5.2 สวนชมนานเฉลิมพระเกีย รติ เหตุผลที่คนเลือกมาใชพื้น ที่นี้ใ นการทํา
กิจกรรมตางๆ รอยละ 78 กลาววา เนื่องจากเปนพื้นที่ที่อยูติดริมแมน้ํานาน มีสภาพภูมิทัศนที่ดี ทํา
ใหผูที่มาใชพื้นที่ไดสัมผัสบรรยากาศริมน้ํา เสมือนเปนการผอนคลายความเมื่อยลาจากการทํางาน
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5.2.5.3 พื้นที่วางในมหาวิทยาลัยนเรศวร สวนสนามบิน เหตุผลที่คนเลือกมาใช
พื้นที่นี้ในการทํากิจกรรมตางๆ รอยละ 78 กลาววา เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีขนาดใหญ เหมาะสําหรับ
กิจกรรมการพักผอนแบบใชแรง เชน การเลนฟุตบอล
5.2.5.4 พื้นที่วางในศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เหตุผลที่คนเลือกมาใชพื้นที่นี้ใน
การทํากิจกรรมตางๆ รอยละ 78 กลาววา เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีขนาดใหญ เหมาะสําหรับกิจกรรม
การพักผอนแบบใชแรง เชน การเลนฟุตบอล
5.2.5.5 พื้นที่วางบริเวณดานหลังสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพิษณุโลก เหตุผลที่
คนเลือกมาใชพื้นที่นี้ในการทํากิจกรรมตางๆ รอยละ 80 กลาววา เนื่องจากเปนพื้นที่ที่เปนลานโลง
เหมาะสําหรับการประกอบกิจกรรมที่ตองการ เชน การเลนฟุตบอล การจัดตั้งตลาดนัด เปนตน
นอกจากนี้ยังตั้งอยูใ กลกับ สถานีขนสงจังหวัดพิษ ณุโลก ซึ่งเสมือนเปน จุดศูน ยก ลางของการ
คมนาคมที่สําคัญของจังหวัด ทําใหมีความสะดวกในการนัดพบและรวมตัวกัน
5.2.5.6 พื้นที่วางในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เหตุผลที่คนเลือกมาใชพื้นที่นี้ในการ
ทํากิจกรรมตางๆ รอยละ 74 กลาววา เนื่องจากบรรยากาศโดยรอบมีความรมรื่น
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5.2.5.7 พื้นที่วางในพระราชวังจัน ทน เหตุผลที่คนเลือกมาใชพื้นที่นี้ใ นการทํา
กิจกรรมตางๆ รอยละ 66 กลาววา เนือ่ งจากมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ใหประชาชนที่นับถือ
มากราบไหว บูชา เคารพสักการะ นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศที่เงียบสงบ
จากที่กลาวมาสามารถกลาวไดวาภูมิทัศนและนันทนาการในพื้นที่มีความสําคัญตอการ
เลือกใชพื้นที่ในการทํากิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมพักผอนหยอนใจ ซึ่งตองการพื้นที่ที่มีทัศนียภาพ
ที่สวยงาม เงียบสงบ และกิจกรรมนันทนาการตางๆที่ตองการอุปกรณนันทนาการ (แผนที่ 5.8)
แผนภูมิ 5.6 แสดงปจจัยกายภาพระดับพื้นที่ที่มีผลตอการเลือกใชพื้นที่วางเพื่อทํา
กิจกรรมสันทนาการ

5.3 สรุปปจจัยทางดานกายภาพที่สงผลตอการเลือกใชพื้นที่วาง
จากขอมูลที่ไดวิเคราะหจากแบบสํารวจและแบบสอบถามทั้งหมด นํามาวิเคราะหรวมกับ
แนวความคิดเกี่ย วกับ พื้น ที่ว าง สามารถสรุป ความสัม พัน ธของพื้น ที่วางกับ ลัก ษณะทางดา น
กายภาพของเทศบาลนครพิษณุโลก ไดดังนี้
5.3.1 พิษณุโลกไนทบาซาร เปนพื้นที่วางที่มีที่ตั้งในยานพาณิชยกรรมและที่อยู
อาศัยหนาแนน มีลักษณะเปนทางเดินเทาริมถนนพุทธบูชาที่อยูตรงขามกับตลาดโตรุงและอาคาร
รานคาตางๆ มีผูคนเขา-ออกพื้นที่เปนจํานวนมาก มีการคมนาคมที่สะดวก มีถนนที่สามารถเขาถึง
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พื้นที่ไดหลายสาย สงผลใหพิษณุโลกไนทบาซารสามารถเชื่อมโยงพื้นที่ไปยังที่วางทั้ง 7 แหงได ใน
สวนของการเขาถึงพื้นที่นั้นสามารถเขาถึงพื้นที่ไดทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเปนพื้นที่ไมไดตั้งอยูติ ด
กับถนนสายหลัก ถนนที่เขาสูพื้นที่เปนถนนที่แยกจากถนนสายหลัก ทําใหยานพาหนะที่ใชขับขี่
ตองลดความเร็วลง สงผลใหเกิดความปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น และจากการที่พื้นที่วาง
มีที่ตั้งอยูใ นยานที่อยูอาศัย หนาแนน ทําใหผูคนที่มาใชพื้น ที่ใ ชเ วลาในการเดิน ทางไมนาน สิ่ง
อํานวยความสะดวกในพื้นที่มีมานั่งอยูในพื้นที่เพียงเล็กนอย ในสวนของความปลอดภัยในการใช
พื้นที่นั้นเนื่องจากเปนพื้นที่เ ปดโลง ไมเปนที่ลับตาคน โอกาสในการเกิดอาชญากรรมมีไดยาก
นอกจากนี้ยังมีไฟฟาใหแสงสวางในเวลากลางคืนทําใหเกิดความรูสึกปลอดภัย และทําใหคนอยาก
ใชพื้นที่มากกวาพื้นที่มืดสลัว สภาพภูมิทัศนโดยรอบดี เนื่องจากเปนพื้นที่ติดริมแมน้ํานาน ทําใหมี
บรรยากาศรมรื่น นอกจากนี้ยังมี พระพรหม และน้ําพุเปนองคประกอบภายในพื้นที่ที่เปนจุดรวม
จุดนัดพบของผูคนอีกดวย
5.3.2 สวนชมนานเฉลิมพระเกียรติ เปนพื้นที่วางที่มีที่ตั้งในยานที่มีการใชประโยชนที่ดินที่
มีความหลากหลาย ทั้งสํานักงาน รานคา สถาบั น การศึกษา มีการคมนาคมที่สะดวก มีถ นนที่
สามารถเขาถึงพื้นที่ไดหลายสาย มีการใหบริการของขนสงสาธารณะ สงผลใหสวนชมนานเฉลิม
พระเกียรติสามารถเชื่อมโยงพื้นที่ไปยังที่วางอื่นๆได ในสวนของการเขาถึงพื้นที่นั้นสามารถเขาถึง
พื้นที่ไดทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเปนพื้นที่ไมไดตั้งอยูติดกับถนนสายหลัก ถนนที่เขาสูพื้นที่เปนถนน
ที่แยกจากถนนสายหลัก ทํา ให ย านพาหนะที่ใ ชขับ ขี่ตอ งลดความเร็ว ลง สง ผลใหเ กิดความ
ปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น และจากการที่พื้นที่วางมีที่ตั้งอยูในยานที่อยูอาศัยหนาแนนมี
การคมนาคมที่สะดวกทําใหผูคนที่มาใชพื้นที่ใชเวลาในการเดินทางไมนาน สิ่งอํานวยความสะดวก
ในพื้นที่มีทั้ง รานขายของ เกาอี้นั่ง ที่รอรถโดยสารประจําทาง ถังขยะ โคมไฟ ตูดื่มน้ําสาธารณะ
ปายโครงการและปายบอกทาง ในสวนของความปลอดภัยในการใชพื้นที่นั้นมีเพียงบางจุดในพื้นที่
เปนเสมือนที่ลับตาคน สามารถกอใหเกิดอาชญากรรมได แตถึงอยางไรในพื้นที่ก็ยังมีไฟฟาใหแสง
สวางในเวลากลางคืนทําใหเกิดความรูสึกปลอดภัย และทําใหคนอยากใชพื้นที่มากกวาพื้นที่มืด
สลัว สภาพภูมิทัศนโดยรอบดี เนื่องจากเปนพื้นที่ติดริมแมน้ํานาน ทําใหมีบรรยากาศรมรื่น มีพื้นที่
ที่เ ป น สี เ ขี ย ว เหมาะสํ า หรั บ การพั ก ผ อนจากการทํ างาน การเรีย น นอกจากนี้ ยั ง มี อุ ป กรณ
นันทนาการและเครื่องเลนเด็ก ไวคอยใหบริก าร ซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้สงเสริมใหคนมาใชพื้น ที่วาง
เนื่องจากเครื่องเลน เครื่องออกกําลังกายตางๆ สามารถใชเพื่อการพักผอน การใชพลัง งาน การ
ออกกําลังกายตางๆ
5.3.3 พื้นที่วางในมหาวิทยาลัยนเรศวร สวนสนามบิน เปนพื้นที่วางที่มีที่ตั้งใน
ยานที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม มีการคมนาคมที่สะดวก ถึงแมถนนที่สามารถเขาถึงพื้นที่ไดมี
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เพียง ถนนสายสนามบินเทานั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนจุดจอดพัก รถประจําทางสาย
12 ซึ่งเดินทางระหวางมหาวิทยาลัยนเรศวร สวนสนามบิน ไปยัง มหาวิทยาลัยนเรศวร สวนหนอง
ออ สงผลใหที่วางในมหาวิทยาลัยนเรศวร สวนสนามบินสามารถเชื่อมโยงพื้นที่ไปยังที่วางอื่นๆได
ในสวนของการเขาถึงพื้นที่นั้นไมสามารถเขาถึงไดสะดวกทัดเทียมกันทุกชวงวัย เนื่องจากเปนพื้นที่
ที่มีถ นนตัดผานเพีย งเส น ทางเดีย วทําให มีป ริ มาณของการสัญ จรหนาแนน ซึ่งอาจกอใหเ กิ ด
อันตรายได และจากการที่พื้นที่วางมีที่ตั้งอยูในยานที่อยูอาศัยหนาแนน ผูคนที่มาใชพื้นที่สวนใหญ
เปนผูคนในชุมชนที่ใชระยะเวลาในการเดินทางไม นาน เนื่องจากพื้นที่มีลักษณะเปนสนามกีฬา
เปนลานโลง และเปนพื้นที่ที่อยูในสถาบันการศึกษา สิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่จึงมีเพียง เกาอี้
นั่ง ถังขยะ โคมไฟ ในสวนของความปลอดภัยภายในพื้นที่มีการรักษาความปลอดภัยจากเจาหนาที่
มีปอมยาม มีแสงสวางจากไฟ ทําใหผูที่มาใชพื้นที่เกิดความรูสึกปลอดภัย สภาพภูมิทัศนโดยรอบดี
มีตนไมใหญโดยรอบที่วาง นอกจากนี้พื้นที่ยังมีขนาดใหญเหมาะสําหรับกิจกรรมการพักผอนแบบ
ใชแรง เชน การเลนฟุตบอล
5.3.4 พื้นที่วางในศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เปนพื้นที่วางที่มีที่ตั้งในยานที่มี
การใชประโยชนที่ดินที่มีความหลากหลาย ทั้งที่อยูอาศัย สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา พื้นที่
เขตอนุรักษ มีการคมนาคมที่สะดวก มีถนนที่สามารถเขาถึงพื้นที่ไดหลายสาย ทั้งถนนสายหลัก
ถนนสายรอง มีการใหบริการของขนสงสาธารณะ สงผลใหที่วางในศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
สามารถเชื่อมโยงพื้นที่ไปยังที่วางอื่นๆ ไดแก พระราชวังจันทน สวนชมนานเฉลิมพระเกียรติ และ
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิห ารได ในสวนของการเขาถึงพื้น ที่นั้น ไมสามารถเขาถึงไดสะดวก
ทัดเทียมกันทุกชวงวัย เนื่องจากเปนพื้นที่ที่ติดกับถนนสายหลัก และมีการใหบริก ารของขนสง
สาธารณะ ทําใหพื้นที่นี้มีการสัญจรผานตลอดเวลา ยานพาหนะที่สัญจรผานขับขี่ดวยความเร็ว
คอนขางสูง ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายได และจากการที่พื้นที่วางมีที่ตั้งอยูในศูนยราชการ ผูคนที่มา
ใชพื้นที่จึงมีทั้งคนในชุมชนที่ใชระยะเวลาในการเดินทางไมนาน และคนภายนอกพื้นที่เขตเทศบาล
ที่มาติดตองานราชการ เนื่องจากพื้นที่มีลักษณะเปนสนามกีฬา เปนลานโลง ในชวงเวลาราชการ
พื้นที่วางจะกลายเปนสถานที่จอดรถใหแกผูที่มาติดตองานราชการ สิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่
มีเพียงโคมไฟ ในสวนของความปลอดภัยภายในพื้นที่มีการรักษาความปลอดภัยจากเจาหนาที่ มี
ปอมยาม มีแสงสวางจากไฟ ทําใหผูที่มาใชพื้นที่เกิดความรูสึกปลอดภัย สภาพภูมิทัศนโดยรอบดี
มีตนไมใหญโดยรอบที่วาง นอกจากนี้พื้นที่ยังมีขนาดใหญเหมาะสําหรับกิจกรรมการพักผอนแบบ
ใชแรง เชน การเลนฟุตบอล
5.3.5 พื้นที่วางบริเวณดานหลังสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพิษณุโลก เปนพื้นที่
วางที่มีที่ตั้งในยานพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน มีการคมนาคมที่สะดวก เนื่องจากเปน
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พื้นที่วางที่ตั้งอยูห ลังสถานีขนสงจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีการเขา -ออกของรถโดยสารตลอดเวลา
สงผลใหลานโลงหลังสถานีขนสงสามารถเชื่อมโยงพื้นที่ไปยังที่วางทั้ง 7 แหงได ในสวนของการ
เขาถึงพื้นที่นั้นสามารถเขาถึงพื้นที่ไดทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเปนพื้นที่ไมไดตั้งอยูติดกับถนนสาย
หลัก ถนนที่ เ ข าสู พื้น ที่ เ ป น ถนนที่ แยกจากถนนสายหลั ก ทํ าใหย านพาหนะที่ ใ ช ขับ ขี่ ตอ งลด
ความเร็วลง สงผลใหเกิดความปลอดภัยในการเดิน ทางเพิ่มมากขึ้น และจากการที่พื้นที่วางมีที่
ตั้งอยูในยานที่อยูอาศัยหนาแนนทําใหผูคนที่มาใชพื้นที่ใชเวลาในการเดินทางไมนาน เนื่องจาก
พื้นที่มีลักษณะเปนลานโลงไรหลังคาคลุม กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีไมบอยนัก ทําใหไมมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกภายในพื้นที่ ในสวนของความปลอดภัยในการใชพื้นที่นั้นเนื่องจากเปนพื้นที่เปดโลง ไมเปน
ที่ลับตาคน โอกาสในการเกิดอาชญากรรมมีไดย าก นอกจากนี้ยังมีไฟฟาใหแสงสวางในเวลา
กลางคืนทําใหเกิดความรูสึกปลอดภัย และทําใหคนอยากใชพื้นที่มากกวาพื้นที่มืดสลัว สภาพภูมิ
ทัศนโดยรอบเปนที่โลงที่ลอมรอบไปดวยอาคารตางๆ ไมมีความวุนวายจากยานพาหนะ เนื่องจาก
ไมไดเปนพื้นที่ที่ติดกับถนนสายหลัก
5.3.6 พื้นที่วางในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เปนพื้นที่วางที่ตั้งอยูในเขตที่ดินประเภท
อนุรัก ษเ พื่อสงเสริมเอกลัก ษณศิลปวัฒนธรรมไทย และที่อยูอาศัย หนาแนน ปานกลาง มีก าร
คมนาคมที่สะดวก มีถนนที่สามารถเขาถึงพื้นที่ไดหลายสาย ทั้งถนนสายหลัก ถนนสายรอง มีการ
ใหบริการของขนสงสาธารณะ สงผลใหที่วางในวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารสามารถเชื่อมโยง
พื้นที่ไปยังที่วางอื่นๆ ไดแก สวนชมนานเฉลิมพระเกียรติ และศาลากลางจังหวัดได ในสวนของการ
เขาถึงพื้นที่นั้นถึงแมจะอยูติดกับถนนสายหลักที่มีการสัญจรผานที่ใชความเร็วสูง ซึ่งอาจกอใหเกิด
อันตราย แตพื้นที่ดานหนึ่งติดกับยานที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ปริมาณการสัญจรไมหนาแนน
มาก คนทุก วัย สามารถเดิน ทางมาใช พื้นที่ไดโดยไมกอใหเ กิดอันตราย จากการที่เ ปน พื้นที่ที่มี
ความสําคัญทางศาสนา เปนที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราช ทําใหมีผูคนมากราบไหวสิ่งศักดิ์
สิทธที่ตนเองนับถือมากมาย โดยมีทั้งคนภายในชุมชนและคนภายนอกชุมชน ระยะเวลาที่ใชใน
การเดินทางจึงแตกตางกันตามระยะทาง ดวยลักษณะกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่กอใหเกิดการรวมตัว
ของคน ทําใหพื้นที่วางในบริเวณวัดกลายเปนสถานที่จอดรถ สิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่มีเกาอี้
นั่ง และรานคาเกิดขึ้นในพื้นที่ ในสวนของความปลอดภัยภายในพื้นที่มีการรักษาความปลอดภัย
จากเจาหนาที่ มีปอมยาม มีแสงสวางจากไฟ ทําใหผูที่มาใชพื้นที่เกิดความรูสึกปลอดภัย สภาพภูมิ
ทัศนโดยรอบดี มีตนไมอยูตามทางเดินโดยรอบวัด ใหความรูสึกสงบ รมรื่น
5.3.7 พื้นที่วางในพระราชวังจันทน เปนพื้นที่เพื่อการอนุรักษของกรมศิลปากร
และพื้นที่โดยรอบเปนเขตทหาร ทําใหการใชประโยชนพื้นที่วางมีคอนขางนอย มีเสนทางหลาย
เสนทางที่จะเขาสูพื้นที่เสนทางหลัก คือ ถนนวังจันทน ไมมีการใหบริการของขนสงสาธารณะแต

155

ผูคนก็ยังนิยมมาใชพื้นที่โดยใช รถจักยานยนต เปนยานพาหนะ ความเชื่อมโยงของพื้นที่กับพื้นที่
วางอื่น ๆนั้น สามารถเชื่อมโยงกับ พื้น ที่วางหนาศาลากลางได ในสวนของการเขาถึงพื้น ที่นั้ น
สามารถเขาถึงพื้นที่ไดทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเปนพื้นที่ไมไดตั้งอยูติดกับถนนสายหลัก ถนนที่เขาสู
พื้นที่เปนถนนที่แยกจากถนนสายหลัก ทําใหยานพาหนะที่ใชขับขี่ตองลดความเร็วลง สงผลใหเกิด
ความปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น จากการที่เปนพื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร
เปนที่ตั้งของศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทําใหมีผูคนมากราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธที่ตนเองนับถือ
มากมาย โดยมีทั้งคนภายในชุ มชนและคนภายนอกชุมชน ระยะเวลาที่ ใ ชใ นการเดิน ทางจึ ง
แตกตางกันตามระยะทาง จากที่ไดแลวขางตนวาพื้นที่นี้เปนพื้นทีเพื่อการอนุรักษ ดังนั้นสิ่งอํานวย
ความความสะดวกตางภายในพื้นที่จึงมีนอย มีเพียงซุมรานคาเล็กๆ และไฟสองสวางเทานั้น ใน
สวนของความปลอดภัยภายในพื้นที่มีการรักษาความปลอดภัยจากเจาหนาที่ มีปอมยาม มีแสง
สวางจากไฟ ทําใหผูที่มาใชพื้น ที่เกิดความรูสึก ปลอดภัย สภาพภูมิทัศนโดยรอบดี มีตนไมอยู
โดยรอบ และเนื่องจากอยูหางจากถนนสายหลัก จึงไมมีความวุนวายจากยานพาหนะ ทําใหเกิด
ความรูสึกสงบ เงียบ
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บทที่ 6
สรุปและขอเสนอแนะ
6.1 สรุปรูปแบบของพื้นที่วางในเทศบาลนครพิษณุโลก
พื้นที่วางในเทศบาลนครพิษณุโลกนั้น สามารถแบงออกเปน 5 ประเภท โดยพื้นที่วางแตละ
ประเภทก็จะมีหนาที่ที่แตกตางกันออกไป ไดแก พื้นที่วางที่เปนสวนประกอบของเมือง และพื้นที่วาง
ที่ใหบริการแกเมือง ซึ่งลักษณะทางดานกายภาพและ กิจกรรมในพื้นที่วางแตละประเภท มีลักษณะ
ดังตอไปนี้
1) พื้นที่วางริมน้ํา ลักษณะโดยทั่วไปของพื้นที่วางประเภทนี้ จะมีลักษณะเปด
โล งโดยตลอด เป น พื้น ที่ ท างเท า ที่เ ชื่ อมโยงจากย านหนึ่ง ไปสู อี ก ย า นหนึ่ ง เปน พื้ น ที่ ที่ สภาพ
บรรยากาศที่ดี มีทิวทัศนที่สวยงาม ไดรับการพัฒนาจากเทศบาลนครพิษ ณุโลก ใหเ ปน แหลง
รองรับการทองเที่ยว และสวนสาธารณะ โดยมีชื่อเรียกวา พิษณุโลกไนทบาซาร และ สวนชมนาน
เฉลิมพระเกียรติ ภายในพื้นที่วางนี้มีองคประกอบของพื้นที่ ไดแก ตนไม มานั่ง ไฟฟา รานคาตางๆ
ลั ก ษณะกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น เป น กิ จ กรรมพั ก ผ อ นหย อ นใจ ทั้ ง ที่ เ ป น Active
recreation และ Passive recreation โดยประเภทของกิจกรรมนั้นมีความหลากหลาย เชน ออก
กําลังกาย นั่งชมทิวทัศน เดินเลน เปนตน นอกจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระหวางวันแลว ยังมีกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นระหวางป เชน การใชพื้นที่วางในการจัดงานเทศกาลรื่นเริงตางๆ เชน งานลอยกระทง งาน
สงกรานต งานปใหม เปนตน โดยกลุมผูใชก็จะมีความหลากหลายดวยเชนกัน กลาวคือ มีตั้งแตเด็ก
วัยรุน วัยทํางานไปจนถึงผูสูงอายุ ที่เนนมากันเปนกลุมเพื่อน
2) พื้นที่วางในสถาบันการศึกษา ที่วางประเภทสถาบันการศึกษานับวาเปนที่
วางที่มีการกระจายตัวอยูทั่วเมือง เปนพื้นที่วางที่มีขนาดใหญ ภายในพื้นที่วางมีองคประกอบของ
พื้นที่ เชน ตนไม มานั่ง ไฟฟา สิ่งปลูกสรางๆตางๆ พอสมควร
ลั ก ษณะกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น เป น กิ จ กรรมพั ก ผ อ นหย อ นใจ ทั้ ง ที่ เ ป น Active
recreation และ Passive recreation โดยประเภทของกิจกรรมนั้นมีความหลากหลาย เชน ออก
กําลังกาย นั่งพักผอน เดินเลน เปนตน โดยกลุมผูใชก็จะมีความหลากหลายดวยเชนกัน กลาวคือ มี
ตั้งแตเด็ก วัยรุน วัยทํางานไปจนถึงผูสูงอายุ ที่มากันเปนกลุมเพื่อน หรือมาแบบครอบครัว
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3) พื้นที่วางในสถาบันราชการ ลักษณะโดยทั่วไปของพื้นที่วางประเภทนี้ จะ
เปนพื้นที่เปนลานโลงขนาดคอนขางใหญ โดยพื้นที่วางเหลานี้จะเปนพื้นที่วางหนาอาคาร ภายใน
พื้นที่วางไมมีองคประกอบของพื้นที่ใดๆ นอกจากตนไมเพียงเล็กนอยเทานั้น
ลั ก ษณะกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น เป น กิ จ กรรมพั ก ผ อ นหย อ นใจ ทั้ ง ที่ เ ป น Active
recreation และ Passive recreation โดยประเภทของกิจกรรมนั้นมีความหลากหลาย เชน ออก
กําลังกาย นั่งพักผอน เดินเลน เปนตน โดยกลุมผูใชก็จะมีความหลากหลายดวยเชนกัน กลาวคือ มี
ตั้ง แตเ ด็ ก วั ย รุ น วั ย ทํา งานไปจนถึง ผู สูง อายุ ที่ม ากัน เปน กลุม เพื่อ น หรื อมาแบบครอบครั ว
นอกเหนือจากนั้น เนื่องจากเปนพื้นที่ลานโลง ซึ่งเหมาะสําหรับการจอดรถ พื้นที่วางประเภทนี้จึงมัก
ใชเปนที่จอดรถ นอกเหนือจากกิจกรรมที่ไดกลาวแลวขางตน
4) พื้นที่วางในสถาบันศาสนา ที่วางประเภทสถาบันศาสนานับวาเปนที่วางที่มี
การกระจายตัวอยูทั่วเมือง เปนพื้นที่วางที่มีขนาดใหญ ภายในพื้นที่วางมีองคประกอบของพื้น ที่
เชน ตนไม มานั่ง ไฟฟา สิ่งปลูกสรางๆตางๆ พอสมควร
ลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนกิจกรรมพักผอนหยอนใจ แบบ Passive recreation
ประเภท นั่งพักผอน เดินเลน เปนตน โดยกลุมผูใชก็จะมีความหลากหลายดวยเชนกัน กลาวคือ มี
ตั้งแตเด็ก วัยรุน วัยทํางานไปจนถึงผูสูงอายุ ที่มากันเปนกลุมเพื่อน หรือมาแบบครอบครัว
5) พื้นที่วางในโบราณสถาน เปนพื้นที่วางเพื่อการอนุรักษ มีขนาดคอนขางใหญ
เป น สถานที่ ท องเที่ ย วที่ สํา คั ญ แห งหนึ่ ง ของเมื อ ง เนื่อ งจากเปน พื้ น ที่ เ พื่อ การอนุ รัก ษ ดั ง นั้ น
องคป ระกอบภายในพื้ น ที่จึงมีนอ ย เชน มี ซุมสําหรับ ขายของเล็ก ๆนอยๆ และมีตน ไม ไฟฟ า
พอสมควร
ลั ก ษณะกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น เป น กิ จ กรรมพั ก ผ อ นหย อ นใจ ทั้ ง ที่ เ ป น Active
recreation และ Passive recreation โดยประเภทของกิจกรรมนั้นมีความหลากหลาย เชน ออก
กําลังกาย นั่งพักผอน เดินเลน เปนตน โดยกลุมผูใชก็จะมีความหลากหลายดวยเชนกัน กลาวคือ มี
ตั้งแตเด็ก วัยรุน วัยทํางานไปจนถึงผูสูงอายุ ที่มากันเปนกลุมเพื่อน หรือมาแบบครอบครัว
6.2 บทบาทของพื้นที่วางในเทศบาลนครพิษณุโลก
จากการศึกษาขอมูลของทั้งการสังเกตการณและการแจกแบบสอบถามของผูที่เขามาใช
พื้น ที่ ในบทที่ 4 ลัก ษณะทางกายภาพและกิจ กรรมในพื้น ที่วาง และ บทที่ 5 ปจ จัย ทางดา น
กายภาพที่สงผลตอการเลือกใชพื้นที่วาง โดยนําขอมูลทั้งหมดมาทําการสังเคราะหผลกับบทตางๆ
ที่เกี่ยวของเพื่อใหทราบถึงบทบาทของพื้นที่วางในเทศบาลนครพิษณุโลก วามีความสําคัญในดาน
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การเปน สวนประกอบของเมือง และใหบริก ารแกเมืองในดานของการพัก ผอนหยอนใจ และเมื่อ
พิจารณารวมกับแนวความคิดเกี่ยวกับพื้นที่วางและกิจกรรมของมนุษยที่เกิดขึ้นบนพื้นที่วาง พบวา
พื้น ที่วางแตละแหงมีคนนิย มมาใชมากนอยแตกตางกัน เนื่องจากพื้น ที่วางแตละแหงมีความ
แตกตางกันในเรื่องของปจจัยตางๆที่มาสนับสนุนพื้นที่นั้น ซึ่งปจจัยตางๆที่มีผลตอการเลือกใชพื้นที่
วางนั้นโดยสามารถแบงประเด็นที่สําคัญออกไดดังนี้
6.2.1 ปจจัยดานกายภาพระดับเมือง
1) การใชประโยชนที่ดิน จากการศึกษาพื้นที่วางในเทศบาลนครพิษณุโลก และ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่วาง พบวา พื้นที่วางจะแทรกตัวอยูตามการใชประโยชนที่ดินประเภท
ตางๆ ซึ่งถาพื้นที่วางใดตั้งอยูในพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่ดินที่มีการผสมผสานกัน พื้นที่วางนั้นก็
จะดูมีชีวิตชีวา เนื่องจากมีคนมากมายผาน เขา -ออกพื้น ที่ เกิดความหลากหลายของประชากร
สงผลใหเกิดกิจกรรมในพื้นที่วางที่หลากหลาย เชน สวนชมนานเฉลิมพระเกียรติที่อยูในยานที่มีการ
ใชประโยชนที่ดินที่มีความหลากหลาย ทั้งสํานักงาน รานคา สถาบันการศึกษา ที่อยูอาศัย โดยใน
พื้นที่นั้นมีกิจกรรมเกิดขึ้นหลากหลาย ไดแก การออกกําลังกาย นั่งชมทิวทัศน เดินเลน เตนแอโรบิก
เปนตน
นอกจากนี้ก ารผสมผสานการใชงานอาคารดวยรานคา รานคาเหลานั้น ก็จ ะมี
อิทธิพลตอพื้นที่วางที่อยูในบริเวณนั้น เชน พิษณุโลกไนทบาซาร ซึ่งเดิมเปนเพียงทางเดินเทาริม
ถนนพุทธบูชาที่อยูตรงขามกับตลาดโตรุงและอาคารรานคาตางๆ ซึ่งมีผูคนเขามาใชบริการจํานวน
มาก ตอมาเทศบาลนครพิษณุโลกไดมีโครงการพัฒนาพื้นที่ทางเดินเทานี้ เปนพิษณุโลกไนทบาซาร
เพื่อใหเกิดกิจกรรมการซื้อสินคาของประชาชนเพิ่มมากขึ้น และเพื่อรองรับกิจกรรมการทองเที่ยวอีก
ดวย
เมื่อมองถึงพื้นที่วางที่ตั้งอยูในยานที่มีการใชประโยชนที่ดินเพียงอยางเดียว หรือมี
การผสานการใชที่ดินที่ไมหลากหลายมากนัก กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จึงมีความหลากหลายนอย
เชน พื้นที่วางในวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งเปนพื้นที่ที่ตั้งอยูในเขตที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อ
สงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในวัดนอกจากประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาแลวก็จะมีกิจกรรมอื่นๆใหเห็นอีกบางเล็กนอย ไดแก กิจกรรมคาขายของฝากของที่ระลึก
สงผลใหพื้นที่วางในบริเวณวัดกลายเปนสถานที่จอดรถใหแกผูที่มาประกอบกิจกรรมทางศาสนา
และซื้อของฝาก
ดังนั้นอาจกลาวไดวาการใชประโยชนที่ดินเปนตัวกําหนดบทบาทของพื้นที่วางได
ประการหนึ่ง
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2) ความหนาแนน จากการศึกษาพื้นที่วางในเทศบาลนครพิษณุโลก และกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่วาง พบวาพื้นที่วางที่มีกิจกรรมที่มีความหลากหลายมาก ไมไดตั้งอยูในพื้นที่ที่มี
ความหนาแนนของประชากรสูงที่สุด เชน สวนชมนานเฉลิมพระเกียรติ ที่เปนพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่มี
ความหลากหลายมาก แตตั้งอยูในพื้นที่ที่มีความหนาแนนของประชากรไมสูงนัก สวนลานโลงหลัง
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่วางในมหาวิทยาลัยนเรศวร สวนสนามบิน ที่ตั้งอยู
ในพื้นที่ที่มีความหนาแนนของประชากรมาก แตกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่กลับมีความหลากหลาย
นอย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่เปนสถานที่ที่มีการเปด-ปด กําหนดเวลาเขาออกคนไมสามารถเขา
ไปทํากิจกรรมอะไรไดมากนัก หรือเปนสถานที่ที่ดูเหมือนลับตาคน ซึ่งอาจกอใหเกิดอาชญากรรมได
จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา ถึงแมความหนาแนนของประชากรจะไมไดมีผล
มากนักตอกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แตในการพัฒนาพื้นที่วางใหสามารถรองรับความตองการของ
ประชาชนไดอยางเต็มที่นั้น การคํานึงถึงขนาดของประชากรในพื้นที่ก็มีความสําคัญ เนื่องจากพื้นที่
ที่มีความหนาแนน มาก ที่อยูอาศัย มีขนาดเล็ก ทําใหความตองการในการใชพื้น ที่วางเพื่อการ
พักผอนก็จะมากขึ้น
3) โครงขาย จากการศึกษาพื้น ที่วางในเทศบาลนครพิษณุโลก และกิจ กรรมที่
เกิดขึ้นบนพื้นที่วาง พบวาพื้นที่วางภายในเทศบาลนครพิษณุโลกมีความเชื่อมโยงกันภายในพื้นที่
สงผลใหคนสามารถไปใชพื้นที่วางเพื่อทํากิจกรรมที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ไดอยางสะดวก เชน
สวนชมนานเฉลิมพระเกียรติ กับ ลานโลงหลังสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพิษณุโลก เปนพื้นที่ที่มี
กิจ กรรมที่แตกตางกัน แตคนที่มาใชพื้น ที่สวนชมนานเฉลิมพระเกีย รติเ พื่อการออกกําลังกาย
สามารถไปยังลานโลงหลังสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพิษณุโลกเพื่อซื้อของหรือเดินชมสินคาได
ทันทีหลังจากที่ออกกําลังกายเรียบรอย เนื่องมาจากระบบถนนที่มีการตัดผานถึงกันและกัน และใน
บางพื้นที่มีระบบขนสงสาธารณะใหบริการ ทําใหมีความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น
จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา ระบบโครงขายมีผลตอการทํากิจกรรมในพื้นที่
วาง ทําใหเกิดการเดินทางเขาถึงพื้นที่มากขึ้น ดังนั้นในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่วางนั้นควร
คํานึงถึงความสะดวกการสัญจร ใหสามารถเชื่อมตอไดทุกพื้นที่และทุกชวงเวลา
6.2.2 ปจจัยกายภาพระดับพื้นที่
1) การเขาถึงพื้นที่ จากการศึกษาพื้นที่วางในเทศบาลนครพิษณุโลก และกิจกรรม
ที่เ กิดขึ้น บนพื้นที่วางในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกนั้น พบวา การเขาถึงพื้นที่ ไมไดมีผลตอการ
เลือกใชพื้นที่วางเพื่อทํากิจกรรมประเภทพักผอนหยอนใจมากนัก เชน พื้นที่วางในพระราชวังจันทน
ที่มีกิจกรรมการพักผอนหยอนใจเกิดขึ้น ถึงแมบริเวณนั้นจะไมไดมีระบบขนสงสาธารณะใหบริการ

160

แตคนก็ยังเลือกที่จะไปยังพื้น ที่นั้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากปจ จัยอื่น ๆที่มีอิทธิพลตอการเขาใชพื้น ที่
มากกวา เชน สภาพภูมิทัศนหรืออุปกรณนันทนาการที่มีในพื้นที่
2) ที่ตั้ง จุดดึงดูด เสนทางดึงดูด จากการศึกษาพื้นที่วางในเทศบาลนครพิษณุโลก
และกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่วางในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกนั้น พบวา ที่ตั้ง จุดดึงดูด เสนทาง
ดึงดูด มีความสัมพันธกับกิจกรรมพักผอนหยอนใจ กลาวคือ พื้นที่วางที่ที่ตั้งอยูใจกลางชุมชนหรือ
ใจกลางเมือง เปนพื้นที่ที่เหมาะตอการทํากิจกรรม เนื่องจากคนสามารถเขาถึงไดทุกทิศทุกทาง
นอกจากนี้พื้นที่ที่ใกลชุมชนละแวกบานจะมีคนใชพื้นที่นั้นมากกวา สวนพื้นที่วางที่หางจากชุมชน
จะมีคนใชนอยกวา โดยเฉพาะกิจกรรมพักผอนหยอนใจประเภทตางๆ ซึ่งคนสวนใหญใชเวลาหลัง
เลิกงาน หรือเลิกเรียนมาทํากิจกรรมเหลานี้ เพื่อเปนการผอนคลายความตึงเครียด ดังนั้นคนจะ
เลือกใชพื้นที่วางที่อยูใกลที่พัก ในการพักผอนหยอนใจ เนื่องจากมีระยะทางที่สั้น เวลาที่ใชในการ
เดินทางนอย ทําใหสามารถใชเวลาในการทํากิจกรรมเพื่อผอนคลายความเครียดไดมากขึ้น
3) สิ่งอํานวยความสะดวก จากการศึกษาพื้นที่วางในเทศบาลนครพิษณุโลก และ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่วางในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกนั้น พบวา สิ่งอํานวยความสะดวกมีผล
ตอการเลือกใชพื้นที่เพื่อการทํากิจกรรมพักผอนหยอนใจ กลาวคือ เหตุผลที่คนมาใชพื้นที่วางในการ
ทํากิ จ กรรมนั้ น จะตอ งมี องคป ระกอบที่ส นับ สนุ น คื อ มีสิ่ งอํ านวยความสะดวกต างๆ ไว คอย
ใหบริการ มีมานั่ง ไวสําหรับนั่งพักผอน นั่งชมทิวทัศน มีอาหารหรือเครื่องดื่มไวบริการในกรณีที่ทํา
กิจกรรมที่ตองใชแรง หรือเปนกิจกรรมทางสังคม เชน พบปะพูดคุยกัน ซึ่งการมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆเหลานี้ในพื้นที่จะสงผลใหคนเลือกไปใชพื้นที่นั้นทํากิจกรรมมากกวาพื้นที่หนึ่งที่เหมาะ
สําหรับกิจกรรมประเภทเดียวกัน แตมีสิ่งอํานวยความสะดวกนอยกวา
4) ความปลอดภัย จากการศึกษาพื้นที่วางในเทศบาลนครพิษณุโลก และกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่วางในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกนั้น พบวา ความปลอดภัยมีผลตอการเลือกใช
พื้นที่วางเพื่อทํากิจกรรมพักผอนหยอนใจ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่พื้นที่วางที่มีการรักษาความ
ปลอดภัยตางๆ สรางความรูสึกปลอดภัยใหกับผูที่มาใชพื้นที่ ทําใหเกิดความรูสึกอยากมาใชพื้นที่
อีก นอกจากแสงสวางก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหคนอยากใชพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ที่มีแสงสวางจะ
ทําใหคนเกิดความรูสึกปลอดภัยจากผูไมหวังดี เชน กลุมวัยรุน คนเรรอน และพวกติดยาเสพติด
5) ภูมิทัศนและนันทนาการ จากการศึกษาพื้นที่วางในเทศบาลนครพิษณุโลก และ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่วางในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกนั้น พบวา ภูมิทัศนและนันทนาการมีผล
ตอการเลื อกใชพื้น ที่ วาง กล าวคื อ ในการทํากิ จ กรรมประเภทพัก ผอนหยอนใจแบบ Passive
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recreation นั้น คนชอบไปใชพื้นที่ที่มีสภาพภูมิทัศนที่ดี มีบรรยากาศที่รมรื่น ในการนั่งผอนคลาย
ความเมื่อยลาจากการทํางาน สวนในการนัดพบปะพูดคุยหรือรวมตัวกันนั้น คนมักชอบรวมตัวกัน
ตามองคประกอบจุดรวมสําคัญ ซึ่งอาจเปนน้ําพุ หรือ จุดสนใจอื่นๆ นอกจากนี้อุปกรณนันทนาการ
ตางๆในพื้นที่ก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งในการเลือกใชพื้นที่วาง เพราะในการเลือกใชพื้นที่วางของคนนั้น
ตองสามารถตอบสนองความตองการของตนเองได ถาพื้นที่วางใดมีอุปกรณหรือกิจกรรมที่ตนเอง
ตองการ พื้นที่วางนั้นก็จะเปนพื้นที่วางที่มีคนเขาไปใชพื้นที่
6.2.3 ปจจัยดานอื่นๆ
นอกจากปจจัยทางดานกายภาพทั้งในระดับเมืองและระดับพื้นที่แลวนั้น บทบาทของพื้นที่
วางในเทศบาลนครพิษณุโลก ยังสามารถแบงประเด็นในบทบาททางดานปจจัยที่เกี่ยวของไดดังนี้
1) แหลงศูน ยรวมทางสังคม จากแบบสอบถามพื้นที่วางทั้ง 7 แหง พบวาผู ที่
เดินทางมาใชบริการ จะเดินทางมาพรอม กับเพื่อน/คนรัก/ครอบครัว และทําใหเกิดปฏิสัมพันธทาง
สังคมเกิดขึ้นภายในพื้นที่วาง กลาวคือการเขามาใชพื้น ที่ในพื้นที่วาง ของบุคคลหรือกลุมบุคคล
ตางๆ ยอมทําใหเกิดเปนสถานที่พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกัน ทําใหพื้นที่วางในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลกเปนแหลงศูนยรวมทางสังคม ไมวาจะเปนทุกกลุม ทุกเพศทุกวัย ทุกอาชีพ
การงาน ทําใหเปนแหลงรวมคนหลากวัย และผูสูงอายุไดใชประโยชน เชน พิษณุโลกไนทบาซาร
พื้นที่วางดานหนาศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พื้นที่วางในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
2) ศูนยรวมของกิจกรรมตางๆ สถานที่ที่เปนศูนยรวมของกิจกรรมตางๆ นั้นตอง
ประกอบดวยปจจัยตางๆ ที่สามารถใชพื้นที่พื้นที่เดียวไมวาจะเปนกิจกรรมทางดานนันทนาการ
กิจกรรมการออกกําลังกาย รวมถึงกิจกรรมพิเศษในโอกาสตางๆ เชน การเทศกาลประจําป กิจกรรม
เหลานี้เปนตัวชวยในการดึงดูดกลุมผูใชที่หลากหลาย เขามาใชบริการภายในพื้นที่วางมากขึ้น เชน
สวนชมนานเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่วางในมหาวิทยาลัยนเรศวร สวนสนามบิน พื้นที่วางที่เปนลาน
โลงบริเวณดานหลังสถานีขนสงจังหวัดพิษณุโลก พื้นที่วางในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
3) สภาพทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ ปจจัยที่สงเสริมในดานสภาพเศรษฐกิจภายใน
พื้นที่ที่วางทั้ง 7 แหงประกอบดวยปจจัยทางตรงและทางออมสามารถแบงออกไดดังนี้
3.1) เศรษฐกิจทางตรงตอพื้นที่ เปนรูปแบบทางเศรษฐกิจที่สงผลโดยตรง
ใหแกพื้นที่วาง แบงออกเปน
(1) การจับจายใชสอย เพื่อการแลกเปลี่ยนสินคา โดยใชเปนสถานที่ใ ช
การในจับจายใชสอยหลักซึ่งมีสินคาจําพวกอาหาร และสินคาประเภทตางๆ ซึ่งเปน รูปแบบการ
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บริการแกประชาชนที่เขามาพื้นที่ เพื่อซื้อสินคามาบริโภคภายในพื้นที่ เชน พิษณุโลกไนทบาซาร
พื้นที่วางที่เปนลานโลงบริเวณดานหลังสถานีขนสงจังหวัดพิษณุโลก
3.2) เศรษฐกิจ ทางออมตอพื้น ที่ เปน รูป แบบทางเศรษฐกิจ ที่สงผล
ทางออมใหแกประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสีย แบงออกเปน
(1) อาชีพ และการบริการ เปนในรูปแบบการจางงานหรือการสรางรายได
ใหพอคาแมคาที่นําสินคามาจําหนายในพื้นที่ ภายในพื้นที่วาง เชน พิษณุโลกไนทบาซาร พื้นที่วาง
ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
(2) สุขภาพอนามัย พื้นที่วางบางแหงเปนสถานที่ที่ใชออกกําลังโดยไม
ตองเสีย คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อแลกกับ สุขภาพรางกายที่ดีและความแข็งแรง ซึ่งชวยในการ
ประหยัดคาใชจายในรักษาพยาบาล กับทําใหหายจากความเครียด และเหนื่อยหนายตอภารกิจ
การงานและชีวิตความเปนอยู ดวยเหตุนี้การไดสัมผัสธรรมชาติและไดใกลชิดธรรมชาติ ชวยทําให
คนเราเกิดความความรูสึกปลอดภัย ผอนคลายและมีความสุข ประชาชนมีคุณภาพที่ดี เชน สวนชม
นานเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่วางในมหาวิทยาลัยนเรศวร สวนสนามบิน พื้นที่วางดานหนาศาลากลาง
จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่วางในพระราชวังจันทน
นอกจากนี้การศึกษาและวิเคราะหสภาพของพื้นที่ศึกษาและปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช
พื้นที่วางขางตน สามารถสรุปสภาพปญหา ศักยภาพ และขอจํากัดของแตล ะพื้นที่ดังนี้ (ตารางที่
6.1)
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ตารางที่ 6.1 บทวิเคราะหสภาพปญหา ศักยภาพและขอจํากัดของพื้นที่วางแตละประเภท
ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
ประเภท
พื้นที่วาง
1. พื้นที่
ริมน้ํา

ปญหา

ศักยภาพ

ขอจํากัด

มีพื้นที่ดานหนึ่งติดกับถนนทําให
เกิดการจราจรหนาแนนในชั่วโมง
เรงดวนสงผลใหเกิดมลภาวะจาก
ยานพาหนะตางๆ

เปนเขตที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการ
นันทนาการและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ทางเทศบาลสามารถ
พัฒนาพื้นที่ สรางประโยชนใหกับ
เมือง
เปนพื้นที่ริมน้ําที่มีศักยภาพเหมาะ
แกการพักผอนและทํากิจกรรม
นันทนาการ
เปนพื้นที่ทีมีศักยภาพที่ดีในเรื่อง
ของการกระจายตัว สามารถ
ครอบคลุมพื้นที่ไดทุกๆยานของ
เมือง

การพัฒนาพื้นที่ทําไดในขอบเขตที่
ทางราชการเปนผูกําหนด

ขาดแคลนพื้นที่จอดรถทําใหมีการ
ใชพื้นทีร่ ิมถนนเปนที่จอดรถ
2. พื้นที่วาง
ในสถาบัน
การศึกษา

มีกิจกรรมหลากหลายประเภท
ปะปนอยูในพื้นทีเ่ ดียวกัน สงผลให
เกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน

3. พื้นที่วาง
ในสถาบัน
ราชการ

ขาดกิจกรรมที่ดึงดูดใหคนเขามาใช เปนลานโลงขนาดใหญที่ใชในการ
พื้นที่
จัดงานพีธีการ งานประจําป และ
จัดกิจกรรมที่สําคัญของจังหวัด
มีการใชประโยชนเชิงธุรกิจมาก
เปนพื้นที่ทีมีศักยภาพที่ดีในเรื่อง
เกินไป เกิดความวุนวาย ไมมีความ ของการกระจายตัว สามารถ
สงบ
ครอบคลุมพื้นที่ไดทุกๆยานของ
เมือง
เปนที่ประดิษฐานของพระพุทธชิน
ราชอันเปนที่เคารพสักการะของ
ชาวเมืองพิษณุโลกและ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป
ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เปนที่ตั้งของศาลสมเด็จพระ
จําเปนไวคอยใหบริการ เชน
นเรศวรมหาราช ซึ่งเปนโบราณ
หองน้ําสาธารณะ
สถานที่สําคัญของจังหวัด
ขาดกิจกรรมที่ดึงดูดใหคนในเมือง เปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญแหง
เขามาใชพื้นที่ในชวงเวลาปกติ
หนึ่งของเมือง
และดึงดูดใหนักทองเทีย่ วเขามาใช
พื้นที่ในระยะเวลาที่นานขึ้น

4. พื้นที่วาง
ในสถาบัน
ศาสนา

5. พื้นที่วาง
ในพื้นที่
โบราณ
สถาน

อาคารที่รายลอมพื้นที่มีทั้งเปนของ
เอกชนและหนวยงานราชการอื่นๆ
เปนอุปสรรคในการปรับปรุงพื้นที่
ไมใชพื้นที่วางที่ตั้งใจใหเกิดขึ้นเพื่อ
กิจกรรมนันทนาการ
ถูกจํากัดในเรื่องของชวงเวลาใน
การเขาใช เนื่องจากมีเวลาเปดปด
ประตูของสถาบัน
การพัฒนาพื้นที่ทําไดในขอบเขตที่
ทางราชการเปนผูกําหนด
ไมใชพื้นที่วางที่ตั้งใจใหเกิดขึ้นเพื่อ
กิจกรรมนันทนาการ

ถูกจํากัดในเรื่องของชวงเวลาใน
การเขาใช เนื่องจากมีเวลาเปดปด
ประตูของสถาบัน
ถูกจํากัดในเรื่องของชวงเวลาใน
การเขาใช เนื่องจากมีเวลาเปดปด
ประตูของสถาบัน
การพัฒนาพื้นที่ทําไดในขอบเขตที่
ทางราชการเปนผูกําหนด
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6.3 แผนการจัดการพื้นที่วางในเทศบาลนครพิษณุโลก
จากการวิเคราะหสภาพปญหาและประเด็นที่เกี่ยวของในพื้นที่ศึกษา สามารถเสนอแนว
ทางการพัฒนาการใชประโยชนพื้นที่วางที่ศึกษา โดยแบงออกเปนแผนการพัฒนาพื้นที่ในภาพรวม
เพื่อการเชื่อมโยงพื้นที่วางตางๆ และแนวทางการปรับปรุงและการใชประโยชนที่เหมาะสมในพื้นที่
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
6.3.1 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ริมน้ําเพื่อการสัญจร
จากที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 5 ถึง ระบบการเชื่อมโยงพื้นที่วางภายในเมืองซึ่งมีการเขาที่
สะดวก แตก ารเชื่อมโยงระหวางพื้น ที่ยังไมดีนัก เนื่องจากการเชื่อมโยงของระบบถนนที่มีความ
แตกตางกันในเรื่องของประเภทของถนน ดังนั้นในการพัฒนาจึงควรมีการเพิ่มพื้นที่ทางเดิ นเทาให
สามารถเชื่อ มพื้ น ที่ว างๆต างๆเขา ดวยกัน ได เปน การให ความสํา คัญ กับ คนมากกว ารถ เพิ่ ม
ทางเลือกในการเดินทาง สรางทางเดินเทาที่ปลอดภัย สะดวก นาเดิน ลดการพึ่งพารถยนต
โดยในการศึก ษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการเสนอการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่วางบริเวณ
พื้นที่ริมแมน้ํานาน ใหเปนพื้นที่สีเขียวเพื่อการเดินเทา (ภาพประกอบที่ 6.1) เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มี
ศักยภาพที่เหมาะสมในการพัฒนาและเปนพื้นที่ที่ตั้งอยูใกลกับพื้นที่วางประเภทอื่นๆ
จุดมุงหมาย
เพื่อใหเกิดพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจในรูปแบบของกิจกรรม active recreation ไดแก
การเดินเลนพักผอนหยอนใจ ใหประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง สรางความเชื่อมโยงใหกับ
พื้นที่ เพิ่มทางเลือกในการเดินทางใหกับคนในชุมชน และนักทองเที่ยว โดยใหความสําคัญกับคน
มากกวารถ สรางทางเดินเทาที่สะดวกและปลอดภัย
แนวความคิด
1) จัดระบบทางเดินเทาริมน้ําใหมีความตอเนื่องสามารถเชื่อมตอกับพื้นที่วางตางๆไดอยาง
ทั่วถึง โดยเฉพาะพื้นที่วางที่มีกิจกรรมที่สําคัญ เชน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และพระราชวังจันทน
2) จัดระเบียบอุปกรณประกอบทางเดินเทา และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ตั้งอยูบนทางเทา
3) พัฒนาพื้นที่ริมน้ําใหมีความรมรื่น คํานึงถึงความปลอดภัยของคนที่มาใชพื้นที่
การดําเนินงาน
- ปรั บ ปรุ งพื้น ที่ท างเทาริ มน้ํา เดิม ให สามารถใชง านใหมี ความเป น ระเบี ย บเรีย บรอ ย
สามารถรองรับการสัญจรของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มพื้นที่ทางเดินเทาริมน้ําตั้งแตบริเวณหนาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ไปจนถึง พระราชวัง
จันทน
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- สรางจุดเชื่อมตอระหวางพื้นที่ 2 ฝงแมน้ํานาน โดยการสรางสะพานสําหรับคนเดิน เพื่อให
เกิดความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนที่มาใชพื้นที่
- ปลูกตนไมริมทางเดินตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ทางเดินเทา เพื่อความรมรื่น
สงผลใหประชาชนที่มาใชพื้นที่เกิดความรูสึกผอนคลายมากขึ้น
- ใหก ารแนะนําเจาของที่ดิน ที่มีพื้นที่ติดพื้น ที่ริมน้ํา ในการสรางงาน สรางอาชีพ ดาน
การคาขายสินคาของทองถิ่น เปนการเพิ่มรายไดใหกับประชาชน

ภาพที่ 6.1 แสดง แนวทางการพัฒนาพื้นที่ริมน้ําเพื่อการสัญจร
6.3.2 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วางแตละประเภท
1) แนวทางการปรับปรุงพื้นที่วางในกลุมที่เปน พื้นที่ริมน้ํา ซึ่งเปนพื้นที่ซึ่งไดรับการ
พัฒนาเปนสวนสาธารณะระดับเมืองและแหลงรองรับการทองเที่ยวของเมืองดวย คือ พิษณุ โลก
ไนทบาซาร และ สวนชมนานเฉลิมพระเกียรติ โดยในการปรับปรุงพื้นที่วางและการพัฒนาการใช
ประโยชนในพื้นที่วางใหเกิดประโยชนสูงสุด ควรพิจารณาถึงแงมุมตางๆ ดังนี้
1) การปรับปรุงพื้นที่วาง
แมน้ํานานเปนแมน้ําที่ไหลผานกลางเมืองพิษณุโลก จนเมืองพิษณุโลกถูกขนาน
นามวา “เมืองอกแตก” เนื่องจากการที่มีแมน้ําไหลผานกลางเมืองนี้เอง ทําใหพื้นที่ริมน้ํากลายเปน
พื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจกับลักษณะธรรมชาติ และมีบทบาทในดานการเปนพื้นที่สีเขียวของ

166

เขตเมือง เมื่อพิจารณาจากการใชประโยชนที่ดินโดยรอบนั้นพบวาเปนพื้นที่ที่ลอมรอบไปดวยการใช
ประโยชนที่ดินที่มีความหลากหลาย ทั้งสํานักงาน รานคา สถาบันการศึกษา ที่อยูอาศัย ในดาน
การปรับปรุงพื้นที่วางประเภทนี้นั้น ควรที่จะมีการจัดแบงพื้นที่ออกเปนสวนๆเพื่อรองรับคนหลาย
กลุม หลายอาชีพ หลายชวงอายุ โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวก และอุปกรณนันทนาการที่เหมาะสม
กับความตองการของกลุมผูใช แตทั้งนี้ตองยึดเอาสภาพทางธรรมชาติเปนหลัก สิ่งกอสรางสวนที่
เพิ่มเติมเขาไปตองไมไปบดบังทัศนียภาพ หรือรบกวนสภาพความงดงามตามธรรมชาติ ในสวนของ
การเขาถึงพื้นที่นั้นสามารถเขาถึงไดทุกรูปแบบทั้งการเดิน การใชยานพาหนะ ในสวนของการใชรถ
นั้น เนื่องจากพื้นที่นี้ดานหนึ่งเปนแมน้ํา ดานหนึ่งเปนถนน ดังนั้นจึงขาดพื้นที่จอดรถ ทําใหตองใช
พื้นที่ริมถนนเปนที่จอดรถ ซึ่งทําใหการสัญจรในถนนรอบๆพื้นที่ติดขัดในชวงเวลาเย็น ดังนั้นควรมี
การจัดเตรียมพื้นที่เพื่อการจอดรถใหเพียงพอดวย
2) การพัฒนาการใชประโยชนพื้นที่วาง
การใชประโยชนพื้นที่วางในกลุมนี้ เนื่องจากเปนพื้นที่ริมแมน้ําที่มีความสําคัญของ
เมืองพิษณุโลก เปนพื้นที่ที่อยูกลางเมือง มีการใชประโยชนจากคนเมืองมาก มีความเปนสาธารณะ
สูง และลัก ษณะการใชป ระโยชนคอนขางหลากหลาย ซึ่งการใชสอยเพื่อการพักผอน หรือเปน
สวนสาธารณะริมน้ําในปจจุบันมีความเหมาะสมแลว คือมีทั้ง กิจกรรมการพักผอนหยอนใจทั้งแบบ
Passive ไดแก การนั่งพักผอน พบปะเพื่อนฝูง และแบบ Active ไดแก การวิ่ง การออกกําลังกาย
ตางๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆเกิดขึ้นในพื้นที่ เชน การจัดงานขายสินคา การจัดงานประเพณี
ตา งๆ ดัง นั้น แนวทางในการใช ป ระโยชน พื้ น ที่ ป ระเภทนี้ ควรเป ดใหมี ก ารใช ส อยพื้น ที่ อย า ง
หลากหลาย โดยเฉพาะการใชสอยเพื่อกิจกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งอาจเปนงานศิลปะสําหรับเด็ก
หรือการจัดนิทรรศการเพื่อใหความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรที่สําคัญของเมืองพิษณุโลกที่มีความ
เกี่ยวของกับแมน้ํา
2) แนวทางการปรับปรุงพื้นที่วางในกลุมที่เปน พื้นที่วางในสถาบันการศึกษา พื้นที่
วางประเภทนี้มีศักยภาพที่ดีในเรื่องของการกระจายตัว นอกจากนี้ เมืองพิษณุโลกยังเปนเมืองที่มี
บทบาทเป น เมื อ งศู น ย ก ลางทางด า นการศึ ก ษา เนื่ อ งจากมี ม หาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ซึ่ ง เป น
มหาวิทยาลัย ที่สําคัญของเขตภาคเหนือตอนลางตั้งอยู นอกจากนี้ยังเปนที่ตั้งของวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยตางๆทั่วประเทศอีกดวย โดยในการปรับปรุงพื้นที่วางและการพัฒนาการใชประโยชน
ในพื้นที่วางใหเกิดประโยชนสูงสุด ควรพิจารณาถึงแงมุมตางๆ ดังนี้
1) การปรับปรุงพื้นที่วาง
การปรับ ปรุ ง พื้น ที่ ว างประเภทสถาบั น การศึ ก ษานี้ ควรพิ จ ารณาถึ ง การวาง
แผนการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสม เนื่องจากปจจุบันการออกแบบผังบริเวณในสถาบันการศึกษา
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จะไมคํานึงถึงการเหลือที่วางเพื่อการใชประโยชนของชุมชน ที่วางที่เกิดขึ้นจะแทรกอยูระหวางกลุม
อาคารและบริเวณดานหนาอาคาร การจัดวางผังกลุมอาคาร โดยการคํานึงถึงปริมาณที่เพิ่มขึ้นของ
พื้นที่วาง จะชวยทําใหเกิดพื้นที่เพื่อการใชสอยประโยชนมากขึ้น ประชาชนในชุมชน หรือพื้น ที่
โดยรอบก็จะไดมีพื้นที่วางเพื่อรองรับกับความตองการที่เพิ่มขึ้น
2) การพัฒนาดานการใชประโยชน
พื้นที่วางในสถาบันการศึกษา จัดเปนพื้นที่วางอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสม
ตอกิจกรรมการพักผอนหยอนใจ เนื่องจากความเงียบสงบ รมรื่น และการเขาสูพื้นที่สะดวกสบาย
สามารถเขาถึงไดงาย ใชเวลาในการเดินทางนอย เนื่องจากมีที่ตั้งกระจายครอบคลุมทั้งเมือง ดังนั้น
จึงควรที่จะเปดโอกาสใหคนเมืองเขาไปใชประโยชนเพื่อการพักผอนทั้งประเภท Active Recreation
และ Passive Recreation การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีโอกาสเขาไปใชประโยชนในพื้นที่บาง
ตามชวงเวลาอันเหมาะสม และการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแกประชาชน เชน เกาอี้นั่ง รมไมบัง
แดด ตลอดจนการประชาสัมพันธที่ดี ก็จะชวยใหพื้นที่วางในสถาบันการศึก ษาเอื้อประโยชนตอ
ชุมชนรอบขางมากยิ่งขึ้น ทําใหที่ดินในเมืองมีการใชสอยอยางคุมคาและชวยบรรเทาการขาดแคลน
ที่วางในชุมชนเมืองลงได
3) แนวทางการปรับปรุงพื้นที่วางในกลุมที่เปน พื้นที่วางในสถาบันราชการ เมือง
พิษ ณุโลกเปน เมืองที่มีบ ทบาทเปน เมืองศูน ยราชการ เปน ที่ตั้งของศูน ยราชการตางๆของเขต
ภาคเหนือตอนลาง ในการปรับ ปรุงพื้นที่วางและการพัฒนาการใชประโยชนในพื้น ที่วางใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ควรพิจารณาถึงแงมุมตางๆ ดังนี้
1) การปรับปรุงพื้นที่วาง
โดยทั่วไปตามสถาบันราชการตางๆ จะเปนแหลงที่ตั้งของอาคารที่มีความงาม อันไดแก
ศาลากลางจังหวัด ซึ่งควรคาตอการอนุรักษและเสริมสรางใหเกิดความสงางาม โดยการพยายาม
ไมใหมีสิ่งกอสรางหรืออาคารมาปดบังทิวทัศน การเปดโลงเพื่อใหเห็นทิวทัศนที่ทุกคนสามารถชื่น
ชมได การปลูก ตน ไมเ พื่อความรมรื่น สวยงาม นับ เปนสิ่งสําคัญ ซึ่งนอกจากจะชวยเสริมสราง
ทิวทัศนแลว ยังชวยกระตุนใหเกิดการใชประโยชนจากประชาชนในชุมชนอีกดวย การปรับปรุงพื้นที่
วางประเภทนี้ ควรพิจารณาถึงการวางแผนการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมและเปดโอกาสใหคน
เมืองเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนการใชป ระโยชน โดยถือวา ราชการก็เ ปนของประชาชน
เหมือนกัน ซึ่งปจจุบันการออกแบบผังบริเวณในสถาบันราชการจะไม คํานึงถึงการเหลือที่วางเพื่อ
การใชป ระโยชนของชุมชน ที่วางที่เ กิดขึ้นจะแทรกอยูระหวางกลุมอาคารและบริเ วณดานหนา
อาคาร การจัดวางผังกลุมอาคาร โดยการคํานึงถึงปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่วาง จะชวยทําใหเกิด
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พื้นที่เพื่อการใชสอยประโยชนมากขึ้น ประชาชนในชุมชน หรือพื้นที่โดยรอบก็จะไดมีพื้นที่วางเพื่อ
รองรับกับความตองการที่เพิ่มขึ้น
2) การพัฒนาดานการใชประโยชน
พื้นที่วางในสถาบันราชการ จัดเปนพื้นที่วางอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมตอกิจกรรม
การพักผอนหยอนใจ เนื่องจากความเงียบสงบ รมรื่น และการเขาสูพื้นทีส่ ะดวกสบาย นอกจากนี้ยัง
เปนพื้นที่ลานโลงขนาดคอนขางใหญ ดังนั้นจึงควรที่จะเปดโอกาสใหคนเมืองเขาไปใชประโยชนเพื่อ
การพักผอนทั้งประเภท Active Recreation และ Passive Recreation การเปดโอกาสใหประชาชน
ไดมีโอกาสเขาไปใชประโยชนในพื้นที่บางตามชวงเวลาอัน เหมาะสม และการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน เชน เกาอี้นั่ง รมไมบังแดด ตลอดจนการประชาสัมพันธที่ดี ก็จะชวยใหพื้นที่
วางในสถาบันราชการเอื้อประโยชนตอชุมชนรอบขางมากยิ่งขึ้น ทําใหที่ดินในเมืองมีการใชสอย
อยางคุมคาและชวยบรรเทาการขาดแคลนที่วางในชุมชนเมืองลงได
4) แนวทางการปรับปรุงพื้นที่วางในกลุมที่เปน พื้นที่วางในสถาบันศาสนา เมือง
พิษณุโลกเปนเมืองหนึ่งที่มีความสําคัญทางพระพุทธศาสนา เปนที่ตั้งของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุซึ่ง
เปนที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราช และเปนที่ตั้งของวัดนางพญา ซึ่งมีประวัติการกอสรางมา
ตั้งแตสมัยสุโขทัย และเปนตนกําเนิดของพระนางพญา นอกจากนี้ พื้นที่วางประเภทนี้ยังมีศักยภาพ
ที่ดีใ นเรื่องของการกระจายตัว ครอบคลุมทุก ย านของเมือง ในการปรับ ปรุงพื้ น ที่วางและการ
พัฒนาการใชประโยชนในพื้นที่วางใหเกิดประโยชนสูงสุด ควรพิจารณาถึงแงมุมตางๆ ดังนี้
1) การปรับปรุงพื้นที่วาง
โดยทั่วไปตามสถาบันศาสนาตางๆ จะเปนแหลงที่ตั้งของอาคารที่มีความงาม ซึ่ง
ควรคาตอการอนุรักษและเสริมสรางใหเกิดความสงางาม โดยการพยายามไมใหมีสิ่งกอสรางหรือ
อาคารมาปดบังทิวทัศน การเปดโลงเพื่อใหเห็นทิวทัศนที่ทุกคนสามารถชื่นชมได การปลูกตนไมเพื่อ
ความรมรื่นสวยงาม นับเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งนอกจากจะชวยเสริมสรางทิวทัศนแลว ยังชวยกระตุนให
เกิดการใชประโยชนจากประชาชนในชุมชนอีกดวย การปรับปรุงพื้นที่วางประเภทนี้ ควรพิจารณา
ถึงการวางแผนการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมและเปดโอกาสใหคนเมืองเขาไปมีสวนรวมในการ
วางแผนการใชประโยชน เนื่องจากปจจุบันการออกแบบผังบริเวณในสถาบันศาสนาจะไมคํานึงถึง
การเหลือที่วางเพื่อการใชประโยชนของชุมชน ที่วางที่เกิดขึ้นจะแทรกอยูระหวางกลุมอาคารและ
บริเวณดานหนาอาคาร การจัดวางผังกลุมอาคาร โดยการคํานึงถึงปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่วาง
จะชวยทําใหเกิดพื้นที่เพื่อการใชสอยประโยชนมากขึ้น ประชาชนในชุมชน หรือพื้นที่โดยรอบก็จะได
มีพื้นที่วางเพื่อรองรับกับความตองการที่เพิ่มขึ้น
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2) การพัฒนาดานการใชประโยชน
พื้นที่วางในสถาบันศาสนา จัดเปนพื้นที่วางอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมตอ
กิจกรรมการพักผอนหยอนใจ เนื่องจากความเงียบสงบ รมรื่น และการเขาสูพื้น ที่สะดวกสบาย
ดังนั้น จึงควรที่จ ะเปด โอกาสใหค นเมือ งเข าไปใชป ระโยชน เ พื่อ การพั ก ผอนประเภท Passive
Recreation การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีโอกาสเขาไปใชประโยชนในพื้นที่บางตามชวงเวลาอัน
เหมาะสม และการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแกประชาชน เชน เกาอี้นั่ง รมไมบังแดด ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธที่ดี ก็จะชวยใหพื้นที่วางในสถาบันศาสนาเอื้อประโยชนตอชุมชนรอบขางมากยิ่งขึ้น
ทําใหที่ดินในเมืองมีการใชสอยอยางคุมคาและชวยบรรเทาการขาดแคลนที่วางในชุมชนเมืองลงได
5) แนวทางการปรับปรุงพื้นที่วางในกลุมที่เปน พื้นที่วางในโบราณสถาน ในบริเวณ
เมืองพิษณุโลกมีเขตเมืองเกาและแนวคูเมือง กําแพงเมืองเดิม ตามการประกาศขึ้นทะเบียนของ
กรมศิลปากร โดยโบราณสถานที่สําคัญคือ พระราชวังจันทน ซึ่งในปจจุบันไดมีโครงการบูรณะพื้นที่
การปรับปรุงพื้นที่วางและการพัฒนาการใชประโยชนในพื้นที่วางประเภทนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุด
ควรพิจารณาถึงแงมุมตางๆ ดังนี้
1) การปรับปรุงพื้นที่วาง
โดยทั่วไปตามโบราณสถานตางๆ จะเปนแหลงที่ตั้งของอาคารที่มีความงาม และมีคุณคา
ทางดานประวัติศาสตร เชน พื้นที่พระราชวังจันทน ที่เปนที่ตั้งศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่ง
ควรคาตอการอนุรักษและเสริมสรางใหเกิดความสงางาม โดยการพยายามไมใหมีสิ่งกอสรางหรือ
อาคารมาปดบังทิวทัศน การเปดโลงเพื่อใหเห็นทิวทัศนที่ทุกคนสามารถชื่นชมได การปลูกตนไมเพื่อ
ความรมรื่นสวยงาม นับเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งนอกจากจะชวยเสริมสรางทิวทัศนแลว ยังชวยกระตุนให
เกิดการใชประโยชนจากประชาชนในชุมชนอีกดวย การปรับปรุงพื้นที่วางประเภทนี้ ควรพิจารณา
ถึงการวางแผนการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมและเปดโอกาสใหคนเมืองเขาไปมีสวนรวมในการ
วางแผนการใชประโยชน จะชวยทําใหเกิดพื้นที่เพื่อการใชสอยประโยชนมากขึ้น ประชาชนในชุมชน
หรือพื้นที่โดยรอบก็จะไดมีพื้นที่วางเพื่อรองรับกับความตองการที่เพิ่มขึ้น
2) การพัฒนาดานการใชประโยชน
พื้นที่วางในโบราณสถาน จัดเปนพื้นที่วางอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมตอกิจกรรม
การพักผอนหยอนใจ เนื่องจากความเงียบสงบ รมรื่น และการเขาสูพื้นที่สะดวกสบาย นอกจากนี้ยัง
เปนพื้นที่ลานโลงขนาดคอนขางใหญ ดังนั้นจึงควรที่จะเปดโอกาสใหคนเมืองเขาไปใชประโยชนเพื่อ
การพักผอนทั้งประเภท Active Recreation และ Passive Recreation การเปดโอกาสใหประชาชน
ไดมีโอกาสเขาไปใชประโยชนในพื้นที่บางตามชวงเวลาอันเหมาะสม และการจัดสิ่งอํานวยความ
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สะดวกแกประชาชน เชน เกาอี้นั่ง รมไมบังแดด ตลอดจนการประชาสัมพันธที่ดี ก็จะชวยใหพื้น ที่
วางในโบราณสถานเอื้อประโยชนตอชุมชนรอบขางมากยิ่งขึ้น ทําใหที่ดินในเมืองมีการใชสอยอยาง
คุมคาและชวยบรรเทาการขาดแคลนที่วางในชุมชนเมืองลงได นอกจากนี้เนื่องจากพื้นที่ประเภทนี้
ยังเปน เหมือนสถานที่ทองเที่ย วแหงหนึ่งของจังหวัดพิษ ณุโลก ดังนั้นจึงควรมีก ารจัดกิจ กรรมที่
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหอยูในพื้นที่ไดเปนระยะเวลานานขึ้น
6.4 ขอเสนอแนะในการศึกษา
จากการศึกษาทั้งหมดที่ไดนําเสนอมา ตั้งแตพัฒนาการของเมือง พัฒนาการของพื้นที่วาง
ในเมือง ลักษณะทางดานกายภาพ กิจกรรมที่เกิดขึ้น กลุมผูใช พฤติกรรมการใช พื้นที่วาง และ
ความสัมพันธระหวางลักษณะทางดานกายภาพของพื้นที่กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่วาง ซึ่งใน
การศึก ษาเกี่ย วกับ พื้น ที่วางนั้น นอกจากประเด็น ตางๆที่ไดกลาวมาแลว ยังมีประเด็นที่มีความ
นาสนใจในการศึกษาอีกมาก ดังนั้นในสวนนี้จึงเปนขอเสนอแนะสําหรั บผูสนใจที่จะทําการศึกษา
เกี่ยวกับพื้นที่วางตอไป
1. ควรมีการศึกษาถึงพื้นที่วางเกษตรกรรมที่อยูบริเวณโดยรอบเมือง เนื่องจากพื้นที่วาง
เหลานี้อาจมีการเปลี่ยนบทบาทของพื้นที่วางไปเปนรูปแบบอื่นตามการขยายตัวของเมืองที่เกิดขึ้น
ในอนาคต
2. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยทางดานเศรษฐกิจ และสังคมที่มีผลตอบทบาทของพื้นที่วาง
เพื่อที่จะไดนําขอมูลเหลานั้นมาใชในการพัฒนาพื้นที่วางใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
3. ในการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไมไดศึกษาถึงพื้นที่วางตามแนวสาธารณูปโภค เนื่องจาก
เปนพื้น ที่ที่อยูระหวางการพัฒนาและปรับปรุง ซึ่งหลังจากที่พื้นที่ไดทําการพัฒนาเรียบรอยแลว
และสามารถใหคนเขาไปใชทําประโยชนได ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบและบทบาทของพื้นที่วางนั้น
เพื่อนําขอมูลตางๆที่ไดจากการศึกษามาใชปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ใหดียิ่งขึ้น
4. ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ขอ มูลทางด านผั งเมืองรวมเมืองพิษ ณุโลกยังอยูใ นชวงรอการ
ประกาศใช ทําใหการศึกษาอาจจะไมมีความสอดคลองกับผังเมืองปจจุบันมากนัก ในการศึกษา
ครั้งตอไป หลังจากที่มีการประกาศใชผังเมืองรวมฉบับ ปจจุบัน ควรมีการนํารายละเอียดของผัง
เมืองรวมพิษณุโลกมาประกอบการศึกษา เพื่อพิจารณาความสอดคลองของผังเมือง

171

นอกจากนี้ใ นการพิจารณาปรับปรุงพื้น ที่วางในเมือง ตองคํานึงถึงคุณภาพ และความ
เหมาะสมของพื้น ที่วาง เพื่อใหเกิดการใชประโยชนไดอยางเต็มที่ เนื่องจากพื้นที่วางของเมืองมี
จํานวนและขนาดลดลงไปเรื่อยๆ และบางแหงมีการเขาใชป ระโยชนนอย ดั งนั้น ในการพัฒนา
ปรับปรุงพื้นที่วางควรพิจาณาถึงคุณภาพและความเหมาะสมของพื้นที่วางที่มีคุณภาพของชาวเมือง
พื้นที่วางตางๆควรเชื่อมถึงกันไดงาย ใหความรูสึกปลอดภัย ตอการเขาใชงาน มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก และมีสิ่งดึงดูดใจในการเขาใชพื้นที่ มีความยืดหยุนปรับเปลี่ยนใชงานไดหลายกิจกรรม
ชองทางคมนาคมที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่วางเหลานี้ตองมีลักษณะเปดเชื่อมกับกิจกรรมของพื้นที่วาง
ได และตองไมเปนอุปสรรคตอกิจกรรมทางวัฒนธรรม เราสามารถมีเมืองสมัยใหม มีการคมนาคม
สื่อสารสมัยใหมได โดยรักษาพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชาวเมืองไปพรอมๆกัน เราสามารถหลีกเลี่ยง
เมืองสองลักษณะไมใหทําลายกันได
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รองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยนเรศวร.วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาค
วิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
,2543.
ภาควิชาภูมิทัศนและอนุรักษสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยแมโจ.รายงานฉบับกลาง โครงการนํารอง
แนวคิดใหมสูการเปนเมืองสีเขียว.
วัฒนา ณ นคร.แนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการสําหรับชุมชนเมืองนครราชสีมา.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการวางผังเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2543.
วิสารห ประภาสะวัต.การจัดระเบียบที่วางสาธารณะศูนยกลางชุมชนเมืองสมุทรปราการ.
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วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2530.
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก.เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการผัง
เมือง ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก (ปรับปรุงครั้งที่สอง).
อรรคยุพา สวางเนตร.ความสัมพันธระหวางการใชที่ดินสถาบันราชการกับการพัฒนาเมือง
กรณีศึกษา เมืองพิษณุโลก.วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาค
และเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2547.
อภิศักดิ์ ไฝทาคํา.แนวทางการพัฒนาพื้นที่วางสาธารณะสําหรับชุมชนเมือง : กรณีศึกษา เมือง
ขอนแกน.วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2542.
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แบบสํารวจพื้นที่วางในเขตพื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษา……………………………………………………………………………………………
วันที่..................................................................เวลา..............................................................
ลักษณะโดยทั่วไป
1. ลักษณะของพื้นทีศ่ ึกษา
...................................................................................................................
2. ขนาดของพื้นที่ศึกษา……………………………………………………………
3. ตําแหนงที่ตั้ง ( ) บริเวณใจกลางเมือง ( ) บริเวณจุดตัดกันของถนน
( ) บริเวณ
โดยรอบอาคาร
4. ความเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ
4.1 ทิศเหนือ
จรด………………………………………………………………
4.2 ทิศใต
จรด......................................................................................
4.3 ทิศตะวันออก
จรด………………………………………………………………
4.4 ทิศตะวันตก
จรด……………………………………………………………..
5. การเขาถึงพื้นที่
5.1 ถนนที่ตัดผาน
( ) ถนนสายประธาน ( ) ถนนสายหลัก
( ) ถนนสาย
รอง ( ) ถนนสายยอย
5.2 วิธีการเขาถึงพื้นที่ ( ) การเดินเทา ( ) รถจักรยาน ( ) รถจักรยานยนต
()
รถยนต ( ) รถประจําทาง/รถรับจาง
5.3 ระยะทางจากศูนยกลางเมือง ( ) นอยกวา 300 เมตร ( ) 300 – 500 เมตร
( ) 1 – 2.5 กิโลเมตร
( ) 3 – 6 กิโลเมตร
( ) มากกวา 6 กิโลเมตร
5.4 ที่จอดรถ.........................................................................
6. บรรยากาศโดยรอบ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
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7. ลักษณะองคประกอบอื่นๆ
( )รานคา
( )ตนไม พุมไม
( )ที่นั่ง และบริเวณพักผอน
( )บอน้ํา น้ําพุ น้ําตก บึง แมน้ํา
( )สิ่งปลูกสราง และงานปฏิมากรรมตางๆ
( )สิง่ อํานวยความสะดวกตางๆ
( )อุปกรณเพื่อการพักผอนและออกกําลังกาย
( )สิ่งบริการตางๆ
( )อื่นๆ……………………………………………………..
สภาพพื้นที่ศึกษา
8. สภาพโดยรวมของพื้นที่
( )สภาพชํารุดทรุดโทรม ไมเอื้ออํานวยตอการเกิดประโยชน
( )สภาพพอใช เอื้อประโยชนปานกลาง
( )สภาพดี แตควรมีการปรับปรุงในดาน…………………………………………………….
( )สภาพดีเอื้ออํานวยตอการเกิดประโยชน
9. การดูแลรักษา/ทําความสะอาดพื้นที่
( )ขาดการดูแลรักษา
( )การดูแลรักษา 1-2 ครั้งตอเดือน
( )การดูแลรักษา 1-2 ครั้งตอสัปดาห
10. ประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา
( )กิจกรรมที่จําเปน…………………………………………………………………………
( )กิจกรรมพักผอนหยอนใจ
- Active……………………………………………………………………………
- Passive…………………………………………………………………………
( )กิจกรรมทางสังคม...................................................................................................
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แบบสอบถามประกอบการทําวิทยานิพนธเรื่อง “รูปแบบและบทบาทพื้นที่วางในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก”
โดย นางสาวพัชรี ออนศรี นิสิตภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พื้นที่ศึกษา…………………………………………………………………………………………..
วันที่.................................................................................เวลา..............................................
โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความตองการของทาน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
1. เพศ
( )ชาย
( )หญิง
2. อายุ
60 ป ขึ้นไป

( ) ต่ํากวา 13 ป ( ) 13 – 19 ป ( ) 20 – 30 ป ( ) 31 – 60 ป ( ) มากกวา

3. ที่อยูปจจุบัน ( ) ในเขตเทศบาล
( ) นอกเขตเทศบาล โปรดระบุ ตําบล........................
อําเภอ............................... ( ) ตางจังหวัด โปรดระบุ จังหวัด...............................
4. ระดับการศึกษา ( )ต่ํากวาประถมศึกษา
( )ประถมศึกษา
( )มัธยมศึกษา
( )อาชีวศึกษา
( )ปริญญาตรี
( )สูงกวาปริญญาตรี
5. อาชีพปจจุบัน ( )นักเรียน, นักศึกษา ( )คาขาย, ธุรกิจสวนตัว ( )ราชการ, รัฐวิสาหกิจ
( )รับจางทั่วไป ( )เกษตรกร ( ) เกษียณอายุ ( ) แมบาน ( ) วางงาน
( ) อื่นๆ โปรดระบุ....................................
6. รายไดสวนบุคคลตอเดือนในปจจุบันของทาน
( )ยังไมมีรายได
( )ต่ํากวา 5,000 บาท ( )5,001 – 10,000 บาท
( ) 10,001 – 15,000 บาท ( )15,001 – 20,000 บาท( ) มากกวา 20,000 บาท
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ตอนที่ 2 ขอมูลการใชประโยชนในพื้นที่วาง
7. ทานเดินทางมายังพื้นที่นี้ดวยวิธีใด
( )เดินเทา
( )รถจักรยาน
( )รถจักรยานยนต
( )รถยนต
( )รถประจําทาง/รถรับจาง
( )อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………….
8. ระยะเวลาที่ทานใชเดินทางมายังพื้นที่แหงนี้
( )นอยกวา 15 นาที ( ) 15-30 นาที
9. ทานมาบริเวณนี้บอยเพียงใด
( )ทุกวัน
( )1-2 ครั้งตอเดือน

( ) มากกวา 30 นาที

( )3-4 ครั้งตอสัปดาห ( ) 1-2 ครั้งตอสัปดาห
( ) อื่นๆ โปรดระบุ .........................................

10. โดยปกติทานมาทํากิจกรรมในพื้นที่นี้ ในวันใด
( )วันธรรมดา (จันทร-ศุกร)
( )วันหยุดงาน ( )ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด
11. ทานมาชวงเวลาไหน
( )เชา (06.00-09.00 น.)
( )เที่ยง (12.00-13.00 น.)
( )เย็น (16.00-18.00 น.)

( )สาย (09.00-12.00 น.)
( )บาย (13.00-16.00 น.)
( )อื่นๆ โปรดระบุ……………………

12. ทานมาที่บริเวณนี.้ ..................................คน
13. ทานมายังพื้นที่นี้กับใคร
( )มาคนเดียว ( )ครอบครัว

( )เพื่อน

( )อื่นๆ……………

14. เหตุผลที่ทานเลือกมาใชพื้นที่นี้
( )เดินทางสะดวก
( )ใกลที่พัก
( )ใกลที่ทํางาน
( )บรรยากาศดี รมรื่น ปลอดภัย ( )มีกิจกรรมที่ตองการ เชน ที่ออกกําลังกาย
( )อื่นๆ…………………………………………
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15. ทานมาในบริเวณนี้ทานมาทํากิจกรรมประเภทใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) กิจกรรมพักผอนหยอน
( ) กิจกรรมทางสังคม
( ) กิจกรรมจําเปน
ใจ
( ) การเดินไปโรงเรียน/
( ) การพบปะ พูดคุยกับเพื่อนฝูง ญาติมิตร คนรัก
( ) การออกกําลังกาย
ทํางาน
ฯลฯ
( ) การรอรถประจําทาง

( ) การนั่งพักผอน/นั่งเลน

( ) พาบุตรหลาน/คนชรา มาใชพื้นที่

( ) การซื้อของ

( ) อื่นๆ ระบุ…………..

( ) อื่นๆ ระบุ……………………………..

( ) อื่นๆ ระบุ………..
16. ทานใชเวลาอยูในพื้นที่นี้นานเทาไร
( )นอยกวาครึ่งชั่วโมง ( )ครึ่งชั่วโมง – 1 ชั่วโมง
( )3-5 ชั่วโมง
( ) มากกวา 5 ชั่วโมง

( )1-3 ชั่วโมง

ตอนที่ 3 ขอมูลปญหาและขอเสนอในการใชประโยชนในพื้นที่วาง
17. ทานคิดวาการใชประโยชนในพื้นที่นี้ ทานไดรับประโยชนอยางไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) ชวยผอนคลายความตึงเครียด
( ) ไดรับความสนุกสนาน
( ) ไดรับประสบการณและความรู
( ) ไดรูจักผูคนตางๆมากมาย
( ) เสริมสรางสุขภาพอนามัย
( ) ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน
( ) อื่นๆระบุ.....................
18. ปญหาที่ทานพบจากการใชพื้นที่วางแหงนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( )สถานที่ไมไดรับการดูแลและเสื่อมโทรม
( )ปญหาขยะและความสกปรกจากการใชพื้นที่
( )ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่นั่งพักผอน หองสุขา
( )อื่น ๆ ระบุ..................................................
19.ทานอยากใหมีการปรับปรุง/เพิ่มประโยชนดานใดในพื้นที่วา ง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( )ถนน/แสงสวาง/การรักษาความปลอดภัยจากเจาหนาที่
( )สิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่นั่งพักผอน ที่จอดรถ หองสุขา
( )ภูมิทัศนและความสวยงามในพื้นที่และบริเวณโดยรอบ
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( )จัดใหมีกิจกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่วางตลอดทั้งวัน
( ) อืน่ ๆ ระบุ....................................................................
20. ทานคาดหวังใหพื้นที่วางแหงนี้เปนอยางไร
( )มีการพัฒนาใหเปนสวนสุขภาพ มีอุปกรณสําหรับออกกําลังกายที่ครบถวน
( )มีการพัฒนาใหเปนลานเอนกประสงค
( ) มีการแยกใหพื้นที่ใหชัดเจน เชน กิจกรรมที่สงเสริมดานกีฬา กับกิจกรรมดาน
ตลาดนัดชุมชน
( ) อื่นๆระบุ...................................................................................................
ขอเสนอแนะนําเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
จบแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม
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แบบสัมภาษณประกอบการทําวิทยานิพนธเรื่อง “รูปแบบและบทบาทพื้นที่วาง
ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก”
โดย นางสาวพัชรี ออนศรี นิสิตภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ชื่อ................................................................................ตําแหนง............................................
หนวยงาน......................................................................
1. บทบาทหนาที่ของหนวยงานของทานที่เกี่ยวของกับพื้นที่วางในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. ปญหาที่พบในพื้นที่วางในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกในมุมมองของทาน ไดแก
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. ทานมีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่วางในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกอยางไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวพัชรี ออนศรี เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี
วิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าภูมิศาสตร ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะ
เกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อปการศึกษา 2548
และเขาศึกษาตอในหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและ
เมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2549

