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บทคดัยอ่ 
 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลท้ังด้านกายภาพ สังคม และนโยบายการจัดการ  
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีน ามาวิเคราะห์ถึงการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อสะท้อนถึง
สภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน และน ามาสู่การเสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นท่ีให้
สอดรับกับลักษณะการใช้งานในปัจจุบันและรองรับการให้บริการในอนาคต ซึ่งในการศึกษาจะเก็บข้อมูล 
3 ส่วน ได้แก่ การส ารวจภาคสนาม การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม เพื่อน ามาวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ใช้งานกับพื้นท่ีและนโยบายการบริหารจัดการ โดยแสดงผลออกมาในรูปของ
ข้อมูลทางสถิติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการให้บริการและการบริหารจัดการ
ของพื้นท่ี 

ผลจากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าสุสานแต้จ๋ิวเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีด าเนินการบริหาร
จัดการโดยภาคเอกชน มีพื้นท่ีส าหรับรองรับการท ากิจกรรมต่าง ๆ ประกอบกับมีส่ิงอ านวยความสะดวก
ขั้นพื้นฐานท่ีเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานของสวนสาธารณะ ด้านกิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีพบจะเป็น
กิจกรรมนันทนาการ รองลงมาคือการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งกลุ่มผู้ใช้งานมีความหลากหลายท้ังช่วงวัย 
อาชีพ และเขตพักอาศัย มีนโยบายการบริหารจัดการพื้นท่ีท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้ใช้งานได้ดี แต่ยังพบปัญหาและข้อจ ากัดในหลายด้านท่ีควรได้รับการจัดการ อาทิเช่น พื้นท่ีส่วนบริการ 
ท่ีจอดรถ มีไม่เพียงต่อจ านวนผู้ใช้งานควรจัดโซนท่ีจอดรถหรือขยายเวลาเปิด-ประตูทางเข้าฝ่ังสมาคม
แต้จ๋ิว เพื่อให้รถยนต์สามารถไปจอดบริเวณลานจอดรถของทางสมาคมได้ ส่วนบริเวณสนามกีฬาและ
พื้นท่ีพักผ่อนหย่อนใจมีการทับซ้อนกันควรได้รับการจัดระเบียบและแบ่งพื้นท่ีของกิจกรรมให้ชัดเจน 
สนามเด็กเล่นท่ีช ารุดควรได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อความปลอดภัยของเด็ก และพื้นท่ีรกร้างบริเวณ
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ฮวงซุ้ย ซึ่งอาจเป็นท่ีมั่วสุมและเป็นท่ีอยู่ของสัตว์ร้ายควรมีการปรับปรุงให้เป็นพื้นท่ีโล่งและจัดภูมิทัศน์ให้
สวยงามมากยิ่งขึ้น ปัญหาด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ร้านค้า มีการตั้งอยู่แบบกระจัดกระจายควรจัดให้
อยู่ในโซนเดียวกัน ห้องน้ า มีเพียงพอแต่บางจุดควรได้รับการปรับปรุงคุณภาพให้สามารถใช้งานได้ และ
ไฟฟ้าส่องสว่าง ควรได้รับการเพิ่มและซ่อมบ ารุงเพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ซึ่งการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาส่ิงอ านวยความสะดวก และการจัดท าโครงการพัฒนาพื้นท่ีดังกล่าวมาข้างต้นนั้น 
จ าเป็นต้องใช้เงินงบประมาณในการจัดการ โดยอาจจะใช้วิธีการจัดหาผลประโยชน์ท่ีไม่ขัดต่อข้อตกลงใน
การใช้พื้นท่ี ประกอบกับการเปิดรับบริจาคจากกลุ่มผู้ใช้งานและบุคคลท่ัวไป หรือขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐเนื่องจากพื้นท่ีศึกษาเปรียบเสมือนพื้นท่ีบริการของเมืองท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชน
ท่ัวไปสามารถเข้าใช้ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม แนวทางดังกล่าวอาจช่วยลดข้อจ ากัดในด้านงบประมาณท่ี
จะน ามาใช้ในการบริหารจัดการพื้นท่ีในด้านต่าง ๆ ได้ 

 
ค าส าคญั: พื้นท่ีสาธารณะ, การจัดการพื้นท่ี, สุสานแต้จ๋ิว 
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 ABSTRACT 
 

This study investigated the physical, social, and policy’s management 

aspects which are significant factors to be analyzed for service and users’ satisfaction in 

order to indicate the challenges and needs of the users and the direction for managing 

the site with the current use and supporting for future services. In the study, data were 

collected from three instruments: field survey, interview, and questionnaire to investigate 

the relationship between users with the area and management policies. The results are, 

therefore, displayed in the form of quantitative and qualitative statistics. They probably 

reflect in-sight information of services and an area management. 

The results of the study can be concluded that Chaozhou cemetery is a 
public space which is managed by a private sector. Three investigated aspects are 
explained here, respectively. Firstly, physical area includes spaces for activities providing 
basic facilities under public space standard criteria. Secondly, the area, in social aspect, 
provides most activities which tend to be a recreational activity and relaxation. There are 
various group of users from different ages, occupations and residential areas to utilize 
this public space.  Lastly, the management policy is successfully able to meet the needs 
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of the users. In contrast, there are some challenges and limitations which should be 
solved such as physical areas and facilities. To begin with, a number of service areas-
parking areas which are not sufficient to the number of users. Therefore, a car park 
zoning policy could be applied or closing gate’s time at Chaozhou Association might be 
extended which the cars may park at the parking lot of the Chaozhou association. 
Additionally, the stadium and leisure areas are somewhat overlapped, and they should 
be organized and clearly located the area by their activities. Apart from that, the 
damaged playground should be repaired for the safety of the children. Finally, the 
wasteland area around the cemetery, which may be a place for assembling for unlawful 
purposes and for fierce animals, should be improved to possibly be open space and 
beautiful landscape. Last but not least, there are some challenges for facilities provided 
in the area since the area are rather scattered with convenience stores; they might be 
located in the same zone. Also, rest rooms are quite adequate; however, they in some 
areas could be improved to be functional. Moreover, the park’s lighting spots can be 
increased, and maintenance should be improved for the convenience and safety of 
users. Consequently, the challenges of development of physical areas and facilities, 
which are mentioned above, require some management budgets in order to run them 
efficiently. The budgets may be from any sources which are not against the agreement 
for the area conditional use between the Chaozhou association and Tio Chew running 
community. Additionally, there might be donations from the users and the general 
public or possibly obtain some support from the government agency because the 
studied area seems to be a service area of the city that allows the public to enter 
without any fee. This approach may help reduce the limitation of the budget for 
managing the area. 

 
Keywords: Space management, Public Space, Teochew 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไม่ได้หากขาดการสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือจาก
บุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตพร ห้าวเจริญ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ท่ีได้ให้ความกรุณาอย่างสูงในการให้ความช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษา ให้ความรู้ในการท างานวิจัย 
ตลอดจนตรวจทานส่ิงท่ีบกพร่องต่าง ๆ อย่างดีมาโดยตลอด รวมถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. มานัส  
ศรีวณิช ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาธิดา สุกลรัตนกุลชัย และ อาจารย์ 
ดร. วิทยา ดวงธิมา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นเชิงวิชาการ พร้อม
ท้ังให้ความกรุณาตรวจสอบแก้ไข้ปรับปรุงข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์แก่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นอย่าง
ยิ่ง ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในความกรุณาท่ีทุกท่านสละเวลามาเป็นกรรมการสอบ และกราบพระคุณ
อย่างสูงมา ณ ท่ีนี้ 

ขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีให้ความรู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และให้การอบรมส่ังสอน  
ตลอดระเวลาในการศึกษา นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณทวีสิทธิ์ ทีรฆวงศ์ คุณสมชาย ธิติสิริเวช 
และ คุณอิทธิพล พัฒนพิเชียร ซึ่งเป็นผู้ให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลความรู้ในทุกด้านของพื้นท่ีศึกษา 
พร้อมท้ังขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านในพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวท่ีได้ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งท าให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณครอบครัว ท่ีค่อยสนับสนุนและให้ก าลังใจในการท างาน ขอบคุณ 
พี่พงษ์ ท่ีช่วยเหลือให้ค าปรึกษาในการแปลภาษาและให้ก าลังใจในการเรียนการท างานวิจัยในครั้งนี้  
ขอบคุณปังปอนด์ ท่ีค่อยช่วยเหลือสนับในทุกด้านท่ีเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ต้ัง แต่เริ่มต้นจนจบ 
ขอบคุณพี่โตโน่ ท่ีค่อยให้ค าปรึกษาในทุกด้านรวมท้ังช่วยหาพื้นท่ีศึกษาในท างานวิจัยฉบับนี้ ขอบคุณ 
พี่ก้อยท่ีช่วยเหลือด้านการออกแบบ ให้ข้อคิดและค าแนะน าท่ีดีในการท าวิจัย ขอบคุณพี่เหมียวท่ีค่อย
ให้ค าแนะน าปรึกษาและให้ก าลังใจเสมอ รวมถึงพี่กิ๊ก และพี่ ๆ ส่วนผังเมือรวมส่วนท่ี 3 ทุกคนท่ีค่อย
สนับสนุนและเป็นก าลังใจให้เสมอมา ตลอดจนเพื่อนท่านอื่น ๆ ท่ีมิได้กล่าวมา ณ ท่ีนี้ด้วย 
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บทที ่1 
บทน ำ 

  

1.1. ทีม่ำและควำมส ำคญั  

 
เมืองหรือชุมชนเป็นพื้นที่ส ำหรับตั้งถิ่นฐำนเพื่อกำรอยู่อำศัยและด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ  

แต่เมืองกับชนบทมีควำมเจริญที่แตกต่ำงกันในหลำยด้ำน อำทิเช่น  ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม  
ด้ำนสิ่งแวดลอ้ม เป็นต้น ซึ่งเมืองมีกำรแนวในโน้มในกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกจิสูง มีสังคมหลำกหลำย
รูปแบบ สิ่งแวดล้อมภำยในเมืองประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้ำงเป็นหลัก ประกอบกับเมืองมีพื้นที่ทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติที่ค่อนข้ำงน้อยเมื่อเทียบกับอำคำรและปลูกสร้ำงอื่น ๆ ในเมือง ซึ่งตรงกันข้ำมกับ
พื้นที่ชนบททุกประกำรด้วยกำรที่เมืองมีสภำพทำงเศรษฐกิจที่ดีกว่ำชนบท คนจำกชนบทจึงย้ำยเข้ำมำหำ
งำนท ำงำนในเขตเมืองเพื่อแสวงหำคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น กำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วโดยไม่ได้มีกำรวำงแผน
เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของเมืองนั้น ส่งผลให้พื้นที่โล่งถูกปรับเปลี่ยนให้กลำยเป็นอำคำรสิ่งปลูกสร้ำง 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของคนในเมือง เมืองจึงกลำยเปน็พื้นที่แออดัเตม็ไปดว้ยมลพิษและของเสียที่
เกิดจำกกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันของคนเมือง คุณภำพชีวิตในด้ำนเศรษฐกิจรำยได้อำจดีขึ้น แต่สภำพ
ร่ำงกำยและจิตใจของคนในเมืองอำจจะลดน้อยลง (นพนันทน์ อินสุข, 2554) ดังนั้น เมืองจงึจ ำเป็นต้องมี
พื้นที่โล่งหรือพื้นที่สำธำรณะเพื่อรองรับกำรให้บริกำรแก่คนในเมือง พื้นที่สำธำรณะถือเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่ส ำคัญของเมือง เกิดขึ้นจำกควำมต้องกำรในกำรใช้พื้นที่เพื่อท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ของคนในเมือง 
(ศุภชัย ชัยจันทร์ และณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, 2559) ทั้งช่วยลดควำมหยำบกระด้ำงของพื้นที่เมือง 
และช่วยสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงสิ่งปลูกสร้ำงและพื้นที่สีเขียว 

กรุงเทพมหำนครเป็นเมืองขนำดใหญ่และมีประชำกรอำศัยอยู่ภำยในพื้นที่เป็นจ ำนวนมำก 
ดังนั้น พื้นที่ภำยในเมืองจึงต้องมีพื้นที่สำธำรณะที่เป็นที่เปิดโล่งให้ประชำชนสำมำรถเข้ำไปใช้บริกำรใน
กำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ได้ตำมควำมต้องกำร เพื่อเป็นกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน และรองรับ
กำรให้บริกำรที่หลำกหลำยแก่คนในเมือง พื้นที่สำธำรณะอำจมีกำรใช้งำนในหลำยระดับ ได้แก่ ระดับ
ชุมชน ระดับย่ำน ระดับเมือง ระดับจังหวัด หรือระดับภำค ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือเจตนำรมณ์ของผู้
ให้บริกำร สุสำนแต้จิ๋วเป็นหนึ่งในพื้นที่สำธำรณะระดับชุมชนที่เปิดให้บริกำรแก่บุคคลภำยนอกได้เข้ำมำ
ท ำกิจกรรมกำรนันทนำกำร และพักผ่อนหย่อนใจ ภำยในพื้นที่ได้โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น 
สุสำนแต้จิว๋มีพื้นที่โดยรวม 84 ไร่ ตั้งอยู่ในแขวงทุ่งวัดดอน เขตสำธร กรุงเทพมหำนคร สุสำนแต้จิ๋วตั้งอยู่
บนพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธ์ิที่ดินของสมำคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ ในควำมดูแลของหน่วยงำน
ภำคเอกชน และมีกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่สุสำนแต้จิ๋วโดยสมำคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมนัก
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ว่ิงแต้จิ๋วสำทร สุสำนแต้จิ๋วหรือคนในพื้นที่อำจจะเรียกว่ำป่ำช้ำวัดดอนเนื่องจำกตั้งอยู่ในละแวกเดียวกับ
ป่ำช้ำวัดดอน ในอดีตสุสำนแต้จิ๋วถูกใช้เป็นพื้นที่ส ำหรับกำรฝั่งศพหรือใช้ตั้งฮวงซุ้ยตำมประเพณีของคน
จีน จะเปิดให้บุคคลภำยนอกเข้ำมำภำยในพื้นที่ได้ในช่วงเทศกำลเช็งเม้งเท่ำนั้น จึงท ำให้พื้นที่บริเวณนั้น
รกร้ำงเสื่อมโทรมและเป็นพื้นที่เสี่ยงในกำรเกิดเหตุอำชญำกรรม ซึ่งมีกำรใช้ประโยชน์พื้นที่อย่ำงไม่เต็ม
ศักยภำพ พื้นที่สำธำรณะสุสำนแต้จิ๋วเกิดจำกควำมไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้งำนพื้นที่สำธำรณะของ
คนในชุมชน ภำยหลังใน พ.ศ. 2539 พื้นที่บริเวณภำยในสุสำนแต้จิ๋วถูกพัฒนำให้กลำยเป็นลำนสุขภำพ 
และมีบุคคลภำยนอกเข้ำมำใช้งำนในพื้นที่เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงมีฮวงซุ้ยเดิมตั้งอยู่ภำยใน
พื้นที่ แต่กำรใช้งำนในพื้นที่สุสำนแต้จิ๋วถูกแยกออกจำกกันอย่ำงชัดเจนระหว่ำงพื้นที่ตั้งฮวงซุ้ยเดิมกับ
พื้นที่โล่งส ำหรับท ำกิจกรรม สุสำนแต้จิ๋วมีกลุ่มผู้ใช้งำนที่หลำกหลำยกลุ่ม  โดยเฉพำะกลุ่มคนวัยท ำงำน
จะเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่เข้ำมำท ำกิจกรรมกำรนันทนำกำรและกำรพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่ รองลงมำก็
จะเป็นกลุ่มผู้สูงอำยุที่เข้ำมำท ำกิจกรรม เช่น เล่นหมำกฮอด ร ำไทเก๊ก ร้องเพลง และนั่งกินน้ ำชำพูดคุย
สนทนำกับกลุ่มเพื่อนคนจีนหรือคนไทยตำมซุ้มต่ำง ๆ กำรท ำกิจกรรมในพื้นที่ของคนไทยและคนจีน
แสดงให้เห็นถึงควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม แม้ว่ำพื้นที่สุสำนจะมีข้อจ ำกัดในหลำยดำ้น อำทิเช่น กำร
เข้ำถึงพื้นที่ที่ไม่สะดวกและไม่สำมำรถเช่ือมต่อกับพื้นที่อื่น ๆ ได้โดยง่ำย ประกอบกับพื้นที่บริเวณ
ดังกล่ำวเป็นกรรมสิทธ์ที่ดินและกำรจัดกำรของภำคเอกชน ส่งผลให้งบประมำณที่น ำมำใช้ในกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำบ ำรุง ซ่อมแซม รักษำ กำรท ำควำมสะอำด และกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยใน
พื้นที่  อำจจะไม่ได้รับกำรสนับสนุนเหมือนกับพื้นสำธำรณะอื่น ๆ ที่อยู่ในควำมดูแลของภำครัฐ 
นอกจำกนี้ยังพบว่ำสุสำนแต้จิ๋วยังเป็นพื้นที่สำธำรณะที่ต่ำงจำกสวนสำธำรณะแห่งอื่น ๆ เพรำะเป็นพื้นที่
สุสำนเพียงแห่งเดียวในกรุงเทพมหำนครที่ถูกปรับให้มีกำรใช้งำนเพื่อกำรท ำกิจกรรมนันทนำกำร กำร
พักผ่อนหย่อนใจ และกำรตั้งฮวงซุ้ย ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน 

ด้วยเหตุดังกล่ำวข้ำงต้นจึงท ำให้พื้นที่สุสำนแต้จิ๋วมีควำมน่ำสนใจในกำรศึกษำ เนื่องจำก
เป็นพื้นที่ของเอกชนที่ถูกพัฒนำมำจำกสุสำนเก่ำ แต่กลับพบว่ำพื้นที่สำธำรณะสุสำนแต้จิ๋วมีผู้เข้ำใช้งำน
เป็นจ ำนวนมำก แม้ว่ำพื้นที่ดังกล่ำวยังไม่มีควำมพร้อมมำกนักเมื่อเทียบกับพื้นที่สำธำรณะอื่น ๆ ดังนั้น
จึงต้องศึกษำถึงประวัติควำมเป็นมำและนโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของพื้นที่เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจถึง
กำรพัฒนำพื้นที่จำกกำรเป็นพื้นที่สุสำนมำสู่กำรเป็นพื้นที่สำธำรณะที่มีกำรใช้งำนของบุคคลทั่วไป 
กำรศึกษำสภำพปัญหำในปัจจุบันของพื้นที่ และน ำมำสู่กำรเสนอแนะแนวทำงในกำรจัดกำรและวำง
แผนกำรพัฒนำเพื่อส่งเสริมให้พื้นที่สุสำนแต้จิ๋วมีศักยภำพและเหมำะสมต่อกำรใช้งำนต่อไปในอนำคต 
ทั้งนีค้ำดว่ำผลที่ได้จำกกำรศึกษำจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำพื้นที่ และสำมำรถน ำพื้นที่ตัวอย่ำง
นี้ไปเป็นกรณีศึกษำเพื่อน ำไปปรับใช้ในกำรพัฒนำหรือปรับปรุงพื้นที่อื่น ๆ ที่มีลักษณะทำงกำยภำพหรือ
กำรใช้งำนที่คล้ำยคลึงกัน 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1.2.1 เพื่อศึกษำสภำพแวดลอ้มของพื้นทีส่ำธำรณะสุสำนแตจ้ิว๋ 
1.2.2 เพื่อศึกษำพฤติกรรม กิจกรรมกำรใช้งำน และสภำพปัญหำของพื้นที่ควำมต้องของ

กลุ่มผู้ใช้งำน 
1.2.3 เสนอแนะแนวทำงกำรจดักำรและวำงแผนพัฒนำสสุำนแตจ้ิ๋ว 
 

1.3 ขอบเขตกำรวิจัย 

 
1.3.1 ขอบเขตเชงิพื้นที ่

พื้นที่ศึกษำ สุสำนแต้จิ๋วตั้งอยู่ติดกับสมำคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่บริเวณ
ซอยวัดปรก 1 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอนเขตสำทร กรุงเทพมหำนคร ปัจจุบันมีเนื้อที่ 84 ไร่ ซึ่งอยู่ใน
ควำมดูแลของสมำคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และมีอำณำเขตกำรปกครอง ดังนี้ 

ทิศเหนือ  จดกับ ซอยโรงน้ ำแข็ง 5 และกุโบ 
ทิศตะวันออก จดกับ ชุมชนกุศลทอง และโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมศึกษำ 
ทิศใต้ จดกับ ซอยวัดปรก 1 ซอยเย็นจิต 7 และซอยจันทร์ 18/7 แยก 28 
ทิศตะวันตก จดกับ ซอยโรงน้ ำแข็ง 5 และซอยวัดปรก 
 

1.4 วิธีด ำเนนิกำรวิจัย 
 

1. ศึกษำถงึลักษณะทำงกำยภำพของสสุำนแตจ้ิ๋ว โดยวิธีกำรส ำรวจภำคสนำม 
2. ศึกษำแนวคิดทฤษฎีจำกเอกสำรหนังสือและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ำมำเป็นหลักใน

กำรวิเครำะห์ถึงกำรใช้ประโยชน์จำกพื้นที่สุสำนแต้จิ๋ว เช่น กำรศึกษำแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นที่
สำธำรณะ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อกำรใช้พื้นที่สำธำรณะ รวมทั้งแนวคิดกำร
บริหำรจัดกำรพื้นที่ เป็นต้น 

3. เก็บข้อมูลจำกกำรลงพื้นที่ภำคสนำม ลงพื้นที่ส ำหรับเก็บข้อมูลเพื่อศึกษำด้ำนกำยภำพ
ของพื้นที่ กำรเก็บข้อมูลด้วยกำรสัมภำษณ์และแจกแบบสอบถำม ประกอบกับกำรสังเกตกำรณ์  

4. กำรรวบรวมข้อมูลและประมวลผล รวบรวมข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำเอกสำรและกำรลง
พื้นที่เพื่อสังเกตพฤติกรรมและกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรพื้นที่ เพื่อน ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์พร้อมทั้งน ำ
แนวคิดทฤษฎีที่ได้จำกกำรศึกษำมำอ้ำงอิงสนับสนุนกำรวิจัย 
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 5 สรุปผลกำรวิจัย และจัดท ำข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรจัดกำรพื้นที่เพื่อให้เกิดกำรใช้งำน
ที่สอดรับกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 
 
1.5 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1. สำมำรถอธิบำยถึงลักษณะของพื้นที่ กำรเข้ำถึง และกำรแบ่งประเภทกำรใช้งำนภำยใน
สำธำรณะสุสำนแต้จิ๋ว 

2. ท ำให้ทรำบถึงสภำพปัญหำในปัจจุบันและควำมต้องกำรในกำรใช้งำนพื้นที่สำธำรณะ
สุสำนแต้จิ๋ว ผลที่ได้จำกกำรศึกษำจะสำมำรถจัดท ำเป็นข้อเสนอแนะแนวทำงกำรจัดกำรและวำงแผน
พัฒนำพื้นที่สำธำรณะให้มีศักยภำพรองรับกำรให้บริกำรแก่คนในชุมชน  

3. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถน ำผลที่ได้จำกกำรศึกษำส่วนใดส่วนหนึ่งของงำนวิจัยใช้
ประกอบเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำพื้นที่สุสำนแตจ้ิว๋ หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ำยกันเพื่อให้
เกิดกำรพัฒนำหรือปรับใช้พื้นที่ให้มีกำรใช้งำนอย่ำงเต็มศักยภำพมำกยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชำชนที่อำศัยอยู่ในเมืองอย่ำงสูงสุด 
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แผนที่ 1.1 แสดงขอบเขตพืน้ทีศ่กึษา 

สัญลักษณ ์

 

 

 

ถนน 

เขตสุสานแต้จ๋ิว 

น้้า 

อาคาร 

ทา
งพ

ิเศ
ษศ

รีร
ชั 

ถน
นเ

จร
ิญร

าษ
ฎร

 ์

ภาพที่ 1.1 แสดงขอนเขตพื้นท่ีศึกษา. โดยผู้วิจัย, 2560. 
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บทที ่2 
แนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
วิทยานิพนธ์ เรื่องการจัดการพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง : กรณีศึกษาสุสานแต้จิ๋ว 

กรุงเทพมหานคร เป็นการท าวิจัยเพื่อศึกษาสภาพพื้นท่ีและพฤติกรรมการใช้งานของผู้ท่ีเข้าบริการ
จากพื้นท่ี ผลท่ีได้จากการศึกษาในเบื้องต้นเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานใน
ปัจจุบัน และน าผลท่ีได้จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการพัฒนาพื้นท่ีให้
สอดคล้องกับสภาพพื้นในปัจจุบันและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานในพื้นท่ีสาธารณะสุสาน
แต้จ๋ิวในอนาคต ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องท าการศึกษาหลักการ ค านิยาม ข้อมูลท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ี
สาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจในถึงลักษณะท่ีดีของพื้นท่ีสาธารณะและศักยภาพการให้บริการของ
พื้นท่ีสาธารณะฯ โดยการทบทวนเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยนั้นจะประกอบไปด้วย  

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพื้นท่ีสาธารณะ 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสวนสาธารณะ 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะ 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
2.7 องค์ประกอบของสุสาน 
2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคดิเกี่ยวกบัพืน้ทีส่าธารณะ 
 

2.1.1 ความหมายของพืน้ทีส่าธารณะ 
ค าว่า “พื้นท่ี” หมายถึง ขนาดของผิวพื้น เช่น หาพื้นท่ี, อาณาบริเวณ เช่น ตรวจ

พื้นท่ี, ลักษณะของพื้นดิน เช่น พื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม "พื้นท่ี" คือ พื้น และ ค าว่า “สาธารณะ” หมายถึง 
เพื่อประชาชนท่ัวไป เช่น สวนสาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะ บ่อน้ าสาธารณะ, ท่ัวไป เช่น ถนนนี้ไม่ใช่
ถนนสาธารณะ อย่าแต่งตัวประเจิดประเจ้อในท่ีสาธารณะ (พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน, 2554) 
เมื่อน าค าท้ังสองค าข้างต้นมาร่วมกันจะท าให้เกิดค าว่า พื้นท่ีสาธารณะ สามารถแปลได้ว่า พื้นท่ีท่ีมี
ลักษณะเป็นกายภาพมีอาณาเขตบริเวณและได้จัดให้ไว้เพื่อประชาชนท่ัวไป 
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Habermas (1989, p. 231) ได้ให้ความหมายว่า พื้นท่ีสาธารณะเป็นพื้นท่ีของ
ชีวิตทางสังคมท่ีเปิดกว้างให้แก่ทุกคน เพื่อเข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาธารณะ นั้นแสดง
ให้เห็นว่าฮาเบอร์มาสมองพื้นท่ีสาธารณะเป็นพื้นท่ีท่ีใช้ส าหรับแสดงสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ
งานสาธารณะหรือการบริหารงานของภาครัฐ  ซึ่งตรงข้ามกับ ศุภชัย ชัยจันทร์ , และณรงพน  
ไล่ประกอบทรัพย์ (2559) ท่ีมองพื้นท่ีสาธารณะเป็นพื้นท่ีใช้ประโยชน์ทางกายภาพ กล่าวคือ พื้นท่ี
สาธารณะและพื้นท่ีส่วนตัวนั้นเป็นเหมือนองค์ประกอบซึ่งกันและกันท่ีอยู่ภายในเมืองในฐานะพื้นท่ี
ทางกายภาพของเมืองซึ่งปรากฏอยู่ในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น ถนน ตลาด ลานพลาซ่า ลานเมือง 
สวนสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งแต่ละพื้นท่ีมีลักษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกัน โดยท่ัวไปแล้วพื้นท่ี
สาธารณะจะถูกใช้เพื่อท าหน้าท่ีเช่ือมระหว่างกลุ่มอาคารและกิจกรรมต่าง ๆ ในเมืองเข้าด้วยกัน  

ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ (2551) กล่าวว่า พื้นท่ีว่างสาธารณะสามารถพบเห็นได้ท่ัวไป
ในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะทางดินริมทางซึ่งถือว่าเป็นพื้นท่ีท่ีรองรับชีวิตของคนในเมืองท่ีดีท่ีสุด พื้นท่ี
ว่างสาธารณะท่ีประสบความส าเร็จนั้นถูกนิยามไว้ 2 แนวทางหลัก ๆ ได้แก่ 1) มักเป็นท่ีจดจ า ผูกพัน 
และประทับใจของผู้ใช้ หรือเป็นพื้นท่ีประเภทอเนกประสงค์ สามารถพบเห็นกลุ่มคนต่าง ๆ ท ากิจกรรม
ท่ีหลากหลาย ในเวลาท่ีแตกต่างกันเสมอ 2) เป็นพื้นท่ีทางสังคมท่ีแท้ของชุมชนและเมือง 

ท้ังนี้สามารถสรุปได้ว่า พื้นท่ีสาธารณะคือท่ีว่างท่ีมีการใช้ประโยชน์ทางกายภาพ
ในลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น ทางเดินเท้า ตลาด ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ลาน
พล่าซ่า สวนสาธารณะ และสถานท่ีอื่น ๆ ในแต่ละพื้นท่ีมีบทบาทให้ในการให้บริการท่ีแตกต่างกัน 
โดยพื้นท่ีสาธารณะอาจไม่ใช่พื้นท่ีท่ีเป็นรัฐเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจจะมีพื้นท่ีสาธารณะท่ีเอกชนเป็นเจ้า
และสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิดการใช้งานร่วมกัน พื้นท่ีสาธารณะถือว่าเป็นพื้นท่ีท่ีรองรับการท ากิจกรรม
ของคนในเมืองได้ดีท่ีสุด โดยพื้นท่ีท่ีจะประสบความส าเร็จในการเข้าใช้นั้นต้องเป็นพื้นท่ีท่ีได้รับการ
จดจ า ผู้ใช้งานประทับใจ มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และเป็นพื้นท่ีเพื่อสังคมอย่างแท้จริง  

 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสวนสาธารณะ 
 

2.2.1 ววิฒันาการของสวนสาธารณะ  
แนวคิดเรื่องการจัดสร้างสวนสาธารณะอาจมีมาต้ังแต่สมัยโบราณ ซึ่งเกิดจาด

ความต้องการบางอย่างของคนในยุคนั้น และได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ยุคตามสมัย (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2548, น. 3-12) 

ยุคของการคิดถึงชนบท ประวัติความเป็นมาของสวนสาธารณะมี จุดก าเนิดใน
ประเทศอังกฤษในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในช่วงประมาณปลายศตวรรษท่ี 18 กรุงลอนดอน
ในช่วงนั้นมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้คนจากพื้นท่ีอื่น ๆ อพยพเข้ามาในเมือง
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เพื่อท างานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมากจนความเป็นอยู่ในเมืองเกิดความแอ อัด  
มีความเครียดจากการท างานกับเครื่องจักรท่ีเร่งรีบ และการขาดแคลนสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ี
เพียงพอต่อประชากรท่ีอาศัยอยู่ภายในเมือง ท าให้สภาพจิตใจของคนเหล่านี้หดหู่และร่างกายทรุด
โทรม ในท่ีสุดคนเหล่านี้ก็ได้มีการเคล่ือนไหวขอให้เปิดสวนของพระราชวังเพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้เข้าไป
ใช้พื้นท่ีในการพักผ่อน ซึ่งเป็นผลส าเร็จเนื่องจากทางส านักพระราชวังอังกฤษได้ยินยอมเปิดสวนบาง
แห่งให้สาธารณะชนเข้าใช้พื้นท่ีได้ โดยต่อมาจึงได้มีการจัดหาท่ีดินเพื่อท าเป็นสวนสาธารณะ
โดยเฉพาะ 

ยุควิถีสังคมแบบเมือง เทคโนโลยี สวนสาธารณะมีการพัฒนาต่อไปพร้อม ๆ  
กับการเปล่ียนแปลงของเมือง การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ เทคโนโลยี เช่นเดียวกับงาน
สถาปัตยกรรม ดนตรี ศิลปะ และอื่น ๆ ยุคสมัยชีวิตแบบชนช้ันมักช่ืนชมความสุนทรีในศิลปะและ
ธรรมชาติท่ีละเอียดอ่อน นิยมความหรูหรามีระเบียบแบบราชส านักและพัฒนาทางวิศวกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ สวนสาธารณะในยุดนี้เน้นการพักผ่อน เช่น มีสนามเด็กเล่น สนาม
กีฬา กิจกรรมสังคม และถือสวนสาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของระบบชีวิตของเมือง การใช้สวนสาธารณะ
เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตแบบเมืองท่ีนอกจากจะใช้พักผ่อนแบบสบาย ๆ แล้วยังเป็นสถานท่ีท่ีคน
จะออกมาอยู่ ท่ามกลางชาวเมือง และอาจใช้เพื่อความสนุกสนานร่วมกันระหว่างมิตรสหาย 
สวนสาธารณะอาจแทรกอยู่กับพื้นท่ีเปิดโล่งของเมือง อาจเป็นแนวเดียวกับทางสัญจรเช่ือมต่อสถานท่ี
ส าคัญและพื้นท่ีพักผ่อนแห่งอื่น ๆ ของเมือง และมองว่าสวนสาธารณะควรได้รับการวางแผนเป็น
ระบบรวมของเมืองเช่นเดียวกับการวางแผนเมืองในเรื่องอื่น ๆ สวนสาธารณะยุคนี้อาจไม่เลียนแบบ
ธรรมชาติเสมอไป แต่เน้นความสะดวกในการใช้พื้นท่ีและการดูแลรักษาความสวยงามอยู่ท่ีความ
เรียบร้อยและความสมบูรณ์ของบริเวณ 

ยุคนโยบายสังคม การจัดท าสวนสาธารณะท้ังหลายท่ีกล่าวมาล้วนจัดท าขึ้นเพื่อ
ความผ่อนคลายความเครียด การเปล่ียนอิริยาบถจากชีวิตประจ าวันของคนเมือง และเพื่อฟื้นพลังให้
กลับคืนมา ถัดจากยุคปรับปรุงเมืองทางกายภาพท่ีกล่าวมาก่อนหน้านี้สวนในรุนหลัง ๆ ยังอาจมี
นโยบายอื่น ๆ ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องไปอีก เช่น การแก้ปัญหาสังคม การแก้ปัญหาของเมือง  
การส่งเสริมกีฬา การปลูกวิญญาณด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น นโยบายพัฒนาชีวิตและสังคม
เหล่านี้เข้ามาเป็นโจทย์ในออกแบบสวนสาธารณะในยุคถัดมาด้วย ส าหรับในกรุงเทพมหานครอาจมอง
การเปล่ียนแปลงนี้ได้จากช่วงท่ีมีการรณรงค์การออกก าลังเพื่อสุขภาพเมื่อประมาณ พ.ศ.  2530  
จะเห็นได้ว่าการใช้สวนลุมพินีมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้สอยไป จากการใช้เชิงพักผ่อนแบบผ่อน
คลายมาเป็นการใช้งานในเชิงออกก าลังกายในช่วงเช้าและเย็นซึ่งท าให้สวนลุมพินีมีการใช้งานคึกคัก
กว่ายุคก่อนหน้านั้น และกลุ่มผู้ใช้สอยเปล่ียนจากกลุ่มหนุ่มสาวมาเป็นกลุ่มวัยท างาน กลุ่มผู้สูงอายุ 
และเด็ก ซึ่งการเปล่ียนแปลงนี้เกิดจากการรณรงค์สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมขึ้น 
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ยุคร่วมสมัย ในค.ศ. 1980 สวนสาธารณะหลายแห่งได้กลับมานิยมรูปแบบเชิง
ศิลปะของสวนสาธารณะอีกครั้ง ซึ่งคล้ายกับยุคสมัยของการเลียนแบบยุคชนบท แตกต่างกันตรงยุค
เลียนแบบชนบทนั้นเป็นศิลปะในแนวโรแมนติกและแนวประทับใจ แต่ศิลปะในยุคร่วมสมัยจะเป็น
ศิลปะเชิงการแสดงออกการส่ือเนื้อหา การบอกเล่าความรู้สึก ให้เกิดความสะเทือนใจในจิตวิญญาณใน
ลักษณะของศิลปะแนวพอพอาร์ต ดูรูปแบบจะใช้เส้น สี รูปทรงแบบตัดกันค่อนข้างจริงจังชัดเจน  

สวนสาธารณะในประเทศไทย 
สวนสาธารณะแห่งที่สองของกรุงเทพฯ คือ สวนธนบุรีรมย์ตั้งอยู่ทางฝั่งธนบุรี  

เมื่อ พ.ศ. 2511 หลังจากนั้นก็มีสวนสาธารณะท่ีมีการวางผังเพื่อพัฒนาเป็นพื้นท่ีสวนสาธารณะอย่าง
แท้จริง ได้แก่ สวนจตุจักร มีขนาดพื้นท่ี 190 ไร่ เปิดให้บริการเมื่อปลายปี 2521 และหลังจากนั้นก็
เริ่มมีโครงการสวนสาธารณะเกิดขึ้นอีกเป็นจ านวนมาก นับต้ังแต่ปี 2540 เป็นต้นมาสวนสาธารณะ
ก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นกว่ายุคก่อน ๆ   

จากการศึกษาเรื่องวิวัฒนาการของสวนสาธารณะสามารถสรุปได้ว่าสวนสาธารณะ
ในต่างประเทศมีต้นก าเนินมาจากความแออัดของเมือง สืบเนื่องมาจากพื้นท่ีมีประชากรย้ายเข้ามา
อาศัยอยู่เป็นจ านวนมากเมืองจึงเกิดความแออัดประกอบกับการท างานซึ่งส่งผลให้เกิดความเครียด
ดังนั้น ผู้คนท่ีอาศัยอยู่ภายในเมืองจึงต้องการพื้นท่ีส าหรับพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้ดี
ขึ้น ในภายหลังผู้คนมากมายต่างให้ความสนใจและนิยมใช้สวนสาธารณะในการท ากิจกรรมการออก
ก าลังกายและการพักผ่อนมากขึ้น และในปัจจุบันสวนสาธารณะก็ได้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการวาง
แผนการพัฒนาเมือง ซึ่งในต่างประเทศก็ได้ให้ความส าคัญต่อการสร้างหรือจัดท าพื้นท่ีสวนสาธารณะขึ้น
รวมท้ังมีกฎหมายหรือมีเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้ในการก าหนดการจัดท าสวนสารธารณะในเมืองและชุมชน
ต่าง ๆ และประเทศไทยในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาพื้นท่ีว่างให้กลายเป็นสวนสาธารณะเป็นจ านวนมาก 

2.2.2 ความหมายของสวนสาธารณะ 
ค าว่า “สวน” หมายถึง บริเวณท่ีปลูกต้นไม้ไว้จ านวนมาก ซึ่งกั้นเป็นขอบเขตไว้

เป็นค ากล่าวท่ัว ๆ ไป ถ้าต้องการกล่าวเป็นสวนชนิดใดก็ให้มีค าอื่นประกอบหลัง บอกให้ทราบ
โดยเฉพาะ เช่น สวนครัว สวนดอกไม้ สวนสาธารณะโดยปริยาย จึงท าให้หมายถึง เพื่อประชาชน
ท่ัวไป เมื่อรวมค าว่าสวนสาธารณะเข้าด้วยกันแล้วท าให้มีความหมายรวมว่า สวนเพื่อประชาชน 
(พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน, 2525, น. 780-799) หลังจากปี พ.ศ. 2525 ได้มีการให้ความหมาย
ของค าว่า “สวน” หมายถึง บริเวณท่ีปลูกต้องไม้เป็นจ านวนมาก เช่น สวนทุเรียน สวนยาง สวน
กุหลาบ สวนผัก โดยปริยาย หมายถึงสถานท่ีซึ่งมีลักษณะเช่นนั้นในบางกรณี เช่น สวนสัตว์ สวนงู 
(พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน, 2554) เมื่อน าค าว่า สวน และ สาธารณะ มารวมกันค าท่ีได้คือ 
สวนสาธารณะ ความหมาย บริเวณท่ีมีการปลูกต้นไม้ซึ่งจัดให้ไว้เพื่อประชาชนท่ัวไปหรือสวนเพื่อ
ประชาชน 
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เดชา บุญค้ า (2544) ได้ให้ความหมายของค าว่า คือ สวนสาธารณะ (Public 
Park) เป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดินรูปแบบหนึ่งของเมืองท่ีนอกเหนือจากการอยู่อาศัย มีลักษณะท่ีเป็น
พื้นท่ีทางกายภาพท่ีมีความส าคัญอย่างมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในเมือง  สวนสาธารณะอาจ
เป็นบริเวณท่ีเว้นว่างในชุมชนหรือพื้นท่ีโล่ง ท่ีมีการออกแบบและจัดภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม 
ประกอบด้วยสนาม ลาน หรือแปลงไม้ดอกเพื่อให้เป็นพื้นท่ีนันทนาการ การพักผ่อน คลายความ
เมื่อยล้า เป็นสถานท่ีพบปะพูดคุยสนทนาอย่างเงียบ ๆ ใช้เดินเท่ียวเล่น และเป็นท่ีเพิ่มความสดช่ืน
สร้างสรรค์ความคิดของคนในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามท่ีส านักงานมาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 
(2546, น. 2) ได้นิยามไว้ นอกจากนี้ วัชรี น้อยพิทักษ์ (2536, น. 24) อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ 
(2548, น. 47) และ พงษ์ไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์ (2528, น. 4) ท่ีมีความเห็นท่ีสอดคล้องกันและได้ให้
ความหมายเพิ่มเติมว่า สวนสาธารณะ หมายถึง สถานท่ีท่ีจัดขึ้นโดยรัฐ มีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
เพื่อให้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชนท่ัวไป โดยไม่มีการเก็บค่าบริการใด ๆ ท้ังส้ิน  
ภายในสวนยังมีการจัดแต่งบริเวณไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วย สนามหญ้า สระน้ า ต้นไม้ ท้ัง
ประเภทไม้ดอกไม้ประดับ อาคาร และท่ีนั่ง พร้อมท้ังส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการในพื้นท่ี 

  สวนสาธารณะไม่เพียงแต่เป็นสถานท่ีส าหรับท ากิจกรรมนันทนาการและการ
พักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานท่ีท่ีช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างส่ิงก่อสร้างและส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติ โดยสถานท่ีเหล่านี้อาจจะเป็นสวนสาธารณะ วนอุทยาน สวนสัตว์ สนามกีฬา บริเวณถนน
ฟุตบาท ไหล่ทางหรือริมทาง โดยจัดทางเดินท่ีร่มรื่น อาจจะประดับด้วนน้ าพุ เก้าอีนั่ง แสงไฟ เพื่อท า
ให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจและรู้ สึกถึงความปลอดภัย (เอื้อมพร วีสมหมาย 2525, น. 30-32) 
นอกจากนี้สวนสาธารณะยังเป็นศูนย์กลางของการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในเมือง ท่ีส าคัญได้แก่ 
ปัญหาการจราจร ปัญหามลพิษและคุณภาพชีวิตของประชากร และสามารถใช้เป็นแหล่งส าหรับการ
เรียนรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติของเด็กและเยาวชนด้วย (Mead อ้างถึงใน สรุเชษฎ์ เชษฐ
มาส, 2535, น. 9) 

จากความหมายของค าว่า “สวนสาธารณะ” ท่ีมีผู้ให้จ ากัดความข้างต้นสามารถ
สรุปได้ว่า สวนสาธารณะเป็นพื้นท่ีโล่งหรือท่ีเว้นว่าง ส าหรับเปิดให้บริการแก่ประชาชนโดยท่ัวไปให้
สามารถเข้าไปท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ อาทิเช่น การนันทนาการเพื่อการออกก าลัง การพักผ่อนหย่อนใจ
และใช้เป็นพื้นท่ีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เป็นต้น ในบริเวณของสวนสาธารณะมักจะประกอบไปด้วย 
ต้นไม้ ดอกไม้ ลานกีฬา ลานอเนกประสงค์ เก้าอี้นั่ง  หรืออาจจะมีมากกว่าหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับ
ขนาดและความเหมาะสมของสภาพพื้นท่ีนั้น ๆ สวนสาธารณะจึงเป็นเสมือนพื้นท่ีท่ีจุดศูนย์รวมของ
ทุกกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนท่ีต้ังอยู่บริเวณใจกลางเมืองหรือชุมชน  
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2.2.3 ประเภทของสวนสาธารณะ  
สวนสาธารณะมี ขนาด รูปแบบ ลักษณะ ความต้องการในการใช้งาน และ

วัตถุประสงค์ในการให้บริการท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น จึงต้องมีเกณฑ์การแบ่งประเภท แบ่งระดับของ
สวนสาธารณะ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง และน าไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาพื้นท่ีให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสวนสาธารณะและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนท่ีเข้าใช้
บริการภายในพื้นท่ีสวนสาธารณะนั้น ๆ ซึ่งการแบ่งประเภทจะท าให้เข้าใจถึงลักษณะและระดับของการ
ให้บริการพื้นท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีผู้ให้ค านิยามและแบ่งประเภทของสวนสาธารณะท่ีคล้ายกันและ
แตกต่างกัน ดังนี้ 

2.2.3.1 นักผังเมืองจะจัดแบ่งสวนสาธารณะตามแนวคิดของ Neighbourhood 
และ Community ซึ่งกล่าวไว้ว่า สวนสาธารณะในเมืองควรมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ (กรมโยธาธิการ
และผังเมือง, 2546, น. 2) 

สวนสาธารณะประเภทท่ี 1 สวนระดับท้องถิ่น ได้แก่ สวนละแวกบ้าน 
(Neighbourhood Park) สวนระดับชุมชน (Community Park) จัดหาให้กับเด็กเล็ก คนสูงอายุ
แม่บ้าน ผู้ใช้แรงงานท่ีอยู่ในละแวกนั้น และผู้ท่ีไม่มีรถยนต์ แต่สามารถเดินทางไปพักผ่อนยัง
สวนสาธารณะโดยการเดินเท้าส าหรับใช้พักผ่อนในประจ าวัน 

สวนสาธารณะประเภทท่ี 2 สวนสาธารณะแบบย่านและแบบเมือง 
(District Park and Urban Park) เพื่อให้ประชาชนหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มครอบครัว วัยรุ่น นักกีฬา 
ผู้ใหญ่วัยแรงงาน ประชาชนท่ัวไปได้ใช้เป็นที่พักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ และในวันเทศกาลต่าง ๆ  

2.2.3.2 ประเภทของสวนสาธารณะสามารถแบ่งได้หลายประเภท ดังนี้ (อาชัญญา 
รัตนอุบล และคณะ, 2548, น. 49-51) 

ประเภทท่ี 1 สวนสาธารณะแบบธรรมชาติ หรือ Resource – Based 
Park หรือ Natural Park จัดเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีเนื้อท่ีต้ังแต่ 1,000 ไร่ จนถึง 1,000,000 
ไร่ มีสภาพดั้งเดิมปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน อย่างห่างไกลชุมชนและเมือง อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานกลางหรือรัฐบาล เปิดให้ประชาชนท่ัวไปได้ใช้ประโยชน์เพื่อนันทนาการหรือท่องเท่ียวทั้งใน
เวลากลางวันและกลางคืน กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติโดยตรง 
สวนสาธารณะท่ีส าคัญ ได้แก่ วนอุทยาน และอุทยานแห่งชาติ 

ประเภทท่ี 2 สวนสาธารณะแบบสร้างขึ้นใหม่ สวนสาธารณะแบบนี้เป็น
การพัฒนาหรือสร้างส่ิงต่าง ๆ ข้ึนมาใหม่เกือบท้ังส้ิน ต้ังแต่การอ านวยความสะดวกไปจนถึงต้นไม้และ
สนามหญ้า แม้ว่าพื้นท่ีบ้างแห่งจะมีความเป็นธรรมชาติเหลืออยู่บ้างก็ตาม โดยปกติจะเปิดให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์เพื่อพักผ่อนได้ตลอดวัน แต่ไม่อนุญาตให้พักแรมสวนสาธารณะเหล่านี้เรียกว่า City Park 
หรือ Municipal Park หรือ District Park หรือ Provincial Park ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ 
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ประเภทท่ี 3 สวนหย่อม (Package Park) หมายถึง บริเวณพื้นท่ีขนาด
เล็กริมถนน กลางถนน บริเวณท่ีท างาน หรือบริเวณรอบอนุสาวรีย์ต่าง ๆ ท่ีจัดตกแต่งไว้เพื่อความ
สวยงาม บางแห่งให้ประชาชนเข้าไปใช้พื้นท่ีเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การนั่งเล่น และการเดินเล่น  

ประเภทท่ี 4 สวนสาธารณะชุมชน (Community Park) หมายถึง บริเวณ
พื้นท่ีธรรมชาติหรือจัดตกแต่งปรับปรุงขึ้นเพื่อสนองความต้องการด้านการพักผ่อนหย่อนใจแก่บุคคล
ท่ัวไปทุกระดับช้ันท่ีอยู่ในชุมชนนั้นและบริเวณใกล้เคียง 

ประเภทท่ี 5 สวนสาธารณะในเมือง (City Park) หมายถึง บริเวณพื้นท่ี
กว้างในเมือง มีสภาพตามธรรมชาติหรือจัดตกแต่งขึ้น เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในเมือง 

2.2.3.3 การแบ่งประเภทสวนสาธารณะตามความแตกต่างในการใช้บริการ
สามารถแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ (อมรัตน์ กฤตยานวัช, 2525)  

ประเภทท่ี 1 สวนสาธารณะ เป็นสวนท่ีหน่วยงานของภาครัฐได้จัดหา
ให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ใช้บริการ โดยไม่คิดมูลค่าตอบแทนใด ๆ หรือค่าผ่านประตูในการเข้าใช้
บริการจากพื้นท่ี ซึ่งประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาท่ีท าการ เช่น สวนลุมพินี สวนจตุจักร 
สวนขนาดเล็ก ๆ เช่น สวนวงเวียน 22 กรกฎาคม สวนสิบห้าสามห้าง เป็นต้น 

ประเภทท่ี 2 สวนกึ่งสาธารณะ เป็นสวนท่ีหน่วยงานของภาครัฐเป็นผู้
จัดหาและบ ารุงรักษาเช่นกันเปิดให้ประชาชนใช้บริการโดยมีการจ่ายค่าตอบแทนในการเข้าใช้พื้นท่ี  
แต่เป็นไปในลักษณะแสวงหาผลก าไร โดยคิดค่าธรรมเนียมผ่านประตูเท่านั้น หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
สวนประเภทนี้มีเพียงแห่งเดียวคือองค์กรสวนสัตว์ฯ สวนประเภทนี้ ได้แก่ สวนสัตว์ ดุสิต สวนสัตว์
เชียงใหม่ เป็นต้น 

ประเภทท่ี 3 สวนเอกชน สวนประเภทนี้เอกชนเป็นผู้จัดท าขึ้นเพื่อ
ตอบสนองกับความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะประชากรวัยเด็ก มีลักษณะเป็นสวนสนุก  
มีอุปกรณ์ของเล่นท่ีแปลกใหม่ เรียกเก็บค่าบริการค่อนข้างสูง เพราะมีการลงทุนสูงมาก เช่น  
สวนสยาม แดนเนรมิต เป็นต้น 

2.2.3.4 การจ าแนกประเภทตามล าดับช้ันของสวนสาธารณะในเมือง ส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร (น. 11-14) ได้จัดล าดับช้ันของสวนสาธารณะในเมืองซึ่งเป็นการน าพื้นท่ีส่วนหนึ่งของ
เมืองมาใช้ประโยชน์ในด้านการพักผ่อนหย่อนใจ มีความแตกต่างกันในหลายด้าน เช่น ขนาด (Size) 
รูปแบบการพัฒนา (Form of Development) ส่ิงอ านวยความสะดวก (Facilities provided) ท่ีต้ัง 
(Location within the city) ขอบเขตการให้บริการ (Extend of the service area) ความแตกต่างใน
ด้านต่าง ๆ จะเป็นตัวก าหนดถึงล าดับช้ัน หรือแบบของสวนสาธารณะซึ่งมีอยู่ 6 อันดับ  ดังต่อไปนี้  
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ล าดับท่ี 1 ท่ีเด็กเล่น (Tot lots) 
สวนระดับล่างสุดเป็นท่ีส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนถึง 6 ขวบ เหมาะสม

ส าหรับย่านท่ีมีครอบครัวมาก เช่น ทาวน์เฮ้าส์ อพาร์ตเม้นท์ ท่ีเด็กเล่นจะประกอบด้วย 3 บริเวณ คือ 
(1) พื้นท่ีส าหรับติดต้ังอุปกรณ์กรเล่น เช่น น้ าพุ บ่อทราย ท่ีปีนป่าย Sliders Swing sets (2) สนาม
หญ้า ท่ีวิ่งเล่น และ (3) พื้นท่ีใต้ร่มเงาไม้ส าหรับนั่งเล่นเงียบ ๆ ขนาดของ สนามเด็กเล่นควรมีพื้นท่ี
ส าหรับติดต้ังเครื่องเล่นและสาธารณูปการอื่นๆอย่างน้อย 70 ตารางฟุตต่อเด็ก 1 คน หรือถ้าพิจารณา
จากจ านวนเด็กก่อนวัยเรียน ขนาดท่ีเหมาะสมของสวนระดับนี้ให้บริการเด็กก่อนวัยเรียน 30 คน เป็น
พื้นท่ีขนาดเล็กประมาณ 2,000 ตารางฟุต  

การกระจายตัวของสวนระดับนี้ ควรต้ังอยู่ในระยะเดินเท้า (Walking 
Distance) อยู่ใกล้บ้าน มีการเข้าถึงโดยสะดวก ไม่ควรต้องข้ามถนน กระจายอยู่ในทุกพื้นท่ี รัศมีการ
เดินจากบ้าน 90-120 ม. มีแนวทางการพัฒนาท าได้โดยง่าย อาศัยท่ีเว้นว่างขนาดเล็กท่ีท้ิงร่าง 

ล าดับท่ี 2 สวนในละแวกบ้าน (Neighborhood Parks) 
สวนประเภทนี้มีขนาดประมาณ 10-25 ไร่ ส่ิงอ านวยความสะดวกใน

สวนมีเพิ่มมากขึ้นกว่าระดับท่ี 1 เพราะกลุ่มผู้ใช้มีหลายกลุ่มมากขึ้น มีพื้นท่ีในการแบ่งออกตาม
วัตถุประสงค์ของผู้มาใช้ ในกลุ่มอยู่ ต่าง ๆ กัน เช่น ท่ีเล่นเกมส์ ท่ีวิ่งเล่นส าหรับเด็กเล็ก ทาง
รถจักรยานส าหรับเด็กโต ลานออกก าลังกายเบา ๆ ส าหรับผู้สูงอายุ เป็นสวนส าหรับประชาชนผู้อยู่
อาศัยในละแวกบ้าน นั้น ขนาดมาตรฐาน 20,000 ตารางเมตร (12 ไร่) ระยะทาง Walking distance 
500 เมตร จากบ้านและทุก ๆ 4 หมู่บ้าน ควรมีสวนสาธารณะส าหรับชุมชน 1 แห่ง 

ล าดับท่ี 3 สวนระดับชุมชน (Community Parks) 
สวนระดับนี้มีขนาดเนื้อท่ีประมาณ 40 ไร่ มีส่ิงอ านวยความสะดวก

เพิ่มข้ึนมากกว่าระดับท่ี 1 และระดับท่ี 2 มีบริเวณท่ีเล่นกีฬา เช่น ตะกร้อ วอลเลย์บอล มีพื้นท่ีส าหรับ
การพักผ่อนแบบเพลิดเพลินกับส่ิงสวยงาม เช่น สวนดอกไม้ ไม้ประดับ สวนระดับนี้ให้บริการแก่
ประชาชนทุกเพศทุกวัย มีขอบเขตการให้บริการกว้างกว่า คือ ระยะทางเกินกว่าระยะเดินเท้า 

ล าดับท่ี 4 สวนระดับเขตหรือย่าน (District Parks )  
สวนระดับนี้จะมีขนาดของสวนสัมพันธ์กับส่ิงอ านวยความสะดวกภายใน

สวน ปกติจะมีขนดใหญ่กว่า 100 ไร่ มีส่ิงอ านวยความสะดวกบางอย่างท่ีไม่มีในสวนระดับท่ี 1, 2, 3 
เช่น บริเวณปิคนิค ท่ีจอดรถลานอเนกประสงค์ บริเวณท่ีมีลักษณะเฉพาะ (Special Feature) เช่น 
สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ สระเล่นเรือ จักรยาน บึงตกปลา ล าธาร สวนระดับนี้ให้บริการประชาชน
จ านวนมาก รัศมีการให้บริการกว้างมากขึ้น ผู้อยู่ใกล้มาสวนโดยการเดิน แต่ผู้อยู่ไกลเดินทางด้วย
ระบบขนส่งมวลชน รถยนต์ การพักผ่อนในสวนใช้เวลานานขึ้น เพราะมีกิจกรรมให้ความเพลิดเพลิน
หลายชนิด 
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ล าดับท่ี 5 สวนระดับเมืองหรือมหานคร (City Parks) 
สวนระดับนี้มีเนื้อท่ีขนาดใหญ่ ต้ังแต่ 500-1,500 ไร่ กิจกรรมในสวน

เน้นหนักไปทาง Active Recreation นอกเหนือจากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในสวนระดับล่าง  
เป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ต่ืนเต้น ดึงดูดใจ เช่น ท่ีแล่นเรือ บริเวณ Camping ท่ีตกปลา มีลานกว้าง
ส าหรับจัดงานเทศกาลประเพณี ผู้มาใช้บริการจะเดินทางมาจากท่ัวกรุงเทพมหานคร และใช้เวลา
พักผ่อนนานกว่าครึ่งวัน 

ล าดับท่ี 6 สวนระดับภาค (Regional Pars) 
สวนระดับนี้เป็นระดับสูงสุดของสวนสาธารณะ มีขนาดเนื้อท่ีกว้างขวาง

หลายพันไร่ขึ้นไป จะมีลักษณะแบบปกติเฉพาะ เช่น บึงน้ า แอ่งน้ า แม่น้ า ต้นไม้ ป่าเขาตามธรรมชาติ 
เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ธรรมชาติ สวนระดับนี้ให้บริการประชากรในบริเวณเขตเมืองท้ังหมดและพื้นท่ี
ใกล้เคียงในเขตอิทธิพลของเมือง 

2.2.3.5 การจ าแนกประเภทของสวนสาธารณะตามลักษณะของพื้นท่ี และล าดับช้ัน 
รวมท้ังวัตถุประสงค์ตามการใช้งาน โดยจ าแนกออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ (ส านักงานสวนสาธารณะ 
ส านักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร) 

ประเภท 1 สวนหย่อมขนาดเล็กย่านชุมชน หรือสวนใกล้บ้าน (Pocket 
Park หรือ Mini Tot Park) สวนประเภทนี้จะมีขนาดพื้นท่ีไม่เกิน 2 ไร่ รัศมีการให้บริการในวงรอบ
ประมาณ 1 กิโลเมตร ให้บริการในระยะเดินเข้าถึงได้ โดยใช้เวลาประมาณ 5 - 10 นาที อาจอยู่
ระหว่างอาคาร ใช้เป็นสนามเด็กเล่น สถานท่ีออกก าลังกายและพบปะสังสรรค์ของประชาชนทุกวัย 

ประเภท 2 สวนหมู่บ้าน หรือสวนละแวกบ้าน (Neighbourhood Park) 
มีขนาดพื้นท่ีไม่เกิน 2 – 25 ไร่ รัศมีการให้บริการในวงรอบประมาณ 1 - 3 กิโลเมตร เป็นสวนส าหรับ
ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในละแวกนั้น มีส่ิงอ านวยความสะดวกมากกว่าสวนระดับท่ี 1 

ประเภท 3 สวนชุมชน (Community) มีขนาดพื้นท่ีไม่เกิน 25 – 125 ไร่ 
รัศมีการให้บริการในวงรอบประมาณ 3 - 8 กิโลเมตร มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มขึ้นมากกว่าสวน
ระดับท่ี 1 และ 2 มีสถานท่ีเล่นกีฬา และพื้นท่ีพักผ่อนชมธรรมชาติ 

ประเภท 4 สวนสาธารณะขนาดกลาง สวนระดับเขตหรือย่าน (District 
Park) มีขนาดพื้นท่ีไม่เกิน 125 – 500 ไร่ รัศมีการให้บริการในวงรอบมากกว่า 8 กิโลเมตร ให้บริการ
ท้ังผู้เดินเท้าเข้าถึงและผู้ท่ีอยู่ในระยะไกล เดินทางเข้าถึงด้วยระบบขนส่งมวลชนหรือรถยนต์  
มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีไม่มีในสวนระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 และระดับท่ี 3 เช่น พื้นท่ีส าหรับท่ีปิกนิก 
ลานอเนกประสงค์ และบริเวณท่ีมีลักษณะพื้นท่ีเฉพาะ เช่น บึงน้ า ล าธาร สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ 

ประเภท 5 สวนสาธารณะขนาดใหญ่ (Metro Park) หรือสวนสาธารณะ
ระดับเมือง (City Park) มีขนาดพื้นท่ีมากกว่า 500 ไร่ รัศมีการให้บริการในวงรอบแก่คนท้ังเมือง และ



Ref. code: 25605916031031RTC

15 
 

พื้นท่ีใกล้เคียงในเขตอิทธิพลของเมือง มีลานกว้างเพื่อจัดงานผู้ใช้บริการเดินทางเข้ามาจากท่ัวพื้นท่ี
ของกรุงเทพมหานคร และใช้เวลาพักผ่อนมากกว่าครึ่งวัน มีกิจกรรมท่ีหลายหลายเพื่อดึงดูดความ
สนใจจากผู้ใช้บริการ นอกเหนือจะสวนระดับล่าง 

ประเภท 6 สวนถนน (Street Park) มีความกว้างของพื้นท่ีมากกว่า 3 เมตร 
และไม่จ ากัดความยาว ปลูกต้นไม้ 2 ข้างทาง เว้นท่ีตรงกลางเป็นทางเดิน สามารถแบ่งออกได้ 3 
ประเภท คือ สวนไหล่ทางหรือทางจักรยาน สวนเกาะกลาง และสวนทางแยก 

ประเภท 7 สวนเฉพาะทาง หรือสวนเอนกประสงค์ (Special Purpose 
Park) ขนาดของสวนประเภทนี้ไม่จ ากัดพื้นท่ี เช่น สวนประวัติศาสตร์ สวนกีฬา สวนวัฒนธรรม เป็นต้น 

2.2.3.6 การจัดระดับของสวนสาธารณะ โดยการจ าแนกตามประโยชน์การใช้สอย 
(เดชา บุญค้ า, 2544) 

1. สวนสาธารณะระดับชุมชน 
เป็นสวนสาธารณะท่ีอยู่ในย่านพักอาศัย การเข้าถึงท่ีสะดวกและปลอดภัย

จึงเป็นปัจจัยส าคัญของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้งานท่ีมีเวลาว่างสามารถเข้าใช้ได้ตลอดเวลา ผู้ใช้ส่วนใหญ่จึง
เป็นเด็ก วัยรุ่น แม่บ้าน จึงควรจัดให้มีสนามเด็กเล่นกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในชุมชนซึ่งใน 1 ชุมชน
อาจมีจ านวนมากกว่า 1 แห่งขึ้นอยู่กับพื้นท่ีและรูปร่างของชุมชน การสร้างสวนสาธารณะระดับชุมชน
ควรเน้นให้มีลานกีฬาท ากิจกรรมนันทนาการส าหรับวัยรุ่นการให้มากท่ีสุด เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาว์
ชนใช้เวลาว่างในการ พัฒนาร่างกาย และจิตใจได้อย่างเหมาะสม 

2. สวนสาธารณะระดับเมือง 
เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ท่ีมีองค์ประกอบมากและใหญ่กว่า

สวนสาธารณะ ระดับชุมชน ผู้ใช้งานจะเข้ามาจากหลายส่วนของพื้นเมือง เพื่อท ากิจกรรมนันทนาการ
และพักผ่อนหย่อนใจเป็นครั้งคราวผู้ใช้งานอาจจะมากับครอบครัว หรือมาเป็นกลุ่ม และมักใช้งานอยู่
ในสวนสาธารณะเป็นเวลานาน สวนสาธารณะระดับเมืองจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าสวนระดับชุมชน 
แต่จะมีกิจกรรมให้เลือกท าท่ีหลากหลายกว่าสวนสาธารณะระดับชุมชน 

3. สวนสาธารณะลักษณะพิเศษ 
ผู้ใช้งานมาจากหลายพื้นท่ี โดยยินดีท่ีจะสละเวลาเพื่อเดินทางมาใช้

สวนสาธารณะแห่งนี้ สวนสาธารณะลักษณะพิเศษจะมีจุดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สวนสัตว์ สวน
สนุก สวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น 

4. สวนสาธารณะหย่อมในเมือง 
พบได้ในย่านพาณิชยกรรม ย่านอุตสาหกรรม ย่านธุรกิจหรือย่านอื่น ๆ 

นอกเหนือจากย่านพักอาศัยส่วนมากจะมีขนาดปานกลางไปจนถึงขนาดเล็ก มีการใช้งานในระยะเวลา
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ส้ัน ๆ มักใช้เป็นสถานท่ีนัดพบแวะพักส าหรับผู้สัญจรผ่านไปมา เป็นพื้นท่ีขนาดเล็กท่ีมีความส าคัญท่ี
ช่วยประดับเมืองในดูสวยงาม แม้ไม่มีกิจกรรมต่าง ๆ เหมือนสวนสาธารณะในระดับอื่น ๆ  

5. วนอุทยาน อุทยานประวัติศาสตร์และอุทยานแห่งชาติ 
เป็นสวนสาธารณะท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ท่ีเป็นจุดดึงดูดความสนใจ 

เช่น มีความสวยงามตามธรรมชาติ เป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ท าให้ผู้ใช้ได้รับ
ความรู้สึกท่ีแปลกใหม่ในส่ิงท่ีพบเห็น โดยปัจจุบันพื้นท่ีดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวท้ังใน
และนอกพื้นท่ี ซึ่งพื้นท่ีแบ่งแห่งได้ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และมีผู้เข้าไป
พักผ่อนในวันหยุดกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนเป็นจ านวนมาก 

จากการศึกษาการจ าแนกประเภทของสวนสาธารณะข้างต้นสามารถสรุป
ได้ว่า สวนสาธารณะท่ีพบเห็นและมีการใช้งานปัจจุบันสามารถจ าแนกประเภทออกตามลักษณะการ
ให้บริการ และการใช้สอย การจ าแนกประเภทของสวนสาธารณะได้มีนักวิชาการต่างให้ค านิยามท่ี
แตกต่างกันออก แต่จะมีสวนสาธารณะจ านวน 5 ประเภท ท่ีนักวิชาการและหน่วยงานภาครัฐต่างได้
ให้การจ าแนกท่ีไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ (1) สวนละแวกบ้าน (2) สวนหย่อม (3) สวนระดับชุมชน
หรือสวนชุมชน 4.สวนระดับย่าน 5.สวนระดับเมืองหรือสวนในเมือง การศึกษาในเรื่องของการจ าแนก
สวนสาธารณะเพื่อช่วยให้เข้าใจในบริบทการให้บริการของพื้นท่ี และช่วยในการน าหลักการดังกล่าว
มาพิจารณาถึงล าดับด าช้ันของสวนสาธารณะ เพื่อท่ีจะสามารถวางแผนการพัฒนาให้สอดรับกับสภาพ
พื้นท่ีและความต้องการของผู้ใช้บริการ 

2.2.4 เกณฑม์าตรฐานของพืน้ทีส่วนสาธารณะตอ่จ านวนประชากร 
การก าหนดมาตรฐานของสวนสาธารณะ จะเป็นประโยชน์ส าหรับใช้ในการ

พิจารณาความเพียงพอของการให้บริการสวนสาธารณะต่อคนเมืองหรือไม่ และใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบายของเมือง เพื่อการวางแผนพัฒนาพื้นท่ีชุมชนเดิมหรือพื้นท่ีจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
หากเมืองมีการขยายตัวการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินถือเป็น ส่ิงส าคัญของเมือง ดังนั้นเกณฑ์
ทางด้านสวนสาธารณะจะสามารถในการเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการพัฒนาเพื่อเกิดความสมดุล
ในระบบนิเวศเมือง 

กองวิจัยและประเมินผล กรมการผังเมือง (2539) ได้เสนอให้กรุงเทพมหานคร
ควรมีพื้นท่ีส าหรับท าสวนสาธารณะ 1.8 ไร่ ต่อประชากร 1,000 คน 

หลักการชุมชน เมืองต้องแบ่งพื้นท่ีไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นท่ีท้ังหมด 
เพื่อใช้เป็นพื้นท่ีสวนสาธารณะและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ หรืออาจก าหนดสัดส่วนของพื้นท่ี
สวนสาธารณะต่อประชากรไว้ 1 ไร่ ต่อประชากร 40 คน หรือ 1 คนต่อ 40 ตารางเมตร (อัน นิมมาน
เหมินทร์, 2525, น. 65) 
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การก าหนดพื้นท่ีเพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ควรให้
มีจ านวนพอเหมาะกับจ านวนประชากรในพื้นท่ีท้ังหมด โดยประเมินอย่างหยาบจะใช้พื้นท่ีประมาณ 
10% ของพื้นท่ีท้ังหมด และควรมีการคาดการณ์การเจริญเติบโตและความหนาแน่นของประชากร
ด้วยเพื่อให้มีพื้นท่ีส ารองเพียงพอต่อประชากรในอนาคต หากคิดเป็นพื้นท่ีต่อคน จะต้องมีพื้นท่ี
สวนสาธารณะ 10 เอเคอร์ ต่อประชากร 1,000 คน หรือ 25 ไร่ ต่อประชากร 1,000 คน (เอื้อมพร 
วีสมหมาย, 2527, น. 20) 

เกณฑ์การจัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสาธารณะในแต่ละแห่งแต่งละพื้นท่ีมี
ลักษณะ ขนาด รูปแบบ ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทของสวนสาธารณะออกได้ 7 
ประเภท ดังนี้ (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2547, น. 55) 

 
ตารางท่ี 2.1  
แสดงเกณฑ์การจัดให้มีพื้นท่ีสวนสาธารณะ 

ประเภท 
เกณฑ ์ 

(ไร่/ ประชากร
1,000 คน) 

ขนาดพืน้ที ่(ไร)่ 
จ านวนประชากร
ทีใ่หบ้รกิาร (คน) 

พื้นทีใ่หบ้รกิาร 

สนามเด็กเล่น 0.5 20-200 ตารางวา 500-2,500 
ชุมชนระดับหมู่บ้านในชนบท
ทุกหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่

อาศัย 

สวนละแวกบ้าน 12.5 25-50 2,000-10,000 300-500 เมตร 

สวนระดับชุมชน 2.5 25-50 10,000-20,000 
12.5 กิโลเมตร หรือโดยระบบ

ขนส่งสาธารณะไม่เกิน 30 
นาที 

สวนสาธารณะ
ย่าน 

1.5 30-75 50,000-100,000 
3-6 5 กิโลเมตร หรือโดย

ระบบขนส่งสาธารณะไม่เกิน 
1 ช่ัวโมง 

สวนเมือง - 100 ไร่ข้ึนไป 
1 แห่งส าหรับ 
100,000 คน 

โดยระบบขนส่งสาธารณะไม่
เกิน 1 ช่ัวโมง 

พ้ืนที่สีเขียวอื่น ๆ - ไม่จ ากัด - 
ข้ึนอยู่กับพ้ืนที่ที่จัดหาได้ เช่น 
หัวมุมถนน ท่ีว่างในเขตทาง 

ฯลฯ 

หมายเหตุ. จาก กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2547. 
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เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการสวนสาธารณะตามตารางท่ี 2.2 กรมโยธาธิการและผัง
เมืองเคยใช้วางและจัดท าผังเมืองท่ัวไป ซึ่งท้องถิ่นสามารถน ามาปรับใช้กับพื้นท่ีของตนได้ตามความ
เหมาะสม 
 
ตารางท่ี 2.2  
เกณฑ์การให้บริการสวนสาธารณะ 

ประเภท ค่าเฉลีย่มาตรฐาน ขนาดแปลงทีด่นิที่เหมาะสม 
สนามเด็กเล่น 1-6 ไร่ ต่อ 1000 คน 5 ไร่ 
สวนสาธารณะละแวกบ้าน 2-5 ไร่ ต่อ 1000 คน 6-12 ไร่ 
สวนพฤกษชาติ 2-5 ไร่ ต่อ 1000 คน 250 ไร ่
สนามกีฬา 3-5 ไร่ ต่อ 1000 คน 25-35 ไร่ 
สวนสาธารณะระดับเมือง 5-8 ไร่ ต่อ 1000 คน 100-250 ไร่ 
สวนสาธารณะระดับจังหวัด 5-8 ไร่ ต่อ 1000 คน 250-500 ไร่ 

หมายเหตุ. จาก กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2556. 
 

ตารางท่ี 2.3  
แสดงมาตรฐานพื้นท่ีสวนสาธารณะต่อประชากรในต่างประเทศ 

ประเทศ ขนาดพืน้ทีส่วนสาธารณะตอ่
ประชากร (1000 คน/ ไร)่ 

ขนาดพืน้ทีส่วนสาธารณะตอ่
ประชากร (1คน/ ตารางเมตร) 

มาตรฐานสากล 9.38 15 
สหรัฐอเมริกา 2.5 40 

อังกฤษ 17.5 23 
เม็กซิโก 9.4 15 
โปแลนด์ 9.4 15 
สิงคโปร์ 6.8 10.9 
ญี่ปุ่น 3.37 5.4 

มาเลเซีย 1.80 2.90 
ไทเป 0.25 0.40 

หมายเหตุ. Park and Greenery Space Planning in a large City: Laboratory of Urban 
Landscape Design, Nobura Masuda, Prefecture, College of Agriculture, 2003. 
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 ท้ังนี้สามารถสรุปได้ว่า เกณฑ์มาตรฐานด้านการจัดพื้นท่ีสวนสาธารณะในแต่ละ
ประเทศหรือแต่ละหน่วยงานอาจมีการก าหนดท่ีแตกต่างกัน เนื่องจากในแต่ละประเทศมีขนาดของ
พื้นท่ี สภาพทางเศรษฐกิจ ลักษณะภูมิประเทศ สังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน ปัจจัยท่ีกล่าวมา
ข้างต้นอาจส่งผลใหแ้ต่ละประเทศมีวิธีการคิดและก าหนดมาตรฐานท่ีต่างกัน จากตารางท่ี 2.3 จะเห็น
ได้ว่าประเทศทางยุโรป เช่น อังกฤษ เม็กซิโก และโปแลนด์ จะมีการก าหนดพื้นท่ี ท่ีสูงกว่า
มาตรฐานสากลเนื่องเป็นประเทศท่ีมีพื้นท่ีหรือเป็นประเทศท่ีมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีดี ต่างจากพื้นท่ี
ทางแถบเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น มาเลเชีย และนครไทเป ท่ีมีการก าหนดมาตรฐานของพื้นท่ีสวนสาธารณะ
ต่ ากว่ามาตรฐานสากล อย่างไรก็ตามยังมีอีกประเทศทางแถบเอเชียท่ียังให้ความส าคัญกับพื้นท่ีสีเขียว
นั้นก็คือ สิงคโปร์อาจจะเป็นประเทศท่ีมีพื้นท่ีไม่มากนัก แต่ยังเห็นถึงความส าคัญต่อการให้บริการ
สาธารณะแก่ประกรในประเทศ ส่วนประเทศไทยได้มีอาจารย์และนักวิชาการท่ีได้ให้ความสนใจและ
ก าหนดมาตรฐานของสวนสาธารณะอย่าง อัน นิมมานเหมินทร์ (2525, น. 65) และ เอื้อมพร 
 วีสมหมาย (2527, น. 20) ได้ก าหนดสัดส่วนของพื้นท่ีสวนสาธารณะและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจท่ี
สอดคล้องกัน คือ พื้นท่ีสวนสาธารณะ 1 ไร่ ต่อประชากร 40 คน หรือ 1 คนต่อ 40 ตารางเมตร หรือ
อาจคิดเป็น 25 ไร่ ต่อประชากร 1,000 คน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานทางภาครัฐ กองวิจัยและ
ประเมินผล กรมการผังเมือง (2539) ได้เสนอให้กรุงเทพมหานครควรมีพื้นท่ีส าหรับท าสวนสาธารณะ 
1.8 ไร่ ต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งอาจจะน้อยกว่ามาตรฐานสากล แต่ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นท่ี  

2.2.5 การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิประเภททีพ่ืน้ทีโ่ลง่และการผงัเมอืง 
การผังเมืองถือเป็นมาตรการทางกฎหมายอย่างหนึ่งท่ีช่วยรักษาสภาพแวดล้อม

เมือง และเป็นการช้ีน าการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม การวางและการจัดท าผังเมืองเป็น
การด าเนินงานโดยอาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ได้ให้ค านิยามความหมาย
ของผังเมือง ในมาตราท่ี 4 โดยมีใจความส าคัญว่า การวางและการจัดท าผังเมืองรวมผังเมืองเฉพาะใน
บริเวณเมือง และบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง หรือชนบท เพื่อท าให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย
ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม และความปลอดภัยของประชาชน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคมและ
สภาพแวดล้อม เพื่อด ารงรักษาสถานท่ีท่ีมีคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และ
เพื่อบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศท่ีงดงาม และมีคุณค่าในทางธรรมชาติ ท้ังนี้การ
จ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามการข้อก าหนดของกฎกระทรวงผังเมืองก็ได้มีการก าหนดการใช้
ประโยชน์ท่ีดินประเภทท่ีพื้นท่ีโล่งเพื่อให้สอดคล้องกับค าจ ากัดความของการผังเมือง 

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินของเมืองหรือ
ชุมชน อยู่ในแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ซึ่งพื้นท่ีโล่งได้มีการจัดให้อยู่ในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการ และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทท่ีโล่ง 
ตามพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2558 มาตรา 17 วรรค 3 โดยให้จัดท าเป็นแผนผัง
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แสดงท่ีโล่งโดยแยกออกจากแผนผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และให้มีรายการข้อห้ามหรือข้อก าหนดการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินประกอบแผนผังแสดงท่ีโล่งด้วย 

ท่ีโล่งในผังเมืองรวม หมายถึง พื้นท่ีเปิดโล่งเพื่อประโยชน์ในการน าธรรมชาติเข้า
มาในพื้นท่ีเมืองเพื่อสุขอานามัยชุมชนและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม สร้างความรื่นรมย์ ผ่อนคลาย
ความตึงเครียด โดยเฉพาะเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ ความหนาแน่นสูง พื้นโล่งยิ่งมีความส าคัญต่อคนเมือง 
พื้นท่ีโล่งมักใช้ควบคู่กับการท ากิจกรรมนันทนาการ พื้นท่ีโล่งอาจมีหลายลักษณะ เช่น สนามหญ้า 
สวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนป่า อุทยาน แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง เป็นต้น (ส านักพัฒนามาตรฐาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552, น. 49-54) 

วัตถุประสงค์ของการก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทท่ีโล่ง คือ 
1. เป็นพื้นท่ีกันชน เพื่อควบคุมพื้นท่ีเมืองให้อยู่ในบริเวณท่ีก าหนด 
2. รักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้เกิดความสมดุลกับส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ 
นอกจากนี้พื้นท่ีโล่งยังช่วยลดผลกระทบทางภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถ ใช้

เป็นพื้นท่ีส าหรับรองรับน้ าในฤดูน้ าหลากได้ ท้ังยังเป็นพื้นท่ีท่ีช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนการออกก าลัง
กาย เพื่อสร้างสุขภาพอนามัยท่ีดีให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย 

เกณฑ์การก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการ และการ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยให้สัญญาลักษณะเป็น สีเขียวอ่อน และสามารถจ าแนกออกได้เป็น 6 
ประเภท ดังนี้ 

1. สีเขียวอ่อน สามารถก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินได้ดังนี้ 
- การก าหนดบริเวณพื้นท่ีโล่งเพื่อนันทนาการ และการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม ในเขตผังเมืองรวม มีวัตถุประสงค์ให้เป็นพื้นท่ีฉนวน หรือพื้นท่ีกันชน เพื่อป้องกัน
ผลกระทบระหว่างการใช้ประโยชน์ท่ีดินในแต่ละบริเวณ หรือในขณะเดียวกันก็สามารถก าหนดเพื่อ
สร้างธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้แก่เมืองได้ 

- ก าหนดเป็นสวนสาธารณะ พื้นท่ีเปิดโล่งส าหรับธรรมชาติ ต้ังแต่ระดับกลุ่ม
บ้านหรือละแวกบ้าน ไปจนถึงพื้นท่ีส่วนต่าง ๆ ของเมือง อาจจัดให้มีกิจกรมกีฬาและนันทนาการท าให้
สวนสาธารณะมีลักษณะอเนกประสงค์ หรืออาจจัดให้เป็นพื้นท่ีรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ โดยให้เป็นพื้นท่ีเปิดโล่งปราศจากส่ิงปลูกสร้างหรือ
ส่ิงก่อสร้างปกคลุมดิน 

- ก าหนดเป็นแนวริ้ว อาจจัดในบริเวณรอบอาคารส่ิงปลูกสร้าง แนวสองฝ่ัง
แม่น้ า ล าคลอง หนองน้ า อ่างเก็บน้ า หรือบริเวณทางหลวงแผ่นดิน ฯลฯ เพื่อป้องกันและรักษา
สภาพแวดล้อม และเป็นการสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ 
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2. สีเขียวอ่อนมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว สามารถก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินได้
ดังนี้ 

- ก าหนดเป็นบริเวณท่ีโล่งเพื่อนันทนาการ การเล้ียงสัตว์ และรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม เช่น ทุ่งหญ้า บึง ชายฝ่ังน้ า เป็นต้น 

- ก าหนดเป็นบริเวณท่ีดินสงวนเพื่อนันทนาการและรักษาส่ิงแวดล้อม ในเขต
พื้นท่ีสงวนพันธ์สัตว์ป่า พื้นท่ีชุ่มน้ า ซึ่งต้องการรักษาระบบนิเวศของพืชและสัตว์ 

- บริเวณอนุรักษ์ป่าไม้ จะก าหนดในบริเวณเขตพื้นท่ีป่าไม้ท่ีเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ เขตป่าสงวนตามมติคณะรัฐมนตรี เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า และท่ีดินท่ีกฎหมายก าหนดให้
เป็นเขตป่า แหล่งต้นน้ าล าธาร เพื่อส่งเสริมคุ้มครองดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

เกณฑ์การเลือกท่ีต้ังซึ่งมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นพื้นท่ีโล่ง 
1. พื้นท่ีท่ีต้องการสงวนรักษา เช่น ท่ีดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีคุณค่าทาง

ธรรมชาติและระบบนิเวศ และพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน เป็นต้น 
2. พื้นท่ีท่ีมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่ า เช่น พื้นท่ีน้ าหลาก น้ าท่วมขัง พื้นท่ีลาด

ชันมีความเอียงลาดสูงเกิดกว่าร้อยละ 6 เป็นต้น 
3. พื้นท่ีท่ีต้องการท าให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดี เพื่อด ารงรักษาสภาพแวดล้อม

ธรรมชาติและระบบนิเวศ 
นอกจากแนวทางการเลือกท่ีต้ังท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นท่ีโล่งตามเกณฑ์ของ

กรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว เอื้อมพร วีสมหมาย (2527, น. 20) ก็ได้ศึกษาการเลือกพื้นท่ีท่ี
เหมาะสมต่อการเป็นพื้นท่ีสวนสาธารณะ มีหลักการประเมินหาในการวางแผนพัฒนาดังนี้  

1. ลักษณะตามธรรมชาติของพื้นท่ีนั้น เช่น เป็นชนบท เมืองเล็ก เมืองหลวง 
เมืองท่ีก าลังพัฒนา เมืองท่ีหยุดการพัฒนาหรือเมืองท่ีพัฒนาแล้ว 

2. ลักษณะของประชาชนในเขตนั้น ๆ เช่น ชุมชนหรือเมืองท่ีมีส่ิงปลูกสร้าง และ
ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมาก ส่วนใหญ่มีงานท า นิสัย อายุ 

3. ลักษณะของพื้นท่ีเป็นท่ีราบ เป็นภูเขา และลักษณะของภูมิอากาศ 
4. แผนผังการใช้พื้นท่ี และการสัญจรของพื้นท่ีนั้น ๆ ในปัจจุบันและอนาคต 
5. ราคาและจ านวนของพื้นท่ีท่ีจัดหาได้ 
6. สถานท่ีพักอาศัย และแหล่งการค้า 
หลักการประเมินดังกล่าวเป็นหลักการเบื้องต้น ซึ่งอาจจะต้องใช้เกณฑ์หรือ

มาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาพื้นท่ีสวนสาธารณะมาใช้ประเมินควบคู่ไปกับการใช้
หลักเกณฑ์ใน 6 ข้อท่ีกล่าวมาข้างต้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจท่ีจะสร้างหรือไม่สร้างสวนสาธารณะนั้น 
หากสร้างควรเป็นสวนสาธารณะในประเภทใด 
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ท้ังนี้สามารถสรุปได้ว่า การก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทท่ีพื้นท่ีโล่งมี
ความสัมพันธ์กับการผังเมือง โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีวัตถุประสงค์ในการก าหนดพื้นท่ีโล่งเพื่อ 
ใช้เป็นแนวกันชน เป็นพื้นท่ีรองรับน้ า และรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติของเมือง เนื่องจาก 
กรมโยธาธิการและผังเมืองมีอ านาจหน้าท่ีในการวางและการจัดท าผังเมือง ซึ่งผังเมืองมีส่วนช่วยในการ
ก าหนดให้มีพื้นท่ีสวนสาธารณะเพื่อให้บริการแก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ ผังเมืองเป็น
เครื่องมืออีกอย่างท่ีช่วยให้เมืองเกิดความสมดุลระหว่างส่ิงปลูกสร้างและส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ดังนั้น ในการก าหนดพื้นท่ีสีเขียวอ่อนในบริเวณเขตผังนั้นก็เหมือนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้พื้นท่ี
เพื่อประกอบกิจกรรมในด้านนันทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.6 องคป์ระกอบและลกัษณะของสวนสาธารณะทีด่ี 
2.2.6.1 องคป์ระกอบภายในของพืน้ทีส่วนสาธารณะ 

สวนสาธารณะแต่ละแห่งอาจมีองค์ประกอบท่ีแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่
กับ ขนาด ประเภทของพื้นท่ี และวัตถุประสงค์ของการสร้างและพัฒนาสวนสาธารณะนั้นขึ้นมา อาทิ
เช่น สวนท่ีมีพื้นท่ีใช้สอยขนาดเล็กอาจจะมี ท่ีจอดรถ ทางเดิน ความหลากหลายของกิจกรรม และส่ิง
อ านวยความสะดวกอื่น ๆ น้อยกว่า สวนสาธารณะท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ ส่วนสวนสาธารณะท่ีมีขนาด
ใหญ่ อาจมีทางเดิน ทางรถยนต์ ทางจักรยาน ลานอเนกประสงค์ สถานท่ีปิกนิก และพื้นท่ีท่ีมี
ลักษณะเฉพาะพิเศษ รวมท้ังส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมากกว่า รองรับการให้บริการแก่ประชาชนเป็น
จ านวนมาก มีความสะดวกในทุก ๆ ด้าน (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2546, น. 13-14) 

แนวคิดในการก าหนดองค์ประกอบภายในของสวนสาธารณะ จะ
สามารถแบ่งกิจกรรมออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 

1. การพักผ่อนแบบสบาย ๆ เป็นการผ่อนคลาย เช่น การนั่งเล่น เดิน
เล่น ฟังเพลง ปูเส่ือนั่ง/ นอนเล่น เป็นต้น 

2. กิจกรรมท่ีมีการออกก าลังกาย เช่น เต้นแอโรบิก วิ่ง และเล่นกีฬา
ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น 

3. กิจกรรมทางการศึกษา การเรียนรู้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีอาจเพิ่มเติม
ขึ้นภายในสวน เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ เป็นต้น สวนท่ีควรมีกิจกรรมดังกล่าวมาก
ท่ีสุดคือ สวนละแวกบ้าน และสวนในระดับชุมชน เนื่องจาก พื้นท่ีดังกล่าวมักจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษาผสมผสานกับสวนสาธารณะได้เป็นอย่างดี เพื่อท่ีประชาชนภายในชุมชนจะได้ใช้พื้นท่ีในการออก
ก าลังควบคู่ไปกับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ในขณะเดียวกัน ท้ังคนในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นยัง
สามารถใช้สถานท่ีแห่งนี้ประกอบกิจกรรมร่วมกันได้ 
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ในการวางผังภายในของพื้นท่ีสวนสาธารณะนั้น จึงควรถึง 3 กิจกรรม
ข้างต้น และก าหนดขอบเขตของกิจกรรมของแต่ละให้สอดคล้องและกลมกลืนกับพื้นท่ี ไม่รบกวนซึ่ง
กันและกัน รวมท้ังควรค านึงถึงความต้องการและพฤติกรรมของประชาชนในแต่ละพื้น ท่ี  
ซึ่งองค์ประกอบภายในของสวนสาธารณะมี ดังนี้ 

1. ทางเดิน ไม่ว่าเป็นสวนสาธารณะท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาด
ใหญ่ ควรจะก าหนดทางเดินภายในสวนให้ชัดเจน 

2. สนามหญ้า สวนหย่อมเพื่อใช้เป็นสถานท่ีนั่งเล่น 
3. ลานกีฬาหรือสถานท่ีออกก าลังกาย ควรจัดไว้ในท่ีร่มหรือกลางแจ้ง 

ซึ่งปกคลุมไปด้วยต้นไม่ใหญ่ท่ีสามารถให้ร่มเงา 
4. ม้านั่ง ควรจัดให้เป็นจุด บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ 
5. สระน้ า หรือทางน้ าไหล หรือส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ ท่ีมีน้ าเป็นส่วนประกอบ 

เช่นน้ าพุ น้ าตกจ าลอง ฯลฯ เพื่อสร้างบรรยากาศความชุ่มช่ืน 
6. อาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นท่ีพบปะของผู้ใช้บริการ รวมท้ังการ

ประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสาร 
7. สัญลักษณ์และเครื่องหมายแสดงทิศทาง  จ าเป็นมากในพื้นท่ี

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ท้ังนี้เพื่อบอกให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางไปหาจุดหมายตามท่ีต้องการได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

8. ห้องน้ า เป็นบริการขั้นพื้นท่ีฐานท่ีจ าเป็นอย่างมากส าหรับผู้เข้ามาใช้
บริการเพื่อความสะอาดและถูกสุขลักษณะอนามัยของผู้ใช้งาน 

9.  จุดขายเครื่องด่ืม อาจจะจัดไว้เป็นส่วนหนึ่งของอาคารภายในสวนก็
ได้ 

10. ไฟฟ้า สวนสาธารณะทุกแห่ง ควรมีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างพอเพียงแก่
ผู้ใช้บริการ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 

11. ท่ีจอดรถ อาจจะเป็นท่ีจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน 
ขึ้นกับประเภทและขนาดพื้นท่ีสวนสาธารณะ อย่างน้อยท่ีสุดควรมีท่ีจอดรถจักรยาน 

12. ระบบระบายน้ าของสวนสาธารณะ จะต้องออกแบบและด าเนินการ
ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นท่ี 

13. แหล่งน้ าส าหรับบ ารุงต้นไม้  
14. ป้อมยาม หรือ จุดตรวจ และการรักษาความปลอดภัยของพื้นท่ีสวน 
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องค์ประกอบสวนสาธารณะและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  (จรัสพิมพ์ 
บุญญานันต์, น. 66-71) 

สวนสาธารณะท่ีประสบความส าเร็จนั้นจะต้องอาศัยการออกแบบท่ีเกิด
จากความร่วมมือของคนในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท าความเข้าใจถึงความต้องการของคนใน
ชุมชนและหน้าท่ีของสวนสาธารณะ ดังนั้นสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานท่ี
ท่ีมีความส าคัญสามารถสร้างประสบการณ์ท่ีแตกต่างจากในชีวิตประจ าวัน เช่น ได้พบบรรยากาศท่ี
เป็นธรรมชาติและมุมมองท่ีสงบ ให้พื้นท่ีในการท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การวิ่งออกก าลังกาย  
ดูนก นั่งพักผ่อนหย่อนใจหรือรับประทานอาหาร เป็นต้น 

สถานท่ีสาธารณะท่ีดีจะให้โอกาสในการท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย  
เป็นสถานท่ีง่ายต่อการเข้าถึงและเช่ือมโยงกับชุมชนท่ีอยู่อาศัยโดยรอบ (Access) มีความปลอดภัย
และดึงดูดใจ (Comfort and image) และท่ีส าคัญท่ีสุด คือ เป็นสถานท่ีท่ีผู้คนจะได้มาพบปะสังสรรค์ 
(Sociability) นอกจากนี้การท าให้พื้นท่ีประสบความส าเร็จจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบทางกายภาพ
ด้วยเช่นกัน  

องค์ประกอบสวนสาธารณะและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ มีดังนี้  
1. กิจกรรมและประโยชน์ใช้สอย สวนสาธารณะไม่เพียงแต่เป็นสถานท่ีท่ี

ใช้ในการออกก าลังกายเท่านั้น ในพื้นท่ีควรจัดพื้นท่ีนั่งให้ผู้คนสามารถนั่งพูดคุยในบริเวณใกล้เคียง 
สามารถนั่งพักผ่อนและหาซื้ออาหารหรือของว่างมานั่งรับประทานได้ สถานท่ีในลักษณะนี้จะสามารถ
ดึงให้ผู้คนเข้ามาใช้งานเพิ่มมากขึ้น 

2. ความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ คือการสร้างสถานท่ีท่ีมีความ
สะดวกสบายและมีภาพลักษณ์ท่ีดีต้องอาศัยการออกแบบอย่างเอาใจใส่ในรายละเอียด โดยเฉพาะ
รายละเอียดขององค์ประกอบทางภูมิทัศน์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ห้องน้ า ท่ีจอกรถ ม้านั่ง การปลูก
ต้นไม้ เป็นต้น 

3. การเข้าถึงและเช่ือมโยงกับพื้นท่ีใกล้เคียง คือ สถานท่ีดังกล่าวควรจะ
ง่ายในการมองเห็นและง่ายต่อการเข้าถึง ยิ่งสวนสาธารณะนั้นประสบความส าเร็จมากเท่าไร ก็จะยิ่ง
เพิ่มความดึงดูดใจและเพิ่มการประสบความส าเร็จของสวนมาเพิ่มข้ึนไปอีก 

4. กิจกรรมทางสังคม สถานท่ีท่ีส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม เป็นสถานท่ีท่ี
ผู้คนต้องการท่ีจะไปท ากิจกรรม ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อฝูง และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากมายท่ีมีความ
แตกต่างกัน 
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สรุปได้ว่า สวนสาธารณะและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจท่ีดีจะช่วยให้ผู้คน
รู้สึกสดช่ืนและผ่อนคลาย เกิดความรู้ดีท่ีได้ไปท่ีนั้น รู้สึกอบอุ่นและเป็นท่ีต้องรับ สถานท่ีท่ีประสบ
ความส าเร็จไม่ใช่เพียงเพราะมีความงามเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะว่าสถานท่ีแห่งนั้นท าให้ผู้ใช้
สามารถรู้สึกผ่อนคลายร่วมกับผู้อื่น สถานท่ีเหล่านี้จะเช่ือมโยงคนในชุมชนเข้าด้วยกัน 

2.2.6.2 ลกัษณะของสวนสาธารณะที่ด ี
ลักษณะของสวนสาธารณะท่ีดี (เอื้อมพร วีสมหมาย, 2527, น. 34-39) 
1. ให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ 

- มีป้ายบอกช่ือสวนสาธารณะบริเวณประตู้ทางเข้า 
- มีแผนท่ี หรือแผนผังแสดงขอบเขต และต าแหน่งต่าง ๆ ของ

สวนสาธารณะเพื่อให้ผู้มาใช้บริการสามารถทราบได้ว่าควรจะไปท่ีใดก่อน 
- ถนนภายในสวนสาธารณะควรมี ขนาด ความกว้าง ส่วนโค้ง และ

สัดส่วนต่าง ๆ ตามมาตรฐานท่ัวไป เพื่อให้ความปลอดภัยในการขับขี่ มีท่ีจอดรถ และต้นไม้ท่ีร่มรื่น
สองขา้งทาง เพื่อให้ความสวยงามและความสบายใจแก่ผู้ใช้สถานท่ี 

- มีถังขยะ และห้องน้ าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ท่ี
เข้ามาใช้งานภายในพื้นท่ี 

- มีศูนย์ให้บริการสอบถามหรือให้ค าแนะน า และให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการ 

2. ให้ความปลอดภัย 
- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
- มีแสงไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน 
- มีประตูเข้าออกไม่มาก ในเวลากลางคืนควรเปิดเพียงประตูเดียว 
- มีป้ายบอกการจราจร และป้ายบอกเตือนบริเวณท่ีมีอันตราย เช่น 

ถนนล่ืน สัตว์ป่า ดินพัง ทางขาด ฯลฯ 
- ท ารั้วกั้นในบริเวณท่ีปลอดภัย กั้นริมแม่น้ าเมื่อส่วนนั้นอยู่ใกล้สนาม

เด็กเล่น 
- แยกถนนและทางเดินอย่างเด็ดขาด 
- ส ารวจและซ่อมแซมสถานท่ีและอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่น เครื่อง

เล่นในสนามเด็กเล่น สะพาน เก้าอี้ 
- ตรวจตราสายไฟ และปล๊ักไฟ 
- ตัดแต่งต้นไม้ท่ีมีกิ่งแห้งตาย หรือแต่งพุ่มไม้เสมอ ไม่ให้ทึบจนเกินไป 
- ควรมีหน่วยพยาบาล 
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3. มีการดูแลรักษาท่ีดี 
- ท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ เช่น เก็บขยะ กวาดถนน กวาดสนาม 

เป็นต้น 
- ตัดหญ้า ตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ 
- ให้ปุ๋ย รดน้ า พรวนดิน และฉีดยากันโรคแมลง 
- มีการปลูกต้นไม้ทดแทนไม้เดิมท่ีตายไป หรือก าลังจะตาย 
- ซ่อมแซมอุปกรณ์ เช่น ท่าสีเก้าอี้ ติดป้าย หรือท ารั้วใหม่ 
- ชักชวนให้ประชาชนรู้จักช่วยกันรักษาความสะอาด 
- อนุรักษ์สภาพแวดล้อมท่ีสวยงามตามธรรมชาติไว้ให้ดียิ่งขึ้น 

ท้ังนี้สามารถสรุปได้ว่า สวนสาธารณะเป็นสถานท่ีท่ีเปิดให้คนท่ัวไปให้สามารถเข้ามาใช้
งานได้ หากสวนสาธารณะท่ีเปิดให้บริการมีการบริหารจัดการท่ีไม่ดี ไม่ได้มีการดูแลรักษาพื้นท่ีอย่าง
สม่ าเสมอก็จะส่งผลให้สวนสาธารณะแห่งนั้นกลายเป็นพื้นท่ีเส่ือมโทรม ไม่เป็นท่ีสนใจของผู้ ใช้งาน 
และ ดังนั้นผู้ท่ีมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบสวนสาธารณะจะต้องให้ความสนใจในเรื่อง ความสะดวก ความ
ปลอดภัย รวมกับการดูแล ปรับปรุง พัฒนา และฟื้นฟูพื้นท่ีอย่างสม่ า เสมอ เพื่อช่วยสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีดีและดึงดูดผู้ใช้งานให้ประทับใจและกลับมาใช้ใหม่ สวนสาธารณะท่ีจะประสบ
ความส าเร็จได้นั้นต้องมีการเข้าถึงท่ีสะดวก มีลักษณะทางกายภาพท่ีดี และถูกสุขลักษณะมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้งาน 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ 
 

กิจกรรมนันทนาการ คือ การออกก าลังกาย การท่ีไม่หยุดนิ่ง หาอะไรท าเพื่อความ
สนุกสนานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทุกคนก็สามารถนิยามค าจ ากัดความเหล่านี้ได้ด้วยตนเองการพักผ่อน
หย่อนใจขึ้นอยู่กับความชอบและความสบายใจท่ีได้ท าโดยไม่ได้ถูกบังคับแต่เป็นการเต็มในท่ีจะกระท า
ด้วยตนเอง กิจกรรมนันทนาการสามารถท าร่วมกับการพักผ่อนหย่อนใจไปพร้อม ๆ กันได้ ท้ังนี้ก็
ขึ้นอยู่กับความชอบในการท ากิจกรรมของแต่ละบุคคล ความสะดวก และสถานท่ีนั้นเอื้ออ านวยให้ท า
กิจกรรมนั้น ๆ ได้  

2.3.1 ความหมายของนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ 
นันทนาการมาจากภาษาอังกฤษเรียกว่า “Recreation” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ

ได้บัญญัติศัพท์ขึ้นโดยใช้ค าว่า “สันทนาการ” โดยใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ค าว่า “สันทนาการ”  
ก็ไม่ได้มีความหมายท่ีตรงกับรากศัพท์ของค าว่า “Recreation” ต่อมาท่านเจ้าคุณพระยาอนุมานราช
ธนได้บัญญัติเป็นภาษาไทยข้ึนมาใหม่เรียกว่า นันทนาการ สามารถอธิบายได้ว่า “นันทน” หมายถึงร่า
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เริงสนุกสนาน มาท าการสนธิกับ “อาการ” สภาพท่ีเป็นอยู่หรือการแสดงกิริยาท่าทาง ดังนั้น เมื่อ
น ามาสนธิกัน นันทน+อาการ จึงหมายถึง อาการของความสนุกร่าเริง หรือกิริยาท่าทางท่ีแสดงออกถึง
ความสนุกร่าเริงนั้นเอง (จรินทร์ ธานีรัตน์, 2528, น. 19-20) 

นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมท่ีท าตามสมัครใจในยามว่าง เพื่อให้เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียด , การส าราญใจ (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ส่วนการพักผ่อนหย่อนใจ หมายถึง พักผ่อนไปหาความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ดังนั้นการนันทนาการและการพักผ่อนหย่อน
ใจจึงหมายถึง การท ากิจกรรมในยามว่าง เพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส าราญใจ 

Butler, 1949 อ้างถึงใน กุลภัสสร์ พัวพิริยพันธ์ (2550, น. 28) การนันทนาการ
เป็นเรื่องท่ีตรงข้ามกับการท างาน จันทร์ ผ่องศรี (2531, น. 15) สามารถอธิบายได้ว่านันทนาการหรือ
การพักผ่อน คือ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสร้างความสัมพันธ์ให้กับส่ิงแวดล้อมหรือสภาวการณ์นั้น ๆ ท้ังนี้
ย่อมขึ้นอยู่กับความสนใจและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล นันทนาการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดง
ความพอใจ ความต้องการของมนุษย์ตามสรีรกายวิภาคและจิตวิทยา มนุษย์ควรมีกิจกรรมเป็นส่ิงซึ่ง
ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม ท้ังร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ส านักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิ
การและผังเมือง (2556, น. 105) การท ากิจกรรมเพื่อการพักผ่อนสามารถเลือกท าได้ท้ังการพักผ่อน
แบบท่ีออกก าลังกาย เช่น การเดิน การเล่นกีฬาต่าง ๆ ท้ังในร่มและกลางแจ้ง และการพักผ่อนแบบไม่
ออกก าลังกาย เช่น การนั่งเล่น ชมวิวทิวทัศน์ และการฟังดนตรี ท้ังนี้การเลือกท ากิจกรรมนันทนาการ
และการพักผ่อนอาจขึ้นอยู่กับ ช่วงวัย เพศ และความรสนิยมของแต่ละบุคคล สุรเชษฎ์ เชษฐมาสและ
คณะ (2537, น. 8) แต่การเลือกท ากิจกรรมท่ีชอบหรือตรงตามรสนิยมนั้นต้องไม่ใช่การท ากิจกรรมท่ีมี
คุณค่าต่อชีวิตน้อยมาก เช่น การเท่ียวเตร่ เล่นการพนัน นั่งหรือนอนฆ่าเวลา และการกระท าอื่น ๆ ท่ี
เป็นพิษภัยต่อสังคม จะเห็นได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้ไม่ใช่กิจกรรมสร้างสรรค์ แต่กลับส่งผลเสียและลด
โอกาสของตนเองในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ หรือเพิ่มพูนประสิทธิภาพท้ังร่างกายและจิตใจ กิจกรรมท่ี
กล่าวมาข้างต้นนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ เอื้อมพร วีสมหมาย 
(2527, น.9) ดังนั้นการท ากิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อน (Relaxation) ท่ีมีประโยชน์ต่อตนเอง
จะถือเป็นการที่มนุษย์ได้ใช้ช่ัวโมงในการพักผ่อนร่างกาย สมองและจิตใจอย่างแท้จริง   

2.3.2 ประเภทของการพักผ่อนหย่อนใจ 
การพักผ่อนหย่อนใจอาจแบ่งประเภทได้ดังนี้ (อัน นิมมานเหมินท์, 2515) 
1. ประเภทท่ีต้องใช้ก าลังกาย เช่น การกีฬา การออกก าลังกายนานาชนิด 
2. ประเภทเบาก าลัง เช่น งานอดิเรกเบาสมอง การเล่นดนตรี การเก็บแสตมป์ 
3. ประเภทส้ินเปลืองเงิน เช่น การไปท่องเท่ียว ทัศนาจร ดูภาพยนตร์และละคร 
4. ประเภทท่ีไม่ส้ินเปลือง เช่น การไปชนพิพิธภัณฑ์ ฟังดนตรีสาธารณะ 
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5. ประเภทท่ีเอกชนจัดขึ้นเพื่อหวังผลก าไร เช่น ภาพยนตร์ ละคร ภัตตาคาร 
6. ประเภทท่ีรัฐจัดขึ้น เช่น สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สนามกรีฑา 
การพักผ่อนหย่อนใจเป็นความปราถนาท่ีมนุษย์ทุกคนต้องการได้รับจากการ

ด าเนินชีวิตประจ าวัน Brian Hackett (อ้างถึงในอมรรัตน์, 2525, น. 14) ได้จ าแนกลักษณะของการ
พักผ่อนหย่อนใจตามความพึ่งพอใจออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่  

1. การพักผ่อนแบบพาสซีฟ (Passive Recreation) เป็นการพักผ่อนหย่อนใจท่ี
ไม่ใช่การออกแรงการออกก าลังกาย แต่เป็นไปในลักษณะท่ีสงบ การผ่อนคลายความเครียด ความ
เหน็ดเหนื่อย ได้แก่ 

- การช่ืนชมกับธรรมชาติ ภูมิทัศน์ของเมือง 
- การได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ได้ยินเสียงธรรมชาติ เช่น เสียงนกร้อง เสียงน้ าตก 
- การฟังเสียงดนตรีในท่ีสาธารณะ 
- การนั่งเล่นในท่ีสวนสาธารณะ 
- การชมสัตว์ในสวนสัตว์ 

2. การพักผ่อนแบบใช้แรง (Active Recreation) เป็นการพักผ่อนหย่อนใจท่ีต้อง
ออกแรง ออกก าลังกาย ได้แก่ 

- การเดิน 
- การขี่รถจักรยาน 
- การเล่นเรือ 
- การเล่นกีฬา เช่น ว่ายน้ า เล่นฟุตบอล บาสเกตบอล 
- การวิ่งออกก าลังกาย 

ท้ังนี้การพักผ่อนหย่อนใจอาจจะเลือกท าได้ตามความสะดวกและความชอบ 
(เอื้อมพร วีสมหมาย, 2527, น. 18-19) กล่าวว่า การพักผ่อนหย่อนใจให้หลายจากความตึงเครียดนั้น
สามารถเลือกท ากิจกรรม ได้ตามความช่ืนชอบและความถนัดของบุคคลนั้น ๆ  ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วการ
พักผ่อนหย่อนใจมีหลายรูปแบบ  ท าได้ท้ัง ท่ีท างาน ท่ีบ้าน และสถานท่ีสาธารณะ และการพักผ่อนนั้น
ก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแค่ละบุคคล เช่น การเล่นดนตรี การเล่นกีฬา การฟังเพลง ดูภาพยนตร์ 
อ่านหนังสือ หรือท าสวน ซึ่งการพักผ่อนหย่อนใจสามารถแบบออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้  

1. การพักผ่อนหย่อนใจนอกอาคาร (Outdoot Recreation) แบ่งออกเป็น 2 
ชนิด คือ พื้นท่ีสาธารณะ และพื้นท่ีส่วนตัว   

2. การพักผ่อนหย่อนใจภายในอาคาร (Indoot Recreation) แบ่งออกเป็น 2 
ชนิด คือ พื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีส่วนตัว 
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ท้ังนี้สามารถสรุปได้ว่า ประเภทของการพักผ่อนหย่อนใจสามารถจ าแนกได้เป็น 2 
ประเภท ได้แก่ การพักผ่อนหย่อนใจแบบไม่ออกแรง เช่น การดูหนังฟังเพลง วาดรูป อ่านหนังสือ หรือ
นั่งชมวิว และการพักผ่อนหย่อนใจแบบใช้แรง เช่น เล่นกีฬาเป็นกลุ่ม หรือการวิ่งออกก าลังกาย และ
ในปัจจุบันยังมีการใช้บริการการออกก าลังกายท่ีเรียกว่าฟิตเนส โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกท ากิจกรรม
ท่ีตนเองถนัดหรือความชอบ ได้ท้ังภายในอาคารและภายนอกอาคาร 

2.3.3 ประโยชนข์องการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
มนุษย์ทุกคนมีภาระหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบและกระท าหน้าท่ีนั้นให้ส าเร็จในแต่

ละวัน ซึ่งหน้าท่ีนั้นอาจจะท าให้เกิดความเครียดหรือความเหมื่อยล้า ดังนั้น มนุษย์จึงต้องการความสุข
ในชีวิต ในบางครั้งความสุขนั้นก็เป็นผลพลอยได้จากการด ารงชีพ และการพักผ่อนนับเป็นส่ิงส าคัญ  
ท่ีให้ความสมดุลต่อชีวิตระหว่างการท างาน การพักผ่อน ความรัก และการมีเกียรติช่ือเสียง ซึ่งชีวิต
ขาดส่ิงเหล่านี้ไม่ได้ การพักผ่อนของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ขึ้นกับความชอบและความสนใจของบุคคล
นั้น ๆ การเล่นกีฬา การเล่นเกมส์ ความงาม เพลง เต้นร า อ่านหนังสือ วาดภาพ การท่องเท่ียว  
การผจญภัย พบปะเพื่อน เป็นต้น การพักผ่อนมีความส าคัญในชีวิตปัจจุบันเนื่องจากสามารถ
ตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของบุคคลนั้นได้ ประโยชน์ของการพักผ่อนหย่อนใจมี ดังนี้  
(เอื้อมพร วีสมหมาย, 2527, น. 16-17) 

1. ท าให้สุขภาพแข็งแรง 
2. ท าให้สุขภาพจิตดีขึ้น 
3. ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  
4. เรียนรู้ถึงความเป็นไปตามธรรมชาติของเรื่องต้นไม้ สัตว์ และ ฯลฯ 
5. ท าให้มีความเสียสละและท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
นอกจากนี้ (คณิต เขียววิชัย, 2557, น. 41-42) ก็ได้ให้ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของ

นันทนาการเพิ่มเติม คือ นันทนาการมีประโยชน์ท้ังต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ เป็นอย่างมาก 
ซึ่งพอจะรวบรวมไว้ได้ดังต่อไปนี้  

1. ช่วยให้คนมีความสนุกสนาน มีความสุขในชีวิต และช่วยให้คนรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

2. ช่วยให้คนมีสุขภาพจิตท่ีดี ในปัจจุบันปัญหาสังคมมีมาก มีความวิตกกังวลใน
เรื่องต่าง ๆ ส่ิงเหล่านี้เป็นหนทางน าไปสู่โรคจิตอย่างง่ายดาย คนท่ีประกอบกิจกรรมนันทนาการจะ
ช่วยให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น แจ่มใส ปราศจากความกังวลใด ๆ ปัญหาโรคจิตก็หมดไป 

3. ช่วยป้องกันอาชญากรรมและความประพฤติเกเรของเด็กได้ ปัจจุบันปัญหา
ของเด็กวัยรุ่นมีมาก ส่วนใหญ่ประพฤติตนในทางก่ออาชญากรรม ทะเลาะวิวาท มีเรื่องชู้สาว หนีโรงเรียน 
ติดยาเสพติด ท าให้ไม่สงบสุขแก่สังคม สาเหตุท่ีเกิดขึ้นที่เป็นส่วนส าคัญอันหนึ่งก็คือ การไม่รู้จักใช้เวลา
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ว่างให้เกิดประโยชน์ จากทฤษฎีการเล่นว่าเด็กชอบออกก าลังกาย ชอบแสดงออก ดังนั้นควรจัดบริการ
นันทนาการให้เขาได้แสดงออก 

4. ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ประชาชนรู้ จักบ ารุงรักษาสุขภาพ ใช้เวลาว่าง
ในทางท่ีถูก ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม ไม่เห็นแก่ตัว รักหมู่คณะ มีน้ าใจ ให้บริการอาสาสมัคร
ช่วยเหลือชุมชน นับว่าเป็นพลเมืองดีอันสืบเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 

5. ช่วยบ ารุงขวัญแก่ทหารและต ารวจ หรือผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ตามชายแดน 
เพราะคนเหล่านี้เส่ียงอันตรายในการป้องกันประเทศชาติ หาเวลาพักผ่อนยาก ฉะนั้นยามว่างหรือมิได้
ปฏิบัติหน้าท่ีก็ควรได้มีการบริการทางนันทนาการเพื่อบ ารุงขวัญแก่เขาท้ังหลาย 

6. ช่วยในการพักฟื้นอาการไข้ คนไข้ซึ่งก าลังจะหาย กิจกรรมนันทนาการได้มี
ส่วนช่วยให้คนไข้หายเร็วยิ่งขึ้น และจะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นปกติ 

7. ช่วยให้สมาชิกในหน่วยงานต่าง ๆ ได้สนิทสนมสามัคคีกันเพิ่มยิ่งขึ้น เพราะ
กิจกรรมนันทนาการจะสร้างสังคมท่ีดี 

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมการนันทนาการ และพักผ่อนมี
ประโยชน์ต่อผู้ใช้ในงานท้ังทางสภาพร่างกายและสภาพจิตใจ เนื่องจากลักษณะการท างานในปัจจุบัน
เปล่ียนไปจากอดีตมากนัก ประชาชนท างานในประจ าเป็นจ านวนมากซึ่งงานประจ าจะเป็นในลักษณะ
งานเชิงวิชาการ งานธุรกิจ การค้าขาย หรืออื่น เป็นจ านวนมาก การท างานในแต่ละวันท าให้เกิดท้ัง
ความเครียดและความเมื่อยล้า การท ากิจกรรมเพื่อพักผ่อนหลังเลิกงานในเวลาว่างจะช่วยให้ผู้ใช้งาน
รู้สึกผ่อนคลาย มีสุขภาพท่ีแข็งแรง และแรงบันดาลใจในการไปท างานหรือท าหน้าของตนเองในวัน
ต่อไป  
 
2.4 แนวคดิเกี่ยวกบัปจัจยัที่มผีลตอ่พฤตกิรรมการใชส้วนสาธารณะ 
 

2.4.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกท ากิจกรรมนันทนาการ 
 การเลือกกิจกรรมนันทนาการมีส่วนสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่งกับภูมิหลังทางจิตวิทยา

ของมนุษย์ ซึ่งอาจจ าแนกพื้นฐานความแตกต่างออกเป็นหัวข้อได้ดังต่อไปนี้ (นิลุบล คล่องเวสสะ,  
2548, น. 34-37) 

 1. วัย ความแตกต่างในเรื่องของวัยเป็นความต่างท่ีสังเกตพฤติกรรมได้เจนท่ีสุด
และมีความแน่นอน ซึ่งสามารถจ าแนกความสนใจของวัยต่าง ๆ ออกได้ ดังนี้ 

- วัยเด็กเล็ก มีความสามารถในเชิงร่างกายน้อยมาก เดินและวิ่งได้เตาะแตะ  
 มีความเร็วในการเคล่ือนไหวจ ากัด มีความมุ่งใจอยู่ในขอบเขตจ ากัด ต้องการความรู้สึกปลอดภัยสูง 
เช่น หากอยู่เพียงล าพังต้องอยู่ในบริเวณท่ีคุ้นเคย หากอยู่นอกบริเวณทีคุ้นเคยต้องมีผู้คุ้นเคยในสายตา 
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มีสมาธิส้ันมาก มีความสนใจอยากรู้อยากเห็นส่ิงรอบตัวอยู่ตลอดเวลา และมีความพยายามในการ
ฝึกฝนการควบคุมร่างกายและสภาพแวดล้อมตามศักยภาพของตน 

- วัยเด็กโต เริ่มให้ความสนใจในเรื่องสังคมภายในวงท่ีจ ากัด มีเพื่อนเล่นในวัย
เดียวกัน ชอบเล่นเป็นกลุ่ม มีความอยากรู้อยากเห็น 

- วัยรุ่น มีความสนใจเฉพาะ และมีความต้องการความเป็นตัวของตัวเอง และ
ในขณะเดียวกันก็ต้องการการยอมรับในกลุ่มเพื่อน ออกห่างจากผู้ใหญ่ เริ่มสนใจการศึกษาอย่างจริงจัง
ให้ความส าคัญของการศึกษาต่อในอนาคต มีความสนใจเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไปตามกลุ่มเพื่อน
และตามลักษณะนิสัย มีความรวดเร็วในการคิดและการเคล่ือนไหว 

- วัยท างานตอนต้น มีชีวิตท่ีมีเวลาก าหนด มีระเบียบในชีวิตมากขึ้น มีส่ิงท่ี
ต้องรับผิดชอบ มีความเครียด เพื่อนยังคงมีความส าคัญแต่น้อยกว่าช่วงวัยรุ่น ช่วงเวลานี้เป็นช่วงของ
การเริ่มสร้างครอบครัว สร้างฐานะ และหากมีความชอบในด้านกีฬาก็ยังคงเล่นอยู่เพื่อต้องการเป็นท่ี
ยอมรับของสังคมใหม่ 

- วัยท างาน คล้ายกับวัยท างานตอนต้น แต่อาจมีภาระครอบครัวเพิ่มมากขึ้น 
ช่วงนี้จะมีความแตกต่างกันในการใช้ชีวิตระหว่างกลุ่มชนช้ันท่ีแตกต่างกัน 

- วัยผู้ใหญ่ ถึง วัยชรา มีความเช่ืองช้าต้องการความสันโดษมากขึ้นใน
ขณะเดียวกันยิ่งมีอายุมากขึ้นจนถึงวัยชรา จะกลับมาต้องการความรู้สึกปลอดภัยสูงเช่นเดียวกับวัย
เด็กเล็ก ต้องการความเอาใจใส่ ต้องการเพื่อน เนื่องจากมีเวลาว่างมาก 

 2. เพศ มีความแตกต่างกันพฤติกรรมของเพศหญิงและเพศชายในกิจกรรม
นันทนาการอยู่บ้าง เพศหญิงใช้สวนสาธารณะน้อยกว่าเพศชาย ร่วมกิจกรรมน้อยกว่าเพศชาย  
เพศหญิงมักจะใช้เวลาในการท ากิจกรรมประเภทพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อนมากกว่าอย่างอื่น ในขณะท่ี
เพศชายท่ีมาใช้สวนสาธารณะคนเดียวมีอัตรามากกว่าเพศหญิงท่ีมาสวนสาธารณะคนเดียว 

 3. ประสบการณ์ การเลือกท ากิจกรรมนันทนาการของบุคคลบางอย่างจะขึ้นกับ
ประสบการณ์ และการฝึกฝน เยาวชนที่ได้รับการฝึกทักษะด้านกีฬา มีแนวโน้มท่ีจะใช้เวลาว่างในการ
เล่นกีฬาเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่าผู้ไม่มีโอกาสฝึกมาก่อน การฝึกฝนท่ีว่านี้อาจเป็นการฝึกอย่าง
เป็นทางการจากการเล่นในวัยเด็ก หรืออาจเป็นประสบการณ์จากการอ่าน การเรียนรู้จากส่ือ ดังนั้น
การคาดเดากิจกรรมนันทนาการท่ีบุคคลจะเลือกท าในยามว่างอาจคาดมาจากประสบการณ์ท่ีบุคคล
นั้น ๆ มีอยู่ได้ส่วนหนึ่ง  

 4. พื้นฐานท่ีแตกต่างกันในด้านความต้องการ ความต้องการของมนุษย์เป็น 
ส่ิงส าคัญท่ีอยู่เบ้ืองหลังการแสดงออกต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่ามีผลต่อการท า 
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 5. ลักษณะนิสัย เช่ือกันว่าลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลจะมีส่วนในการเลือก
กิจกรรมนันทนาการด้วย ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่า เกมและกีฬาท่ีเป็นท่ีนิยมในแต่ละชาติอาจจะบอกถึง
ลักษณะนิสัยส่วนใหญ่ของคนในชาตินั้น ๆ  

 6. กระแสนิยม เป็นส่ิงหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อมนุษย์ในแต่ละรุ่นของการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน และในการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ปรากฏการณ์ของการนิยมท ากิจกรรมใด ๆ  
ตามกระแสนิยมเป็นส่ิงท่ีเป็นปกติของมนุษย์มาแต่ไหนแต่ไร แต่จะรู้ สึกชัดขึ้นในยุคปัจจุบัน  
เมื่อส่ิงต่าง ๆ พัฒนามากขึ้นกระแสความนิยมก็จะเปล่ียนไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่ายุคก่อน ๆ 
การสร้างพื้นท่ีนันทนาการสาธารณะจะต้องดูกระแสความนิยมเพื่อสนับสนุนในกิจกรรมท่ีสมควร  
การดรูะแสความนิยมจะช่วยให้ความคึกคักในการใช้งานมากขึ้น 

 ท้ังนี้สามารถสรุปได้ว่า การเลือกท ากิจกรรมในแต่ละประเภทมีความสัมพันธ์ต่อ
ภูมิหลังทางจิตวิทยาของมนุษย์ หรืออาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า การเลือกท ากิจกรรมในแต่ละ
ประเภทมีความสัมพันธ์ต่อสรีระร่างกายและความรู้สึกนึกคิด ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกท ากิจกรรม 
อาทิเช่น ช่วงวัย อายุ เพศ ลักษณะนิสัย กระแสความนิยม ความต้องการและความชอบ เป็นต้น  
ซึ่งคนแต่ละคนมักจะมีความชอบท่ีแตกต่างกัน คนท่ีอยู่ในกลุ่มช่วงอายุหรือวัยเดียวกันก็อาจจะเลือก
ท ากิจกรรมในลักษณะท่ีคล้าย ๆ กัน หรือกิจกรรมบางประเภทอาจเป็นท่ีนิยมของเพศใดเพศหนึ่ง
เท่านั้น ดังนั้น ภูมิหลังทางจิตวิทยาของมนุษย์ ก็มีส่วนส าคัญในการเลือกท ากิจกรรม 

2.4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการที่จะเลือกใช้หรือไม่ใช้สวนสาธารณะ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้หรือไม่ใช้สวนสาธารณะประกอบด้วย 8 ปัจจัย ดังนี้ 

(นิลุบล คล่องเวสสะ, 2548, น. 141-151) 
1. การเดินทางและการเข้าถึงสวนสาธารณะ ความสะดวกในการเข้าถึงและ

บรรยากาศเส้นทางระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าถึงสวนสาธารณะ มีส่วนในการช่วยเพิ่มหรือลด
ขอบเขตพื้นท่ีบริการกับสวนด้วย หากสวนสาธารณะนั้น ๆ มีทางเท้าและติดกับถนนสายหลักมีการ
เข้าถึงท่ีสะดวกจะช่วยเพิ่มจ านวนผู้เข้ามาใช้งานในพื้นท่ีได้ แต่หากพื้นท่ีสวนสาธารณะนั้น ๆ เป็นทาง
แคบในซอยลึก และไม่มีรถแล่นไปมาอยู่ตลอดอาจสร้างความกลัวและความกังวลถึงความไม่ปลอดภัย
และความไม่สะดวกในการเข้าถึง 

2. ความไม่รู้ว่ามีอะไรน่าสนใจในสวนสาธารณะนั้น คนท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพ
อาจจะไม่รู้จักหรือไม่ทราบว่ามีสวนสาธารณะของเมือง หรือสถานท่ีพักผ่อนท่ีอยู่ในย่านใกล้บ้าน จึงท า
ให้ผู้ใช้สวนสาธารณะนั้น ๆ น้อยกว่าท่ีควรจะเป็น หรือบางกรณีอาจทราบว่ามีมีสวนสาธารณะนั้นอยู่ 
แต่ไม่ทราบว่าสวนสาธารณะแห่งนั้นมีความน่าสนใจเพียงใด จึงไม่เกิดความสนใจท่ีจะไป ดังนั้นการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบ จึงมีส่วนช่วยให้สวนสาธารณะแต่งละแห่งมีผู้ใช้เพิ่มมากขึ้น  
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3. กิจกรรมท่ีจะท าในสวนสาธารณะ แต่ละมีความต้องการในด้านการพักผ่อน
หย่อนใจท่ีแตกต่างกัน บางคนต้องการแค่นั่งพักผ่อนแบบเงียบ ๆ หรื อบางคนอยากจะคุยสนทนา
แลกเปล่ียนความเห็นกับผู้อื่น ในขณะท่ีบางคนชอบเดินดูนิทรรศการ เป็นต้น สวนสาธารณะส่วนใหญ่
จะท าในลักษณะของการออกแบบเชิงธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการท่ีช่ืนชอบทางด้านอื่น ๆ ส่งผลให้พื้นท่ีนั้น ๆ อาจจะดึง ผู้เข้าใช้งานได้เพียงร้อยละ 20-30 
จากผู้ต้องการใช้งานสวนสาธารณะนั้น ดังนั้นการออกแบบรูปแบบของสวนสาธารณะนั้นควรมาจาก
ฐานความต้องการของผู้ใช้งานในพื้นท่ีนั้น ๆ ซึ่งในพื้นท่ีหนึ่งอาจจะมีกิจกรรมท่ีหลากหลายประเภท
เปล่ียนไปตามยุคตามสมัย เพื่อตอบสนองกับกลุ่มคนหลาย ๆ กลุ่ม 

4. ความทรุดโทรมของสถานท่ี สวนสาธารณะเมื่อเปิดใช้งานเป็นระยะเวลานาน 
และไม่มีการบริหารจัดการท่ีดี หรือแผนส าหรับการปรับปรุงหรือดูแลในระยะยาว ก็มักจะส่งผลให้เกิด
ปัญหาความทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ส่งผลให้ ผู้ใช้บริการในพื้นท่ีลดลง การทรุดโทรมของ
สวนสาธารณะอาจเป็นได้ท้ังสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น และเครื่อง
เล่นส าหรับเด็ก หากสนามเด็กเล่นเกิดความทรุดโทรมไม่พร้อมใช้งานได้ 100% ก็อาจท าให้เกิด
อันตรายถึงชีวิตเด็กท่ีเข้ามาท ากิจกรรมในพื้นท่ีได้  

5. ความปลอดภัย การท่ีผู้ใช้งานในสวนสาธารณะมีจ านวนน้อย อาจมีปัญหา
เกี่ยวโยงมาถึงเรื่องของความรู้สึกไม่ปลอดภัย เนื่องจากสวนสาธารณะเป็นพื้นท่ีท่ีเปิดโอกาสให้คน
ท่ัวไปสามารถเข้ามาใช้พื้นท่ีได้โดยอิสระ ซึ่งในอดีตมีข่าวเกี่ยวกับอันตรายต่าง ๆ ในสวนสาธารณะอยู่
บ่อยครั้ง ดังนั้นการออกแบบพื้นท่ีภายในสวนสาธารณะถือเป็นส่ิงส าคัญอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยให้ลดการ
เกิดปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยภายในพื้นท่ี เช่น ประตูเข้า-ออกไม่ควรมีมากเกิดไป ไม่ให้มีพื้นท่ีลับ
ตาคน เป็นต้น และส่ิงส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือมาตรการรักษาความปลอดภัยการจัดเวรยามตรวจตรา
พื้นท่ีเพื่อลดการเกิดปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ีสวนสาธารณะ และให้ผู้ใช้เกิดความสบายใจในการเข้า
ใช้พื้นท่ี 

6. ความดึงดูดใจ ปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกท่ีกิจกรรมในเวลาว่างได้อย่าง
หลากหลายรูปแบบ อาทิ การเลือกใช้สวนสาธารณะเป็นสถานท่ีในการท ากิจกรรมกลางแจ้ง ฟิสเนส 
เดินห้าง ดูโทรทัศน์สังสรรค์กับเพื่อน หรือไปดูหนังฟังเพลง กิจกรรมเหล่านี้อาจความดึงดูดใจมากกว่า
การไปสวนสาธารณะ ดังนั้นการสร้างสวนสาธารณะอาจไม่ได้ขึ้นอยู่ท่ีส่วนประกอบโครงการ และ
รูปแบบของสวนสาธารณะเท่านั้น แต่อยู่ท่ีการจัดกิจกรรมท่ีน่าสนใจ การประชาสัมพันธ์และการจูงใจ 
(Promote) ให้คนสนใจสวนสาธารณะ โดยการสร้างหรือปลูกฝ่ังพื้นฐานและนิสัยของผู้บริโภค เช่น 
การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเล่นกีฬาในเวลาว่าง ส่งเสริมให้ทุกคนออกก าลัยโดยช้ีให้เห็นถึง
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ สนับสนุนวัยท างานโดยการจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายให้เลือกท า การ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการกีฬาต่าง ๆ จะช่วยสร้างค่านิยมให้คนหันมาใช้สวนสาธารระ
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เพื่อการออกก าลังกายและหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบของสวนก็มีส่วนส าคัญท่ีจะ
ช่วยให้ผู้คนเข้ามาใช้สวนสาธารณะมากขึ้นด้วย สวนท่ีมีความสวยงามจะท าให้ผู้ใช้งานเกิดความพอใจ
และอยากกลับมาใช้อีกครั้ง 

7. ขนาดและรูปร่างของสวนสาธารณะ เป็นส่วนหนึ่งท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่ีจะ
ใช้หรือไม่ใช้สวนสาธารณะ ผลจากการศึกษาของ (Marcus & Francis, 1990 อ้างถึงในนิธิวดี ทอง
ป้อง, 2546) พบว่า สัดส่วนและต าแหน่งของการเข้าถึงมีความสัมพันธ์กับความสบายใจของผู้ใช้ สวน
จะมีขนาดกวางใหญ่หรือจะมีขนาดแคบมีส่วนสัมพันธ์กับความรู้สึกปลอดภัยของผู้ใช้เช่นกัน เช่น สวน
ท่ีมีสัดส่วนแคบยาวหรือโล่งกว้างเกินไปจะมีผลต่อการใช้พื้นท่ีของสวน โดยสัดส่วนแคบอาจจะรู้สึกถึง
ความแออัด และรู้สึกไม่สามารถหาต าแหน่งท่ีปลอดภัยได้ ขณะพื้นท่ีมีขนาดโล่งกว้างมากก็อาจจะมี
ลักษณะไม่เหมาะสมกับกิจกรรมท่ัวไป 

8. ปัญหาด้านการยึดครองพื้นท่ีของบุคคล สวนสาธารณะเป็นสถานท่ีเปิดให้บริการ
ส าหรับคนทุกกลุ่ม โดยไม่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และไม่ประสงค์ให้ใครยืดครองบางส่วนของพื้นท่ี
นั้นอย่างถาวร สวนสาธารณะท่ีมักพบปัญหาการยึดครองมากท่ีสุดคือสวนระดับชุมชน เนื่องจากผู้ท่ีอยู่
อาศัยในเขตติดต่อกับสวน มักจะน าเก้าอี้ส่วนตัวออกมาต้ัง การน าพืชผักสวนครัวมาปลูกในบริเวณ
สวนสาธารณะ และการท าประตูเข้า-ออกที่ติดทางเข้าบ้านของตนเอง ฯลฯ การกระท าเหล่านี้ท าให้ผู้
ท่ีเข้ามาใช้สวนเกิดความเข้าใจว่าพื้นท่ีนั้นมีเจ้าของและไม่อยากเข้าไปใช้ ซึ่งอันท่ีจริงแล้วทุกคนท่ีเข้า
ไปใช้พื้นท่ีควรจะได้รับสิทธิ์ในการใช้พื้นท่ีได้ทุกส่วนของสวนสาธารณะนั้น ๆ โดยเท่าเทียมกัน
เนื่องจากการสร้างสวนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้ใช้งานอย่างอิสระ 

ท้ังนี้สามารถสรุปได้ว่า การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการท่ีจะเลือกใช้หรือไม่ใช้
สวนสาธารณะเป็นปัจจัยในเชิงกายภาพร่วมกับการจัดการ ลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีสาธารณะ
จะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้เกิดการตัดสินใจว่าเลือกใช้พื้นท่ีบริเวณนี้หรือไม่ ลักษณะทางกายภาพมีส่วนส าคัญ
เนื่องจากพื้นท่ีสวนสาธารณะเป็นพื้นท่ีเปิดให้บริการเชิงกายภาพ ดังนั้นพื้นท่ีดังกล่าวต้องมีการบริหาร
จัดการท่ีดี เพื่อให้เกิดความการตัดสินใจในการเลือกใช้งาน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้พื้นท่ี เช่น 
ความสามารถในการเข้าถึงมีความสะดวกหรือไม่ การประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนท่ัวไปได้รับทราบว่า
พื้นท่ีนั้น ๆ มีกิจกรรมใดบ้างท่ีน่าสนใจ และหัวใจส าคัญของการให้บริการคือความปลอดภัยของผู้ใช้ 
เป็นต้น 
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2.5 แนวคดิเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการ 
 

การบริหารจัดการเปรียบเสมือนหัวใจของขององค์กร เนื่องจากการบริหารจัดการจะ
สามารถน าพาองค์กรมุ่งไปข้างหน้า ให้ถึงเป้าหมายท่ีก าหนด การบริหารจัดการสามารถน ามาใช้ได้กับ
การท างานโดยท่ัวไป ซึ่งเราหน่วยงานท่ีจะใช้บ่อย ๆ คือ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  

2.5.1 ความหมายของการบริหารและการจัดการ 
ในท่ีนี้มีนักวิชาการหรือผู้เช่ียวได้ให้ความหมายของค าว่า การบริหารและการ

จัดการไว้มากมายซึ่งจะกล่าวถึงดังนี้ 
สมคิด บางโม (2538, น. 14) และ ตุลา มหาพสุธานนท์ (2550, น. 42-43)  

ได้กล่าวถึง ความหมายของการบริหารและการจัดการท่ีคล้ายกันหรือเป็นในลักษณะเดียวกัน คือ 
องค์กรต่าง ๆ มักจะมีการใช้ค าศัพท์ในหารบริหารงานอยู่สองค า คือ การบริหาร (Administration) 
และ การจัดการ (Management) สองค านี้เป็นค าท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกันซึ่งจะแตกต่างกันตรงท่ี 
ค าว่าการบริหาร มักจะนิยมใช้กับวงการสาธารณะ งานราชการ หรือการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย  
ในขณะท่ี การจัดการ จะนิยมใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชนเป็นหลัก ค าว่าการบริหารและการจัดการ
ไม่เพียงแต่จะใช้ในกระบวนการบริการงานของภาครัฐและเอกชนเท่านั้นแต่ยังน าไปใช้กับการก าหนด
โครงสร้างของการบริหารงานได้ด้วย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2545, น. 18-19) โดยค าว่า 
“Administration” การบริหาร จะใช้ในการบริหารระดับสูง โดยเน้นท่ีการก าหนดนโยบายท่ีส าคัญ
และการก าหนดแผนของผู้บริหารระ ดับสูง เป็นค า ท่ีนิยมใช้ในการบริหารรั ฐกิจ (Public 
administration) หรือใช้ในหน่วยราชการ และผู้น าองค์กรจะใช้ค าว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้บริหาร
ท่ีท างานอยู่ในองค์การของรัฐ หรือองค์การท่ีไม่มุ่งหวังก าไร  จะมีความหมายต่างจากค าว่า 
“Management” นิยมใช้ในการจัดการธุรกิจ ส่วนค าว่า “ผู้จัดการ” หมายถึง บุคคลในองค์กรซึ่งท า
หน้าท่ีรับผิดชอบต่อกิจกรรมในการบริหารทรัพยากรและงานกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ท่ีก าหนดไว้ขององค์การ สมคิด บางโม(2538, น. 30-31) ในการบริหารจัดการจ าเป็นต้องมีทรัพยากร
อันเป็นพื้นฐานทางการบริหารจัดการ ประกอบไปด้วย 4 ประการ ดังนี้ (1) คน (Man) เป็นผู้
ด าเนินงานกิจกรรมขององค์กร (2) เงิน (Money) ใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานภายในองค์กร 
เช่น ใช้เป็นค่าแรง หรือเงินเดือนพนักงาน ใช้จ่ายในขณะท างาน เป็นต้น (3) วัตถุส่ิงของ (Materials) 
อุปกรณ์เครื่องเครื่องใช้ต่าง ๆ ท่ีในอ านวยความสะดวกในการท างาน (4) การจัดการ (Management) 
หมายถึงความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ จากนิยามท่ีกล่าวมาข้างต้นการบริหารและการ
จัดการอาจจะน ามาใช้งานท่ีแตกต่างกัน (Certo 2000, น. 555 และ Griffin 1997, น. 4 อ้างถึงใน  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2545, น. 18) แต่ส่ิงท่ีเหมือนกันระหว่างการบริหารและการจัดการก็คือ 
เป็นกระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การจากการท างานร่วมกัน 
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Koontz (อ้างถึงในสมคิด บางโม, 2538, น. 29) และ สมคิด บางโม (2538,  
น. 29) การจัดการคือศิลปะอย่างหนึ่งท่ีต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ คน เงิน วัสดุส่ิงของ และ
อุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ เพื่อใช้ในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนการบริหารคือ ติน ปรัชญพฤทธ์ (2535) และเกียรติคุณ เสนาะ ติเยาว์ (2551,  
น.1) เป็นกระบวนการตัดสินใจ และน าเอานโยบายไปปฏิบัติใช้ โดยกระบวนการของการบริการจะ
เป็นการท างานกับคนโดยอาศัยคน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมเมืองท่ี
เปล่ียนแปลงไป  

ท้ังนี้สามารถสรุปจากค านิยามท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่า การบริหาร 
และ การจัดการ มีความหมายท่ีคล้ายคลึงกัน แตกต่างกันตรงท่ี การบริการมักจะใช้ในงานราชการ 
ส่วนการจัดการจะนิยมใช้กังงานประเภทธุรกิจ หรือในองค์กรท่ีเป็นเอกชน แต่มีจุดประสงค์
เช่นเดียวกันคือการท างานร่วมกันระหว่างทรัพยากรและคนในองค์กรเพื่อให้ด าเนินไปตามเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ สองค านี้อาจใช้ต่างกันต่างกันขึ้นอยู่ตามเจตนารมณ์ของผู้น าไปใช้ และ
ลักษณะความเหมาะสมของงานประเภทนั้น ๆ  ซึ่งคนโดยท่ัวไปมักใช้สองค านี้สลับสับเปล่ียนกันไป
หรือใช้แทนกันเสมอบางก็มักจะใช้รวมกันเป็นค าว่า “การบริหารจัดการ”  

2.5.2 ความส าคัญของการจัดการ  
การจัดการเป็นแนวทางท่ีใช้ในการด ารงชีวิตของมนุษย์มาเป็นเวลานาน ดังนั้น

การจัดการจึงมีความส าคัญต่อองค์การในหลาย ๆ ด้าน (สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์, 2540) 
1. การจัดการถูกพัฒนาคู่กับการด าเนินชีวิตของมนุษย์และช่วยให้มนุษย์ด ารงอยู่

อย่างผาสุก 
2. จ านวนประชากรของแต่ละประเทศเพิ่มข้ันอย่างรวดเร็ว เป็นผลท าให้องค์การ

ต่าง ๆ ต้องให้ความส าคัญและขยายงานด้านการจัดการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
3. การจัดการเป็นเครื่องบ่งช้ีให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมความ

เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการในด้านต่าง ๆ  
4. การจัดการเป็นกรรมวิธี ท่ีส าคัญ ท่ีจะท าให้สังคมและโลกไปสู่ความ

เจริญก้าวหน้าแบบไร้พรหมแดน ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. การจัดการ มีลักษณะเป็นการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในสังกัดฉะนั้น

ความส าเร็จของการจัดการขึ้นกับปัจจัย สภาพแวดล้อมทางสังคม เทคโนโลยี วัฒนธรรมและการเมือง 
6. ชีวิตประจ าวันนของมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวหรือส านักงาน ย่อมมีส่วน

เกี่ยวข้องกับการจัดการอยู่เสมอ ดังนั้นการจัดการเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจมีอิทธิพลและจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตอย่างฉลาด 
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สรุปได้ว่า การจัดการถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาทุกยุคทุกสมัย การจัดการมี
ความส าคัญต่อการด าเนินงานในทุกสายงาน หลายคนมักจะได้ยินค าว่าการบริหารจัดการอยู่เสมอ
เนื่องจากการจัดการจะเป็นกระบวนท่ีท าให้เกิดระบบระเบียบในการท างานร่วมกันภายในองค์การ 
การจัดการเป็นวิธีท่ีใช้ในการบริหารงานในด้านต่างให้มีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  

2.5.3. การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ 
การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ (Facility Managemwnt) เป็นกระบวนการ

จัดการเชิงนโยบายอันน าไปสู่การปฏิบัติใช้ในทางกายภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพเป็น
การท างานเพื่อให้ท างานตอบสนองความต้องการ และกิจกรรมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เสริชย์ โชติพาณิช (2547) ซึ่งการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ไม่ได้หมายความรวมถึง 
การใช้พื้นท่ีท้ังหมดเพื่อท าให้เกิดรายได้ แต่หมายถึงการจัดการเพื่อให้ตอบสนองต่อการท างานและ
ความต้องการขององค์กร (ปริญญา เจริญบัณฑิต, 2549) โดยอาศัยองค์ประกอบหลักในการปฏิบัติงาน
ทางด้านการบริหารทรัพยากรกายภาพที่ส าคัญ 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) พื้นท่ี เป็นพื้นท่ีทางกายภาพใช้เป็น
สถานท่ีต้ังของโครงการหรือพื้นที่ที่จะด าเนินการท ากิจกรรมต่าง ๆ (2) คน จะเป็นตัวหลักในการ
ขับเคล่ือนทุก ๆ กระบวนการของการท างานท้ังนี้คนอาจจะหมายรวมถึงผู้บริหารจนถึงพนักงาน  
(3) กระบวนการหรืออาจเรียกว่าขั้นตอนของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

ท้ังสามารถสรุปได้ว่า การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือ กระบวนการ
วางแผนเพื่อการด าเนินงานด้านทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัย
องค์ประกอบท้ัง 3 ประการ ได้แก่ ทรัพยากรคน พื้นที่หรือสถานที่ และกระบวนการ ซึ่งทั้ง 3
องค์ประกอบจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการท างานขององค์กร 

 
2.6 แนวคดิเกี่ยวกบัการมสีว่นรว่ม 
 

ในยุคปัจจุบันการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นการพัฒนาชาติบ้านเมือง 
ชุมชน หรือแม้กระท่ังการพัฒนาในหมู่บ้านชนบท ยังต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นท่ี
เพื่อช่วยสนับสนุนในเรื่องของการให้ข้อมูล การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานนั้นออกมา
อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด หากกิจกรรมใดท่ีไม่อาศัยการมีส่วนร่วมแล้วก็มักจะถูก
ต่อต้านเมื่อผลท่ีได้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นท่ีนั้น ท าให้เกิดผลเสียในภายหลัง 
ดังนั้น ในขั้นตอนของกระการบวนการมีส่วนนับเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยให้แผนงานโครงการบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
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2.6.1 ความหมายของการมสีว่นรว่ม 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2530, น. 61) และ นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2547, น. 4)  

ได้มีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้อธิบายถึงความหมายของ การมีส่วนร่วม คือ 
กระบวนการส่งเสริม ชักน า สนับสนุน การตัดสินใจ และสร้างโอกาสให้ชาวบ้านท้ังบุคคลและกลุ่ม
บุคคลต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม โดยจะต้อง
เป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่เพื่อหวังรางวัลค่าตอบแทน ซึ่งการเข้าร่วมท ากิจกรรมนั้นควรเข้าร่วม
ต้ังแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของโครงการมิใช่เพียงมีส่วนร่วมแค่ผิวเผิน  และท่ีส าคัญ คือ การมี
ส่วนร่วมนั้นจะต้องสอดคล้องกับชีวิตความจ าเป็น ความต้องการ และวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ใน
ชุมชนด้วย ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพความคิด ความเช่ือ และความยึดมั่นของแต่ละบุคคล แต่ละหน่วยงาน แต่ละองค์กร 
อีกท้ังยังขึ้นอยู่กับกาลเวลาแต่ละยุคแต่ละสมัยอีกด้วย การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของการเสริมสร้างพลัง
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม (Teamwork) ท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนา เพราะการมีส่วนร่วมท าให้
ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมเข้าใจสถานการณ์และอุทิศตนมากยิ่งขึ้น  เพื่อการเปล่ียนแปลงและการ
พัฒนา (ท านอง ภูเกิดพิมพ์, 2551) 

2.6.2 เงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน  มี 3 ประการ ได้แก่ (ถวิลวดี  
บุรีกุล, 2548, น. 3) 

1. ต้องมีอิสรภาพ หมายถึง มีอิสระท่ีจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้ การเข้าร่วม
ต้องเป็นไปตามความสมัครใจ การบังคับให้ร่วมไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม 

2. ต้องมีความเสมอภาค หมายถึง ประชาชนสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมใดโดยมี
สิทธิเท่าเทียมกับผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ  

3. ต้องมีความสามารถ หมายถึง ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายจะต้องมี
ความสามารถพอท่ีจะเข้าร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ กล่าวคือ ในบางกิจกรรมแม้จะก าหนดว่าผู้เข้าร่วมมี
เสรีภาพและเสมอภาคแต่กิจกรรมท่ีก าหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย 
การมีส่วนร่วมย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ 

2.6.3 ระดับขั้นของการมีส่วนร่วม 
1. ระดับการมีส่วนร่วมตามหลักท่ัวไป (นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, 2547, น. 17-18) 

- การมีส่วนร่วมโดยเป็นผู้ให้ข้อมูล ของตน/ ครอบครัว/ ชุมชน เช่น การตอบ
แบบสอบถามหรือการให้ข้อมูลเป็นการส่วนตัว 

- การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล-ข่าวสาร  
- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะเกี่ยวกับโครงการท่ีตนจะมีส่วนได้เสีย 
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- การมีส่วนร่วมโดยการลงมือท าด้วยตนเอง คือ การร่วมท าในขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

- การมีส่วนร่วมสนับสนุน คือ ไม่มีโอกาสได้ร่วมท า แต่มีส่วนร่วมโดยการ
ช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ 

2. ระดับช้ันและเครื่องมือของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  จ าแนก
ออกเป็น 4 ระดับ คือ (Cohen, Uqhoff, 1980, น. 219-222) 

- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
- การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
- การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
- การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2.1 แสดงวงจรการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen and Uqhoff. โดย ถวิลวดี บุรีกุล, 2548. 
 

จากการศึกษาในเรื่องแนวคิดการมีส่วนร่วมนั้นสามารถสรุปได้ดังนี้ การมีส่วนร่วม
เป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก สามารถเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นหรือ
ร่วมท ากิจกรรมในโครงการต่าง ๆ การเข้าร่วมจะต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ และมีอิสระภายในการ
ตัดสินใจ การใช้แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมจะช่วยให้งานท่ีออกมาเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี เกิดแสวิพากษ์วิจารณ์น้อย และยังช่วยให้การตัดสินใจในการด าเนินงานง่ายยิ่งขึ้น 

ส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
Implementation 

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
Decision Making 

การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ 
Benefit 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
Evaluation 
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2.7 องค์ประกอบของสุสาน 
 

ฮวงซุ้ย หมายถึง ท่ีฝังศพของชาวจีน (พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน, 2554)  
2.7.1 ประเภทของฮวงซุย้ 

ชาวจีนมีความเช่ือว่า การสร้างสุสานเป็นการสร้างอนาคตท่ีดีของลูกหลาน  
โดยสุสานหรือฮวงซุ้ยสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้ (เกรียงไกร บุญธกานนท์, 2531, ออนไลน์ 
และ อรุณวิชญ์ วงค์จตุพัฒน์, 2548, ออนไลน์) 

ประเภทท่ี 1 สุสานแบบเจ่าอุ่ง เป็นการสร้างวัยจร ใช้ส าหรับตอนยังมีชีวิตอยู่ 
สร้างเพื่อปรับเปล่ียนชะตากรรมให้ดีขึ้นได้ โดยจะบรรจุส่ิงท่ีเป็นตัวแทนของเรา ประกอบด้วย เลือด 
กระดูก หนัง ท้ังนี้จะใช้เส้นผมและเล็บเป็นตัวแทน เนื่องจากเส้นผมดึกออกจากหนังศีรษะต้องรากผม
หรือมีเลือดติดอยู่ เปรียบเสมือนเลือด เล็บเปรียบเสมือนกระดูกและหนัง 

 

 
ภาพที่ 2.2 สุสานเจ่าอุ่ง, สืบค้นจาก http://www.mahamongkol.com/news/news.php?news_ 
id=49, 2561. 
 

ประเภทท่ี 2 สุสานแบบแซกี ใช้ส าหรับตอนยังมีชีวิตอยู่ สร้างขึ้นเพื่อเสริมปรือ
ปรับดวงให้ดีขึ้นและจะใช้เป็นฮวงซุ้ยฝังร่างเมื่อเสียชีวิตแล้ว  

ประเภทท่ี 3 สุสานแบบฮกกี ใช้ส าหรับฝังเฉพาะเมื่อส้ินชีวิตแล้วเท่านั้น 
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ภาพที่ 2.3 สุสานแบบฮกกีและแซกี, โดย ผู้วิจัย, 2561. 
 

2.7.2 วธิกีารเลอืกสสุาน (ฮวงจุย้/ ฮวงซุย้)  
องค์ประกอบของสุสานท่ีท าแล้วจะประสบความส าเร็จและความเจริญรุ่งเรือง 

ต้องปฏิบัติตามหลักฮวงจุ้ย ซึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (เกรียงไกร บุญธกานนท์, 2531, ออนไลน์) 
1. ชัยภูมิพื้นฐาน 

1.1 สุสานต้องอยู่ท่ีเชิงเขา ปรมาจารย์ในอดีตได้ก าหนดไว้ สุสานต้องอยู่ท่ีเชิง
เขา ท่ีเพาะปลูกไม่ได้ และคนเป็นต้องอยู่พื้นราบ เพื่อสะดวกในการเพาะปลูก ท าการค้า 

1.2 ชัยภูมิต้องมีท่ีมา 
(1) ทอ – รก  
(2) เส็ก – สายสะดือ 
(3) เหว็ง – ครรภ์ 
(4) ยก – คลอด 

1.3 มีอาณาจักร ได้แก่   
(1) เต่าด า (ทิศใต้) หมายถึง เกี่ยวกับโชคลาภและคนสนับสนุน ชัยภูมิ 

ต้องสูงกว่าด้านหน้า ถ้าขาดไปจะไม่มีความมั่นคง 
(2) มังกรเขียว (ทิศตะวันออก) หมายถึง บารมี ถ้าขาดหายไปจะขาดผู้

อุปภัมภ ์
(3) เสือขาว (ทิศตะวันตก) หมายถึง อ านาจ ถ้าขาดหายไปจะควบคุม

ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้เสือขาวจะต้องสงบนิ่ง 
(4) ช่องน้ า 
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ภาพที่ 2.4 องค์ประกอบของฮวงซุ้ย, สืบค้นจาก http://www.fengshuitown.com/fengshui/ 
fengshui-tip-book51-graveyard.htm, 2561. 
 

2. ทิศทางท่ีดี สภาพชัยภูมิมีความสง่างาม สมบูรณ์แบบแต่ต้ังองศาผิด จากดี
กลายเป็นร้ายได้  

3. บุคคล ปีเกิดต้องสมพงษ์กับทิศท่ีบรรจุไม่ใช่ว่าคนตายแล้ว จะฝังทิศใดก็
ได้ ต้องดูว่าธาตุปีเกิดของบรรพบุรุษ (ท้ังชายและหญิง) กับธาตุทิศท่ีจะฝังเข้ากันได้หรือไม่ 

4. ฤกษ์ยามต้องเหมาะสม 
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ภาพที่ 2.5 ปีเกิดบรรพบุรุษและทิศทางต้ังฮวงซุ้ย, สืบค้นจาก http://www.fengshuitown.com/ 
fengshui/fengshui-tip-book51-graveyard.htm, 2561. 
 
2.8 งานวจิัยทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.8.1 งานวจิยัในประเทศ 
1. วิมลสิทธิ์ หรยางกรู และนิลุบล คล่องเวสสะ (2542) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม

นันทนาการกับสภาพการใช้พื้นท่ีสาธารณะภายในชุมชนอยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ จาก
การศึกษา พบว่า สวนสาธารณะเป็นพื้นท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการประกอบกิจกรรมการนันทนาการของ
ประชากรในชุมชน ซึ่งพฤติกรรมการใช้งานของสวนสาธารณะในแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับปัจจัยในหลายประการ ได้แก่  



Ref. code: 25605916031031RTC

44 
 

1 ลักษณะทางกายภาพกับพฤติกรรมนันทนาการ 
1) ลักษณะทางกายภาพของสวนสาธารณะ 

- การกระจายตัวของสวนสาธารณะ การกระจายตัวของสวนสาธารณะ
และระยะห่างของสวนสาธารณะมีผลต่อพฤติกรรมการนันทนาการของประชาชน จากการสอบถาม
พบว่าจ านวนผู้ใช้สวนสาธารณะท่ีสัมพันธ์กับระยะห่างระหว่างท่ีพักอาศัยกับสวนสาธารณะขนาดใหญ่
ท่ีสุดของชุมชน พบว่า เมื่อระยะห่างมากกว่า 300 เมตร จะมีจ านวนผู้ใช้สวนสาธารณะลดลงประมาณ
ครึ่งหรือมากกว่าครึ่ง จึงกล่าวได้ว่าจ านวนผู้ใช้สวนสาธารณะจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อระยะทางระหว่าง
สวนสาธารณะและท่ีพักอาศัยมีระยะห่างกันเพิ่มมากขึ้น 

- ขนาดของสวนสาธารณะ มีความสัมพันธ์กับจ านวนผู้ใช้บริการ
สวนสาธารณะ กล่าวคือ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ของแต่ละชุมชน มีผู้เข้ามาท ากิจกรรมนันทนาการ
เป็นจ านวนมากกว่าสวนสาธารณะขนาดย่อย เนื่องจากสวนสาธารณะท่ีมีขนาดกว้างจะสามารถท า
กิจกรรมได้หลากหลายกว่า และสวนสาธารณะขนาดใหญ่ยังสามารถรองรับผู้ใช้งานได้เป็นจ านวนมาก
โดยท่ีผู้ใช้ไม่รู้สึกอึดอัดจากสภาพที่มีความหนาแน่นสูง 

- คุณลักษณะของสวนสาธารณะ ประกอบไปด้วย 
ก) การเข้าถึง สวนสาธารณะท่ีเข้าถึงได้ยาก คือ สวนสาธารณะท่ีอยู่ลึก

เข้าไปในพื้นท่ีและไม่ติดเส้นทางสัญจรถนนสายหลักหรือสายรองท่ีมีผู้คนใช้งานเป็นจ านวนมาก  
ข) ความปลอดภัย ความรู้สึกด้านการปลอดภัยนับว่ามีความส าคัญต่อ

ผู้ใช้สวนสาธารณะอย่างมาก ความรู้สึกปลอดภัยจะเพิ่มมากขึ้นโดยการมี ไฟส่องสว่างท่ีเพียงพอ และ
ท่ีต้ังเข้าถึงได้สะดวกไม่ลับตาคน 

- ลักษณะกายภาพของชุมชน 
ก) ขนาดแปลงท่ีดินของท่ีพักอาศัย ขนาดแปลงท่ีดินมีความสัมพันธ์กับ

จ านวนผู้ใช้สวนสาธารณะในแต่ละชุมชน ชุมชนท่ีมีค่าเฉล่ียขนาดแปลงท่ีดินต่ า จะมีผู้ออกไปใช้
สวนสาธารณะจ านวนมากกว่าชุมชนท่ีมีค่าเฉล่ียแปลงท่ีดินสูงเนื่องจากผู้ท่ีมีแปลงท่ีดินขนาดใหญ่ และ
มีพื้นท่ีว่างนอกตัวบ้านมากว่าผู้ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีแปลงขนาดเล็ก จึงสามารถท ากิจกรรม
นันทนาการในพื้นท่ีของตนเองได้ โดยไม่จ าเป็นต้องไปใช้บริการจากสวนสาธารณะของชุมชน 

ข) รูปแบบท่ีพักอาศัย เป็นปั จ จัย ท่ีมีความสัมพันธ์กับการใ ช้
สวนสาธารณะเช่นกัน แม้ว่าอาจไม่ใช่ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรมการนันทนาการ แต่
ในชุมชนการเคหะแห่งชาติท่ัวไป ได้จัดแบ่งขนาดแปลงให้สอดคล้องกับรูปแบบท่ีพักอาศัย คือ บ้าน
เด่ียวมีขนาดแปลงท่ีดินและท่ีว่างนอกบ้านมากท่ีสุด และบ้านแถว เรือนแฝดน้อยลงมาตามล าดับ 
ดังนั้นคนท่ีพักอาศัยอยู่ในบ้านเด่ียวจะออกมาใช้สวนสาธารณะน้อยกว่าคนท่ีอยู่บ้านแถวและบ้านแฝด 

2. ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของประชากรกับพฤติกรรมนันทนาการ 
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- อายุ อายุของประชากรมีความสัมพันธ์ต่อการใช้สวนสาธารณะในชุมชน 
- รายได้ ประชากรท่ีมีรายได้สูงอาจมีก าลังซื้อท่ีพักอาศัยท่ีพื้นท่ีว่างนอก

บ้าน แต่ประชาชนท่ีมีรายได้ต่ าอาจเลือกพักอาศัยท่ีมีแปลงท่ีดินเฉล่ียน้อยไม่มีพื้นท่ีว่างมากพอส าหรับ
ท ากิจกรรมนันทนาการจึงต้อง ออกไปใช้บริการสาวนสาธารณะของชุมชน 

3. รูปแบบของกิจกรรมนันทนาการกับพฤติกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมนันทนาการบางรูปแบบมีความสัมพันธ์กับการใช้พื้ น ท่ี

สวนสาธารณะ ซึ่งได้แก่ กิจกรรมท่ีต้องการพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีความกว้างพอต่อการเล่นกีฬาเป็นกลุ่ม 
เช่น ฟุตบอล การเต้นแอโรบิก บาสเก็ตบอล เป็นต้น 

4. ช่วงเวลาของวันกับพฤติกรรมนันทนาการ 
ช่วงเวลามีผลต่อการเลือกท ากิจกรรมช่วงเวลาระหว่างวันประชาชนอาจ

ติดภารกิจจึงไม่สามารถมาท ากิจกรรมได้ แต่จะใช้เวลาหลังเลิกเรียน หรือเลิกงาน เข้ามาใช้พื้นท่ี
ประกอบกิจกรรมเนื่องจากเป็นเวลาว่าง และในวันหยุดประชาชนอาจใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมอื่น 
ๆ มากกว่าการออกมาท ากิจกรรมนันทนาการ 

5. ระดับความพอใจต่อขนาดสวนสาธารณะและความต้องการพื้น ท่ี
สวนสาธารณะเพิ่ม 

ความพึ่ งพอใจ ท่ีมี ต่อขนาดสวนสาธารณะ  รวม ท้ังปริ มาณผู้ ใ ช้
สวนสาธารณะนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นท่ีสวนสาธารณะโดยรวมของชุมชนเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะทางกายภาพของสวนสาธารณะท่ีเหมาะสมต่อการใช้สอย 

สรุปได้ว่า พฤติกรรมนันทนาการในสวนสาธารณะของชุมชนพักอาศัยมี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านลักษณะทางกายภาพ ท้ังลักษณะทางกายภาพของสวนสาธารณะ 
ได้แก่ การกระจายตัว ขนาด การเข้าถึง และความปลอดภัย และยั งรวมไปถึงลักษณะทางกายภาพ
ของชุมชน ได้แก่ ขนาดแปลงท่ีดิน และรูปแบบของท่ีพักอาศัย นอกจากนี้ปัจจัยทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ รูปแบบของกิจกรรม และปัจจัยทางด้านช่วงเวลา ยังมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้งาน
สวนสาธารณะอีกด้วย 

2. พลพินิจ พินิจชอบ (2558) ศึกษาเรื่อง การจัดการสวนสาธารณะในเมือง : 
กรณีศึกษาอุทยานเบญจสิริกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาถึงบทบาทท่ีแท้จริงในการ
ให้บริการของอุทยานฯว่าสวนสาธารณะแห่งนี้ให้บริการแก่ประชากรเมืองได้ในระดับใด และน ามาสู่
แนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องรับกับข้อเท็จจริง เนื่องจากอุทยานเบญจสิริกรุงเทพมหานครเป็น
สวนสาธารณะท่ีต้ังอยู่ใจกลางเมือง มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างหนาแน่น มีโครงข่ายคมนาคมท้ัง
โครงข่ายถนน และระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นท่ีดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
อีกท้ังยังมีความเช่ือมโยงสู่ย่านอื่นของกรุงเทพมหานครได้ 
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ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาท้ังเชิงกายภาพ เชิงสังคม และนโยบายการจัดการของพื้นท่ี 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงบทบาทท่ีแท้จริงในการให้บริการของ
อุทยานเบญจสิริกรุงเทพมหานครให้บริการแก่ประชาชนเมืองได้ในระดับใด และน ามาสู่แนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดรับกับข้อเท็จจริง  วิธีการศึกษาจะใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ และ การแจก
แบบสอบถาม โดยการสังเกตจะสังเกตพื้นท่ีทางกายภาพเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้งาน ลักษณะ
ของกิจกรรม ฯลฯ ส่วนการแจกแบบสอบถามจะใช้กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานอุทยานเบญจสิริฯ จ านวน 
400 คนเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมความต้องการในการใช้งาน และจะสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
การจัดการพื้นท่ีและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลทางด้านการบริหารจัดการ 

ผลการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันอุทยานเบญจสิริกรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีการ
ให้บริการท่ีมีความครอบคลุมถึงในระดับเมือง และสามารถให้บริการแก่ประชากรท่ีไกลออกไปจาก
พื้นท่ี หากในอนาคตมีประชากรเพิ่มข้ึนของผู้ใช้บริการ ซึ่งปัจจุบันทางอุทยานเบญจสิริมีการวางแผน
เพื่อรองรับการใช้งานเพียงระดับชุมชน นั้นอาจจะไม่เพียงพอท่ีจะรองรับความต้องการในอนาคตท่ีจะ
เพิ่มข้ึนได้ ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนนโยบายไว้เพื่อรองรับความต้องการของประชากรท่ีจะเพิ่มขึ้นใน
อนาคต 

3. กนกกาญจน์ ตู้จินดา (2552) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
สวนสาธารณะของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาศึกษาจะเป็นผู้ใช้บริการสวนสาธารณะใน
กรุงเทพมหานคร 10 แห่ง จ านวน 400 คน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นเพศชายและเพศหญิง ใน
สัดส่วนเท่า ๆ กัน จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสวนสาธารณะ คือ ด้านการ
จัดการมีผลต่อการมาใช้บริการมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านความปลอดภัย ด้านสถานท่ี ด้านอุปกรณ์
และส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านบุคคลกร และด้านกิจกรรม ตามล าดับ  ยกเว้น ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับปลานกลาง การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การเลือกใช้บริการสวนสาธารณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ระหว่างเพศชายและเพศหญิง ผลการวิจัย
พบว่า ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับท่ี 0.5 และเมื่อพิจารณาในแต่
ละด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.5 ซึ่งเพศหญิงให้ความส าคัญใน
องค์ประกอบสวนสาธารณะด้านการจัดการ ด้านสถานท่ี ด้านอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก  
เมื่อเปรียบเทียบความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการจ าแนกตามอายุ พบว่า ด้านการ
จัดการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.5 คือระหว่าง 10-20 ปี กับ 60 ปีข้ึนไป 

4. อภิชาต วิวัฒนิวงศ์ (2552) ศึกษาในเรื่อง การใช้สวนสาธารณะเป็นท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ ศึกษากรณีกลุ่มคนเล่นหมากรุกจีนในสวนลุมพินี  การศึกษาในหัวข้อดังกล่าวเพื่อต้องการ
ทราบถึงสาเหตุท่ีมีส่วนส าคัญในการมาใช้พื้นท่ีสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และสร้างความ
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เข้าใจถึงการพักผ่อนหย่อนใจในอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตของสังคมเมือง โดย
การศึกษาจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มคนเล่นหมากรุกจีนเพื่อท าความเข้าใจถึงการใช้
พื้นท่ีในการพักผ่อนหย่อนใจ ในสวมลุมพีนีมีกลุ่มท่ีเล่นหมากรุกจีนอยู่ 3 กลุ่มใหญ่ และผู้ศึกษาได้
เลือกกลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัย คือ กลุ่มหมากรุกจีนหน้าทางเท้าทางเข้ากระลอย ซึ่งกลุ่มนี้มีสมาชิก
ในกลุ่มจ านวน 10-20 คน นิยมเล่นในช่วงเวลา 18.00-21.00 น. ผลการศึกษาสามารถอธิบายได้ดังนี้  
(1) การพักผ่อนหย่อนใจเวลาท่ีแสดงออกถึงคุณค่า เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของคนท่ีเห็นคุณค่าของ
กิจกรรมการเล่นหมากรุกจีน คุณค่าของการมาสวนสาธารณะ น ามาซึ่งการมีคุณค่าร่วมกันท่ีท าให้เกิด
การรวมกลุ่มและเล่นหมากรุกจีนด้วยกันจนเกิดความสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่น ๆ เกิดความเพลิดเพลินใน
การเล่น (2) การพักผ่อนหย่อนใจของกลุ่มหมากรุกจีน เวลาว่างท่ีต่างกันเป็นรูปชีวิตในสังคมเมือง  
(3) การใช้พื้นท่ีแบบชุมชนสู่พื้นท่ีสาธารณะแบบสังคมเมือง (4) เสน่ห์สวนลุมพินีผ่านกลุ่มคนเล่น
หมากรุกจีน คือ อากาศและ บรรยากาศดี การเดินทางท่ีสะดวก มีความหลากหลายและความอิสระใน
กิจกรรม และมีส่ิงอ านวยความสะดวก ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า สวนลุมพินีเป็นสถานท่ีเปิดโล่งมีความ
สะดวกสบาย กิจกรรมท่ีหลากหลาย และมีการออกแบบตกแต่งท่ีสวยงาม ลักษณะดังกล่าวคงเป็น
เหตุผลหนึ่งท่ีสร้างความพึงพอใจและท าให้กลุ่มคนเล่นหมากรุกจีนได้ตัดสินใจมาใช้พื้นท่ี นอกจากนี้  
ยังพบว่ากลุ่มผู้เล่นหมากรุกจีนมีการใช้พื้นท่ีส่วนตัวเสมือนบ้านอีกด้วย 

5. ภควดี ศรีอ่อน (2555) ศึกษาในเรื่อง พฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะและ
สภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์กรณีศึกษา สวนรมณีนาถ การศึกษาในเรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพปัจจุบันพฤติกรรมการใช้พื้นท่ีของผู้ใช้สวนระดับชุมชน โดยศึกษาลักษณะพื้นท่ีกับการท า
กิจกรรม เพื่อให้ทราบว่าพื้นท่ีดังกล่าวมีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่  

สวนสาธารณะคือพื้นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ มีลักษณะเป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีร่มรื่น มี
การออกแบบพื้นท่ีเพื่อให้เกิดกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีการค านึงถึงการจัดสภาพพื้นท่ีเพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งาน โดยเฉพาะสวนสาธารณะระดับชุมชนซึ่งต้ังอยู่ใกล้แหล่งชุมชนท่ีมี
ผู้ใช้หนาแน่นพื้นท่ีสวนสาธารณะจะต้องตอบสนองต่อการใช้งานของบุคคลซึ่งต่างวัยและจุดประสงค์
ท่ีมาใช้สวนเป็นจ านวนมาก อาจมีโอกาสของการเกิดปัญหาสภาพพื้นท่ีท่ีไม่สอดคล้องกับพฤติกรรม
การใช้งาน ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้วิธีเก็บข้อมูล 2 วิธี คือ การสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์  
การสังเกตการณ์ จะใช้วิธีการส ารวจ 2 ขั้นตอน คือ การสังเกตการณ์เบื้องต้น และการสังเกตการณ์
แบบละเอียด การสังเกตการณ์เบ้ืองต้นจะเป็นการสังเกตในภาพรวม ว่าในสวนรมณีนาถมีลักษณะของ
กิจกรรมและประเภทกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง ในการส ารวจเบ้ืองต้นนี้เพื่อสรุปช่วงเวลาท่ีคนนิยม
มาท ากิจกรรม เพื่อแบ่งประเภทของกิจกรรมภายในสวน และกลุ่มอายุผู้ใช้งาน และน าไปใช้ในขั้นตอน
การสังเกตการณ์แบบละเอียดโดยเจาะจงกลุ่มผู้งาน ช่วงเวลา และสังเกตการณ์โดยแบ่งตามกิจกรรม
ต่าง ๆ ขณะท าการส ารวจจะใช้วิธีการจดบันทึกกิจกรรมในแผนผังของสวน โดยระบุกิจกรรม ต าแหน่ง
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ท่ีเกิดขึ้นของกิจกรรม และลักษณะของผู้ใช้สวนส่วนการสัมภาษณ์จะใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนของ
มูลท่ีได้จากการสังเกตการณ์ 

ผลการศึกษาสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
1. ลักษณะทางกายภาพในแต่ละส่วนของสวนสาธารณะท่ีสามารถรองรับ

กิจกรรมต่าง ๆ  
- ข้อมูลด้านกายภาพ พบว่า การออกแบบพื้นท่ีเน้นในส่วนกิจกรรมแบบ 

Passive มากกว่ากิจกรรมแบบ Active ซึ่งขัดแย้งกับการใช้งานท่ีเกิดขึ้นจริง จากการวิเคราะห์ท าให้
ทราบว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่มาออกก าลังเป็นหลัก ส่วนการนั่งพักผ่อนมีน้อย 

- ข้อมูลด้านกิจกรรม ผู้ใช้สวนเข้ามาท ากิจกรรมหลากหลายชนิด เช่น เดิน-วิ่ง
ออกก าลังกาย นั่งคุย/ นั่งเล่น ออกก าลังกายแบบใช้อุปกรณ์ เล่นกีฬา เต้นแอโรบิก ร ามวยจีน ร าพัด 
เล่นเครื่องเล่น โยคะ เล่นสเก็ต ฝึกวาดรูป เป็นต้น  

2. ลักษณะพื้นท่ีออกแบบไว้ส าหรับท ากิจกรรม ท่ีพบว่าไม่มีการใช้งานพื้นท่ี
นั้น ๆ 

- ข้อมูลด้านกายภาพ พบว่า พื้นท่ีส่วนใหญ่ถูกแบบไว้ส าหรับท ากิจกรรม แต่
พบว่าไม่มีการใช้พื้นท่ีเหล่านั้นหรือมีปริมาณการใช้ท่ีเบาบาง เช่น ลานสนามหญ้าท่ีเป็นพื้นท่ีเปิดโล่ง
แต่มีการใช้งานน้อย 

- ข้อมูลทางด้านพฤติกรรม สาเหตุของการท่ีใช้พื้นท่ีสนามหญ้าเบาบาง คือ 
ปัจจุบันผู้ใช้สวนสาธารณะส่วนใหญ่จะนิยมออกก าลังมากกว่ามาพักผ่อน 

3. ลักษณะพื้นท่ีท่ีไม่ได้ออกแบบไว้ส าหรับท ากิจกรรม ท่ีพบว่ามีการใช้งานใน
พื้นท่ีนั้น ๆ  

- ข้อมูลทางด้านกายภาพ พบว่า พื้นท่ีท่ีไม่ได้มีการออกแบบไว้ส าหรับท า
กิจกรรมต่าง ๆ กลับพบว่ามีการใช้งานเพื่อท ากิจกรรมเนื่องจากปริมาณของผู้งานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคน
ส่วนใหญ่มาออกก าลังกายแต่พื้นท่ีส าหรับออกก าลังกายไม่เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะของการศึกษาท่ีได้จากการวิเคราะห์กายภาพ และพฤติกรรม
สามารถสรุปได้ว่าควรมีการแบ่งพื้นท่ีการใช้งานกิจกรรมต่าง ๆ อย่างชัดเจนเพื่อลดการซ้อนทับของ
พื้นท่ีกิจกรรม ท าเส้นทางเดินบริเวณสนามหญ้า เพื่อสามารถเข้าไปท ากิจกรรมได้มากขึ้น ปรับปรุง
รูปร่างของเส้นทางวิ่งให้มีลักษณะโค้งมากกว่าการท าเป็นเหล่ียม โดยวัสดุท่ีใช้ควรเหมาะสมกับ
ลักษณะของกิจกรรม และควรจัดให้มีศาลาส าหรับหลบแดด หลบฝน เนื่องจากปัจจุบันมีเพียงจุดเดียว 
นอกจากนี้พื้นท่ีภายในสวนมีขนาดจ ากัดจึงควรพัฒนาพื้นท่ีให้มีความยืดหยุ่นให้สามารถปรับเปล่ียนได้
อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ 
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2.8.2 กรณีศึกษาในต่างประเทศ 
1. Kathrine M. Tromp van Holst (2016) ศึกษาเรื่อง Transforming 

Cemeteries: A Framework for Enhancing Ecosystem Processes and Human Uses in 
Formerly Rural, Urban Cemeteries. จากการศึกษาพบว่าสุสาน Eugene Masonic เป็นของ
สมาคมสุสาน Eugene Masonic และบุกเบิกโดยยูจีนอาณานิคมสุสานสมาคม ต้ังอยู่ในพื้นท่ีของ
มหาวิทยาลัยโอเรกอน ซึ่งเดิมพื้นท่ีสุสานแห่งนี้ใช้เป็นท่ีฝ่ังศพของบุคคลส าคัญท่ีก่อต้ังมหาลัยหรือมี
ความส าคัญกับมหาวิทยาลัยโอเรกอน สุสานยูจีนได้รับการพัฒนาจากการเป็นพื้นท่ีท่ีไม่ได้ใช้งานไปสู่
พื้นท่ีสาธารณะท่ีมีความส าคัญต่อชุมชนและมีการปรับตัวให้สามารถอยู่รวมกับชุมชนได้  

สามารถแบ่งผลการศึกษาได้ดังนี้ 
(1) การบริหารจัดการ สุสานแห่งนี้ได้รับการบริหารจัดการโดยองค์กร 3 แห่ง 

ได้แก่ NPOs และคณะกรรมการท่ีได้รับการเลือกต้ังกรรมการยกเว้นสมาชิกคณะกรรมการหนึ่งของ 
Eugene Pioneer Cemetery ซึ่งสมาคมท่ีได้รับการแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยโอเรกอน โดยองค์กร 
NPO เป็นขององค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร NPO ของสมาคมสุสานแห่งนี้ช่วยลดความรับผิดชอบส่วน
บุคคลส าหรับผู้ท่ีตัดสินใจในเรื่องการจัดการและการใช้งานของสุสานช่วยให้สามารถระดมทุนได้โดย
ไม่ต้องเสียภาษีและต้องมีความรับผิดชอบในระดับท่ีสูงขึ้นผ่านการก่อตัวของ คณะกรรมการร่วมกัน
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการนี้ สุสานแห่งนี้มีแผนการจัดการสถานท่ีโดยอาศัยการพึ่งพาการสละเวลา
จากคนในชุมชน จากผู้เช่ียวชาญ และเงินงบประมาณเพื่อด าเนินการพัฒนาพื้นท่ี 

(2) เงินทุน การระดมเงินทุนเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาพื้นท่ีนั้นได้มาจาก
เงินทุนของประชาชน และองค์กรต่าง ๆ ท่ีมีส่วนสนับสนุนสุสานยูจีน ซึ่งไม่ได้รับเงินทุนเพื่อปรับปรุง
พื้นท่ีโดยรัฐเนื่องจากพื้นท่ีดังกล่าวอยู่ความดูแลของภาคเอกชนซึ่งอาจถูกโต้แย้งจากมุมมองของคน
กลุ่มได้ว่าเงินของรัฐก าลังถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องใช้เงินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีจาก
ประชาชนในชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

(3) การสนับสนุนโครงการ การพัฒนาพื้นท่ีแห่งนี้มุ่งเน้นไปท่ีการจัดการทาง
ชีวฟิสิกส์ โดยมีเป้าหมายของคณะกรรมการสุสานยูจีนไพโอเนียร์ คือมุ่งเน้นไปท่ีการตัดแต่งไม้พุ่มและ
กิ่งไม้แขวนต่ าเพื่อเพิ่มทัศน์วิสัย ซึ่งสุสานถูกมองว่าเป็นพื้นท่ีท่ีไม่ปลอดภัยเมื่อทัศน์วิสัยลดลงและการ
เพิ่มความปลอดภัยและการมองเห็นของสุสานเป็นเป้าหมายหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใน
โครงสร้างและองค์ประกอบของชุมชนพืชในพื้นท่ีนี้ 

(4) การใช้ประโยชน์จากพื้นท่ี Eugene Masonic Cemetery ใช้ส าหรับการ
ท ากิจกรรมสันทนาการ เช่น การเดินการวิ่งออกก าลังกาย การพาสุนัขมาเดินเล่น การสังเกตสัตว์ป่า
และการศึกษาประวัติศาสตร์พฤกษศาสตร์และสถาปัตยกรรม เป็นต้น หลายกลุ่มรวมถึงมหาวิทยาลัย 
Oregon, Department of Landscape Architecture ได้ใช้พื้นท่ีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพื้นเมืองและ
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ชุมชนพืชพื้นเมือง นักเรียนเก็บรักษาประวัติศาสตร์ส ารวจศิลาจารึกในสุสานเพื่อบันทึกสุสานใน
ทะเบียนแห่งชาติของสถานท่ีทางประวัติศาสตร์  

2. Aysel Uslu (2010) ได้ท าการศึกษาเรื่อง วิธีการทางนิเวศวิทยาส าหรับการ
ประเมินผลสุสานร้างเป็นพื้นท่ีสีเขียวของสุสานอังการาหรือคารัคสุนัส  จากการศึกษาพบว่า พื้นท่ี
ศึกษาเป็นสุสานรกร้างซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสุสานท่ีใช้งานอยู่ ซึ่งปัจจุบันไม่มีการฝังศพใหม่และต้ังอยู่
ท่ามกลางท่ีอยู่อาศัยอันเป็นผลมาจากการพัฒนาเมือง เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทางนิเวศวิทยา
ส าหรับการประเมินสุสานรกร้างนี้เป็นสีเขียวในเมืองโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีของตน การศึกษา
ขึ้นอยู่กับการสังเกตภาคสนามการส ารวจการวิเคราะห์และวรรณคดีท่ีเกี่ยวข้องการศึกษาพัฒนา
ข้อเสนอเพื่อน าไปสู่การรักษาพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีความสุนทรียภาพมากขึ้นซึ่งยังคงความเป็นแบบเดิม ซึ่ง
พืชในท้องถิ่นจะถูกน ามาใช้ร่วมกับพืชท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี เพื่อความสวยงามพร้อมกับการจัดเตรียมให้เป็น
การพักผ่อนหย่อนใจแบบไม่ต้องลงทุน การศึกษานี้เน้นว่าการวางแผนทางกายภาพของสุสานเก่าโดย
ประกอบไปด้วยมุมมองทางนิเวศวิทยา สังคมและเศรษฐกิจ 

เป้าหมายและข้อเสนอ การออกแบบคือการเปล่ียนสุสานให้กลายเป็นพื้นท่ีท่ี
อุดมไปด้วยระบบนิเวศซึ่งเป็นอยู่ร่วมกับการตั้งถิ่นฐานในบริเวณใกล้เคียงและสามารถใช้ประโยชน์ได้ 
(ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจการเดินระหว่างฟังก์ช่ันต่าง ๆ การท าสมาธิ ฯลฯ) โดยยังคงความเป็น 
"สุสาน" ไว้สุสานประกอบด้วย 19.087 ตารางเมตร ท่ีใช้ส าหรับการฝังศพและไม่ได้ก าหนด 1.860 
ตารางเมตร พื้นท่ีท่ีได้รับการออกแบบเพิ่มขึ้นเป็น 24.851 ตร.ม. โดยมีเป้าหมายและข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 

(1) ปรับปรุงคุณภาพด้านสุนทรียศาสตร์และรูปลักษณ์ของพื้นท่ี 
(2) ให้ความช่วยเหลือด้านนิเวศวิทยา 
(3) เสริมสร้างการเช่ือมต่อคนเดินเท้า 
(4) รักษาลักษณะท่ีมีอยู่ของพื้นท่ีท่ีมีการพิจารณาทางศีลธรรม 
(5) มั่นใจใช้ดีกว่าเป็นพื้นท่ีเปิดโล่ง 
(6) ปรับปรุงทัศนวิสัยและความปลอดภัยรอบ ๆ สุสาน 
(7) ปรับปรุงคุณภาพด้านความงามของสุสาน 
(8) ให้ประสบการณ์เดินเท้าท่ีปลอดภัยและรื่นรมย์ส าหรับคนเดินเท้า 
(9) ปรับปรุงสุนทรียภาพโดยรวมของสุสานเพื่อท าให้ผู้เย่ียมชมมีโอกาสดึงดูด

ใจมากขึ้น 
(10) ปรับปรุงการเดินเท้าและความปลอดภัย 
(11) สร้างการออกแบบเมือง aesthetically 
(12) รักษาโครงท่ีมีอยู่ 
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(13) ปรับปรุงคุณภาพด้านความงามและการเข้าถึงในพื้นท่ี 
(14) ปรับปรุงการเช่ือมต่อทางกายภาพและภาพกับสุสานและบริบทแวดล้อม

โดยรอบ 
(15) รักษาความคุ้มครองพืชท่ีมีอยู่และลักษณะท่ีมีอยู่ของพื้นท่ี 

3. Collin koonce (2009) ได้ศึกษาเรื่อง cemeteries in the urban plan: 
Opportunities and constraints (สุสานในแผนผังเมือง: โอกาสและข้อจ ากัด) จากการศึกษาพบว่า 
ภายในเมืองอเมริกันยังคงเพิ่มข้ึนตามความหนาแน่นของประชากร นักวางผังเมืองจะต้องมีพื้นท่ีเปิด
โล่งเพียงพอเพื่อตอบสนองต่อการจ านวนประชากร เนื่องจากเมืองมีการแข่งขันท่ีสูง พื้นท่ีสาธารณะ
แบบเปิดลดลง วิธีการสร้างสรรค์ในการสร้างท่ีดินส าหรับสวนสาธารณะได้รับการแนะน าอย่างต่อเนื่อง 
แต่สุสานมักไม่ค่อยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการท่ีครอบคลุมแผนฟื้นฟูหรือการเปล่ียนแปลงของชุมชน 
พื้นท่ีสาธารณะท่ัวไปเปิดให้บริการโดยสวนสาธารณะ แม้ว่าพื้นท่ีของสุสานจะมีความสามารถโดย
ธรรมชาติในการเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีเปิดกว้าง ลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรมและการเมืองท่ีมี
ประสิทธิภาพช่วยลดค่าใช้จ่ายของสุสานและลดโอกาสในการวางแผนเพื่อใช้ประโยชน์จากการใช้ท่ีดิน
เหล่านี้ในการวางแผนระยะยาว ข้อจ ากัด และโอกาส 

 
 
 



Ref. code: 25605916031031RTC

52 
 

บทที ่3 
วธิกีารวจิยั 

 
การด าเนินการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการพื้นท่ีสาธารณะในเขตเมือง: กรณีศึกษาสุสาน

แต้จ๋ิวกรุงเทพมหานคร ได้มีการก าหนดวิธีการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
3.2 ขั้นตอนของการวิจัย 
3.3 กลุ่มตัวอย่าง  
3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัย 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด
การวิจัย โดยอาศัยองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ท่ีมีสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว
กรุงเทพมหานคร โดยน าแนวคิดของ ส านักงานมาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง (2546) เดชา 
บุญค้ า (2544) สวนสาธารณะเป็นพื้นท่ีทางกายภาพที่มีความส าคัญอย่างมากส าหรับชีวิตความเป็นอยู่
แบบเมือง เนื่องจากเป็นสถานท่ีท่ีช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างส่ิงก่อสร้างและส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ 

และสวนสาธารณะยังใช้เป็นสถานท่ีท ากิจกรรมนันทนาการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นท่ีพบปะพูดคุย  
หรือท ากิจกรรมต่างๆ แต่ในทางกลับกันสวนสาธารณะหลาย ๆ แห่งอาจไม่ประสบความส าเร็จในการ
ให้บริการเนื่องจากมีลักษณะทางกายภาพและการให้บริการท่ีไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งาน จึงได้มีการศึกษาแนวคิดของ นิลุบล คล่องเวสสะ (2548) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้สวนสาธารณะ 
มีดังนี้ (1) การเข้าถึง (2) ความไม่รู้ว่ามีอะไรน่าสนใจในสวนสาธารณะ (3) กิจกรรมท่ีจะท าใน
สวนสาธารณะ (4) ความทรุดโทรมของสถานท่ี (5) ความปลอดภัย (6) ความดึงดูดใจ (7) ขนาดและ
รูปร่างของสวนสาธารณะ (8) การยึดครองพื้นท่ีของบุคคลปัจจัยต่าง ๆ จากปัจจัยข้างต้นมีผลต่อการ
เลือกใช้งานของแต่ละก ลุ่มคน  สภาพแวดล้อมท่ี ดีจะส่งผลให้ เกิดแรงจูงใจในการใช้งาน  
ซึ่งองค์ประกอบของการสร้างสวนสาธารณะก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้สวนสาธารณะแห่งนั้นประสบ
ความส าเร็จ ตามแนวคิดของ เอื้อมพร วีสมหมาย (2527) ลักษณะสวนสาธารณะท่ีดีประกอบด้วย  
(1) การอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ (2) ให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน (3) มีการดูแลรักษาท่ีดี 
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นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางด้านกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานท่ีมีผลต่อการเลือกใช้พื้นท่ีและท ากิจกรรมใน
ด้านต่าง ๆ ด้วย Marcus & Francis (1990) ได้เสนอว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกท ากิจกรรม
นันทนาการ การเลือกกิจกรรมมีส่วนสัมพันธ์ภูมิหลังทางจิตวิทยาของมนุษย์ สามารถจ าแนกออกเป็น
หัวข้อได้ดังต่อไปนี้ (1) วัย (2) เพศ (3) ประสบการณ์ (4) ความต้องการ (5) ลักษณะนิสัย (6) กระแส
นิยมตามยุคตามสมัยนั้น ๆ ส่ิงเหล่านี้เป็นพื้นฐานทางด้านจิตใจและความรู้สึกของแต่ละคนทุกคน  
มีความต้องการความชอบท่ีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางร่างกายและจิตใจ จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น
ล้วนเป็นแนวคิดท่ีจะน ามาใช้ในการพัฒนาสวนสาธารณะของตนให้ประสบความส าเร็จ และตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งในกระบวนการพัฒนาพื้นท่ีของสวนสาธารณะประสบความส าเร็จนั้นต้อง
อาศัยกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี และอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในพื้นท่ี จึงได้มีการศึกษาแนวคิด
การบริหารจัดการของ สมคิด บางโม (2538) ตุลา มหาพสุธานนท์ (2550) ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ
คณะ (2545) การบริหารจัดการเป็นการท างานร่วมกันระหว่างคนและทรัพยากรเพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด ขั้นตอนของกระบวนการบริหารจัดการจะต้องอาศัย การวางแผน การจัดองค์กร 
การน า และการควบคุม ซึ่งในการด าเนินงานการพัฒนาในพื้นท่ีส่วนรวมอาจต้องอาศัยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของคนชุมชน ตามแนวคิดของ นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2547) การมีส่วนร่วมเป็นการเปิด
โอกาสให้ชาวบ้านและบุคคลต่าง ๆ เข้ามาท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้การพัฒนาไปตามแนวทาง 
ท่ีสอดคล้องต่อสภาพการและความต้องการของคนในพื้นท่ี การเข้าร่วมในการตัดสินใจนั้นจะต้องไป
โดยอิสระและเสมอภาค จากการศึกษาแนวคิดท่ีกล่าวมาข้างต้น อันน ามาสู่การก าหนดกรอบแนวคิด
ในการศึกษาถึงข้อมูลในด้านต่าง ๆ ท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ พฤติกรรมการ
ใช้งาน สภาพปัญหาและความต้องการ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นท่ีสาธารณะสุสาน
แต้จ๋ิว โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้  

1. ด้านสังคมจะเป็นการศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมเฉพาะบุคคลและกลุ่มบุคคลท่ีเข้า
มาใช้งานภายในพื้นท่ี รวมท้ังรูปแบบของกิจกรรม ได้แก่ 

- กลุ่มผู้ใช้งาน คือกลุ่มบุคคลต่างท่ีเดินทางเข้ามาท ากิจกรรมภายในพื้นท่ี 
- รูปแบบกิจกรรม ประเภทกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นและกิจกรรมใดท่ีได้รับความนิยมในกลุ่ม

ผู้ใช้งาน  
- ช่วงเวลาในการเข้าใช้พื้นท่ี เพื่อให้ทราบถึงช่วงเวลาท่ีเกิดการใช้งานมากท่ีสุดและ

น้อยท่ีสุดของในวันธรรมดาและวันหยุด 
2. ด้านนโยบายของพื้นท่ี จะเป็นการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องแผนงานของพืน้ท่ีสาธารณะ 

ได้แก่ 
- โครงการ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีศึกษาหรือโครงการท่ีจะเกิดขึ้นอนาคต 
- การบริหารจัดการ แนวทางหรือกระบวนการบรหิารจัดการพื้นท่ี 
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3. ด้านกายภาพของพื้นท่ีจะเป็นการด าเนินการศึกษาสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีสาธารณะ
ท้ังภายในและโดยรอบพื้นท่ี ได้แก่ 

- ต าแหน่งท่ีต้ัง เพื่อให้ทราบถึงท าเลท่ีต้ังว่าต้ังอยู่ในบริเวณใด 
- โครงข่ายคมนาคมและการเข้าถึง พื้นศึกษามีความสะดวกในการเข้าถึงหรือไม่และ

การเดินสามารถใช้เส้นทางใดบ้าง 
- ลักษณะทางกายภาพภายในของพื้นท่ี ภายในพื้นท่ีลักษณะทางกายเป็นอย่างมีการ

ออกแบบและจัดโซนการใช้งานอย่างไรบ้าง 
- การให้บริการขั้นพื้นฐาน การมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า ตู้น้ า ท่ีจอดรถ 

เก้าอี้นั่งพัก และอื่น ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย, โดย ผู้วิจัย, 2560. 

 
3.2 ขั้นตอนของการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่องการจัดการพื้น ท่ีสาธารณะในเขตเมืองกรณีศึกษาสุสานแต้จ๋ิว
กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาถึงการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ องค์ประกอบของสวนสาธารณะ 
สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไป พฤติกรรม และความต้องการในการใช้งาน เพื่อน าไปสู่การเสนอแนวทางการ
พัฒนาและการบริหารจัดการพื้นท่ี โดยขั้นตอนของการศึกษามีอยู่ 4 ขั้นตอนหลักดังนี้ (1) ขั้นตอน
ของการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารหนังสือและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (2) ขั้นตอนของการเก็บ
ข้อมูลจากการลงส ารวจพื้นท่ี (3) ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล (4) ขั้นตอนของการสรุปงานวิจัย

 

การจัดการพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง 
กรณศีึกษา สุสานแต้จ๋ิว  

กรุงเทพมหานคร 

 

ด้านสังคม 
  - พฤติกรรมกลุ่มผู้ใชง้าน 
  - รูปแบบกิจกรรม 
  - ช่วงเวลาในการเข้าใช้พ้ืนที่ 
 

ด้านนโยบายของพื้นท่ี 
  - โครงการ 
  - การบริหารจัดการ 
 

ด้านกายภาพของพื้นท่ี 
  - โครงข่ายคมนาคมและการเข้าถึง 
  - สภาพแวดล้อมภายใน 
  - ต าแหน่งที่ต้ัง 
  - การให้บริการข้ันพ้ืนฐาน 
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และจัดท าข้อเสนอแนะในการจัดการพื้นท่ี ซึ่งในการได้มาของข้อมูลตามขั้นตอนต่าง ๆ นั้น ผู้วิจัย
จะต้องด าเนินการศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือ ประกอบกับการลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจ
สภาพแวดล้อม รวมท้ังสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามกับกลุ่มผู้ใช้งานและผู้ดูแลสุสานแต้จ๋ิ ว  
เมื่อด าเนินการข้างต้นแล้วจะเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับแนวคิด
ทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในการศึกษา และในขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนของการสรุปผลท่ีได้จากการศึกษา 
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขต่อไป ขั้นตอนของการวิจัยมีดังนี้ 

1. การศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารหนังสือและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
ในขั้นต้นจะเป็นการทบทวน เอกสาร ต ารา ในเรื่องของ ประวัติความเป็นมาของสุสาน

แต้จ๋ิว ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทของสวนสาธารณะ เกณฑ์การจัดสวนสาธารณะ แนวคิดการ
จัดการ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา จากเอกสารหนังสือและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็น
หลักในการวิเคราะห์ถึงการใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวมากยิ่งขึ้น 

2. การเก็บข้อมูลจากการลงส ารวจพื้นท่ี  
ขั้นตอนของการเก็บข้อมูลจะต้องใช้วิธีการในการลงส ารวจพื้นท่ีเพื่อให้ได้ข้อมูลท้ัง 3 

ด้านของกรอบแนวคิดประกอบด้วยข้อมูลด้านสังคม ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นท่ี และข้อมูลด้าน
นโยบาย ซึ่งการลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจและเก็บข้อมูลตามกรอบแนวคิดนั้นจะใช้ วิธีการได้แก่ การศึกษา
สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไป การเก็บข้อมูลทางด้านกายภาพ และสังคม จะใช้วิธีการสังเกตร่วมกับการแจก
แบบสอบถาม และการเก็บข้อมูลด้านนโยบายและการบริหารจัดการจะใช้วิธีการสัมภาษณ์  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
หลังจากท่ีได้มีการศึกษาท้ังแนวและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง และได้ลงส ารวจพื้นท่ีเพื่อศึกษา

ถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการจัดการพื้นท่ีแล้ว จะต้องน าข้อมูลท่ีได้มารวบรวม แบ่งประเภทและ
น าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและความต้องการในการใช้พื้นท่ีวิเคราะห์
ข้อมูลถึงปัจจัยในด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการจัดการพื้นท่ี เพื่อน าไปอภิปรายถึงผลของการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ข้างต้น และสรุปผลการศึกษาต่อไป 

4. การจัดท าข้อเสนอแนะในการจัดการพื้นท่ี 
จัดท าข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดการพื้นท่ีสาธารณะแต้จ๋ิว เพื่อให้เหมาะสมต่อ

สภาพพื้นท่ีและความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป 
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ภาพที่ 3.2 ขั้นการศึกษาวิจัย, โดย ผู้วิจัย, 2560. 

การจัดการพ้ืนที่สาธารณะในเขตเมือง: กรณีศึกษาสุสานแต้จิ๋วกรุงเทพมหานคร 

ศึกษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่

สาธารณะสุสานแต้จิ๋ว 

ก าหนดการวัตถุประสงค์ในการศึกษา 

ศึกษาพฤติกรรม กิจกรรมการใช้งาน 
และสภาพปัญหาของพ้ืนที่ความต้อง

ของกลุ่มผู้ใช้งาน 
 

เสนอแนะแนวทางการ
จัดการและวางแผนพัฒนา

สุสานแต้จิ๋ว 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารหนังสือและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
- แนวคิดเก่ียวกับพื้นที่สาธารณะ 
- แนวคิดเก่ียวกับสวนสาธารณะ 
- แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ 
- แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะ 
- แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
- แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
- องค์ประกอบของสุสาน 
- การศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

- ศึกษาการบริหารจัดการพื้นที่และการให้บริการในปัจจุบัน 
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทางด้านกายภาพสภาพพื้นที่ การใช้
ประโยชน์ภายในของพื้นที่  
- สัมภาษณ์และท าแบบสอบถาม การสัมภาษณ์จะแบ่ง
ออก เป็น  2 กลุ่ ม  คื อ  เจ้ า ของหรือผู้ ดูแ ลพื้ นที่
บุคคลภายนอกที่ เข้ามาใช้งาน และแจกแบบสอบถาม
ให้แก่กลุ่มผู้เข้ามาใช้งานในพื้นที่สวนสาธารณะ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

- รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการลงส ารวจพ้ืนที่การสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถาม 
- วิเคราะห์ข้อมูลจัดกลุ่มหาความเช่ือมโยงจากข้อมูลที่ได้ 
- น าเสนอข้อมูลที่ได้ เช่น รูปภาพ กราฟ แผนผัง แผนที่ และการบรรยาย เป็นต้น 

 

จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการ
และวางแผนพัฒนาโดยการส่งเสริมพ้ืนที่
สาธารณะให้มีศักยภาพที่ดีและเหมาะสมต่อ
การใช้งานในอนาคต 

สรุปผลที่ได้จากการศึกษาปัจจัยในด้านต่าง ๆ ท่ี
ส่งผลต่อการเข้าใช้ในพ้ืนที่สาธารณะสุสานแต้จิ๋ว 
และสภาพปัญหาความต้องการเพ่ือน าไปสู่การ
บริหารจัดการที่ดีต่อไป 
 

 

สรุปผลการวิจัย 
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3.3 กลุม่ตวัอย่างในการวจิยั 
 

การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาจะก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีจะเป็นผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม
ประกอบด้วย (1) กลุ่มบุคคลส าคัญ ได้แก่ เจ้าของหรือผู้ดูแลและบริหารจัดการพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว  
(2) กลุ่มผู้ใช้งานท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีเขามาท ากิจกรรมหรือเข้ามาใช้งานภายในสุสานแต้จ๋ิวสามารถ
อธิบายถึงรายละเอียดได้ดังนี้ 

1.กลุ่มบุคคลส าคัญ 
กลุ่มผู้ดูแลสุสานแต้จ๋ิวจะเป็นผู้ท่ีรู้ข้อมูลในเชิงลึกและสามารถถ่ายทอดข้อมูล

ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ผู้วิจัย โดยคนกลุ่มนี้จะเป็นผู้ท่ีริเริ่มให้มีการก่อต้ังพื้นท่ีสาธารณะแห่งนี้ขึ้นมา
เพื่อใช้ในการออกก าลังกายและเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ประเด็นท่ีจะใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ 
ประวัติความเป็นมาของสุสานแต้จ๋ิว เหตุผลแนวความคิดหรือความจ าเป็นเหตุใดจึงได้มีการริเริ่มการ
น าเอาสุสานมาพัฒนาเป็นลานสุขภาพ  กรรมสิทธิ์ท่ีดิน  พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของสุสาน  
วิธีการบริหารจัดการพื้นท่ี รวมถึงค าถามในเรื่องอื่น ๆ ท่ีมีความส าคัญและเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการศึกษาและน าไปวิเคราะห์ต่อไป 

2. กลุ่มบุคคลท่ัวไป 
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มผู้ท่ีเขามาท ากิจกรรมหรือเข้ามาใช้งานภายในสุสานแต้จ๋ิวจะ

ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์เพื่อข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเฉพาะบุคคล โดยการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างเทียบเคียงกับจ านวนผู้ใช้งานจากการสังเกตการณ์ท้ังวันธรรมดาและวันหยุด ท้ังนี้การ
แจกแบบส ารวจและการสัมภาษณ์อาจจะแบ่งช่วง วัน เวลา ในการส ารวจ คือวัน ธรรมดา (จันทร์-
ศุกร์) และวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) การแบ่งช่วงเวลาจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง 
คือ ช่วงเช้า 04.00–09.00น. ช่วงเวลาระหว่างวัน 09.01 – 16.00 น.และ ช่วงเวลาเย็น 16.01 - 
20.00 น. 

ท้ังนี้ในการก าหนดขนาดกลุ่มประชากรตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้เลือกใช้สูตร
ในการก าหนดขนาดกลุ่มประชากรตัวอย่างของ Krejcie and Morgan โดยการศึกษาครั้งนี้จะใช้
ระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 5% และอยู่ในระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% ท่ีมีสูตรในการค านวณ
ดังนี้ 

𝑛 =
𝑥2𝑁𝑝(1 − 𝑝)

e2(𝑁 − 1) + 𝑥2𝑝(1 − 𝑝)
 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N = ขนาดของประชากร 
e = ระดับความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 
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𝑥2= ค่าไคสแคว์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเช่ือมั่น 95% (𝑥2=3.841) 
p = สัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให้ก าหนด p = 0.5) 

 สถิติการเข้าใช้บริการพื้นท่ีสาธารณะสุสานแต้จ๋ิวในวันธรรมดาและวันหยุด พบว่า มี
ผู้ใช้งานเฉล่ียประมาณ 2,050 คนต่อวัน (ข้อมูลสถิติท่ีน ามาใช้เป็นข้อมูลท่ีได้จากการเก็บจ านวนกลุ่ม
ผู้ใช้งานต้ังแต่เวลา 04.00-20.00 น. หรือต้ังแต่สุสานเปิดให้บริการจนกระท่ังปิดให้บริการ เก็บสถิติ
โดยผู้วิจัย) ดังนั้น จากการค านวณประชากรกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้สูตรดังกล่าว ผลท่ีได้จะต้อง
ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 327 คน โดยจะมีการแบ่งจ านวนชุดของการ
แจกแบบสอบถามตามตารางท่ี 3.1 

 
ตารางท่ี 3.1  
แสดงการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 

ช่วงเวลา วันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง(คน) 

วันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง(คน) 

เช้า 04.00–09.00น. 40 40 
กลางวัน 09.00 – 16.00 น. 40 49 
เย็น 16.00 - 20.00 น. 84 83 

รวม 327 
หมายเหตุ. โดย ผู้วิจัย, 2560. 
 
3.4 เครือ่งมอืที่ใช้ในการท าวิจยั 
 

กระบวนการศึกษาวิจัยจะด าเนินการศึกษาต้ังแต่การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร
หนังสือ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ส่วนการศึกษาโดยการลงพื้นท่ีศึกษาแบบ
ภาคสนาม จะใช้วิธีการส ารวจและสังเกตการณ์ ร่วมกับการแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์  
เพื่อน ามาประเมินหาค่าเฉล่ียของประชาชน การแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์จะมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

3.4.1 การส ารวจพื้นที่แบบภาคสนาม 
 ศึกษาลักษณะทางกายภาพ โครงข่ายคมนาคมและการเข้าถึง ต าแหน่งท่ีต้ัง 

ลักษณะของกิจกรรม เป็นต้น 
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3.4.2. การแจกแบบสอบถาม 
วิธีการดังกล่าวจะใช้กับกลุ่มบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาใช้งานภายในพื้นท่ี โดย

แบบสอบถามจะประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ อาชีพ ท่ีอยู่ ฯลฯ 
ส่วนท่ี 2 การต้ังค าถามท่ีออกแบบเพื่อสอบถามข้อมูลท่ัวไป อาทิเช่น 

พฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้งาน แรงจูงใจในการเลือกใช้พื้นท่ีแห่งนี้ ส่ิงอ านวยความสะดวก 
ความพร้อมในการให้บริการ และความพึงพอใจ เป็นต้น ซึ่งประเด็นค าถามท่ีน ามาใช้ในการตอบ
แบบสอบถามจะน าแนวคิดในเรื่ององค์ประกอบของสวนสาธารณะและเกณฑ์สวนสาธารณะท่ีดีมาใช้
ประกอบเพื่อให้ทราบถึงทัศนคติของผู้ใช้ 

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ ท่ีมีประโยชน์ต่อการดูแล ปรับปรุง และพัฒนาสุสาน
แห่งนี้ 

3.4.3. การสัมภาษณ์ เป็นการศึกษาข้อมูลในเชิงลึกท่ีสามารถรับรู้ข้อมูลท่ีได้จาก
ถ่ายทอดหรือค าบอกเล่าจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว ซึ่งข้อมูลท่ีได้จะเป็นข้อมูลเชิง
นโยบายและค าบอกเล่าจะผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการใช้พื้นท่ีมาก่อนซึ่งการสัมภาษณ์จะสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มผู้บริหารจัดการพื้นท่ี ประเด็นของการสัมภาษณ์ จะสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น ต าแหน่งหน้าท่ี เป็นต้น 
ส่วนท่ี 2 พัฒนาการความเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีสาธารณะสุสานแต้จ๋ิว และ

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ นโยบายการบริหารจัดการ และแผนงานโครงการในอนาคตเป็นต้น 
2) กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าท่ีอยู่ภายในสุสานแต้จ๋ิว ประเด็นของการสอบถาม จะแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนท่ี 1 พัฒนาการความเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีสาธารณะสุสานแต้จ๋ิว 

ลักษณะการใช้งาน กิจกรรมท่ีเกิดภายในพื้นท่ี และข้อมูลอื่น ๆ  
ส่วนท่ี 2 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นท่ี 
 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาประกอบการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการเก็บ
รวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
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3.5.1.ข้อมูลเชิงปฐมภูมิ การเก็บข้อมูลปฐมภูมิเป็นการเก็บข้อมูลจากการลงส ารวจพื้นท่ี 
สังเกตการณ์ด้านกายภาพ และการสอบถามโดยใช้เครื่องมือในการท าวิจัย เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลและ
ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการจัดการพื้นท่ีสาธารณะ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนของการเก็บ
ข้อมูลดังนี้ 

1) การลงส ารวจพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวจะเป็นการสังเกตการณ์ทางด้านกายภาพของ
พื้นท่ีศึกษา ได้แก่ ต าแหน่งท่ีต้ัง โครงข่ายคมนาคมและการเข้าถึง สภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความ
สะดวก และรูปแบบของกิจกรรม เป็นต้น 

2) ติดต่อประสานงานกับผู้ท่ีดูแลพื้นท่ีเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการพื้นท่ีท้ังเชิงกายภาพและเชิงนโยบาย รวมท้ังข้อมูลความเป็นมาในการ
พัฒนาพื้นท่ีส่วนบุคคลแห่งนี้ให้กลายเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีเปิดให้บริการแก่ประชาชน 

3) การส ารวจโดยการสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามประชากรกลุ่มตัวอย่างการ
สัมภาษณ์จะสัมภาษณ์กลุ่มคน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคคลส าคัญ และกลุ่มบุคคลท่ัวไป ซึ่งการสัมภาษณ์
จะเป็นไปในลักษณะแบบไม่เป็นทางการ โดยผู้วิจัยจะต้ังประเด็นค าถามท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ตาม
ข้อมูลท่ีได้รับ ส่วนการแจกแบบสอบถามจะใช้แจกกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้ามาท ากิจกรรมในพื้นท่ี  

3.5.2.ข้อมูลเชิงทุติยภูมิ  จะเป็นการศึกษาค้นคว้าและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี จาก
เอกสารหนังสือและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลจากระบบ
ออนไลน์หรือท่ีเรียกว่าอินเตอร์เน็ตข้อมูลได้จากการศึกษาค้นคว้าจะน ามาวิเคราะห์กับผลการศึกษา
จากข้อมูลท่ีได้จากการลงส ารวจพื้นท่ี 

 
3.6 การวเิคราะหข์อ้มลู 
 

หลังจากท่ีได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะต้องน าข้อมูลท่ีได้มา
ตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลท้ังหมด และแยกข้อมูลออกตาม
หมวดหมู่เพื่อให้สะดวกต่อการน าไปใช้ และน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีในเอกสาร
หนังสือ และข้อมูลจากการลงส ารวจพื้นท่ีท้ังด้านการสังเกต การสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถาม มา
วิเคราะห์และประมวลผลหาความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ และ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
โดยผู้วิจัยมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1) เรียบเรียงข้อมูลการวิจัยตามกรอบแนวคิด 3 ด้านซึ่งจะประกอบด้วย ข้อมูลเชิง
กายภาพ เชิงนโยบาย และเชิงสังคม ท่ีได้จากการศึกษาและการส ารวจพื้นท่ี ซึ่งข้อมูลท่ีได้จะมีท้ัง
ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลท้ัง 3 ด้านจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์และสรุปผลการ
จัดการพื้นท่ี ท่ีส่งผลต่อการใช้งานสุสานแต้จ๋ิว 
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2) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะน าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจลักษณะทางกายภาพของ
พื้นท่ี โดยจะใช้วิธีการสังเกตและการถ่ายภาพ ส่วนข้อมูลทางด้านนโยบาย จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมี
ความคุ้นเคยและรู้ถึงกระบวนการท างาน แผนงาน การจัดการพื้นท่ี และข้อมูลทางด้านสังคม  
จะใช้วิธีการจดบันทึกจากการสังเกตและการสอบถามผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการในพื้นท่ี และการบันทึกภาพ
กิจกรรม ตลอดจนการน าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการอธิบายเพื่อการ
อ้างอิงถึงความสัมพันธ์ตามผลการศึกษา ท้ังในการเขียนบรรยายอาจใช้ภาพถ่าย แผนท่ี แผนผัง
แผนภูมิ และตาราง ประกอบในการบรรยายร่วมด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

3) เสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ท้ังหมดจะท าให้ทราบถึงลักษณะของพื้นท่ี กิจกรรมการใช้งาน และการบริการจัดการ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
จะท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนั้นผู้วิจัยจะได้จัดท าข้อเสนอแนะใน
การจัดการพื้นท่ีเพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีดีและเหมาะสมและสอดรับกับการใช้งานในอนาคต 
 
ตารางท่ี 3.2  
สรุปวิธีการวิจัย 

วธิวีจิยั การด าเนนิการวจิยั 

ประชากรกลุม่ตวัอยา่ง กลุ่มบุคคลส าคัญ 
1. กลุ่มผู้บริหารจัดการพ้ืนที่หรือผู้ดูแล
พ้ืนที ่จ านวน 2-3 คน 
2. พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของภายในบริเวณ
สุสานแต้จิ๋ว 
3. รปภ. เวรยามท่ีท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลและ
รักษาความปลอดภัยภายในพ้ืนที่ 

กลุ่มบุคคลทั่วไป 
กลุ่มที่ เ ข้ามาใช้งานหรือท ากิจกรรม
ภายในพ้ืนที ่จ านวน 327 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย 

กลุ่มบุคคลส าคัญ 
จะใ ช้วิ ธีการซักถามแบบโ ต้ตอบและ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่ งการ
สัมภาษณ์จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
เช่น ต าแหน่งหน้าท่ี เป็นต้น 
ส่วนที ่2 พัฒนาการความเปลี่ยนแปลง 
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

กลุ่มบุคคลทั่วไป 
แจกแบบสอบถาม โดยการสุ่มแจก  
ซึ่งจะมีการแบ่งช่วงวันเวลาในการแจก
แบบส อบถา ม  คื อ  วัน ธรรม ดา  3 
ช่วงเวลา วันหยุด 3 ช่างเวลา(เช้า -
กลางวันหรือระหว่างวัน-เย็น) โดยจะ
แจกแบบสอบถาม จ านวน 327 ชุด 

การส ารวจพ้ืนที่แบบภาคสนาม โดยส ารวจการเข้าถึง ลักษณะทางกายภาพ กิจกรรม 
เป็นต้น 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
สรุปวิธีการวิจัย 

วธิวีจิยั การด าเนนิการวจิยั 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 1) ข้อมูลเชิงปฐมภูมิ การเก็บข้อมูลปฐมภูมิเป็นการเก็บข้อมูลจากการลงส ารวจพ้ืนที่ 
สังเกตการณ์ด้านกายภาพ 
2) ข้อมูลเชิงทุติยภูมิ จะเป็นการศึกษาค้นคว้าและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร
หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนฐานข้อมูลออนไลน์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 1) เรียบเรียงข้อมูลการวิจัยตามกรอบแนวคิด 3 ด้านซึ่งจะประกอบด้วย ข้อมูลเชิง
กายภาพ เชิงนโยบาย และเชิงสังคม 
2) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งเชิงปฐมภูมิและเชิงทุติย
ภูมิมาหาความสัมพันธ์ เพ่ืออธิบายและสรุปผลการศึกษา  
3) เสนอแนะแนวทางในการจัดการพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋ว เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะกับ
สภาพพ้ืนที่และการใช้งานในอนาคต 

หมายเหตุ. โดย ผู้วิจัย, 2560. 



Ref. code: 25605916031031RTC

63 
 

บทที ่4 
สภาพทัว่ไปของพืน้ทีศ่กึษา 

 
 ในบทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะกล่าวถึงข้อมูลท่ัวไปและรายละเอียดของพื้นท่ี ศึกษา

สุสานแต้จ๋ิว ซึ่งข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการอธิบาย จะเป็นข้อมูลท่ีได้จากการลงส ารวจภาคสนาม การ
สัมภาษณ์ และการศึกษาจากเอกสารหนังสือของสมาคมแต้จ๋ิวแห่งประเทศไทยและเอกสารหนังสือ
ของชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จ๋ิว โดยเนื้อในบทนี้จะแบ่งเนื้อหาของการอธิบายถึงสภาพพื้นท่ีออกเป็น 4 
ส่วนดังนี้ ประวัติความเป็นมาของสุสานแต้จ๋ิว ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะสังคมและประชากร และ
การบริหารจัดการพื้นท่ี  

 
4.1 ประวัติความเป็นมาของสุสานแต้จิ๋ว 

 
นับต้ังแต่ในรัชสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ท่ีองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช ได้สถาปนาราชธานีขึ้น ในปี พ.ศ. 2535 ฝ่ังซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา สมัยนั้นชาวอินเดียและ
ชาวจีนได้เดินทางเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านเป็นจ านวนมาก และด้วยพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์ท่ีมีต่อเหล่าพสกนิกรทุก ๆ คนจึงได้พระราชทานท่ีท ากินแก่ชุมชนเช้ือชาติ 
ต่าง ๆ ซึ่งเท่าท่ีเห็นได้ชัด อาทิ ชนเช้ือชาติอินเดีย ได้พระราชทานท่ีท ากินแถวส าเพ็ง ส่วนทางเยาวราช 
ก็เป็นท่ีอยู่ของชนเช้ือชาติจีนเป็นส่วนใหญ่ 

ถ้าจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์ชนเช้ือชาติจีนนั้น ได้เดินทางเข้ามาสยามและได้อาศัยอยู่
กระจัดกระจาย บางพื้นท่ีก็เป็นสังคมท่ีใหญ่ นิสัยขยัน มีความอดทนมาก และเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา
เป็นปึกแผ่น แต่อย่างไรก็ตาม ความล าบากยากจนและไม่ประสบความส าเร็จก็มีมากเช่นกัน 

จากจุดเริ่มต้นของชาวจีนเติบโตขึ้นมาเป็นสังคมหนึ่งในเมืองไทยเมื่อหนึ่งร้อยกว่าปีก่อน
นั้น ซึ่งเรียกกันว่า “เซี่ยมล้อ” (สยาม) จะท าการบุกเบิกก่อต้ังเรื่องสมาคมหรือมูลนิธิอะไรไม่ได้เลย  
แม้การติดต่อกับหน่วยราชการสมัยนั้นก็ไม่สะดวก แม้กระท่ังชาวจีนท่ีเสียชีวิตในเมืองไทยก็ไม่รู้จะน า
ร่างไปฝังท่ีไหนจึงเกิดปัญหาเรื่องท่ีฝัง ถึงแม้ในสยามมีวัดต่าง ๆ มากมาย ในด้านบริการพิธีการเผาศพ  
แต่เนื่องจากชาวจีนสมัยนั้นไม่นิยมพิธีการเผา จึงมีความต้องการหาพื้นท่ีฝังศพขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
พระนครมีชาวจีนอาศัยอยู่มาก ยิ่งต้องการสถานท่ีฝังมากและนี้คือ ท่ีมาของการก าเนิดสุสาน  
“แต้จ๋ิวหงี่ซัวเต้ง” 

สุสานนี้เริ่มมีขึ้นในปี พ.ศ. 2442 (ค.ศ. 1899) ต้ังอยู่ท่ีตรอกจันทร์ ยานนาวา สมัยนั้น 
เรียกว่า บ้านทนาย (ปัจจุบัน เรียกว่า “ทุ่งวัดดอน”) ดูตามประวัติและเอกสารที่เก็บไว้ของชาวจีนสมัย
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นั้น เป็นรัชสมัยตรงกับราชวงศ์ เชงกวงชู้ ปี 25 ของจีน (ตรงกับรัชสมัยของรัชกาลท่ี 5) โดยเป็นการ
รวบรวมเงินบริจาค ตามบัญชีของผู้บริจาคเงินรวมกันท้ังหมด 474 ช่ือ ในบัญชีนั้นมีท้ังการใช้ช่ือ
ส่วนตัวรวมทั้งช่ือห้างร้านก็มี ในจ านวน 474 ช่ือ ท่ีบริจาคซื้อท่ีดินนี้ ได้ระบุยอดเงินผู้บริจาคสูงสุดเป็น
จ านวนเงิน แปดพันกว่าบาท และยอดเงินน้อยท่ีสุดจ านวน หนึ่งบาท ซึ่งถือว่ายอดจ านวนเงินบริจาคท่ี
รวมแล้ว เป็นจ านวนเงินท่ีมากเมื่อเทียบกับสมัยนั้น แต่ว่าจ านวนเงินผู้บริจาคดังกล่าวเป็นผู้ริเริ่มก็ไม่
เชิง ท้ังนี้ต้องมีคนท่ีมีบารมีและฐานะดีในสังคม ท่ีมีจิตใจศรัทธา มาเริ่มรณรงค์บริจาคเงิน แต่คนท่ี
ก่อตั้งไม่มีประวัติเก็บไว้ และคิดว่าต้องเป็นเจ้าสัวหรือเถ้าแก่ในสมัยนั้น ใครเป็นคนส าคัญในบัญชีก็ไม่
บ่งบอก แต่อย่างไรก็ตามทางการเริ่มมีการอนุญาตซื้ออสังหาริมทรัพย์กัน และกลุ่มคนดังกล่าวได้ซื้อท่ี
รวมท้ังหมด 4 ครั้ง เนื้อที่ 120 กว่าไร่ เป็นจ านวน 33,500 บาท 

การเริ่มมีการฝังเกิดขึ้นในสุสานนี้ ในเดือน เมษายน พ .ศ. 2443 (ค.ศ. 1990) ตาม
ประวัติเล่าว่า บุคคลแรกท่ีฝังยุในสุสานนี้ ช่ือ “อื้อกิมไถ่” เป็นชาวจีน แต้จ๋ิว มาจากสิงคโปร์ ตอนท่ี
เขาเริ่มเดินทางมาจากสิงคโปร์ เขาได้ฝันไว้ว่า การไปท่ีสยาม เขาต้องเป็นหนึ่งและต้องตายในบ้าน
ทวาย ซึ่งเป็นจริงตามท่ีเขาฝันไว้และในเวลาต่อมา คือ ร่างของเขาถูกฝังไว้ในสุสานนี้เป็นคนแรก 

สมัยนั้นการบริหารสุสานหรือท ากิจกรรมใดจ าเป็นต้องมีบุคคลท่ีมากด้วยบารมี ดังนั้น
ผู้บริหารหรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่า หลงจู๊ คนแรกคือ “คุณไหล่ขื่อไต่ย”ซึ่งท่านเป็นคนจีนท่ีรับราชการ  
มีความซื่อสัตย์ ได้รับบรรดาศักดิ์เป็น คุณหลวงสิทธิ์ สุโรปกรณ์ จึงมีโอกาสได้เป็นตัวแทนในเรื่องการ
จัดการสุสานแห่งนี้ ซึ่งในเวลาต่อมา ท่านได้ก็ได้สิทธิ์ท่ีดินประมาณจ านวน 100 ไร่ เพื่อใช้ในด้าน
บ าเพ็ญกุศลเพิ่มเติม และในปี พ.ศ. 2485 (ค.ศ. 1942) ได้มีการเปล่ียนช่ือสุสานเป็นช่ือ “แต้จ๋ิวซัวจึง” 
จากช่ือเดิม คือ “หงี่อังกุ๋ยหงี่ซัว” แต่ชาวบ้านก็ยังเรียกว่า “หงี่ซัวเต้ง” ท่ีต้ังช่ือว่า “แต้จ๋ิวซัวจึง”  
เป็นเพราะคนท่ีฝังในนี้ ส่วนใหญ่เป็นชาวแต้จ๋ิว แต่ถึงไม่ใช้แต่จ๋ิวก็รับไว้ฝังเหมือนกัน 

การบริหารก่อต้ังสุสานเริ่มต้นเอาแบบมาจากสิงคโปร์ คือระบบ กงซีซั ว (ลักษณะเป็น
หลุมฮวงซุ้ย) ซึ่งไม่มีการเก็บเงิน แบบหงี่ท่ง (บริการฟรี) แต่หลังจากด้านสวัสดิการต่าง ๆ รวมท้ังการ
บริการจัดการให้แก่ชาวจีนมากขึ้น และมีส่ิงท่ีน่าสังเกตทางประวัติ นับต้ังแต่ก่อต้ังสุสานนี้มาได้เพียง  
6 ปี มีรายช่ือท่ีน ามาฝังรวมแล้วถึง 4,267 ช่ือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย ผู้หญิงมีไม่ถึง 
8% รุ่นอายุ 20-30 ปี มากท่ีสุดประมาณ 70% รองลงมาคืออายุ 40-50 ปี ส่วน 60-70 ปี น้อยมาก 
แต่อย่างไรก็ตาม สมัยนั้นคนจีนส่วนใหญ่ท่ีอพยพมาได้รับการสาธารณสุขและการรักษาสุขภาพไม่ดี 
ซึ่งมีคนกล่าวกันว่าชายหนุ่มท่ีมาบุกเบิกท างานหนักเพื่อการพัฒนาประเทศ แล้วมาเสียชีวิตท่ีเมืองไทย
จึงท าให้สังคมคนจีนในสมัยนั้นมีความรู้สึกในด้านบุญคุณของบุคคลเหล่านี้ ท าให้มีสุภาษิตกลอนหนึ่งท่ี
ผู้เฒ่าผู้แก่น ามาส่ังสอนคนรุ่นหลังว่า “ด่ืมน้ าต้องไม่ลืมบุญคุณคนท่ีขุดบ่อน้ า” 

เดิมสถานท่ีแห่งนี้ ไม่ใช่สมาคมแต้จ๋ิวเป็นผู้ดูแล แต่ภายหลังได้มีการโอนการบริหาร
ให้แก่สมาคมแต้จ๋ิวฯ เป็นผู้ด าเนินการ จึงมีการเปล่ียนแปลงโดยทางสมาคมแต้จ๋ิวฯ จะเป็นผู้ก่อสร้าง
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หลุมฝังศพเอง และให้ถือเป็นลักษณะการเช่า ไม่ใช้การซื้อ แต่คนท่ัวไปจะเรียกว่ากันว่า การซื้อฮวงซุ้ย 
รูปแบบแต่ละหลังเหมือนกัน และเป็นระเบียบเรียบร้อย จากนั้นหลายปีต่อมา ทางสมาคมแต้จ๋ิวฯ  
ได้ก่อต้ังส านักงานขึ้นในเนื้อท่ี 10 ไร่ ส่วนท่ีเป็นสุสานเหลือเนื้อท่ีอยู่ประมาณ 100 กว่าไร่ เพราะ
เนื่องจากทางการได้เวนคืนท่ีดินไปจ านวนหนึ่งเพื่อการก่อสร้างแนวถนน และในปัจจุบันนี้ ในสุสานท่ี
ติดกับส านักงานสมาคมฯ ได้รับการพัฒนาเป็นลานสุขภาพ โดยชมรมนักวิ่งสุขภาพสมาคมแต้จ๋ิว  
ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคมฯ ได้บริหารลานสุขภาพเป็นท่ีสวยงาม ร่มรื่น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและเยาวชนมาใช้เป็นท่ีออกก าลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด เป็นลานกีฬา
ออกก าลังกายแห่งเดียวในกรุงเทพมหานครท่ีต้ังอยู่ในสุสาน โดยได้รับความกรุณาเอื้อเฟื้อและ
สนับสนุนเป็นอย่างดีจาก ท่านนายกสมาคมแต้จ๋ิวแห่งประเทศไทย คุณวิสิทธิ์ ลีละศิธร และท่านอุป
นายก คุณสุพจน์  ง้าวทองไพฑูรย์ รวมท้ังคณะกรรมการสมาคมฯ ทุกท่าน (ชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จ๋ิว, 
2549, น. 10-12) 

 
4.2 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 

สุสานแต้จ๋ิวต้ังอยู่บนถนนจันทร์บริเวณซอยวัดปรก 1 ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร มีท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ประมาณละติจูด 13o 42' 49".41" เหนือ ลองจิจูด 100o 
31' 25".17" ใต้ ต้ังอยู่บนพื้นท่ีดินของสมาคมแต้จ๋ิวแห่งประเทศไทย ปัจจุบันสมาคมแต้จ๋ิวฯ ได้
มอบหมายให้ชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จ๋ิวเป็นผู้ด าเนินการปรับปรุงดูแลและพัฒนาพื้นท่ี ซึ่งภายในสุสาน
แต้จ๋ิวมีเนื้อที่ประมาณ 84 ไร่ มีเวลาท าการ 04.00 – 20.00 น. เปิดให้บริการทุกวัน โดยมีอาณาเขต
ติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ จด ซอยโรงน้ าแข็ง 5 และกุโบ 
ทิศใต้ จด ซอยวัดปรก 1 และซอยเย็นจิต 12  
ทิศตะวันออก จด ชุมชนกุศลทอง และโรงเรียนอสัมชัญแผนกประถม 
ทิศตะวันตก จด ซอยโรงน้ าแข็ง 5 และวัดปรก 
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ภาพที่ 4.1 แสดงขอบเขตพื้นท่ีศึกษาและการเข้าถึง. โดย ผู้วิจัย, 2561.  
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แผนที ่4.1 แสดงขอบเขตพืน้ทีศ่กึษาและการเขา้ถงึ 

สัญลักษณ์ 
ขอบเขตพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋ว 

ถนนสายหลัก 

ถนนสายรองและถนนสายย่อย 

เส้นทาง

รถไฟฟ้า อาคาร 
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4.3 ลักษณะทางกายภาพ 
 

การศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวนับเป็นส่ิงส าคัญต่องานวิจัยเชิง
พื้นท่ี ข้อมูลในด้านลักษณะทางกายภาพเป็นส่วนหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรองรับ
ให้บริการแก่ประชาชนคนท่ัวไป โดยการเก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพจะใช้วิธีการลงส ารวจพื้นท่ี 
และจดบันทึกพร้อมถ่ายภาพกิจกรรมและสภาพแวดล้อมภายใน เพื่อน ามาใช้ประกอบการอภิปลายใน
บทต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งการศึกษาถึงลักษณะสภาพแวดล้อมภายในพื้นท่ีในครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะด าเนิน
การศึกษาและเก็บข้อมูลด้าน ต าแหน่งท่ีต้ังของพื้นท่ีศึกษา การคมนาคมหรือการสัญจรเข้าถึงพื้นท่ี 
สภาพแวดล้อมภายในพื้นท่ี  ลักษณะสังคมท่ีท่ีสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้งาน และกระบวนการ
บริหารจัดการพื้นท่ี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

4.3.1 การสัญจรและเข้าถึงพื้นที่ 
ด้วยพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีต้ังอยู่ในเขตสาทรท่ีล้อมรอบไปด้วย

ชุมชนอยู่อาศัย ดังนั้นจึงมีลักษณะโครงข่ายคมนาคมทางถนนท่ีเป็นซอยขนาดเล็กต้ังอยู่รอบ ๆ พื้นท่ี 
ซึ่งจะต่างจากสวนสาธารณะแห่งอื่นท่ีมักจะต้ังอยู่ติดกับถนนสายหลักมีการเข้าถึงท่ีสะดวก ดังนั้นจึง
ต้องมีการศึกษาในเรื่องของการสัญจรเพื่อเข้าถึงพื้นท่ีศึกษา ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยง
ระหว่างโครงข่ายการคมนาคมกับพื้นท่ีศึกษา ซึ่งการสัญจรเพื่อเข้าถึงพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวจะใช้เส้นทาง
การสัญจรแบบทางบกท้ังหมด ซึ่งในท่ีนี้จะกล่าวถึงลักษณะการสัญจรจากภายนอกเพื่อถึงพื้นท่ีสุสาน
แต้จ๋ิว และการสัญจรภายในพื้นสุสานแต้จ๋ิว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.3.1.1 การสัญจรเพื่อเข้าถึงพื้นที่สุสานแต้จิ๋ว 
1) ระบบโครงข่ายถนน การสัญจรเพื่อเข้าสู่พื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว โดยใช้

ระบบโครงข่ายคมนาคมทางถนนนั้นสามารถพิจารณาได้จากภาพท่ี 4.1 โดยสามารถท าการแยก
ประเภทของโครงข่ายถนนตามสภาพการใช้งานจริง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ถนนสายหลัก 
และถนนสายรอง ซึ่งแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ถนนสายหลัก ถือเป็นถนนสายส าคัญท่ีใช้สัญจรไปมาระหว่าง
ชุมชนสถานท่ีส าคัญ เขตข้างเคียง และเช่ือมต่อไปยังถนนสายหลักเส้นอื่น ๆ นอกจากนี้ถนนสายหลัก
ยังท าหน้าท่ีกระจายการจราจรไปยังถนนสายรอง เพื่อให้เข้าถึงพื้นท่ีได้โดยสะดวก ซึ่งถนนสายหลักท่ี
ใช้สัญจรเข้าถึงพื้นท่ีนั้นจะประกอบด้วย ถนนสาทรเหนือ-ใต้ ถนนจันทร์ และถนนเจริญราษฎร์ 
มีรายละเอียดของลักษณะถนนและวิธีการสัญจรเข้าถึงพื้นท่ีในรายละเอียด ดังนี้ 

- ถนนสาทรเหนือ-ใต้ ต้ังอยู่ทางด้านทิศเหนือของพื้นท่ีสุสาน
แต้จ๋ิว มีลักษณะเป็นถนนลาดยางเลนสวนขนาด 8 ช่องทางจราจร และบริเวณเกาะกลางของถนน
สาทรเหนือ-ใต้ ถูกใช้พัฒนาเป็นแนวเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (BTS) หรือโครงข่ายคมนาคม
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ขนส่งสาธารณะทางราง ท่ีเช่ือมต่อไปยังพื้นท่ีอื่น ๆ ในกรุงเทพมหานครได้ ถนนสาทรเหนือ-ใต้มีสภาพ
การจราจรท่ีคับค่ัง เนื่องจากเป็นถนนสายหลักของเขตสาทรท่ีเช่ือมโยงไปยังพื้นท่ีส าคัญ ๆ ในเขต
สาทร ซึ่งถนนสาทรเหนือ จะเช่ือมต่อกับถนนสาทรใต้เพื่อใช้เป็นทางผ่านในการสัญจรไปยังถนนสาย
รอง คือ ถนนเจริญราษฎร์ และซอยสาทร 11 เพื่อเข้าสู่พื้นท่ีศึกษา ส่วนถนนสาทรใต้จะเช่ือมต่อ
โดยตรงกับถนนเจริญราษฎร์ และซอยสาทร 11 เพื่อเข้าสู่พื้นท่ีศึกษา นอกจากนี้ถนนสาทรเหนือ-ใต้
ยังเช่ือมต่อกับถนนกรุงธนบุรี เพื่อสัญจรไปยังเขตคลองสาน ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อสัญจรไป
ยังแขวงซ่องนนทรี เขตยานนาวา และถนนพระราม 4 เพื่อสัญจรไปยัง เขตคลองเตย และเขตปทุมวัน  

- ถนนจันทน์ต้ังอยู่ทางด้านทิศใต้ของสุสานแต้จ๋ิว มีลักษณะเป็น
ถนนลาดยางเลนสวนขนาด 4 ช่องทางจราจร เช่ือมต่อกับถนนเจริญราษฎร์ ถนนนราธิวาสราช
นครินทร์ และถนนสายรองท่ีประกอบด้วย ซอยจันทน์ 32 ซอยเย็นจิต ซอยจันทน์ 18/7 หากผู้ใช้งาน
ต้องการใช้ถนนจันทน์เป็นเส้นทางสายหลักเข้าสูพื้นท่ีศึกษา ก็สามารถเลือกสัญจรเข้ามาทางถนน
เจริญราษฎร์และเล้ียวขวาเข้าสู่พื้นท่ี หรือเลือกสัญจรผ่านทาง ซอยจันทน์ 32 ซอยเย็นจิต และซอย
จันทน์ 18/7 เพื่อสัญจรเข้าสูพื้นท่ีได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ถนนจันทน์ยังเป็นถนนสายหลักท่ีเช่ือม
ต่อไปยังถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นถนนท่ีใช้เดินทางสัญจรในแขวงยานนาวา และถนนนางล้ินจ่ีท่ีใช้เดินทาง
สัญจรไปยังแขวงซ่องนนทรี เขตยานนาวา 

- ถนนเจริญราษฎร์ ต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของสุสานแต้จ๋ิว  
มีลักษณะเป็นถนนลาดยางเลนสวนขนาด 6 ช่องทางจราจร เช่ือมต่อกับถนนสาทรใต้ ถนนจันทน์ท่ี
เป็นถนนสายหลัก และเช่ือมต่อกับซอยเจริญราษฎร์ 3 ท่ีเป็นถนนสายรอง หากเดินทางสัญจรโดยใช้
ถนนเจริญราษฎร์ให้เล้ียวซ้ายเข้าซอยเจริญราษฎร์ 3 เพื่อเข้าสูพื้นท่ีศึกษาสุสานแต้จ๋ิว 

(2) ถนนสายรอง ท่ีต้ังอยู่บริเวณโดยรอบสุสานแต้จ๋ิว จะท าหน้าท่ี
เป็นถนนและเป็นถนนท่ีสามารถใช้เป็นทางสัญจรเข้าถึงพื้นท่ีมีจ านวน 10 สาย โดยมีรายละเอียดของ
ถนนสายย่อยดังนี้  

- ซอยเจริญราษฎร์ 1 มีลักษณะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 2 ช่องทางจราจร โดยถนนสายดังกล่าวเช่ือมต่อกับถนนเจริญราษฎร์ซึ่งเป็นถนนสายหลักของ
พื้นท่ีศึกษา และเช่ือมต่อกับซอยเจริญราษฎร์ 1 แยก 9 และซอยโรงน้ าแข็ง หากกลุ่มผู้ใช้งานเดินทาง
มาใช้พื้นท่ีโดยรถขนส่งสาธารณะ ก็สามารถเดินเท้าจากถนนสาทรมุ่งหน้าเข้าสู่ซอยเจริญราษฎร์ ซึ่ง
ซอยเจริญราษฎร์1 จะมีการใช้งานจากคนภายนอกค่อนข้างน้อยเนื่องจากถนนมีลักษณะท่ีแคบและ
เปียวไม่เหมาะแก่การเดินเพื่อเข้าสู่พื้นท่ี 

- ซอยเจริญราษฎร์ 3 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 
ช่องทางจราจร โดยถนนสายดังกล่าวเช่ือมต่อกับถนนเจริญราษฎร์สายหลัก และเช่ือมต่อกับซอยโรง
น้ าแข็งและซอยวัดปรก 1 ซึ่งเป็นถนนสายรองของพื้นท่ีศึกษา ซอยเจริญราษฎร์ 3 จะต้ังอยู่บริเวณ
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ทางเข้าทางด้านหน้าหรือตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของสุสานแต้จ๋ิว ซึ่งเป็นถนนสายส าคัญท่ีใช้สัญจรเพื่อ
เข้าสูพื้นท่ี เนื่องจากคนภายนอกจะใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางท่ีสัญจรเพื่อเข้าสูพื้นท่ี 

- ซอยโรงน้ าแข็ง 5 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 
ช่องทางจราจร โดยทางด้านทิศเหนือเช่ือมต่อกับเจริญราษฎร์ 1 และซอยเจริญราษฎร์ 1 แยก 9 
ทางด้านทิศตะวันตกเช่ือต่อกับซอยเจริญราษฎร์ 3 ส่วนทางด้านทิศใต้เช่ือมกับซอยวัดปรก  

- ซอยเจริญราษฎร์ 1 แยก 9 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
2 ช่องทางจราจร โดยเช่ือมต่อกับซอยเจริญราษฎร์ 1 และซอยสาทร 11 แยก 4 มีลักษณะการจราจร
ท่ีไม่แออัด 

- ซอยวัดปรก เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลนสวนขนาด 2 
ช่องทางจราจร เช่ือมโยงกับซอยโรงน้ าแข็ง 5 และซอยวัดปรก 1 มีลักษณะการจราจรที่ไม่แออัด 

- ซอยวัดปรก 1 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 ช่องทาง
จราจร เช่ือมต่อกับซอยวัดปรก และซอยเย็นจิต ซึ่งซอยวัดปรก 1 จะมีขนาดท่ีเล็กและแคบมากกว่า
ซอยอื่น ๆ ไม่เอื้ออ านวยต่อการสัญจรโดยรถยนต์ส่วนบุคคล  

- ซอยเย็นจิต 12 เป็นถนนคอนกรีตเสริเหล็ก ขนาด 2 ช่องทาง
จราจรมีการเช่ือมโยงกับซอยวัดปรก1 ซอยเย็นจิต และซอยจันทร์ 18/7 แยก 17 ซอยดังกล่าวมีการ
สัญจรที่ มีลักษณะการจราจรที่ไม่แออัดมากนัก 

- ซอยเย็นจิต มีลักษณะเป็นถนนแบบคอนกรีตเสริเหล็ก ขนาด 2 
ช่องทางจราจร เป็นซอยท่ีเช่ือมต่อระหว่างพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวและถนนจันทน์ ซึ่งซอยเย็นจิต มีลักษณะ
การสัญจรที่ไม่แออัดมากนัก หากเดินทางโดยใช้ถนนจันทน์ก็สามารถใช้ซอยเย็นจิตและมุ่งหน้าตรงเข้า
สู่พื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวได้  

- ซอยสาทร 11 มีลักษณะเป็นถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 2 ช่องทางจราจร เช่ือมต่อกับถนนสาทรใต้ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นถนนสายหลัก
และหากต้องการเดินทางไปยังพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวก็สามารถใช้ถนนซอยสาทร 11 แยก 4 และ ซอย
จันทน์ 18 แยก 7 เป็นถนนท่ีเช่ือมไปยังพื้นท่ี ถนนสายนี้มีลักษณะการสัญจรท่ีค่อนข้างแออัดเนื่อง
ถนนสายนี้เป็นสายท่ีเช่ือมต่อกับย่านพาณิชยกรรม และถนนสายหลักของพื้นท่ีศึกษา 

 - ซอยสาทร 11 แยก 4 มีลักษณะเป็นถนนแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 1 ช่องทางจราจร เช่ือมต่อกับถนนสาทร 11 เป็นถนนสัญจรเพื่อเข้าถึงบ้านพักอาศัย  
ซึ่งไม่มีความสะดวกมากนักส าหรับจะใช้เป็นทางสัญจรเพื่อเข้าสู่พื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวเนื่องจากมีขนาดเขต
ทางท่ีคับแคบ 

สรุปการเข้าพื้นท่ีศึกษาโดยใช้ถนนสายรองต่าง ๆ ซอยเจริญ
ราษฎร์ 1 ซอยเจริญราษฎร์ 3 ซอยสาทร 11 ซอยจันทน์ 18/7 และซอยเย็นจิต เป็นถนนสายรองท่ีท า
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หน้าท่ีเช่ือมโยงกับถนนสายหลักและถนนสายรองเส้นอื่น ๆ เพื่อการสัญจรเข้าถึงพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว 
ส่วนถนนสายรองเส้นอื่นท่ีประกอบด้วย ซอยโรงน้ าแข็ง 5 ซอยเจริญราษฎร์ 1 แยก 9 ซอยวัดปรก 
ซอยวัดปรก 1 และซอยเย็นจิต 12 จะท าหน้าท่ีเป็นถนนท่ีใช้เช่ือมโยงระหว่างพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวและ
ถนนสายรองท่ีมีระยะทางของถนนไม่ถึงพื้นท่ีศึกษา  

(3) เส้นทางการสัญจรเพื่อเข้าถึงพื้นท่ีโดยสะดวก 
- ใช้ทางสัญจรมาจากถนนเจริญราษฎร์ สามารถใช้ซอยเจริญ

ราษฎร์ 3 มุ่งหน้าเข้าสู่พื้นท่ีได้ 
- ใช้ทางสัญจรมาจากถนนสาทรเหนือ-ใต้ ประกอบด้วย 2 

เส้นทางท่ีสะดวก ดังนี้ 
1. ถนนเจริญราษฎร์ท่ีเป็นถนนสายหลัก และเล้ียวเข้าซอยเจริญ

ราษฎร์ 3  
2. อาจใช้ซอยสาทร 11 และเล้ียวเข้าซอยจันทน์ 18/7 มุ่งหน้า

มายังซอยเย็นจิต 12 เข้าประตูสมาคมแต้จ๋ิวแห่งประเทศไทยได้เช่นกัน  
- ใช้ทางสัญจรจากถนนจันทน์ ประกอบด้วย 3 เส้นทางท่ีสะดวก 

ดังนี้ 
1. ถนนเจริญราษฎร์ท่ีเป็นถนนสายหลัก และเล้ียวเข้าซอยเจริญ

ราษฎร์ 3 เข้าสู่พื้นท่ี 
2. ซอยเย็นจิตท่ีมีลักษณะเป็นถนนเส้นตรงสามารถเข้าสู่พื้นท่ีได้

โดยไม่ต้องเช่ือมต่อกันถนนสายรองอื่น ๆ  
3. เล้ียวเข้าซอยจันทน์ 18/7 และเล้ียวซ้ายเข้าสู่พื้นท่ี 

2) รูปแบบการสัญจร การสัญจรเพื่อเข้าถึงพื้นท่ีสามารถเลือกการ
เดินทางได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งตามประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 

- การสัญจรโดยรถส่วนตัว การเดินทางมายังพื้นท่ีสาธารณะ
สุสานแต้จ๋ิวสามารถขับรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ และจักรยานส่วนบุคคล เพื่อเข้ามาใช้บริการภายใน
พื้นท่ีได้ จากทางถนนสายหลัก และถนนสายรองท่ีต้ังอยู่โดยรอบพื้นท่ีสุสาน การเดินทางโดยใช้
ยานพาหนะส่วนบุคคลสามารถน ามาจอดได้ในบริเวณท่ีต้ังสมาคมแต้จ๋ิวแห่งประเทศ และลานจอดรถ
บริเวณประตูทางเข้าด้านทิศตะวันตกของสุสานแต้จ๋ิว แต่หากเดินทางมาใช้พื้นท่ีโดยรถยนต์ส่วนตัว
อาจจะไม่ได้รับความสะดวกมากนัก เนื่องจากถนนท่ีใช้สัญจรมายังพื้นท่ีคับแคบและพื้นท่ีส าหรับ
ให้บริการที่จอดรถยนต์มีน้อยอาจไม่เพียงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน  
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- การสัญจรโดยการใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ  เขตสาทรมี
รถไฟฟ้าขนส่งมลชลกรุงเทพ (BTS: Bangkok Mass Transit System) สายสีลมหรือสาย 2 
ให้บริการตั้งแต่สถานีสนามกีฬาถึงสถานีบางหว้า มีลักษณะเป็นรถไฟฟ้าระบบรางคู่ยกระดับ ท่ีมีระยะ
ทางการเดินรถรวมท้ังส้ิน 6.5 กิโลเมตร เปิดให้บริการในเวลา 06.00 ถึง 24.00 น. มีจ านวนสถานท่ี
เปิดให้บริการ 13 สถานี ซึ่งรถไฟฟ้า BTS สาย 2 เป็นรถไฟฟ้าท่ีเดินรถผ่านบริเวณพื้นท่ีศึกษาต้ังอยู่
ระหว่างเกาะกลางของถนนสาทรเหนือและถนนสาทรใต้ โดยมีสถานีสุรศักด์ิเป็นจุดจอดเพื่อขนส่ง
ผู้โดยสาร ซึ่งสถานีสุรศักด์ิต้ังอยู่ห่างจากสุสานแต้จ๋ิวเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร โดยผู้ท่ีเข้ามา
ใช้บริการสามารถเดินทางโดยใช้ขนส่งสาธารณะดังกล่าวได้ และสามารถเดินทางต่อเข้ามาในพื้นท่ีโดย
ใช้รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือการเดินมายังพื้นท่ีได้  

- การสัญจรโดยการเดินเท้า เนื่องจากพื้นท่ีบริเวณโดยรอบสุสาน
แต้จ๋ิวเป็นท่ีต้ังของชุมชนท่ีใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ และบริเวณท่ีต้ังของชุมชน
มีตรอกซอกซอยท่ีมีขนาดเล็กเป็นจ านวนมากท่ีเช่ือมต่อกับท่ีอยู่อาศัย โดยผู้ท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้ ๆ 
สามารถใช้การสัญจรโดยทางเท้าเพื่อเข้ามาใช้บริการในพื้นท่ีได้ แต่บางซอยก็มีสภาพแวดล้อมท่ีเปียว
ไม่มีแสงไฟส่องสว่างมากเพียงพอจึงอาจไม่เหมาะแก่การเดินเท้าเพื่อเข้สู่พื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว 

4.3.1.2 การสัญจรภายในพื้นสุสานแต้จิ๋ว 
การสัญจรภายในพื้นท่ี สุสานแต้จ๋ิวมีถนนท่ีใช้สัญจร จ านวน 1 

เส้นทาง ซึ่งใช้ประโยชน์ในการสัญจรร่วมกันระหว่างเส้นทางส าหรับเดินเท้า วิ่งออกก าลังกาย และใช้
เป็นทางสัญจรโดยรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ต้ังอยู่แนวกลางของพื้นท่ีสุสาน และมีลักษณะเป็น
ถนนลาดยางขนาด 2 ช่องทางจราจร โดยมีระยะทางส าหรับวิ่งไป-กลับ 1,400 เมตร  

4.3.2 สภาพแวดล้อมภายในพื้นที่สุสานแต้จิ๋ว 
สภาพแวดล้อมเป็นส่วนส าคัญในการศึกษาเพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้วิเคราะห์ถึง

รูปแบบหรือลักษณะพื้นท่ีท่ีเปิดให้บริการแก่กลุ่มผู้ใช้งาน และประกอบการวิเคราะห์สภาพปัญหาเชิง
พื้นท่ีอย่างละเอียดในขั้นตอนถัดไป ซึ่งในเนื้อหาส่วนนี้จะอธิบายถึงการแบ่งพื้นท่ีใช้สอย โดยผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการเดินส ารวจพื้นท่ีภายในสุสานแต้จ๋ิว และมีการจัดแบ่งพื้นท่ีใช้สอยดังนี้ 

1. การแบ่งพื้นที่ใช้สอย 
สุสานแต้จ๋ิวเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินอยู่ 2 ประเภท คือ 

ประเภทท่ี 1 ใช้เป็นสถานท่ีต้ังฮวงซุ้ยตามประเพณีของชาวจีนคิดเป็น 85% ของพื้นท่ีท้ังหมด และ
ประเภทท่ี 2 ใช้เป็นสถานท่ีออกก าลังกายของคนในชุมชนและบุคคลท่ัวไปคิดเป็น 15% ของพื้นท่ี
ท้ังหมด สุสานแต้จ๋ิวเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีถูกพัฒนาให้เป็นสถานท่ีออกก าลังกายมาโดยไม่มีแบบ
แผนงานท่ีชัดเจนดังเช่นสวนสาธารณะอื่น ๆ ท่ีอยู่ในความดูแลของหน่วยภาครัฐ แต่สุสานแต้จ๋ิวได้
ด าเนินการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป ในการออกแบบจะใช้แนวคิดเรื่องขนาดของพื้นท่ีว่างท่ีเหลือ
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แผนที่ 4.2 การแบง่พืน้ทีใ่ชส้อยภายในสสุานแตจ้ิ๋ว 
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ภาพท่ี 4.2 การแบ่งพื้นท่ีใช้สอยภายในสุสานแต้จ๋ิว. โดย ผู้วิจัย, 2561. 
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จากการต้ังฮวงซุ้ยและประเภทของกิจกรรมเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน โดยพื้นท่ีออกก าลัง
กายและพื้นท่ีต้ังฮวงซุ้ยจะแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ศึกษาได้มีการจัดแบ่งพื้นท่ีการใช้งานหลัก
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ พื้นท่ีส่วนนันทนาการ พื้นท่ีส่วนบริการ และพื้นท่ีส่วนพิธีกรรมตามภาพท่ี 4.2 
แผนท่ีแสดงการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยภายในสุสานแต้จ๋ิว โดยมีรายละเอียดของแต่ละพื้นท่ีดังต่อไปนี้ 

1) พื้นท่ีส่วนนันทนาการ เป็นพื้นท่ีส าหรับใช้ประกอบกิจกรรมท้ังการออก
ก าลังกายและท ากิจกรรมตามชมรมหรือตามซุ้มต่าง ๆ โดยพื้นท่ีส่วนนี้จะต้ังอยู่กระจายท่ัวพื้นท่ีว่าง
ของสุสานแต้จ๋ิวซึ่งมีการแบ่งประเภทของกิจกรรมออกอย่างชัดเจน จากการศึกษาสภาพพื้นท่ีส่วน
นันทนาการสามารถแบ่ง กิจกรรมออกเป็น 4 ประเภท ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละพื้นท่ีดังต่อไปนี้ 

ประเภทท่ี 1 ลานกีฬากลางแจ้ง ประกอบด้วย 
1. สนามบาสเกตบอลมีจ านวน 2 สนาม มีลักษณะเป็นลานกีฬาโล่งพื้นผิว

สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  
2. สนามตะกร้อ ลานเต้นแอโรบิคและร าไทเก็ก กิจกรรมดังกล่าวใช้สถานท่ี

ร่วมกันซึ่งมีท้ังหมดจ านวน 2 สนาม โดยมีลักษณะเป็นลานกีฬาโล่งพื้นผิวสร้างด้วยคอนกรีตเสริม
เหล็กตั้งอยู่ติดกับสนามบาสเกตบอล 

3. ลานแบดมินตัน 1 คอร์ต ต้ังอยู่บริเวณด้านหน้าศาลไต้ฮงกงหรือบริเวณ
ใต้ต้นจามจุรีใหญ่ ซึ่งพื้นท่ีดังกล่าวมีลักษณะเป็นพื้นท่ีโล่งถูกออกแบบด้วยการใช้วัสดุดาดแข็งเป็น
พื้นผิว  

4 เส้นทางวิ่งหรือถนน เส้นทางวิ่งจะใช้ร่วมกันกับทางสัญจรของรถยนต์
ส่วนตัวรถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน โดยจะมีประตูรั้วกั้นให้เป็นทางส าหรับวิ่งเท่านั้น แต่หากผู้ใด
มีความจ าเป็นต้องใช้รถส่วนเข้ามาในพื้นท่ีก็สามารถขออนุญาตขับเข้ามาในพื้นได้ ลักษณะของ
เส้นทางวิ่งหรือถนนเป็นถนน 2 ช่องทาง มีขนาดเขตทางประมาณ 3-4 เมตร เป็นแนวยาวโดยมี
จุดเริ่มต้นบริเวณทางเข้าทางด้านทิศตะวันตกของสุสานแต้จ๋ิวจดทิศตะวันออกของสุสานแต้จ๋ิว และมี
การปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาบริเวณริมขอบทางด้วย 

พื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมการออกก าลังกายกลางแจ้งจะถูกจัดให้เกาะกลุ่มกัน
อยู่บริเวณพื้นท่ีบริเวณตรงกลางของสุสานแต้จ๋ิว ส่วนลู่วิ่งจะเป็นแนวยาวต้ังแต่ทางด้านทิศตะวันตก
เป็นแนวยาวจนถึงทางด้านทิศตะวันตกของพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว 

ประเภทท่ี 2 สนามเด็กเล่น มีจ านวน 2 แห่ง ต้ังอยู่บริเวณทางเข้าด้านทิศ
ตะวันตก 1 แห่ง เป็นเครื่องเล่นท่ีท าด้วยเหล็กต้ังอยู่พื้นดินมีสภาพช ารุดไม่เหมาะแก่การใช้งาน และ
สนามเด็กเล่นแห่งท่ี 2 ต้ังอยู่ติดกับสนามบาสเก็ตบอล เป็นลานยกพื้นสูงประมาณ 20 เซนติเมตร  
จากพื้นดินปูด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเครื่องเล่นมีสภาพช ารุดทรุดโทรม แต่ยังมีเครื่องเล่นบางชนิด
ท่ียังสามารถใช้งานได้  
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ประเภทท่ี 3 ลานกีฬาและกิจกรรมในร่ม 
1. ฟิตเนส เดิมถูกจัดให้อยู่บริเวณลานกีฬากลางแจ้งซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นท่ี

เปิดโล่งมีอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการออกก าลังกายต้ังภายนอกอาคาร ในภายหลังผู้ดูแลพื้นท่ี (ชมรมนัก
วิ่งแต้จ๋ิว) ได้สร้างอาคารไว้ส าหรับเป็นที่ต้ังอุปกรณ์และเครื่องออกก าลังกายโดยมีการออกแบบหลังคา
และกรงเหล็กปิดล้อมโดยรอบพื้นท่ีให้มีทางเข้าออกเพียง 1 ทาง แนวคิดในการสร้างฟิตเนส เนื่องจาก
การน าอุปกรณ์การออกก าลังกายต่าง ๆ ต้ังไว้ภายในพื้นท่ีเปิดโล่งอุปกรณ์หรือเครื่องออกก าลังกาย
ดังกล่าวอาจเกิดการช ารุดง่ายซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ อาจไม่เหมาะท่ีจะต้ังอยู่บริเวณกลางแจ้ง เพราะ
ประสบปัญหากับสภาพอากาศท่ีไม่คงท่ี มีท้ังแสงแดดท่ีร้อน และน้ าฝนตก ท่ีมีผลกระทบต่อความ
คงทนของอุปกรณ์ฯเมื่ออุปกรณ์และเครื่องการออกก าลังกายช ารุดจึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการ
บ ารุงซ่อมแซมเป็นจ านวนมาก เพื่อลดค่าใช้จ่ายและหางบประมาณมาบ ารุงซ่อมแซมอุปกรณ์และ
เครื่องออกก าลังกายนั้น ทางผู้จัดการพื้นท่ีจึงได้ด าเนินการสร้างฟิตเนสในร่มขึ้นมาและเก็บค่าบริการ
จากสมาชิกท่ีมีความประสงค์เข้าใช้พื้นท่ี โดยมีค่าบริการ 150 ต่อเดือน  

2. ชมรมและซุ้มกิจกรรม เป็นสถานท่ีท่ีใช้กิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในชมรม
หรือในซุ้ม เช่น การออกก าลังกาย การสนทนา และการพบปะสังสรรค์ เป็นต้น ลักษณะของชมรมและ
ซุ้มจะถูกออกแบบให้เป็นศาลาเปิดโล่งท่ีมีรั้วขนาดเล็กปิดล้อมพื้นท่ีของแต่ละซุ้มหรืออาจใช้ไม้พุ่มล้อม
พื้นท่ี โดยวัสดุท่ีใช้ต้องมีความคงทนและสามารถรื้อถอนได้ง่าย ทุกซุ้มต้องใช้วัสดุสีเขียวหรือใช้สีเขียว
ทาวัสดุเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งบางซุ้มอาจมีการจัดสวนโดยการใช้ไม้พุ่ม ไม้เล่ือย 
และไม้ยืนต้นเป็นองค์ประกอบของซุ้มเพื่อให้เกิดความสวยงามหรือความสบายตาของผู้ใช้งาน 

3. อาคารเรียนและฝึกซ้อมเทควันโด ภายในลานสุขภาพสุสานแต้จ๋ิวมีอาคาร
ช้ันเดียวส าหรับใช้เป็นสถานท่ีเรียนและฝึกซ้อมเทควันโด โดยมีอาจารย์ที่มาจากนักกีฬาทีมชาติไทยมา
เป็นผู้ฝึกสอน อาคารเรียนดังกล่าวสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กมีลักษณะเป็นอาคารทรงส่ีเหล่ียม  
ในอดีตใช้เป็นสถานท่ีท าพิธีกรรมทางศาสนาและภายหลังมิได้มีการใช้งานแล้ว จึงได้เปล่ียนการใช้งาน
มาเป็นอาคารเรียนเทควันโดในปัจจุบัน เทควันโดเปิดการเรียนการสอนในวันพุธถึงวันอาทิตย์และเปิด
สอนในเวลา 17.00 - 19.00 น.  

ประเภทท่ี 4 สนามหญ้าเป็นพื้นท่ีส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ สุสานแต้จ๋ิวมี
สนามหญ้าอยู่ 2 แห่ง ซึ่งมีพื้นท่ีใช้ประกอบกิจกรรมน้อย โดยแห่งท่ี 1 มีลักษณะเป็นพื้นหญ้ารอบ ๆ 
บ่วงหยิ่งหมอ (สุสานบรรพชน) หรือสุสานขนาดใหญ่ ซึ่งต้ังอยู่บริเวณทางด้านหน้าของสุสานแต้จ๋ิว 
และแห่งท่ี 2 ต้ังอยู่บริเวณลานน้ าพุด้านทิศตะวันออกของกับบ่วงหยิ่งหมอหรือหลุมฝ่ังศพขนาดใหญ่ 
สนามหญ้าถูกล้อมรอบด้วยไม้ยืนต้นเพื่อให้เกิดความร่มเงา ประกอบกับมีโต๊ะและม้านั่งแทรกอยู่
บริเวณริมขอบของสนามหญ้า โดยกลุ่มผู้ใช้งานจะใช้พื้นท่ีดังกล่าวเป็นสถานท่ีนั่งพักผ่อนหย่อนใจ 
และน าบุตรหลานมาวิ่งเล่นหรือท ากิจกรรมการออกก าลังกายเล็กน้อย  
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แผนที่ 4.3 พืน้ที่สว่นนนัทนาการ 

ภาพที่ 4.3 แสดงพื้นท่ีส่วนนันทนาการ. โดย ผู้วิจัย, 2561. 
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2) พื้นท่ีส่วนบริการ 
- พื้นท่ีจอดรถ มีจ านวน 2 บริเวณ ได้แก่ 1.บริเวณทางด้านหน้าของท่ีท า

การสมาคมแต้จ๋ิวแห่งประเทศไทย มีลักษณะเป็นท่ีโล่งพื้นของลานจอดรถสร้างด้วยถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีสามารถจอดได้ท้ัง รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถยนต์เป็นจ านวนมาก บริเวณท่ี 2 ต้ังอยู่
ภายในพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวบริเวณด้านทิศตะวันตก โดยบริเวณดังกล่าวได้มีการแบ่งพื้นท่ีจอดรถออกเป็น 2 
ประเภท คือ ท่ีจอดรถยนต์ส่วนตัว และท่ีจอดรถจักยานและรถจักรยานยนต์ ซึ่งท่ีจอดรถยนต์จะมีพื้นท่ี
น้อยสามารถจอดได้ 15-20 คัน โดยประมาณ พื้นท่ีลานจอดรถมีลักษณะเป็นพื้นท่ีปูด้วยคอนกรีตเสริม
เหล็ก ส่วนพื้นท่ีจอดรถจักยานและรถจักรยานยนต์ จะสามารถจอดได้ในบริเวณท่ีว่างของฮวงซุ้ยด้านหลัง
อาคารฟิตเนส มีลักษณะเป็นแนวยาวปูพื้นด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเช่นเดียวกัน พื้นท่ีจอดรถภายในสุสาน
แต้จ๋ิวอาจไม่ได้การบริหารจัดการท่ีดีมากนักประกอบกับสุสานแต้จ๋ิวมีพื้นท่ีว่างน้อยจึงต้องใช้เป็นต้องใช้
พื้นท่ีว่างจากการต้ังฮวงซุ้ยใช้เป็นพื้นท่ีส าหรับจอดรถ 

- ร้านค้า เป็นร้านค้าขนาดเล็กจ านวน 6 ร้าน ประกอบด้วยร้านขาย
เครื่องด่ืม อาทิเช่น น้ าเปล่า น้ าอัดลม ชา กาแฟ น้ าผลไม้ปั่น และอื่น ๆ จ านวน 4 ร้าน ร้านขายลูกช้ินปิ้ง 
1 ร้าน และขายผลไม้ 1 ร้าน โดยร้านค้าส่วนใหญ่จะมีลักษณะบ้านส าเร็จรูป (น๊อตดาวน์) และรถล้อเข็น 
สามารถเคล่ือนย้ายได้อย่างสะดวก ร้านค้าส่วนใหญ่จะต้ังอยู่บริเวณทางด้านหน้า (ทิศตะวันตก) จ านวน 
2 ร้าน อยู่บริเวณฟิตเนตและสนามตะกร้อจ านวน 4 ร้าน  

- ตู้บริการน้ าด่ืมสาธารณะ ภายในสุสานแต้จ๋ิวมีการจัดเตรียมตู้บริการน้ า
ด่ืมให้แก่บุคคลท่ัวไปท่ีเข้าใช้งานสุสานแต้จ๋ิวจ านวน 2 จุด โดยจุดท่ี 1 ต้ังอยู่บริเวณประตูทางเข้าฝ่ังซอย
เจริญราษฎร์ 3 จุดท่ี 2 ต้ังอยู่บริเวณหน้าชมรมนักวิ่งหรือใกล้ประตูทางเข้าฝ่ังท่ีท าการสมาคมแต้จ๋ิวฯ 

- ศาลาอเนกประสงค์ สุสานแต้จ๋ิวไม่มีการสร้างศาลาอเนกประสงค์ท่ีเปิด
ไว้ให้บริการแก่บุคคลท่ัวไปท่ีได้เข้ามานั่งพักผ่อนพูดคุยหลังจากท ากิจกรรมการออกก าลังกายเสร็จส้ิน 
โดยศาลา (ซุ้ม) ท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีนั้นเกิดจากการการรวมกลุ่มของสมาชิกในชมรมเพื่อท าซุ้มหรือศาลา
พักผ่อนขึ้นมาใช้ท ากิจกรรมพบปะสังสรรค์กันของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งศาลาบางแห่งก็สงวนไม่ให้
บุคคลภายนอกเข้าไปงาน แต่ศาลาบางแห่งเปิดให้คนภายนอกเข้าไปในงานได้  

- ห้องน้ า ภายในพื้นท่ีสาธารณะสุสานแต้จ๋ิวมีห้องน้ าท่ีเปิดให้บริการ
จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ แห่งท่ี 1 ต้ังอยู่บริเวณประตูทางเข้าออกด้านทิศตะวันตกของสุสาน มีห้องสุขาเปิด
ให้บริการจ านวน 8 ห้อง และห้องอาบน้ าจ านวน 1 ห้อง สร้างด้วยวัสดุดาดแข็งท่ีมีความคงทน แห่งท่ี 2 
ต้ังอยู่บริเวณประตูทางเข้าออกทางด้านทิศใต้ของสุสานฯหรือประตูท่ีอยู่ติดกับสมาคมแต้จ๋ิวฯ มีห้องสุขา
จ านวน 4 ห้อง สร้างด้วยวัสดุดาดแข็งท่ีมีความคงทนและแข็งแรง แห่งท่ี 3 ต้ังอยู่ทางด้านทิศเหนือของ
ศาลไต้ฮงกง โดยห้องน้ าจะอยู่ติดก าแพงสุสานแต้จ๋ิวมีห้องสุขาจ านวน 10 ห้อง สร้างด้วยวัสดุดาดแข็งท่ีมี
ความคงทนและแข็งแรง 
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ภาพท่ี 4.4 พื้นท่ีส่วนนันทนาการ. โดย ผู้วิจัย, 2561. 
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3) พื้นท่ีส่วนพิธีกรรม 
- ไต้ฮงกงหรือหลวงปู่ไต้ฮงกง เทพอันเป็นท่ีเคารพของชาวจีนและมูลนิธิ

ป่อเต็กต๊ึงต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หลวงปู่เป็นพระจีนและเป็นผู้การบุกเบิกการสงเคราะห์ชาวบ้าน  
โดยช่วยเหลือเกี่ยวกับการเก็บศพไร้ญาติ เมื่อครั้งเกิดโรคระบาดส่งผลให้ชาวบ้านล้มตายเป็นจ านวน
มากหลวงปูไ่ต้ฮงกงจึงได้น าลูกศิษย์ไปช่วยชาวบ้านเก็บศพไร้ญาติท่ีถูกท้ิงไว้ตามริมข้างทาง และศพท่ี
ลอยมากับแม่น้ าล าคลอง มาใส่โรงศพขุดหลุมและน าไปฝ่ังเพื่อไม่ให้ส่งกล่ินเหม็นเน่าโดยไม่รังเกียจ 
นอกจากนี้ยังเป็นผู้ซ่อมแซมถนนและสะพานให้ชาวบ้านได้ใช้เดินทางสัญจรเพื่อขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร แม้ว่าในภายหลังหลวงปู่ถึงแก่มรณภาพละสังขารไปแล้ว แต่ชาวบ้านก็ได้น าค าสอนของหลวง
ปู่มาใช้และได้มีการก่อต้ังมูลนิธิเพื่อช่วยชาวบ้านต่อไป ดังนั้นสมาคมแต้แต้จ๋ิวแห่งประไทยจึงได้น ารูป
ปั่นของไต้ฮงกงมาประดิษฐานไว้ในบริเวณใจกลางของพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวและได้มีการจัดตกแต่งบริเวณ
ดังกล่าวให้มีความสวยงาม  

- ฮวงซุ้ย เป็นพื้นท่ีส าหรับใช้ฝ่ังร่างของผู้ท่ีเสียชีวิตท่ีเป็นชาวจีน มี
ลักษณะเป็นรูปทรงสีเหล่ียมผืนผ้าและใช้วัสดุดาดแข็งท่ีมีความคงทนและแข็งแรงเป็นส่ิงปลูกสร้าง 
ฮวงซุ้ยเหล่านั้นถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยพื้นท่ีส าหรับต้ังฮวงซุ้ยและพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมออก
ก าลังกายจะแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งพื้นท่ีต้ังของฮวงซุ้ยจะเกาะกลุ่มกันและกระจายอยู่รอบๆ 
สุสานแต้จ๋ิว โดยฮวงซุ้ยจะอยู่ระหว่างสองข้างทางของพื้นท่ีออกก าลังกาย ลักษณะท าเลท่ีต้ังฮวงซุ้ย
ของสุสานแต้จ๋ิวมีความแตกต่างกับองค์ประกอบของสุสานตามท่ีได้ศึกษามาในบทท่ี 2 ในหลาย
ประการ อาจเนื่องมาจากลักษณะทางกายภาพของกรุงเทพมหานครที่ไม่มีภูเขา หากจะน าศพไปฝ่ังใน
พื้นท่ีท่ีมีฮวงจุ้ยดีตามศาสตร์อาจจะมีความยากล าบากในเรื่องของการเดินทาง ดังนั้นจึงได้เลือกพื้นท่ี
อยู่ใกล้มากท่ีสุดและมีพื้นท่ีกว้างพอท่ีบรรจุฮวงซุ้ยได้จ านวนมาก  

- บ่วงหยิ่งหมอหรือหลุมฝ่ังเถากระดูก มีลักษณะเป็นฮวงซุ้ยขนาดใหญ่
ภายในบรรจุเถากระดูกเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นกระดูกท่ีได้มีการรื้อฮวงซุ้ยเดิม ต้ังอยู่บริเวณทางด้าน
ทิศตะวันตกของสุสานแต้จ๋ิวหรืออยู่ตรงข้ามกับฟิตเนส พื้นท่ีโดยรอบของบ่วงหยิ่งหมอเป็นสนามหญ้า
ขนาดเล็กใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
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แผนที่ 4.5 พืน้ที่สว่นพธิกีรรม 
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ภาพท่ี 4.5 พื้นท่ีส่วนพิธีกรรม. โดย ผู้วิจัย, 2561. 
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4.4 ลักษณะสังคมประชากร 
 

สุสานแต้จ๋ิวเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีต้ังอยู่ในบริเวณเขตชุมชน ซึ่งบริเวณโดยรอบพื้นท่ีนั้น
ถูกรายล้อมไปด้วยโรงเรียน วัด อาคารพาณิชกรรม อาคารชุดพักอาศัย บ้านพักอาศัย และถัดออกไปก็
จะเป็นท่ีต้ังของอาคาร ส านักงาน และห้างสรรพสินค้ามากมาย การใช้พื้นท่ีโดยรอบแสดงให้เห็นถึง
ลักษณะของสังคมโดยรอบซึ่งอาจมีความเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มผู้ ใช้งานในพื้นท่ีด้วย ซึ่งการศึกษาถึง
ลักษณะสังคมประชากรในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายถึงสถิติของผู้เข้าใช้งาน และการรวมกลุ่มทางสังคม
ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลด้านสังคมประชากรในเบื้องต้นเพื่อจะได้น าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้วิเคราะห์ผล
การศึกษาโดยละเอียด จากการเก็บข้อมูลสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

4.4.1 สถิติของผู้เข้ามาใช้บริการสุสานแต้จิ๋ว  
สุสานแต้จ๋ิวเป็นพื้นท่ีของเอกชนท่ีมีการพัฒนาให้เกิดการใช้งานในรูปแบบของ

พื้นท่ีออกก าลังกาย ซึ่งทางเจ้าของพื้นท่ีนั้นไม่ได้มีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติผู้ใช้งานแต่
อย่างใด ดังนั้นผู้ศึกษาจึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจ านวนผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการ โดยการลงส ารวจพื้นท่ีเก็บ
ข้อมูลจ านวนผู้ใช้บริการต่อวันในช่วงเวลาท่ีสุสานแต้จ๋ิวเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการต้ังแต่
เวลา 04.00 น. ตลอดจนเวลาท่ีสุสานแต้จ๋ิวปิดให้บริการคือเวลา 20.00 น. โดยผู้ศึกษาด าเนินการเก็บ
ข้อมูลท้ังวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์  ซึ่ ง ไ ด้ด าเนินการเก็บข้อมูล ผู้เข้าใช้ในวัน ท่ี  
20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2561 

   
ตารางท่ี 4.1  
แสดงจ านวนผู้เข้าใช้บริการสุสานแต้จ๋ิวตามช่วงเวลาการใช้งาน  

วนั 
ชว่งเวลาในการเขา้ใช้ 

04.00-09.00 น. 
(คน) 

09.01-16.00 น. 
(คน) 

16.01-20.00 น. 
(คน) 

รวม  
(คน) 

วันเสาร์ 593 300 753 1,646 

วันอาทิตย์ 566 417 815 1,798 
วันจันทร์ 674 415 1,009 2,098 

วันอังคาร 781 422 978 2,181 
วันพุธ 848 439 1,231 2,527 

วันพฤหัสบดี 802 437 1,018 2,257 

วันศุกร ์ 712 354 974 2,040 
หมายเหตุ. โดย ผู้วิจัย, 20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวนัท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2561. 
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จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการนับจ านวนกลุ่มผู้เข้าใช้งานพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว และได้
มีการแบ่งช่วงเวลาของการใช้งาน ตามการใช้งานจริงท่ีได้จากการสังเกตการณ์จากการลงส ารวจพื้นท่ี 
จากการศึกษาถึงตารางจ านวนผู้เข้าใช้งานสุสานแต้จ๋ิว พบว่า ในวันธรรมดาคือวันจันทร์-วันศุกร์ จะมี
ผู้เข้ามาใช้บริการเฉล่ียจ านวน 2,100 – 2,550 คน ต่อวัน และในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ จะมีผู้เข้ามา
ใช้บริการจ านวน 1,600 – 1,750 คน ต่อวัน โดยวันธรรมดาจะมีผู้เข้ามาใช้บริการในพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว
มากกว่าวันหยุดจ านวน 200-700 คน ต่อวัน และในวันพุธจะมีกลุ่มผู้ใช้งานให้ความนิยมท่ีจะเข้ามาใช้
บริการเป็นจ านวนมากกว่าวันอื่น ๆ ท้ังนี้จ านวนผู้ใช้งานในแต่วันอาจจะคลาดเคล่ือนหรือมีการ
เปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่ีมีผลต่อการ ใช้งาน อาทิเช่น ประเภทของกิจกรรม
สภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปของพื้นท่ี และความต้องการของผู้ใช้บริการ เป็นต้น  

4.4.2 การรวมกลุ่มทางสังคม 
การจ าแนกประเภทของการรวมกลุ่มทางสังคม สามารถจ าแนกได้จากประเภท

ของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในพื้นท่ีลานสุขภาพของสุสานแต้จ๋ิว และพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มผู้ท่ี
เข้ามาใช้งานภายในพื้นท่ี ซึ่งการเก็บข้อมูลในด้านการรวมกลุ่มทางสังคมผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการ
สังเกตการณ์ภายในพื้นท่ีเพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้วิเคราะห์ถึงผลการศึกษาในบทถัดไป จากการศึกษา
สามารถจ าแนกกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้บริการเพื่อการออกก าลังกาย กลุ่ม
ผู้ใช้บริการเพื่อท ากิจกรรมในชมรมหรือซุ้มต่าง ๆ กลุ่มผู้ใช้บริการพื้นท่ีเพื่อท ากิจกรรมและการ
พักผ่อนหย่อนใจ และกลุ่มผู้ปกครองท่ีเข้ามาใช้งานเพื่อเฝ้าบุตรหลานเล่นบริเวณสนามเด็กเล่นและ
เรียนเทควันโด โดยมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้ 

1) กลุ่มผู้ใช้บริการเพื่อการออกก าลังกาย เป็นการรวมกลุ่มท่ีเกิดขึ้นจาก
ความชอบ ความสนใจ หรือความนิยมในการท ากิจกรรมการออกก าลังกายในประเภทเดียวกัน ซึ่งใน
พื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวได้มีการจัดเตรียมพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถ
แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานท่ีท ากิจกรรมการออกก าลังกายออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่มผู้ออกก าลังกลางแจ้ง  
2.กลุ่มผู้ออกก าลังกายในร่ม อธิบายได้ดังนี้  

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้ออกก าลังกลางแจ้งจะท ากิจกรรมส่วนใหญ่ในพื้นท่ีโล่ง ซึ่งมี
กิจกรรมให้เลือกท าอย่างหลากหลาย มีท้ังการออกก าลังท่ีต้องอาศัยการเล่นเป็นทีม เช่น แบตมินตัน 
ตะกร้อ บาสเก็ตบอล เต้นแอรโรบิค และร าไทเก็ก เป็นต้น และกีฬาเด่ียวท่ีไม่จ าเป็นต้องอาศัยบุคคล
อื่น ๆ มาร่วมท ากิจกรรม อย่างการเดินหรือการวิ่ง เป็นต้น ซึ่งกลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มนี้มักจะใช้พื้นท่ีบริเวณ
ท่ีสีเทา และถนนภายในสุสานแต้จ๋ิว ตามแผนท่ี 4.6 แผนผังการใช้ท่ีดินของพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว  

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้ออกก าลังกายในร่ม ภายในสุสานแต้จ๋ิวมีการรวมกลุ่มกันของ
บุคคลท่ีมีความสนใจในกีฬาประเภทเดียวกัน ดังเช่นการออกก าลังกายโดยการเข้าเล่นอุปกรณ์ใน  
ฟิตเนส แม้ว่าการออกก าลังประเภทนี้ประเภทสามารถท ากิจกรรมการออกก าลังกายด้วยตัวเองได้ไม่
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ต้องอาศัยการเล่นกีฬาเป็นทีมดังเช่นกีฬาประเภทอื่น ๆ แต่ก็มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างสังคมของบุคคล
ท่ีมีความชอบในการออกก าลังกายเช่นเดียวกันเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ และความรู้ซึ่งกันและกัน 
เป็นกลุ่มท่ีสามารถพูดคุยเพื่อขอความเห็นหรือการแนะน าท่ีดีในการใช้อุปกรณ์การออกก าลังกายใน
ฟิตเนส นอกจากนี้ยังมีกีฬาเทควันโดท่ีเป็นการออกก าลังกายในร่ม โดยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเด็กนักเรียน
ท่ีมารวมตัวกันเพื่อฝึกทักษะด้านกีฬาประเภทศิลปะป้องกันตัว กลุ่มผู้ออกก าลังกายในร่มจะมารวมตัว
กันเพื่อท ากิจกรรมในบริเวณพื้นท่ีสีส้ม ตามแผนท่ี 4.6 แผนผังการใช้ท่ีดินของพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว 

ท้ังนี้ การแยกประเภทของผู้ใช้งานก็จะสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมของ
ผู้ใช้งานตามบริเวณพื้นท่ีท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในสุสานแต้จ๋ิว ซึ่งในขณะวิ่งก็จะสามารถเห็นถึงการ
เกาะกลุ่มกันวิ่งและพูดคุยกันไปตลอดทาง และกลุ่มกีฬาท่ีเล่นเป็นทีมก็จะกระจุกตัวอยู่บริเวณสนาม
บาสเกตบอลและหน้าศาลไต้ฮงกง ซึ่งกลุ่มผู้ใช้งานท้ังสองกลุ่มนี้ถือเป็นผู้ใช้งานหลักท่ีเข้ามาใช้พื้นท่ี
เพื่อการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ท้ังนี้กีฬาทุกประเภทมักจะมีการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดความ
สนุกสนานและเป็นการสร้างสังคมท่ีสามารถให้ค าแนะน า แลกเปล่ียนประสบการณ์ ช่วยเหลือกันใน
การท ากิจกรรม  

2) กลุ่มผู้ใช้บริการเพื่อท ากิจกรรมในชมรมหรือซุ้มต่าง ๆ เป็นกลุ่มเพื่อนท่ีรวมตัว
กันและจัดต้ังซุ้มหรือชมรมข้ึนในสุสานแต้จ๋ิว มีการจัดต้ังประธานซุ้มและรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วม
กลุ่มท ากิจกรรม สามารถพบเห็นได้ตามบริเวณรินถนนจุดศูนย์กลางของพื้นท่ีสุสาน หรือจุดสีน าเงินใน
แผนท่ี 4.6 แผนผังการใช้ท่ีดินของพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว การจัดต้ังซุ้มมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อท ากิจกรรม
การพักผ่อนหย่อนใจร่วมกัน เช่น ร้องเพลง นั่งจิบน้ าชา รับประทานอาหารร่วมกันกับคนในชมรม  
เล่นเกมหมากฮอด และพบปะพุดคุย เป็นต้น จากการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วย
ผู้สูงอายุเช่ือสายจีนเป็นส่วนใหญ่ และมีวัยท างานเป็นส่วนน้อย ซึ่งการท ากิจกรรมเหล่านี้มักจะเกิดขึ้น
ตลอดท้ังวัน แต่ในช่วงเช้าและช่วงเย็นจะมีสมาชิกของชมรมและซุ้มเข้ามาท ากิจกรรมเป็นจ านวนมาก 
และในช่วงกลางวันจะมีผู้ใช้งานอยู่บ้างเล็กน้อยสับเปล่ียนหมุนเวียนกันมาตามความสะดวก นับได้ว่า
กลุ่มสมาชิกของแต่ละซุ้มนั้นเป็นกลุ่มผู้ใช้งานหลักเนื่องจากเดินทางมาใช้บริการพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวเป็น
ประจ าทุกวัน 

3) กลุ่มผู้ใช้บริการพื้นท่ีเพื่อท ากิจกรรมและการพักผ่อนหย่อนใจ  เป็นกลุ่ม
ผู้ใช้งานท่ีหมุนเวียนกันมาใช้พื้นท่ี มีท้ัง กลุ่มนักเรียน กลุ่มนักศึกษา กลุ่มเพื่อน และกลุ่มของ
ครอบครัว โดยกลุ่มนักศึกษาและนักเรียนมักจะมาใช้พื้นท่ีเพื่อท ากิจกรรมท่ีต้องรวมกลุ่มกันเป็น
จ านวนมาก เพื่อมาฝึกซ้อมกิจกรรมของสถาบันการศึกษาหรือท าการบ้านประเภทงานกลุ่มส่งอาจารย์
ตามสถานท่ีศาลาอเนกประสงค์ท่ีเปิดให้คนภายนอกเข้าไปใช้พื้นท่ีได้ ส่วนกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มเพื่อ
จะเข้ามาพูดคุยหรือนั่งเล่นกับเพื่อนบริเวณท่ีมีม้านั่งตามจุดต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังมีกลุ่มท่ีเดินทางเข้า
มาใช้พื้นท่ีแบบเป็นครอบครัว ท่ีน าบุตรหลานเข้ามาเดินเล่น วิ่งเล่นบริเวณสนามหญ้า พบปะกับเพื่อน ๆ 
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หรือมาใช้เครื่องเล่นบริเวณสนามเด็กเล่น ซึ่งคนกลุ่มนี้จะสามารถพบเห็นได้ในบริเวณสนามหญ้า และ
สนามเด็กเล่นภายในสุสานแต้จ๋ิวในช่วงตอนเย็น 

4) กลุ่มผู้ปกครองท่ีเข้ามาเฝ้าบุตรหลานเรียนเทควันโด คนกลุ่มนี้มักจะมาใช้
พื้นท่ีในช่วงเย็นต้ังแต่ 17.00 - 19.00 น. ระหว่างวันพุธถึงวันอาทิตย์ โดยในระหว่างการเรียนหรือ
ซ้อมเล่นกีฬาเทควันโดนั้นผู้ปกครองบางท่านก็ใช้เวลาว่างเพื่อออกก าลังกาย ด้วยการเล่นแบดมินตัน 
วิ่ง และผู้ปกครองบางส่วนท่ีจะใช้พื้นท่ีบริเวณรอบ ๆ ศาลไต้ฮงกง และพื้นท่ีบริเวณซุ้มกิจกรรมเป็น
สถานท่ีรวมกลุ่มกันเพื่อนั่งเล่นพูดคุยสนทนาระหว่างรอบุตรหลานเรียน ซึ่งคนกลุ่มนี้จะเป็นคนท่ีเข้า
มาใช้พื้นท่ีเป็นประจ าเกือบทุกวัน  

 
4.5 การบริหารจัดการพื้นที่ 
 

แผนงานโครงการและการบริหารจัดการพื้นท่ีเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้การพัฒนาพื้นท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หน่วยงานหรือสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีประสบความส าเร็จนั้นจะมี
กระบวนการบริหารจัดการงานท่ีเป็นระเบียบและมีแผนการด าเนินงานอย่างชัดเจน ซึ่งการด าเนินงาน
ให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น มักจะประกอบด้วยปัจจัยส าคัญหลายๆปัจจัย 
อาทิเช่น ทรัพยากรเชิงพื้นท่ี คนท่ีเป็นตัวขับเคล่ือนการด าเนินงาน กระบวนการหรืออาจเรียกว่า
ขั้นตอนของการด าเนินการซึ่งเป็นแผนงานหรือนโยบายการด าเนินงาน และเงินซึ่งเป็นตัวกลางส าคัญ
ท่ีใช้ในการพัฒนาพื้นท่ี เป็นต้น ซึ่งการระบบการท างานหรือแผนงานของแต่ละหน่วยงานนั้นอาจจะ
แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับผู้น าหรือเรียกว่าผู้บริหาร โดยในส่วนนี้ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาถึงโครงสร้าง
การบริหารจัดการพื้นท่ี งบประมาณท่ีน ามาใช้ส าหรับการพัฒนาพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว และแผนงาน
โครงการต่าง ๆ  เพื่อน าไปใช้วิเคราะห์ในบทถัดไป โดยข้อมูลเหล่านี้ได้จากการสัมภาษณ์ ทวีสิทธิ์   
ทีรฆวงศ์. ประธานอาวุโสและกรรมการ. (27 มกราคม 2561). สัมภาษณ์, สมชาย ธิติสิริเวช. ประธาน. 
(6 เมษายน 2561). สัมภาษณ์, อิทธิพล พัฒนพิเชียร. ท่ีปรึกษาชมรม. (30 เมษายน 2560) สัมภาษณ์ 
กลุ่มผู้ดูแลพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว ซึ่งมีรายละเอียดในการศึกษาดังนี้ 
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พื้นท่ีส่วนพิธีกรรม 
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พื้นท่ีส่วน
พื้นท่ีส่วนบริการ 
พื้นท่ีต้ังชมรมและซุ้ม
พื้นท่ีต้ังฟิตเนตและเทควัน
ลานกีฬาเปิดโล่ง 
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อาคารภายใน 

แผนที่ 4.6 แผนผงัการใชท้ีด่นิของพืน้ทีส่สุานแตจ้ิ๋ว 

ภาพที่ 4.6 แผนผังการใช้ท่ีดินของพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว. โดย ผู้วิจัย, 2561. 
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4.5.1 โครงสร้างการบริหารจัดการพื้นที่ 
สุสานแต้ จ๋ิวอยู่ความควบคุมและดูแลโดยสมาคมแต้จ๋ิวแห่งประเทศไทย  

มี ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล ด ารงต าแหน่งเป็นนายกสมาคมแต้จ๋ิวฯ ซึ่งภายหลังปี พ.ศ. 2539 สุสานแต้จ๋ิว
ได้ถูกปรับปรุงและพัฒนาพื้นท่ีให้เป็นลานสุขภาพเพื่อการออกก าลังกายของคนในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี
โดยชมรมนักวิ่งแต้จ๋ิวสาทร เนื่องจากทางสมาคมแต้จ๋ิวฯ ท่ีเป็นเจ้าของพื้นท่ีได้มอบหมายให้ชมรมนักวิ่ง
สมาคมแต้จ๋ิวเป็นผู้ดูแลพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว โดยมีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการพื้นท่ีให้เป็นระ
เรียบร้อย รวมท้ังสามารถพัฒนาปรับปรุงพื้นท่ีได้ ซึ่งในชมรมนักวิ่งมีโครงสร้างการด าเนินงานโดย นาย
ไสว ศรีสุริฉัน นายสมชาย โรจน์รัชสมบัติ นายทวีสิทธิ์ ทีรฆวงศ์ ด ารงต าแหน่งเป็นประธานอาวุโส และ
นายสมชาย ธิติสิริเวช ด ารงต าแหน่งประธานชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จ๋ิว นอกจากนี้ยังได้มีการแต่งต้ังรอง
ประธานฝ่ายบริหารงานในด้านต่าง ๆ ออกเป็น 5 ฝ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและลดภาระ
ของประธานชมรม โดยการกระจายการบริหารจัดการไปยังรองประธานท่านอื่น ๆ ซึ่งในแต่ละฝ่ายงาน
ประกอบด้วยรองประธานฝ่ายการเงิน ส่งเสริมการวิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสถานท่ี และมี
ต าแหน่งอื่น ๆ ท่ีเป็นฝ่ายด าเนินการและฝ่ายสนับสนุนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพสุดสุด 
ประกอบด้วย ผู้ช่วยรองประธาน เลขาชมรม เหรัญญิก ผู้จัดการ โฆษก ช่างภาพ และกรรมการ 
โครงสร้างการบริหารงานสามารถอธิบายได้ตามโครงสร้างดังภาพท่ี 4.7 

4.5.2 งบประมาณในการบริหารจัดการ 
พื้นท่ีสาธารณะหรือสวนสาธารณะท่ีดีต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีรองรับการให้บริการแก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมือง/ ชุมชน ซึ่งปัจจัยหลักของการ
พัฒนานั้นก็คือเงินงบประมาณซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยให้การด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
สุสานแต้จ๋ิวเป็นพื้นท่ีของเอกชนและมีการบริหารจัดการโดยภาคเอกชน ซึ่งสมาคมแต้จ๋ิวก่อต้ังขึ้นมาโดย
มีวัตถุประสงค์หลักคือเช่ือมความสามัคคี แลกเปล่ียนความรู้ จัดการและบ าเพ็ญสาธารณกุศลกิจ 
ด าเนินการช่วยเหลือชาวจีนแต้จ๋ิวท่ีประสบปัญหาด้านการด ารงชีพในประเทศไทย รวมท้ังเป็นองค์กรท่ีให้
ความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ และองค์การหรือหน่วยงานราชการด้วย ในส่วนของพื้นท่ีบริเวณสุสาน
แต้จ๋ิวเดิมนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เปน็สถานท่ีฝ่ังศพของชาวจีนเพียงเท่านั้นแต่ภายหลังมีการปิดรับศพที่
จะเข้ามาฝ่ังภายในพื้นท่ีและได้มีการปรับปรุงและพัฒนาบริเวณพื้นท่ีว่างบางส่วนของสุสานให้กลายเป็น
ลานสุขภาพหรือใช้เป็นสถานท่ีออกก าลังกายโดยชมรมนักวิ่งแต้จ๋ิว ซึ่งตามแผนงานนั้นสมาคมแต้จ๋ิวไม่ได้
มีแผนงานหรือนโยบายท่ีเกี่ยวกับการจัดท าสวนสาธารณะสุสานแต้จ๋ิว ดังนั้นในกระบวนการบริหาร
จัดการภายในสมาคมแต้จ๋ิวแห่งประเทศไทยจึงมิได้มีการก าหนดงบประมาณด้านการปรับปรุงและพัฒนา
พื้นท่ีบริเวณสุสานแต้จ๋ิวไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี ดังนั้นจึงไม่มีการจัดสรรงบประมาณท่ีใช้
ส าหรับการเบิกจ่ายในการจัดการพื้นท่ีเช่นเดียวกับสวนสาธารณะอื่น ๆ ท่ีอยู่ในความดูแลของภาครัฐ 
โดยงบประมาณท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาพื้นท่ีจะได้มาจาก 2 ส่วน ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.7  แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการ. โดย ผู้วิจัย, 2561. 
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1. รายได้ประจ า 

- การเก็บเงินค่าสมาชิกในชมรมนักวิ่ง โดยจะเก็บคนละ 100 บาทต่อเดือน  
- การเก็บค่าน้ าค่าไฟของซุ้มกิจกรรมท่ีต้ังอยู่ภายในพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว 

เนื่องจากซุ้มกิจกรรมต่างๆจะมีการต้ังซุ้มเป็นเพื่อใช้เป็นสถานท่ีรวมตัวของสมาชิกในซุ้มและท า
กิจกรรม เช่น การร้องเพลง การเล่นหมากรุก การพบปะสังสรรค์ นั่งจิบน้ าชา และการรับประทาน
อาหาร เป็น ซึ่งกลุ่มสมาชิกอยู่ในซุ้มกิจกรรมก็ได้มีการเก็บเงินค่าสมาชิกซึ่งจ่ายรายเดือน เพื่อใช้ เป็น
ค่าใช้จ่ายท่ัวไปของซุ้มกิจและค่าน้ าไฟที่ต้องจ่ายให้ชมรมนักวิ่งฯด้วย 

- การเก็บค่าเช่าพื้นท่ีอาคารเรียนเทควันโดและร้านค้าภายในสุสานแต้จ๋ิว  
- รายได้จากการเก็บค่าสมาชิกท่ีเข้าใช้เฟสเนตเป็นรายเดือน 150 บาท  
- กลุ่มผู้เล่นกีฬาเป็นทีมบางประเภทได้ช่วยจ่ายค่าไฟฟ้าโดยให้เป็นรายเดือน

ตามก าลังทรัพย์ของกลุ่มกีฬานั้น ๆ 
รายได้ในส่วนนี้จะเป็นรายได้หลักท่ีน ามาใช้ในการบริหารจัดการภายใน

พื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว เช่น การช าระค่าน้ าค่าไฟรายเดือน และใช้เป็นงบประมาณในการจัดจ้างพนักงานท า
ความสะอาดและคนงานตัดแต่งต้นไม้ภายในสวน นอกจากนี้เงินงบประมาณในบางส่วนยังใช้ปรับปรุง
หรือซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้างท่ีเกิดการช ารุดบางส่วนภายในลานสุขภาพสุสานแต้จ๋ิว  

2. รายได้จากการจัดกิจกรรมและการเปิดรับบริจาค 
- การจัดงานประจ าปีของสมาชิกและเปิดรับเงินบริจาคจากผู้ท่ีมาออกก าลัง

กายภายในพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวซึ่งจะจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้ง 
- หากมีโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณใดก็จะมีการเปิดรับเงิน

บริจาคจากบุคคลภายนอกและกลุ่มผู้เข้าใช้พื้นท่ี 
สามารถสรุปได้ว่า เงินงบประมาณท่ีน ามาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวนั้น เป็นรายได้ท่ีมาจากการเก็บเงินประจ ารายเดือนและมาจากการรับบริจาค
เงินจากผู้ท่ีมีจิตศรัทธาและผู้ท่ีเข้ามาใช้งานภายในพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวเป็นประจ า ซึ่งงบประมาณในส่วน
รายได้ประจ าจะน ามาใช้ในการบริหารจัดการพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวในงานท่ัวไป คือ บ ารุงรักษาและดูแล
พื้นท่ีท่ัวไปและใช้งบไม่มากนัก ส่วนการก่อสร้างหรือท าโครงการท่ีต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก 
จะใช้เงินงบประมาณท่ีได้จากการเปิดรับบริจาคจากผู้ใช้งานและบุคคลภายนอก เช่น โครงการ
ปรับปรุงผิวถนนท่ีใช้เป็นลู่วิ่งซึ่งเป็นโครงการท่ีต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงเป็นจ านวนมาก  
จึงจ าเป็นต้องเปิดรับบริจาคจากผู้ใช้งานและบุคคลภายนอก เป็นต้น  
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4.6 โครงการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต 
 

โครงการพัฒนาพื้นท่ีเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยให้พื้นท่ีนั้น ๆ มีสภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น และเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการในพื้นท่ี รวมท้ังเป็นส่ิงท่ีสะท้อน
ให้เห็นถึงการบริหารจัดการพื้นท่ีของผู้ดูแล การศึกษาในส่วนนี้ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ท่ีดูแล
พื้นท่ีสุสานแต่จ๋ิว ผู้ศึกษาได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ โครงการท่ีสร้างขึ้นใหม่และคาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต และโครงการท่ีด าเนินการปรับปรุงบ ารุงรักษาพื้นท่ีเดิมท่ีมีอยู่แล้วซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 โครงการท่ีสร้างขึ้นใหม่และคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
1. โครงการก่อสร้างรูปป้ันองค์เจ้าแม่กวนอิ่มท่ีเป็นส่ิงศักดิ์และนับถือกันอย่างแพร่หลาย

ของชาวจีน เพื่อใช้เป็นส่ิงยึดเหนียวจิตใจ และใช้เป็นสถานท่ีสักการะบูชาของประชาชนท่ีนับถือ
โดยท่ัวไป 

ส่วนท่ี 2 โครงการด าเนินเพื่อปรับปรุงบ ารุงรักษาพื้นท่ีเดิมท่ีมีอยู่แล้ว  
1. โครงการปรับปรุงลานน้ าพุเดิมเนื่องจากระบบการหมุนเวียนของน้ าขัดข้อง และคาด

ว่าจะด าเนินการปรับปรุงเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ได้อีกครั้ง 
2. ตัดแต่งสนามหญ้าและพรรณไม้พุ่มให้มีขนาดพอเหมาะ รวมท้ังต้นไม้ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ี

อาจมีผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เช่น ตัดกิ่งไม้ท่ีสูงเกินไป ตัดกิ่งไม้แห้ง เป็นต้น ซึ่งโครงการ
นี้เป็นการด าเนินงานอย่าต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้ไปสัมภาษณ์นายสุชาติ วนานุสาสน์ผู้จัดการสมาคมแต้จ๋ิวแห่ง
ประเทศไทย ผู้ดูแลพื้นท่ีตามกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ในเรื่องโครงการท่ีจะพัฒนาสุสานแต้จ๋ิวในอนาคต  
ซึ่งทราบมาว่าสุสานแห่งนี้ไม่มีโครงการท่ีปรับเปล่ียนพื้นท่ีสุสานให้เป็นพื้นท่ีส าหรับประกอบกิจการ
หรืองานด้านอื่น ๆ  

 พื้นท่ีสาธารณะสุสานแต้จ๋ิวแห่งนี้นับว่าเป็นสถานท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของเขตสาทร 
เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีเปิดให้บริการแก่คนในชุมชนได้มีพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมการนันทนาการและการ
พักผ่อนหย่อนใจ แม้ว่าพื้นท่ีส่วนใหญ่จะเป็นท่ีต้ังของฮวงซุ้ยแต่ก็มีการแบ่งเอาพื้นท่ีว่างมาพัฒนาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด จากการศึกษาสภาพพื้นท่ีท่ัวไปของพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว ด้วยวิธีการลงส ารวจพื้นท่ี
เพื่อสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลในด้านต่าง ๆ และน าไปใช้ในการวิเคราะห์ถึงผลการศึกษา จาก
การศึกษาท าให้ทราบข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น ท้ังในเรื่องการศึกษาถึงต าแหน่งท่ีต้ังของ
สุสานแต้จ๋ิวท่ีมีความเช่ือมโยงกับการศึกษาด้านโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเข้าถึงท่ีสะดวก ซึ่งการ
เข้าถึงพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวสามารถเลือกวิธีการเดินทางได้หลายรูปแบบ ท้ังการสัญจรโดยใช้ส่วนตัว 
ระบบขนส่งสาธารณะ และการรับบริการจากขนส่งภาคเอกชน เช่น มอเตอร์ไซรับจ้าง รถแท็กซี่  
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เป็นต้น การศึกษาถึงประโยชน์ด้านการใช้สอยพื้นท่ี ซึ่งพบว่าพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีมี
การใช้งานหลัก 2 ประเภท ประเภทท่ี 1 เป็นสถานท่ีส าหรับท าพิธีกรรมทางศาสนา ประเภทท่ี 2 เป็น
สถานท่ีออกก าลังกายของประชาชนในพื้นท่ีและบุคคลท่ัวไปได้เข้ามาใช้งานบริเวณลานสุขภาพแห่งนี้ 
ซึ่งภายในสุสานแต้จ๋ิวมีการแบ่งโซนการใช้งานออกจากกันอย่างชัดเจน โดยพื้นท่ีเพื่อการออกก าลัง
กายจะใช้พื้นว่างท่ีเหลือจากการจัดต้ังฮวงซุ้ยและพื้นท่ีฮวงซุ้ยเดิมท่ีมีการรื้อถอนไปแล้ว ภายในสุสาน
แต้จ๋ิวมีการจัดแบ่งสัดส่วนของกิจกรรมเพื่อให้เกิดความหลากหลาย มีท้ังพื้นท่ีว่างส าหรับเป็นสถานท่ี
นั่งพักผ่อนหย่อนใจ พื้นท่ีส าหรับการท ากิจกรรมนันทนาการการกีฬา นอกจากนี้ยังมีสถานท่ีส าหรับ
เรียนเทควันโดอีกด้วย ท้ังการศึกษาด้านกลุ่มผู้งานโดยส่วนใหญ่กลุ่มผู้ใช้งาน ท้ังสถิติการเข้าใช้พื้นท่ี 
และการรวมกลุ่มทางสังคมซึ่งมีการศึกษาและสังเกตการณ์ถึงพฤติกรรมกระแสความนิยม และ
ความชอบกลุ่มผู้ใช้งาน หากกลุ่มผู้ใช้งานมีความชอบหรือสนใจในกิจกรรมประเภทเดียวกันก็จะเกิด
การเกาะกลุ่มและรวมตัวกันเป็นสังคมใหม่เพื่อท ากิจกรรมรวมกันนอกจากนี้ยังมีการศึกษาในด้านการ
บริหารจัดการในแต่ละด้าน ท่ีประกอบไปด้วยโครงสร้างการบริหารงานท่ีมีการด าเนินงานโดยชมรม
นักวิ่งแต้จ๋ิว การปรับปรุง บ ารุงรักษา งบประมาณท่ีน ามาใช้ในการบริการจัดการท่ีได้มาจากรับบริจาค
หรือเป็นงบประมาณท่ีได้มาจากผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการในพื้นท่ี และการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อรองรับการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้งานและเกิดความสะดวกและเกิดความพึ่งพอใจมากท่ีสุด  
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บทที ่5 
ผลการวิเคราะห ์

 
จากการศึกษาและส ารวจถึงลักษณะทางกายภาพภายในและโดยรอบพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว

นั้น ท าให้ได้ทราบถึงต าแหน่งท่ีต้ัง การสัญจรเพื่อเข้าถึงพื้นท่ี สภาพแวดล้อมภายใน ลักษณะของกลุ่ม
ผู้ใช้งาน และการบริหารจัดการพื้นท่ี ซึ่งผลการศึกษาข้างต้นจะน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์ถึงปัจจัยในด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการใช้งาน การให้บริการ และการบริหารจัดการพื้นท่ี โดย
ในบทนี้ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีการเก็บแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้งาน และการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารจัดการพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว ท้ังนี้จะมีการแบ่งประเด็นต่าง ๆ เพื่อท่ีจะน ามาใช้อภิ
ปลายถึงผลการวิเคราะห์ในเรื่อง พฤติกรรม รูปแบบของกิจกรรม และสภาพปัญหาของพื้นท่ีศึกษา 
โดยการวิเคราะห์ผลการศึกษาจะแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ในบทท่ี 1 ประกอบไปด้วย 
ด้านสังคมหรือพฤติกรรมและรูปแบบกิจกรรมของกลุ่มผู้ใช้งาน ด้านกายภาพของพื้นท่ี ด้านนโยบาย 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
5.1 ด้านพฤติกรรมและรูปแบบกิจกรรมของกลุ่มผู้ใช้งาน 
 

ด้านพฤติกรรมและกิจกรรมการใช้งานจะเป็นการศึกษาและเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้งาน และรูปแบบกิจกรรมท่ีกลุ่มผู้ใช้งานเลือกท า ซึ่งถือเป็นส่วน
ส าคัญต่อการวิเคราะห์การบริหารจัดการ และการให้บริการของพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว โดยช่วงวัยและ
พฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้งานจะมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกท ากิจกรรมท่ีสอดรับต่อบุคลิกและความ
ต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานเอง ข้อมูลท่ีจะน ามาใช้เพื่อการวิเคราะห์นั้น ได้จากการส ารวจภาคสนามและ
การแจกแบบสอบถาม หลังจากนั้นจะจ าแนกข้อมูลและหาความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมกลุ่ม
ผู้ใช้งาน การใช้พื้นท่ี ช่วงเวลา และกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในพื้นท่ี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1.1 กลุ่มผู้ใช้งานพื้นที่สุสานแต้จิ๋ว 
การศึกษาถึงพฤติกรรมกลุ่มผู้ใช้งานจะท าให้ทราบถึงข้อมูลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ

ลักษณะการใช้บริการโดยท่ัวไปของกลุ่มผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ศึกษาได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บสถิติ
ในประเด็นต่าง ๆ จากแบบสอบถามท่ีแจกให้กับกลุ่มผู้ใช้งาน อาทิ ข้อมูลเขตท่ีพักอาศัย วิธีการสัญจร
เพื่อเข้าถึงพื้นท่ี ความถี่ในการเข้าใช้พื้นท่ี เป็นต้น โดยจะจ าแนกตามช่วงวัย และช่วงเวลาการเข้าใช้ 
เพื่อให้สามารถสรุปถึงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้งานได้  
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5.1.1.1 ช่วงวัยของกลุ่มผู้ใช้งานในพื้นที่สุสานแต้จิ๋ว 
การศึกษากลุ่มผู้ใช้งานสามารถจ าแนกได้ตามช่วงวัยของผู้เข้าใช้งาน

พื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวจริง ซึ่งได้ด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงสถิติของผู้เข้าใช้งานในแต่ละวัน จากการส ารวจ
และน ามาแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานสามารถจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัยเด็ก กลุ่มวัยท างาน และกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ดังตารางท่ี 5.1 ท าให้ทราบถึงจ านวนของกลุ่มผู้เข้าใช้ในแต่ละช่วงเพื่อใช้อธิบายถึงผลของ
การวิเคราะห์ต่อไป 

 
ตารางท่ี 5.1  
แสดงข้อมูลจ านวนผู้ใช้งานต่อวันจ าแนกตามช่วงวัย 

วนั 
กลุม่ผู้ใชง้าน  

วัยเดก็  วัยท างาน  วัยผูสู้งอาย ุ 
รวม 

รวม 
ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

วันเสาร์ 342 20.78 967 58.75 337 20.47 1,646 100 

วันอาทิตย์ 330 18.35 1,012 56.29 456 25.36 1,798 100 

วันจันทร์ 270 12.87 1,130 53.86 698 33.27 2,098 100 

วันอังคาร 248 11.37 1,208 55.39 725 33.24 2,181 100 
วันพุธ 311 12.31 1,416 56.03 800 31.66 2,527 100 

วันพฤหัสบดี 306 13.56 1,223 54.19 728 32.25 2,257 100 
วันศุกร ์ 309 15.15 1,077 52.79 654 32.05 2,040 100 
รวม 2,116  8,033  4,398  14,547  

ร้อยละ 14.55  55.22  30.23  100  
หมายเหตุ. โดย ผู้วิจัย, 2561. 
 

จากตารางท่ี 5.1 แสดงให้ทราบถึงประเภทหรือช่วงวัยของกลุ่มผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้
บริการในพื้นท่ี กลุ่มผู้ใช้งานโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนวัยท างานท่ีมีสัดส่วนในการเข้าใช้งานสูงถึง
ร้อยละ 55.22 ของกลุ่มผู้ใช้งานท้ังหมด รองมา กลุ่มวัยผู้สูงอายุมีสัดส่วนในการเข้าใช้งานร้อยละ 
30.23 ของกลุ่มผู้ใช้งานท้ังหมด และกลุ่มวัยเด็กมีสัดส่วนในการเข้าใช้งานร้อยละ 14.55 ของกลุ่ม
ผู้ใช้งานท้ังหมด ตามล าดับ ข้อมูลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มผู้ใช้งานในวัยท างานซึ่งเป็นกลุ่ม
ท่ีเข้ามาใช้บริการใช้พื้นท่ีมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้มีความต้องการในการใช้พื้นท่ีสาธารณะ
เพื่อการออกก าลังกายสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายและลดความเครียดจากการท างาน ประกอบ
กับคนกลุ่มนี้มักจะมีเวลาว่างก่อนเวลาท างานและหลังเวลาเลิกงาน เมื่อท าภารกิจประจ าวันเสร็จส้ินก็
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สามารถน าเวลาท่ีเหลือมาผ่อนคลายความเมื่อยล้าและพบปะกลุ่มเพื่อนท่ีมีความชอบและความนิยม
ในกิจกรรมชนิดเดียวกัน นอกจากนี้ คนกลุ่มวัยท างานเป็นกลุ่มท่ีสามารถเดินทางเคล่ือนย้ายตัวเองได้
สะดวกเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มอื่น ๆ กลุ่มผู้ใช้งานวัยสูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มวัยเกษียณหรือไม่มี
ภาระหน้าท่ีในการท างานแล้ว เมื่อมีเวลาว่างมากขึ้น จึงอยากใช้เวลาว่างเพื่อท ากิจกรรมการออกก าลัง
กายและบางส่วนก็อยากมาพบปะพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกันเพื่อท ากิจกรรมคลายความเหงา 
ผู้สูงอายุบางส่วนสามารถเดินทางเข้ามาใช้พื้นท่ีได้ด้วยตัวเองแต่ก็มีบางส่วนท่ีต้องรอบุตรหลานให้เป็น
ผู้พามาใช้พื้นท่ี นอกจากนี้ยังมีบางส่วนท่ีไม่สามารถเข้ามาท ากิจกรรมได้  เนื่องจากความไม่พร้อม
ทางด้านร่างกายหรือไม่มีความต้องการท่ีจะออกก าลังกายแล้ว แม้ว่าผู้ใช้งานกลุ่มนี้จะมีเวลาว่าง
มากกว่าผู้ใช้งานกลุ่มวัยอื่น ๆ นั้นก็ไม่ได้หมายความว่า ผู้ใช้งานกลุ่มนี้จะเป็นผู้ใช้งานหลักของพื้นท่ี  
ซึ่งมีสาเหตุหลายปัจจัยดังท่ีกล่าวไปข้างต้นท่ีอาจจะเป็นสาเหตุของการเลือกท่ีจะไม่ท ากิจกรรมการ
นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจภายในสุสานแต้จ๋ิว กลุ่มต่อมาคือกลุ่มวัยเด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์ก าลัง
ศึกษา เป็นกลุ่มท่ีเข้ามาใช้บริการพื้นท่ีสุสานน้อยท่ีสุด เนื่องจากผู้ใช้งานกลุ่มนี้มีท้ังวัยเด็กเล็กท่ีอยู่
ในช่วงอายุ 3-6 ปี จะเป็นเด็กวัยก่อนเรียนและเด็กวัยเรียนในช่วงต้นต้องอยู่ในความดูแลของ
ผู้ปกครองเนื่องจากไม่สามารถเดินทางมาใช้พื้นท่ีเองได้ หากมาใช้พื้นท่ีต้องเดินทางมาพร้อมกับ
ผู้ปกครอง ส่วนเด็กวัยเรียน 7-13 ปี จะต้องไปโรงเรียน และช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเรียนอาจจะต้องไป
เรียนพิเศษหรือท าการบ้าน ประกอบกับเด็กกลุ่มนี้ยังไม่ค่อยให้ความสนใจในกิจกรรมการนันทนาการ
และการออกก าลังกายมากนัก จึงท าให้ความต้องการในการเข้าใช้บริการจากพื้นท่ีน้อย และกลุ่ม
วัยรุ่นท่ีอยู่ในช่วงวัยเรียนระดับมัธยมและอุดมศึกษาหรืออยู่ในช่วงอายุ 13-21 ปี แม้ว่าคนกลุ่มนี้
จะต้องไปเรียนหนังสือ แต่ก็มักจะหาเวลาว่างมาท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ เนื่องจากคนกลุ่มนี้เริ่มให้
ความสนใจท่ีจะท ากิจกรรมการนันทนาการเพิ่มการขึ้น และเด็กวัยท่ีโตขึ้นอายุ 13-21 ปี สามารถเดิน
ทางเข้ามาใช้งานในพื้นท่ีด้วยตนเองได้ ดังนั้นผู้ใช้งานกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มท่ีเข้ามาใช้งานในพื้นท่ีมากท่ีสุด
ของกลุ่มผู้ใช้งานวัยเด็ก 

จากตารางที่ 5.1 จะเห็นได้ว่าพื้นที่สุสานแต้จิ๋วแห่งนี้มีผู้มาใช้งานเป็นจ านวนมาก 
เนื่องมาจากในบริเวณเขตสาทรไม่มีสวนสาธารณะหรือลานออกก าลังกาย ท่ีมีพื้นท่ีกว้างเพียงพอท่ีจะ
รองรับการกิจกรรมท่ีหลากหลายของคนในชุมชน ดังนั้นประชาชนส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในเขตสาทร
และบริเวณโดยรอบเขตสามารถเลือกเข้ามาใช้บริการพื้นท่ีแห่งนี้เป็นจ านวนมาก  

5.1.1.2 ช่วงวัยของกลุ่มผู้ใช้งานในพื้นที่สุสานแต้จิ๋ว 
การศึกษากลุ่มผู้ใช้งานและความถี่ในการเข้าใช้จะจ าแนกข้อมูลตาม

ช่วงอายุ เพื่อวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการเข้าใช้พื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว พบว่า กลุ่มผู้ใช้งานท่ีอยู่ในช่วงอายุ 
น้อยกว่า 20 ปี จะมีในช่วงวัยเด็กโต และวัยรุ่น ซึ่งเด็กวัยโตจะเริ่มให้ความสนใจในเรื่องสังคมภายใน
วงท่ีจ ากัด ชอบเล่นเป็นกลุ่มโดยจะมีเพื่อนเล่นในวัยเดียวกัน ส่วนวัยรุ่นจะเป็นช่วงท่ีโตขึ้นและมี
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ความคิดความต้องการเป็นของตัวเอง และในขณะเดียวกันก็ต้องการการยอมรับในกลุ่มเพื่อน  
ออกห่างจากผู้ใหญ่ สอดคล้องกับแนวคิดของ (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2548 น. 34-37) ดังนั้นกลุ่ม
ผู้ใช้งานกลุ่มนี้จึงเลือกเดินทางมาใช้งานภายในพื้นท่ีกับกลุ่มเพื่อนมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ด้านความถี่ใน
การเข้าใช้พบว่าส่วนใหญ่จะเข้ามาใช้งานเป็นประจ าทุกวัน รองลงมาคือ สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง สัปดาห์ละ 
1-2 ครั้ง เดือนละ 1-2 ครั้ง และอื่น ๆ (สัปดาห์ละ 5-6 ครั้ง และสองเดือนต่อ 1ครั้ง) ตามล าดับ จาก
ค่าร้อยละของผู้ใช้งานในกลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่าความถ่ีในการใช้งานไม่มีความแตกต่างกันมากซึ่งจะอยู่
ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน กลุ่มผู้ใช้งานต้ังแต่อายุ 21-29 ปี จะเป็นกลุ่มท่ีเริ่มเรียนจบปริญญาตรีหรือวุฒิ
การศึกษาอื่น ๆ และเข้าสู่วัยท างาน ส่วนใหญ่จะเข้ามาใช้พื้นท่ีกับกลุ่มเพื่อน รองลงมาคือมาใช้พื้นท่ี
คนเดียว ผู้ใช้งานบางคนอาจจะชอบความสะดวกและรวดเร็ว หากเดินทางมาคนเดียวและท ากิจกรรม
ของตนเองเสร็จก็สามารถเดินทางกลับบ้านได้เลยไม่ต้องรอเพื่อน ๆ หรือคนในครอบครัว สุดท้ายคือ
มาใช้พื้นท่ีกับคนในครอบครัวเป็นส่วนน้อย ซึ่งผู้ใช้งานกลุ่มนี้อาจจะพาบุตรหลานเดินทางมาพร้อมคน
ในครอบครัว เพื่อท ากิจกรรมร่วมกันแต่จะพบเป็นส่วนน้อยของคนช่วงอายุนี้ ด้านความถี่ในการเข้าใช้
พบว่าส่วนใหญ่จะเข้ามาใช้งาน สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง รองลงมาคือ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ทุกวัน เดือนละ 
1-2 ครั้ง และอื่น ๆ (สัปดาห์ละ 5-6 ครั้ง) กลุ่มผู้ใช้งานต้ังแต่อายุ 30-39 ปี ส่วนใหญ่จะกลุ่มท่ีมี
ครอบครัวแล้ว การเดินทางเพื่อมาใช้งานในพื้นท่ีนั้นส่วนใหญ่จะเดินทางมาใช้งานพร้อมกับคน
ครอบครัวเพื่อพาบุตรหลานมาเดินเล่นหรือท ากิจกรรมท่ีไม่ต้องออกแรงมากภายในพื้นท่ี รองลงมาคือ
มาคนเดียวและมาใช้กับเพื่อนบ้าง ด้านความถี่ในการเข้าใช้พบว่าส่วนใหญ่จะเข้ามาใช้งาน  สัปดาห์  
3-4 ครั้ง เดือนละ 1-2 ครั้ง ทุกวัน และอื่น ๆ (สัปดาห์ละ 5-6 ครั้ง และ 1-2 เดือนครั้ง) กลุ่มผู้ใช้งาน
ต้ังแต่อายุ 40-49 ปี เป็นกลุ่มวัยงานท่ีมีครอบครัวแล้วเช่นกันแต่กลับพบว่าส่วนใหญ่จะเดินทางมา
พื้นท่ีคนเดียว อาจเนื่องมาจากการเดินทางมาคนเดียวมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าการรอท า
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น รองลงมาคือเดินทางมาพร้อมคนในครอบครัวและเพื่อนตามล าดับ ด้านความถี่
ในการเข้าใช้พบว่าส่วนใหญ่จะเข้ามาใช้งานเป็นประจ าทุกวัน รองลงมา สัปดาห์ 3-4 ครั้ง สัปดาห์ละ 
1-2 ครั้ง เดือนละ 1-2 ครั้ง และอื่น ๆ (สัปดาห์ละ 5-6 ครั้ง) ตามล าดับ กลุ่มผู้ใช้งานต้ังแต่อายุ  
50-59 ปี จะเป็นกลุ่มวัยท างานท่ีเข้าสู่วัยเกษียณอายุการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่จะเข้ามาใช้พื้นท่ี
ร่วมกับกลุ่มเพื่อน รองลงมาคือคนเดียว และคนในครอบครัวด้านความถี่ในการเข้าใช้พบว่าส่วนใหญ่
จะเข้ามาใช้งาน สัปดาห์ 3-4 ครั้ง รองลงมาใช้ประจ าทุกวัน สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง และเดือนละ 1-2 ครั้ง 
ตามล าดับ กลุ่มผู้ใช้งานต้ังแต่อายุ 60 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่จะมาใช้พื้นท่ีกับกลุ่มเพื่อน รองลงมาคือคนใน
ครอบครัว และคนเดียว ซึ่งผู้ใช้งานกลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีเข้าสู่วัยผู้สูงอายุและปลดเกษียณอายุการท างาน 
และจะมีเวลาเพิ่มมากขึ้น แต่กลับพบว่ามาใช้พื้นท่ีเพียงสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งเท่านั้น มาใช้ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มผู้สูงอายุในบางท่านจะมีสรีระร่างกายหรือภาระก าลังท่ีลดลงตามวัย ดังนั้นจึงเลือก
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มาใช้พื้นท่ีให้น้อยลงและพักผ่อนอยู่บ้านมากขึ้น แต่มีบางส่วนท่ีเดินทางมาใช้วันทุกวันและสัปดาห์ละ 
1-2 ครั้ง ตามความสะดวก 

จากการวิเคราะห์เบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า การจ าแนกกลุ่มผู้ใช้งาน
ในแต่ละช่วงอายุสามารถแสดงให้เห็นว่าคนแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมการเข้าใช้พื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน โดย
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้พื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว เช่น ช่วงวัย ลักษณะ
นิสัย กระแสนิยม ภาวะทางความคิด สภาพร่างกาย บทบาทหน้าท่ีในช่วงเวลานั้นและภาระหน้าท่ี
เปล่ียนแปลงไป เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกท ากิจกรรมของ (นิลุบล 
คล่องเวสะสะ, 2548, น. 34-37) ส่ิงต่าง ๆ ล้วนเป็นปัจจัยกลุ่มผู้ใช้งานแต่ช่วงอายุเลือกมาใช้พื้นท่ีกับ
ใครและมาใช้งานถี่หรือไม่ 

 
ตารางท่ี 5.2  
แสดงกลุ่มผู้ใช้งานและความถ่ีในการเข้าใช้ 

ชว่งอาย ุ
มาใชพ้ื้นทีก่บัใคร (ร้อยละ) ความถีใ่นการใช้งาน (ร้อยละ) 

คนเดยีว เพือ่น 
คนใน

ครอบครวั 
ทกุวนั 

สัปดาห์ละ 
1-2 ครั้ง 

สัปดาห์ละ 
3-4 ครั้ง 

เดอืนละ 
1-2 ครั้ง 

อื่น ๆ 

น้อยกว่า 20 ปี 18 73.8 8.2 39.3 18 26.2 13.1 3.3 

21-29 ปี 23.8 64.3 11.9 20.2 29.8 36.9 7.1 6 

30-39 ปี 29.7 15.6 54.7 15.6 23.4 59.4 0 1.6 

40-49 ปี 57.1 16.7 26.2 52.4 11.9 31 2.4 2.4 

50-59 ปี 37 39.1 23.9 39.1 10.9 47.8 2.2 0 

60 ปีข้ึนไป 16.7 43.3 40 23.3 23.3 53.3 0 0 

หมายเหตุ. โดย ผู้วิจัย, 2561. 
 

5.1.1.2 ช่วงเวลาในการเข้าใช้พื้นที่สุสานแต้จิ๋ว 
การศึกษาถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้พื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวนั้น เพื่อให้ทราบ

ถึงช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการซึ่งมีความสัมพันธ์กับรูปแบบกิจกรรมท่ีกลุ่มผู้ใช้งานเลือกท าในแต่ละ
ช่วงเวลา จากการศึกษาสามารถจ าแนกช่วงเวลาในการเข้าใช้งานออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเช้า 
04.00-09.00 น.ช่วงกลางวัน 09.01-16.00 น. และช่วงเย็น 16.01-20.00 น. ซึ่งแบ่งตามความถี่ใน
การเข้าใช้พื้นท่ีของกลุ่มผู้ใช้งาน ตามรายละเอียดดังนี้ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงเวลาและกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในสุสาน
แต้จ๋ิว พบว่า ในช่วงเช้า ซึ่งเป็นเวลาท่ีสุสานแต้จ๋ิวเปิดให้บริการต้ังแต่ 04.00-09.00 น. กลุ่มผู้ใช้งาน
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จะเลือกท ากิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการนันทนาการ ได้แก่ การวิ่งออกก าลังกาย เดินออกก าลังกายมาก
ท่ีสุด รองลงมาจะเป็นการท ากิจกรรมตามซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ โดยจะมีการรวมกลุ่มของสมาชิกซุ้ม เพื่อ
เข้ามาพบปะพูดคุยและท ากิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังเข้ามาออกก าลังการบริเวณฟิตเนส 
เล่นกีฬาประเภททีม (แบดมินตัน) กายบริหาร และในช่วงเช้าจะมีกิจกรรมการร าไทเก๊กของกลุ่ม
ผู้สูงอายุอีกด้วย ดังนั้นกิจกรรมในช่วงเช้าจะประกอบไปด้วย การวิ่ง เดินออกก าลังกาย ท ากิจกรรม
ตามซุ้ม พบปะพูดคุย กายบริหาร เล่นแบดมินตัน ร าไทเก๊ก นั่งพักผ่อน และเดินเล่น ตามล าดับ ช่วง
กลางวัน 09.01-16.00 น. ช่วงกลางวันอากาศร้อนกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ ดังนั้นกลุ่มผู้ใช้งานจึงนิยมท า
กิจกรรมท่ีอยู่ในร่มและไม่ต้องออกแรงมาก ได้แก่ นั่งพักผ่อน เดินเล่น พบปะพูดคุย วิ่ง เดินออกก าลัง
กาย ท างาน-อ่านหนังสือ เล่นฟิตเนส กีฬาเป็นทีม (แบดมินตันและบาสเกตบอล) ชมวิวทิวทัศน์และ
ท ากิจกรรมตามซุ้ม ตามล าดับ เห็นได้ว่ากิจกรรมส่วนท่ีกลุ่มผู้ใช้งานเลือกท า จะเป็นกิจกรรมด้านการ
พักผ่อนหย่อยใจมากกว่าด้านการออกก าลังกาย และในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์จะมีกลุ่มนักเรียน
นักศึกษาบางส่วนมารวมกลุ่มกันเพื่อท างานกลุ่ม ท าการบ้าน อ่านหนังสือ และท ากิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ศาลา (ซุ้มกิจกรรม) ท่ีมีการเปิดให้คนภายนอกท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถเข้าใช้งานได้ และช่วงเย็น
เวลา 16.01-20.00 น. ช่วงเย็นจะเป็นเวลาท่ีมีกลุ่มผู้ใช้งานเข้ามาใช้พื้นท่ีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น
กิจกรรมในช่วงเย็นก็จะมีความหลากหลายมากขึ้น กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในช่วงเย็นและได้รับความนิยม
จากกลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ การวิ่งออกก าลังกาย การเดินออกก าลังกาย นั่งพักผ่อน เล่นฟิตเนส เล่นกีฬา
เป็นทีม (บาสเกตบอล ตะกร้อ แบดมินตัน) เดินเล่น พบปะพูดคุย ชมวิวทิวทัศน์ กายบริหาร เต้นแอโรบิค 
รับประทานอาหาร ท างาน และอ่านหนังสือ ตามล าดับ ซึ่งกิจกรรมท่ีเพิ่มขึ้นในช่วง ได้แก่ ตะกร้อ  
เต้นแอโรบิค และเทควันโด เป็นต้น นอกจากนี้กีฬาแต่ละประเภทก็จะมีจ านวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น
มากกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ เพราะเวลา 16.00-20.00 น. เป็นเวลาเลิกงาน เลิกเรียน หรือหยุดการท า
ภารกิจต่าง ๆ จึงท าให้ผู้ใช้งานมีเวลาว่างท่ีจะมาท ากิจกรรมเพื่อการผ่อนคลายและได้ใช้เวลาว่างท า
กิจกรรมท่ีตนเองชอบ 
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แผนภูมิท่ี 5.1 แสดงช่วงเวลาในการเข้าใช้และกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา. โดย ผู้วิจัย, 2561. 
 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ช่วงเวลา
ในการใช้งานในแต่ละช่วงอาจมีการท ากิจกรรมบางประเภทท่ีซ้ ากันตลอดท้ังวัน แต่จะมีเพียง 1-3 
กิจกรรมท่ีมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นตลอดท้ังวัน ได้แก่  
นั่งพักผ่อน พบปะพูดคุย เดินออกก าลังกาย วิ่งออกก าลังกาย กายบริหาร แบดมินตัน เล่นฟิตเนส 
และการท ากิจกรรมตามซุ้ม โดยกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้น คือ ร าไทเก๊ก ส่วนกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นช่วงกลางวัน คือ ท างาน-อ่านหนังสือ แต่จะมีความต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเย็นด้วย และกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้นเฉพาะช่วงเย็นเท่านั้น คือ เต้นแอโรบิค เทควันโด และตะกร้อ จะเห็นได้ว่าในแต่ละวันนั้น
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นอาจมีมาจากข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา บางกิจกรรมเหมาะแก่การท าในช่วงเช้า บาง
กิจกรรมอาจจะเหมาะในช่วงกลางวัน และบางกิจกรรมอาจจะเหมาะกับช่วงเย็น เนื่องจากในช่วงเช้า
จะเป็นเวลาเร่งเรียบของกลุ่มวัยเรียนและกลุ่มวัยท างานดังนั้ นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นอาจจะไม่มีความ

0 10 20 30 40 50 60

น่ังพักผ่อน 

ชมวิวทิวทัศน์ 

พบปะพูดคุย 

ทานอาหาร 

เดินเล่น 

เดินออกก าลังกาย 

วิ่งออกก าลังกาย 

อ่านหนังสือ 

ท างาน 

เต้นแอโรบิค 

ร าไทเก๊ก 

กายบริหาร 

เล่นกีฬาเป็นทีม 

เล่นฟิตเนส 

ท ากิจกรรมตามซุ้ม 

อ่ืน ๆ 

04.00-09.00 น. 09.01-16.00 น. 16.01-20.00 น. 
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หลากหลายดังเช่นในช่วงเย็น ส่วนเวลากลางวันก็เป็นเวลาท่ีกลุ่มวัยเรียนและกลุ่มวัยท างานมี
ภาระหน้าท่ีต้องรับผิดชอบท าให้ไม่สามารถเดินทางเข้าใช้พื้นท่ีในการท ากิจกรรมได้เมื่อเทียบกับช่วง
อื่น ๆ  และช่วงเย็นจะเป็นเวลาของการผ่อนคลายและไม่ต้องเร่งรีบเพื่อไปท างานหรือไปโรงเรียน
ดังนั้นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นก็จะมีความหลากหลายมากกว่าช่วงเช้าและกลางวัน 

 
5.1.1.2 เขตพักอาศัยของกลุ่มผู้ใช้งานในพื้นที่สุสานแต้จิ๋ว 

ภาพที่ 5.1 เขตท่ีมีผู้ใช้บริการพื้นท่ีสาธารณะสุสานแต้จ๋ิวในระยะรัศมีการให้บริการ 5 กิโลเมตร. โดย 
ผู้วิจัย, 2561. 

 
 
 
 

 

สุสานแต้จ๋ิว 

เขตสาทร  

เขตยานนาวา 

เขตบางคอแหลม  

เขตบางรัก  

2 km 

3 km 
4 km 

5 km 
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ขนส่งสาธารณะ 

มอเตอร์ไซรับจ้าง 

จักรยาน 

รถยนต์ 

เดิน 

จักรยานยนต์ 

1.10% 

7% 

8.4% 

14% 

16.5% 

53% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

บางรัก 

อ่ืน ๆ 

ยานนาวา 

บางคอแหลม 

สาทร 

4.9% 

5.5% 

9.5% 

12.8% 

67.3% 

แผนภูมิท่ี 5.2 เขตพักอาศัยของกลุ่มผู้ใช้งาน.         แผนภูมิท่ี 5.3 วิธีการเดินทางของกลุ่มผู้ใช้งาน. 
โดย ผู้วิจัย, 2561.                                        โดย ผู้วิจัย, 2561. 

 
เขตพักอาศัยและการเข้าถึงพื้นทีเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะส่งผลต่อทัศนะ

คติต่อการเลือกใช้หรือไม่ใช้พื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว หากการเดินทางเข้าถึงพื้นท่ีมีความสะดวกหรือมี
ทางเลือกในการสัญจรท่ีหลากหลายจะส่งผลให้พื้นท่ีมีความดึงดูดและน่าสนใจจากกลุ่มผู้ใช้งานมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจากการน าข้อมูลของผู้ใช้งานมาวิเคราะห์เพื่อจ าแนกเขตพักอาศัยและการเดินทาง พบว่า 
กลุ่มผู้ใช้งานในท่ีพักอาศัยอยู่ในเขตต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะเลือกวิธีการเดินทางเข้าใช้พื้นท่ีด้วยการใช้
รถจักรยานยนต์ส่วนตัว สูงเป็นอันดับ 1 ของทุกเขต เนื่องจากการใช้รถจักรยานยนต์มีความสะดวก 
คล่องแคล่ว และรวดเร็วในการสัญจรไปยังพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ีต้ังอยู่ในระยะไม่ไกลมากจากท่ีพักอาศัย 
ประกอบในพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวมีพื้นท่ีส าหรับจอดรถยนต์ท่ีค่อนข้างน้อยและไม่เพียงพอต่อผู้ใช้งาน 
ดังนั้นผู้ใช้งานส่วนใหญ่จึงนิยมใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการเดินทางเพื่อเข้าถึงพื้นท่ี ส่วนผู้
ท่ีเดินทางด้วยวิธีการเดินนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ใช้งานท่ีมีบ้านพักอยู่ในเขตสาทร เขตบางรัก และ
เขตยานนาวา ตามล าดับ ซึ่งผู้ท่ีมีบ้านพักอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบสุสานแต้จ๋ิวโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ
เดินเท้าเพื่อเข้าถึงพื้นท่ี เนื่องจากการเดินเท้ามีความสะดวกมากกว่าการใช้ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ การ
เดินทางด้วยรถยนต์จะเป็นวิธีท่ี 3 ท่ีกลุ่มผู้ใช้งานเลือกใช้ และพบในกลุ่มผู้พักอาศัยท่ีอยู่ห่างจากสุสาน
แต้จ๋ิวในรัศมีท่ีไกลกว่า 4 กิโลเมตร เนื่องจากมีความสะดวกในการในเดินทางมากกว่าวิธีอื่น ๆ 
ประกอบกับผู้ท่ีใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ท่ีเดินทางมาพร้อมคนในครอบครัว 
ส่วนการใช้รถจักยานพบว่ามีการใช้งานในกลุ่มผู้พักอาศัยในเขตสาทรและเขตบางคอแหลมซึ่งในเขต
ดังกล่าวจะอยู่ไม่ไกลจากพื้นท่ีใช้งานสุสานแต้จ๋ิวมากนัก จึงท าให้ผู้ใช้งานบางกลุ่มเลือกใช้รถจักรยาน
เป็นยานพาหนะในการเดินทางเข้าสู่พื้นท่ี และการเข้าถึงวิธีสุดท้ายคือการใช้บริการขนส่งสาธารณะ 
เช่น รถเมล์ รถมอเตอร์ไซรับจ้าง พบว่ามีกลุ่มผู้ใช้งานท่ีพักอาศัยอยู่ในเขตบางรัก เขตยานนาวา  
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สาทร บางคอแหลม ยานนาวา บางรัก อื่น ๆ 
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รถจักรยานยนต์ เดิน รถยนต์ รถจักรยาน ขนส่งสาธารณะ 

เขตบางคอแหลม และเขตสาทร ตามล าดับ การใช้บริการขนส่งสาธารณะกลุ่มผู้ใช้งานจะเลือกใช้
บริการรถมอเตอร์รับจ้างเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากผู้ใช้งานบางคนเป็นกลุ่มวัยเด็กซึ่งไม่มีความช านาญใน
การใช้ยานพาหนะรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ จึงจ าเป็นต้องใช้บริการรถสาธารณะเพื่อความสะดวก
และความปลอดภัยในการเดินทาง 
 

แผนภูมิท่ี 5.4 เขตพักอาศัยและการเดินทาง. โดย ผู้วิจัย, 2561. 
 

5.1.2 รูปแบบกิจกรรมของกลุ่มผู้ใช้งานสุสานแต้จิ๋ว 
จากการศึกษาด้านรูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว

เบื้องต้น พบว่า การท ากิจกรรมภายในพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ  Brian 
Hackett (อ้างถึงในอมรรัตน์, 2525, น. 14) การท ากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจสามารถจ าแนกได้ 2 
ประเภทของกิจกรรม คือ Passive Recreation เป็นการพักผ่อนหย่อนใจท่ีไม่ใช่การออกแรง การ
ผ่อนคลายความเครียด ความเหน็ดเหนื่อย และ Active Recreation เป็นการพักผ่อนหย่อนใจท่ีต้อง
ออกแรง ออกก าลังกาย  

กิจกรรมแบบ Passive Recreation 
- การนั่งเล่นหรือพบปะพูดคุยกับเพื่อน คนรู้จักหรือคนในครอบครัว  
- การท ากิจกรรมตามชมรมและซุ้ม ได้แก่ ร้องเพลง นั่งเล่นหมากฮอด พบปะ

พูดคุยกับเพื่อน  
กิจกรรมแบบ Active Recreation  
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- การเล่นกีฬาแบบทีม ได้แก่ บาสเกตบอล ตะกร้อ เต้นแอโรบิค ร าไทเก๊ก  
เทควันโด และแบดมินตัน  

- การเล่นกีฬาแบบเด่ียว เดิน-วิ่งออกก าลังกาย และเล่นฟิตเนส 
อายุหรือช่วงวัยมีผลต่อการเลือกท ากิจกรรมท่ีเหมาะกับสรีระร่างกายและความ

แข็งแรงของตนเอง ข้อมูลสถิติจากการเลือกท ากิจกรรมสามารถวิเคราะห์ถึงความต้องการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ในพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวได้ จากการศึกษาและวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มผู้ใช้งานท่ีอยู่ในช่วงวัย 1-20 ปี 
ส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในวัยก าลังศึกษาต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมี
สภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ผู้ใช้งานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเข้ามาท ากิจกรรมการออกก าลังกาย เช่น วิ่ง เล่น
ฟิตเนส เล่นกีฬาเป็นทีม (บาสเกตบอล แบดมินตัน) ตามล าดับ นอกจากนี้ในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงกลางวัน ยังพบว่ามีการรวมกลุ่มกับเพื่อน ๆ เพื่อเข้ามาท าการบ้านหรือ
กิจกรรมของโรงเรียนในลักษณะงานกลุ่มซึ่งต้องอาศัยพื้นท่ีว่างส าหรับการรวมตัวในการท ากิจกรรม 
กลุ่มผู้ใช้งานท่ีอยู่ในช่วงวัย 21-29 ปี จะเป็นกลุ่มวัยท างาน โดยส่วนใหญ่จะเข้ามาท ากิจกรรมเพื่อการ
ออกก าลังกาย เช่น วิ่ง เดินออกก าลังกาย เล่นฟิตเนส และการเล่นกีฬาเป็นทีม นอกจากนี้ยังมีการท า
กิจกรรมพักผ่อน เช่น การนั่งเล่น ชมวิว และพบปะพูดคุย ตามล าดับ กลุ่มผู้ใช้งานท่ีอยู่ในช่วงวัย 
 30-39 ปี จะเป็นกลุ่มวัยท างานท่ีอาจมีครอบครัวแล้ว กิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีผู้ใช้งานเลือกท าคือการวิ่ง
ออกก าลังกาย รองลงมาคือการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น นั่งพักผ่อน และเดินเล่น เป็นต้น พฤติกรรมการ
เลือกท ากิจกรรมของคนกลุ่มนี้เริ่มมีการท ากิจกรรมด้านการพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น และออกก าลัง
กายลดลง เนื่องมาจากผู้ใช้งานจะเดินมาใช้พื้นท่ีพร้อมกับบุตรหลานหรือเด็กเล็กท่ีต้องได้รับการดูแล
อย่างใกล้ชิด ดังนั้นผู้ใช้งานจึงให้ความสนใจด้านกิจกรรมการพักผ่อนหน่อยใจจึงเพิ่มขึ้น กลุ่มผู้ใช้งาน
ท่ีอยู่ในช่วงวัย 40-49 ปี จะเป็นกลุ่มวัยท างานซึ่งเข้าสูวัยกลางคน โดยส่วนใหญ่จะเข้ามาท ากิจกรรม
ท้ังการออกก าลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ การวิ่ง-เดินออกก าลังกาย นั่งพักผ่อน เล่นฟิตเนส 
พบปะพูดคุย กีฬาเป็นทีม เดินเล่ม และชมวิว ตามล าดับ ส่วนกลุ่มผู้ใช้งานท่ีอยู่ในช่วงวัย 50-59 ปี 
เป็นวัยผู้ใหญ่ท่ีจะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณอายุการท างาน กิจกรรมท่ีผู้ใช้งานกลุ่มนี้เลือกท าส่วนใหญ่ก็จะ
เป็นการวิ่งและการเดินออกก าลังกาย รองลงมาก็จะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจด้วยการท ากิจกรรมตาม
ซุ้มต่าง ๆ เช่น การร้องเพลง นั่งพักผ่อนจิบน้ าชาและพบปะพูดคุยกันระหว่างคนในกลุ่ม จะสังเกตเห็น
ว่าคนกลุ่มนี้เริ่มมีการรวมตัวกันกับกลุ่มเพื่อนท่ีอยู่ในรุ่นเดียวกันเพื่อให้ได้พบปะและพูดคุยกัน  
กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้ใช้งานท่ีอยู่ในช่วงวัย 60 ปีขึ้นไป ผู้ใช้งานกลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีอยู่ในวัยเกษียณอายุ
การท างานประจ า มักจะเข้ามาใช้บริการพื้นท่ีด้วยการท ากิจกรรมด้านการพักผ่อนหย่อนใจเป็นหลัก
และมีการออกก าลังกายร่วมด้วย ได้แก่ การท ากิจกรรมตามซุ้ม การเดินออกก าลังกาย พบปะพูดคุย 
วิ่ง นั่งพักผ่อน กายบริหาร และเดินเล่น เป็นต้น ผู้ใช้งานกลุ่มนี้จะท ากิจกรรมการออกก าลังกายท่ีไม่
หนักมาก เนื่องมาจากสรีระร่างกายและความแข็งแรงอาจไม่เอื้อต่อการท ากิจกรรมท่ีหักโหมเกินไป 
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ดังนั้นกีฬาท่ีเล่นก็อาจจะเป็นเพียงแค่การวิ่ง การเดิน และกายบริหารเท่านั้น สามารถสรุปได้ว่าสุสาน
แต้จ๋ิวเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีผู้ใช้งานเป็นจ านวนมาก มีกิจกรรมการนันทนาการและการพักผ่อนหย่อน
ใจท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา แต่จะมีการสับเปล่ียนกันบ้างตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ  

จากการศึกษาและวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการใช้งานดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า 
กิจกรรมท่ีกลุ่มผู้ใช้งานเลือกท ามากท่ีสุดคือกิจกรรมนันทนาการหรือการออกก าลังกายด้วยการวิ่ง 
โดยมีท้ังกลุ่มผู้ใช้งานท่ีอยู่ในวัยเด็ก และกลุ่มวัยท างาน ต้ังแต่ 13-59 ปี ท่ีให้ความสนใจกีฬาชนิดนี้
เป็นอันดับท่ี  1 ซึ่งสภาพพื้นท่ีอาจจะมีส่วนท่ีให้ผู้ใช้งานเลือกท ากิจกรรมชนิดนี้ ซึ่งอาจเป็นผลท่ีต่อ
เนื่องมาจากสภาพพื้นท่ีของสุสานแต้จ๋ิวด้วย ซึ่งพื้นท่ีภายในมีการใช้งานอย่างจ ากัดพื้นท่ีโซนกีฬาการ
ออกก าลังกายเป็นทีมพบว่ามีการกระจุกตัวของผู้ใช้งานอย่างหนาแน่น ดังนั้นการวิ่งถือเป็นทางเลือกท่ี
ดีในการออกก าลังกายเพราะว่าภายในสุสานแต้จ๋ิวมีถนนหรือลู่วิ่งท่ีเพียงพอแม้ว่าจะหนาแน่นในบาง
ช่วงเวลาแต่ก็ยังมีพื้นท่ีเหลือเพียงพอให้ผู้ใช้งานคนอื่น ๆ สามารถเข้ามาใช้พื้นท่ีได้ และกิจกรรมการวิ่ง
เป็นกิจกรรมการออกก าลังกายพื้นท่ีฐานท่ีหลาย ๆ คนเลือกท าเนื่องจากเป็นกีฬาท่ีไม่ต้องอาศัยทักษะ
ความช านาญ ไม่มีอุปกรณ์ส าคัญท่ีต้องใช้ในการท ากิจกรรม และไม่จ าเป็นต้องอาศัยผู้อื่นมาร่วม
ด าเนินกิจกรรม และผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะเข้ามาใช้พื้นท่ีเพื่อพักผ่อนหย่อนใจพบปะพูดคุยกับเพื่อน ใน
เวลาว่าง ซึ่งผู้ใช้งานกลุ่มนี้จะให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายลดลงเนื่องจากลักษณะทางสรีระ
ร่างกายอาจจะไม่แข็งแรงเมื่อเทียบกับกลุ่มวัยเด็กและกลุ่มวัยท างาน ดังนั้นช่วงวัยมีผลต่อการเลือกท า
กิจกรรมเป็นอย่างมาก กิจกรรมแต่ละประเภท ชนิด ท่ีผู้ใช้งานเลือกท าควรมีความเหมาะสมต่อความ
พร้อมต่อสภาพร่างกายและด้านความแข็งแรงของร่างกายกลุ่มผู้ใช้งานเอง 



Ref. code: 25605916031031RTC

102 
 

18.3 
13.7 

11.5 10.7 9.9 9.2 
6.1 

0.069 
0

5

10

15

20 28.4 

15.5 
12.5 11.2 9.9 

7.8 
5.2 3.9 5.6 

0

5

10

15

20

25

30

วิ่ง
 

เด
ินอ

อก
ก า

ลัง
กา

ย 

นั่ง
พัก

ผ่อ
น 

ฟิต
เน

ส 

กีฬ
าเป็

นท
ีม 

เด
ินเ

ล่น
 

ชม
วิว

 

พบ
ปะ

พูด
คุย

 

อื่น
 ๆ

 

27.5 

13.4 12.8 12.1 
8.7 

4.7 4 2.7 

14.1 

0

5

10

15

20

25

30

วิ่ง
 

นั่ง
พัก

ผ่อ
น 

เด
ินเ

ล่น
 

เด
ินอ

อก
ก า

ลัง
กา

ย 

ฟิต
เน

ส 

กีฬ
าเป็

นท
ีม 

ชม
วิว

 

พบ
ปะ

พูด
คุย

 

อื่น
 ๆ

 

26.7 

16.2 

10.5 
7.6 6.7 5.7 4.8 3.8 

10.4 

0

5

10

15

20

25

30

วิ่ง
 

เด
ินอ

อก
ก า

ลัง
กา

ย 

นั่ง
พัก

ผ่อ
น 

พบ
ปะ

พูด
คุย

แล
ะ…

 

กีฬ
าเป็

นท
ีม 

เด
ินเ

ล่น
 

ชม
วิว

 

เต
้นแ

อโ
รบิ

ค 

อื่น
 ๆ

  
21.8 20.9 

16.9 
12.9 

10.9 

5.5 
2.7 

8.9 

0

5

10

15

20

25
25.3 

18.1 16.9 

10.8 
7.2 6 5.1 

0

5

10

15

20

25

30

แผนภูมิท่ี 5.5 ร้อยละของช่วงอายุท่ีมีผลต่อการเลือกท ากิจกรรมภายในพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว. โดย ผู้วิจัย, 
2561. 

ต่ ากวา่ 20 ป ี

30-39 ป ี 40-49 ป ี

50-59 ป ี 60 ปีขึน้ไป 

21-29 ป ี



Ref. code: 25605916031031RTC

103 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.2 แสดงกิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจภายในพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว. โดย ผู้วิจัย, 

2561.
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แผนที่ 5.1 แสดงกจิกรรมที่เกดิในพืน้ทีส่สุานแตจ้ิ๋ว 
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ยวั

ดป
รก

  

เจริญราษฎร์ 3 

ภาพท่ี 5.3 แสดงกิจกรรมท่ีเกิดในพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว. โดย ผู้วิจัย, 2561. 
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5.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมและกิจกรรมการใช้งาน 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้งานหรือด้านสังคม ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วย พฤติกรรมกลุ่มผู้ใช้งาน ความถี่ ช่วงเวลาในการเข้าใช้และกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นในพื้นท่ี ล้วนมีความสัมพันธ์กันท้ังส้ินโดยผู้ศึกษาได้น าข้อมูลจากสถิติในด้านสังคม มาใช้
วิเคราะห์ถึง พฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้งานท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาและช่วงวัยท่ีมี
ความเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในสุสานแต้จ๋ิว พบว่า ในช่วงเช้าเวลา 04.00-09.00 น. เป็น
ช่วงเวลาก่อนออฟฟิศ ส านักงานและสถานท่ีราชการ และโรงเรียนจะเปิดท าการ ส่งผลให้ผู้ใช้งานท่ี
เข้ามาใช้พื้นท่ีส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยท างานรองลงมาคือกลุ่มผู้สูงอายุ พักอาศัยอยู่ในเขตสาทรเป็น
หลักเดินทางเข้ามาใช้พื้นท่ีด้วยวิธีการใช้รถจักรยานยนต์ และการเดิน ซึ่งผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกท ากิจกรรมท่ีแตกต่างกันออกไป โดยกลุ่มผู้ใช้งานวัยท างานส่วนใหญ่จะมาวิ่งและเดินออกก าลัง
กาย ส่วนผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะนั่งพักผ่อนพบปะพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนตามซุ้มกิจกรรมท่ีตนเองเป็น
สมาชิกอยู่ และบางส่วนจะวิ่ง-เดินออกก าลัง และร าไทเก๊ก เป็นต้น ส่วนในช่วงกลางวันตังแต่เวลา 
09.01 ถึง 16.00 น. จะเป็นช่วงเวลาของการท างานและพบว่ามีกลุ่มผู้ใช้งานเข้ามาใช้พื้นท่ีน้อยท่ีสุด 
ซึ่งผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีอาศัยอยู่ในเขตสาทรเดินทางเข้ามาใช้พื้นท่ีด้วยรถจักรยานยนต์ เดินเท้า 
และรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งผู้ใช้งานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพอิสระไม่มีการก าหนดเวลาเข้ามาท่ี
แน่นอนด่ังเช่นงานประจ า กลุ่มผู้ใช้งานบางส่วนท่ีเดินทางเข้ามาใช้พื้นท่ีในช่วงเวลานี้จะเป็นกลุ่มวัย
ท างานเดินทางมาเป็นครอบครัว เพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจด้วยการพาบุตรหลานมาเดินเล่นและนั่ง
พักผ่อนตามจุดต่าง ๆ ของสุสานแต้จ๋ิว และในช่วงปิดเทอมหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะมีกลุ่มวัยเด็ก
นักเรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาจนถึงนิสิตนักศึกษา ท่ีมารวมกลุ่มกันท าการบ้านและอ่านหนังสือ 
หลังจากช่วงเวลาต้ังแต่ 16.01 น. ไปจนถึงเวลาปิด 20.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงานกลุ่ม
ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นผู้พักอาศัยท่ีอยู่ในเขตสาทร เดินทางเข้ามาใช้พื้นท่ีด้วยรถจักรยานยนต์ การ
เดิน การปั่นจักรยาน และรถยนต์ ตามล าดับ โดยช่วงเวลานี้จะมีกิจกรรมให้เลือกท าอย่างหลากหลาย
และจะมีผู้ท่ีเข้ามาใช้งานเป็นจ านวนมากเมื่อเทียวกับช่วงเวลาอื่น ๆ กิจกรรมท่ีคนส่วนใหญ่เลือกท าก็
คือการวิ่ง-เดินออกก าลังกาย เล่นฟิตเนส เล่นกีฬาเป็นทีม และเต้นแอโรบิค และการพักผ่อนหย่อนใจ 
เช่น นั่งผ่อน และพบปะพูดคุยกับกลุ่มเพื่อน เป็นต้น 

 
5.2 ด้านกายภาพที่ส่งผลต่อการใช้พื้นที่สุสานแต้จิ๋ว 
 

ปัจจัยทางด้านกายภาพถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการใช้งานพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว และ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพยังส่ิงสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการของผู้ดูแลพื้นท่ี ดังนั้นจึงจ าเป็น
จะต้องมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับพื้นท่ีท่ีรองรับการให้บริการ โดยจะน าข้อมูล
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จากการส ารวจพื้นท่ี การสังเกตการณ์ และการแจกแบบสอบถาม มารวบรวมเพื่อวิเคราะห์ถึงต าแหน่ง
ท่ีต้ัง การเข้าถึง การใช้งานในพื้นท่ีต่าง ๆ การให้บริการและส่ิงอ านวยความสะดวก ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

5.2.1 ต าแหน่งที่ตั้งและการเข้าถึงพื้นที่สุสานแต้จิ๋ว 
ต าแหน่งท่ีต้ังและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเข้าถึงมีความส าคัญต่อการเดินทาง

และความต้องการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้งาน หากท่ีต้ังอยู่บริเวณท่ีใกล้กับชุมชนหรืออยู่ในระยะท่ีผู้ใช้
ยอมรับได้และมีโครงข่ายคมนาคมท่ีสามารถเข้าถึงได้สะดวกก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยดึงดูดให้เกิดการ
ใช้งานมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาพบว่าสุสานแต้จ๋ิวต้ังอยู่ซอยวัดปรก 1 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริเวณโดยรอบสุสานแต้จ๋ิวจะถูกปิดล้อมไปด้วยชุมชนท่ีอยู่อาศัย จากการศึกษา
ด้านพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้งานท าให้ทราบถึงเขตพักอาศัยของกลุ่มผู้ใช้งานและวิธีการสัญจรเพื่อ
เข้าถึงพื้นท่ี พบว่า กลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีพักอยู่ในเขตสาทรซึ่งเป็นเขตท่ีต้ังของสุสานแต้จ๋ิว 
รองลงมาคือเขตบางคอแหลม เขตยานนาวาเขตอื่น ๆ และเขตบางรัก ตามล าดับ ในด้านเหตุผลท่ี
ผู้ใช้งานเลือกใช้พื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวนั้น พบว่าเหตุผลหลักท่ีท าให้ผู้ใช้งานเลือกใช้พื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวคือ 
ใกล้บ้านซึ่งมีความสอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีพักอาศัยอยู่ในเขตสาทร เหตุผล
รองลงมาคือเดินทางสะดวก โดยพบว่าผู้ท่ีตอบว่าเดินทางสะดวกมักจะตอบควบคู่ไปกับใกล้บ้าน หาก
เทียบกับการเดินทางจากเขตพักอาศัยไปยังสวนสาธารณะลุมพินีนั้น การเดินทางมายังพื้นท่ีสุสาน
แต้จ๋ิวจะมีความสะดวกมากกว่าการเดินทางไปยังสวนลุมพินี เนื่องจากใกล้ท่ีพักอาศัยและไม่ต้อง
เดินทางในระยะท่ีไกลกว่า รองลงมาเป็นเหตุผลด้านบรรยากาศภายในสวนดีเนื่องจากมีต้นไม้ให้ร่มเงา
เป็นจ านวนมาก ประกอบกับมีท่ีโล่งท าให้อากาศถ่ายเทสะดวกกลุ่มผู้มาใช้งานจึงเกิดความรู้สึกโล่ง
สบายเมื่อเข้าใช้พื้นท่ี เหตุผลถัดมาคือมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบถ้วนและใกล้ท่ีท างาน ด้วยพื้นท่ี
สุสานแต้จ๋ิวมีที่จอดรถภายในสวน มีห้องน้ า และตู้บริการน้ าด่ืม ต้ังอยู่ภายในพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวดังนั้นจึง
มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีค่อยข้างครบถ้วน ส่วนใกล้ท่ีท างานสอดคล้องกับการส ารวจบริเวณโดยรอบ
สุสานแต้จ๋ิวพบว่าพื้นท่ีโดยรอบมีโรงแรม บริษัท และอาคารพาณิชต่าง ๆ เช่น อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ 
บริษัทวังขนาย อาคารชาร์เตอร์สแควร์ อาคารเอไอเซ็นเตอร์ และอาคาร At Sathorn ฯลฯ ต้ังอยู่บน
สองฝากของถนนสาทรเหนือและถนนสาทรใต้ จึงท าให้ผู้ใช้งานเดินทางเข้ามาใช้พื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว และ
เหตุผลสุดท้ายคือใกล้สถาบันการศึกษาพบว่าพื้นท่ีโดยรอบสุสานแต้จ๋ิวมีท้ังโรงเรียนระดับอนุบาล 
ประถมศึกษามัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาจ านวน 4 แห่ง เมื่อหลังเลิกเรียนจะมีกลุ่มนักเรียน
นักศึกษาเดินทางเข้ามาใช้พื้นท่ีบ้างเล็กน้อย  
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ใกล้สถาบันการศึกษา 

ใกล้ที่ท างาน 

สิ่งอ านวยความ… 

กิจกรรมที่หลากหลาย 

บรรยากาศในสวนดี 

เดินทางสะดวก 

ใกล้บ้าน 

5.8% 

8.9% 

8.9% 

22.6% 

29.7% 

41.9% 

72.5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
แผนภูมิท่ี 5.6 เหตุผลท่ีผู้ใช้งานเลือกใช้พื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว. โดย ผู้วิจัย, 2561. 

 
การศึกษาด้านโครงข่ายคมนาคมและการเข้าถึงพื้นท่ี พบว่า อาจไม่ได้รับความ

สะดวกเท่าท่ีควร เนื่องจากถนนโดยรอบสุสานแต้จ๋ิวบางสายจะมีลักษณะเป็นซอยเล็กขนาด 1-2 ช่องทาง
จราจร การเข้าถึงพื้นท่ีนั้นสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการเดิน ใช้รถส่วนตัว และระบบขนส่งสาธารณะถ้า
หากต้องการเดินทางมาใช้พื้นท่ีด้วยระบบขนส่งสาธารณะจะต้องเดินเท้าหรือใช้บริการรถมอเตอร์ไซ
รับจ้างอีกหนึ่งต่อเพื่อเดินทางมายังพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว เนื่องจากสุสานแต้จ๋ิวตั้งอยู่ห่างจากถนนสาทรเหนือ
และถนนสาทรใต้ซึ่งเป็นสายหลักท่ีมีบริการขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้า BTS และรถเมล์ในระยะทาง  
700-800 เมตร โดยประมาณ และถนนจันทน์มีบริการขนส่งสาธารณะ เช่นกัน แต่ต้องเดินเท้าหรือนั่ง
มอเตอร์ไซค์รับจ้างเพื่อการเข้าถึงพื้นท่ี จากการสอบถามข้อมูลผู้ใช้งานเกี่ยวกับวิธีการเดินทางเข้าใช้พื้นท่ี
พบว่า กลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะเดินทางเข้าใช้พื้นท่ีด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกับสภาพ
การเข้าถึงของพื้นท่ีท่ีรายล้อมไปด้วยชุมชนประกอบกับเส้นทางการจราจรมีขนาดเล็กเหมาะแก่การใช้
รถจักรยานยนต์จะมีความสะดวกมากกว่าการใช้รถยนต์ส่วนตัว หากผู้ท่ีใช้เป็นผู้ท่ีอยู่อาศัยบริเวณ
โดยรอบสุสานแต้จ๋ิวในระยะไม่เกิน 500 เมตร มักจะใช้วิธีการเดินเท้าเนื่องจากท่ีพักอาศัยอยู่ใกล้กับ
พื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว การใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนใหญ่จะได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานท่ีอยู่นอกเขตสาทร 
ท่ีเดินทางมาพร้อมครอบครัวหรือเป็นผู้สูงอายุ 
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ภาพที่ 5.4 ต าแหน่งท่ีต้ังและการเข้าถึงพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวและลักษณะการใช้พื้นท่ีโดยรอบสุสานแต้จ๋ิว. 

โดย ผู้วิจัย, 2561. 

 
5.2.2 สภาพแวดล้อมภายในและการแบ่งโซนการใช้พื้นที่สุสานแต้จิ๋ว 

การศึกษาช่วงวัยและการความถ่ีในการเข้าใช้พื้นท่ีแต่ละบริเวณนั้นมีความส าคัญ
ต่อการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีเนื่องจากความถี่ในการเข้าใช้จะสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในการใช้
พื้นท่ีของกลุ่มผู้ใช้งาน หลังจากมีการศึกษาข้อมูลดังกล่าวแล้วผู้ศึกษาจะด าเนินการจัดล าดับ
ความส าคัญของพื้นท่ีซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาในอนาคต โดยผู้ศึกษาได้แบ่งพื้นท่ีใช้สอยออกเป็น  
7 บริเวณ จ าแนกตามประเภทของกิจกรรมการใช้งานจริงในปัจจุบัน จากการน าข้อมูลของกลุ่ม
ผู้ใช้งานมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มผู้ใช้งานในแต่ละช่วงวัยจะใช้งานในพื้นท่ีใดมากท่ีสุด พบว่า 
บริเวณท่ี 1 สถานท่ีเดิน-วิ่งออกก าลังกาย เป็นพื้นท่ีท่ีเกิดการใช้งานมากท่ีสุดสอดคล้องกับสถิติด้าน
กิจกรรมท่ีพบว่ากิจกรรมวิ่งและเดินออกก าลังกาย เป็นกิจกรรมได้รับความนิยมสูงสุดเช่นกัน โดยกลุ่ม
ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยท างาน และจะมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้สูงอายุ ตามล าดับ ซึ่งการ
วิ่งเป็นกีฬาท่ีสามารถท าด้วยตัวเองได้ไม่จ าเป็นต้องอาศัยกลุ่มเพื่อนมาร่วมท ากิจกรรมเพื่อให้เกิด
กิจกรรมได้ รองลงมาคือบริเวณท่ี 5 โซนสนาม บาสเกตบอล ตะกร้อ แบดมินตัน สนามเด็กเล่น 
ร้านค้า และมีพื้นท่ีส าหรับนั่งพักผ่อนร่วมด้วย สอดคล้องกับสถิติด้านกิจกรรมท่ีพบว่า กิจกรรมการนั่ง
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สุสานแต้จ๋ิว 

พาณิชยกรรม 

พาณิชยกรรม 

พาณิชยกรรม 

สถาบันการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 
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พักผ่อนและเล่นกีฬาเป็นทีมได้รับความนิยมรองลงมาจากการวิ่งและเดินออกก าลังกาย โดยบริเวณนี้
ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยท างาน วัยนักเรียนนักศึกษา และวัยผู้สูงอายุ ตามล าดับ ซึ่งบริเวณนี้
จะมีการกระจุกตัวของกลุ่มผู้ใช้งาน เนื่องจากพื้นท่ีดังกล่าวเป็นลานกีฬาโล่งกว้างและมีการจัดพื้นท่ี
รองรับกิจกรรมอยู่ภายในบริเวณนี้มากท่ีสุด ถัดมาคือบริเวณท่ี 2 เป็นฟิตเนส ร้านกาแฟ และมีพื้นท่ี
ส าหรับนั่งพักผ่อนเล็กน้อยสอดคล้องกับสถิติด้านกิจกรรมท่ีพบว่าการเล่นฟิตเนสเป็นกิจกรรมออก
ก าลังท่ีได้รับความนิยมรองลงมาจากการเล่นกีฬาเป็นทีม โดยบริเวณท่ี 5 ถือว่าเป็นพื้นท่ีท่ีเกิดการใช้
งานถี่เป็นอันดับท่ี 3 และพบว่ากลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่คือกลุ่มคนวัยท างาน นักเรียนนักศึกษา และ
ผู้สูงอายุตามล าดับ ถัดมาคือบริเวณท่ี 4 มีลักษณะเป็นสนามหญ้าท่ีมีบ่วงหยิ่งหมอต้ังอยู่ตรงกลาง
ปัจจุบันใช้เป็นสถานท่ีนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ มีม้านั่งต้ังอยู่ริมขอบสนามหญ้า ซึ่งผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะ
เป็นกลุ่มคนวัยท างาน นักเรียนนักศึกษา และผู้สูงอายุตามล าดับ ถัดมาคือบริเวณท่ี 6 เป็นสนามหญ้า 
ลานเต้นแอโรบิค และซุ้มกิจกรรม พื้นท่ีบริเวณท่ี 6 คนส่วนใหญ่จะใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
นั่งเล่น และพบปะพูดคุย ซึ่งมีกลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็น วัยท างาน วัยนักเรียนนักศึกษา และผู้สูงอายุ 
ตามล าดับ พื้นท่ีท่ีได้รับความนิยมในการใช้งานถัดมาคือบริเวณท่ี 7 ใช้เป็นท่ีต้ังของซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ 
และมีม้านั่งบริเวณสองฝากริมขอบถนนท่ีสามารถใช้เป็นสถานท่ีนั่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ได้
เนื่องจากบริเวณนั้นไม่มีส่ิงปลูกสร้างท่ีกีดขวางสามารถมองเห็นวิวเมืองได้ โดยกลุ่มผู้ใช้งานในบริเวณ
นี้จะเป็นกลุ่มวัยท างานท่ีอยู่ในช่วงอายุ 50-59 ปี และผู้สูงอายุท่ีเข้ามาท ากิจกรรมตามซุ้มท่ีตนเองเป็น
สมาชิก และบริเวณสุดท้ายคือบริเวณท่ี 3 เป็นท่ีต้ังของสนามเด็กเล่นและห้องสมุด ซึ่งได้รับความนิยม
ในการเข้าใช้งานน้อยท่ีสุดเนื่องจากมีกิจกรรมท่ีไม่หลากหลายประกอบกับสภาพพื้นท่ีค่อนข้างทรุด
โทรมไม่มีแรงดึงดูดในการเข้าใช้  

จากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า สุสานแต้จ๋ิวเป็นพื้นท่ีสุสานแต่กลับพบว่ามี
การใช้ประโยชน์เพื่อเป็นพื้นท่ีส าหรับออกก าลังและพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนด้วย โดยพื้นท่ี
ภายในของสุสานแต้จ๋ิวได้มีการจัดสรรเพื่อแบ่งประเภทการใช้งานออกเป็นโซนต่าง ๆ  มีท้ังโซน
นันทนาการหรือการออกก าลังกาย โซนส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และโซนร้านค้า จากการศึกษา
พบว่าการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้งานบริเวณท่ีเป็นโซนนันทนาการจะมีการท ากิจกรรมการพักผ่อนหย่อน
ใจ และมีร้านค้าเปิดในบริเวณเดียวกัน (บริเวณท่ี 2) ส่วนโซนส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจพบว่ามีการ
ท ากิจกรรมด้านการนันทนาการร่วมด้วยเช่นกัน (บริเวณท่ี 4 และบริเวณท่ี 6) และโซนของร้านค้าจะ
ต้ังอยู่เกาะริมถนนลู่วิ่งเป็นแนวยาวแต่จะกระจายของคนละจุด (บริเวณท่ี 2 และบริเวณท่ี 5)  
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แผนที่ 5.2 ช่วยวยัและการแบง่โซนการใช้พืน้ทีส่สุานแตจ้ิ๋ว 

บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 7 
ซุ้มกิจกรรม 

บริเวณที่ 1 

บริเวณที่ 3  

บริเวณที่4  

บริเวณที่ 6  
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ภาพที่ 5.5 ช่วยวัยและการแบ่งโซนการใช้พื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว. โดย ผู้วิจัย, 2561. 
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5.2.3 การให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของพื้นที่สุสานแต้จิ๋ว   
สุสานแต้จ๋ิวเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีลักษณะการให้บริการด้านการนันทนาการ

และการพักผ่อนหย่อนใจท่ีคล้ายคลึงกับสวนสาธารณะอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร แต่จะแตกต่างกัน
ตรงลักษณะพื้นท่ีทางกายภาพที่มีการใช้งานด้านสุสานและณาปนสถานร่วมด้วย โดยภายในพื้นท่ีได้มี
การแบ่งโซนนันทนาการและโซนพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งพื้นท่ีนันทนาการได้จัดพื้นท่ีรองรับการท า
กิจกรรมกลางแจ้ง และในร่ม ส่วนพื้นท่ีพักผ่อนหย่อนใจอยู่บริเวณซุ่มกิจกรรมและพื้นท่ีโดยรอบบ่วง
หยิ่งหมอ จากการวิเคราะห์ทัศนคติด้านปริมาณหรือความเพียงพอของการให้บริการเชิงพื้นท่ีและ 
ส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า พื้นท่ีให้บริการและส่ิงอ านวยความสะดวกส่วนใหญ่มีเพียงพอต่อความ
ต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน โดยเฉพาะต้นไม้ท่ีให้ความร่มเงา ช่องทางส าหรับเดินและวิ่ง ห้องน้ า  
จุดท้ิงขยะ และศาลานั่งพักผ่อน เป็นต้น ส่วนส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีพบว่าไม่เพียงพอต่อความต้อง
ของกลุ่มผู้ใช้งาน คือ สถานท่ีจอดรถโดยเฉพาะรถยนต์ส่วนตัว เนื่องจากพื้นท่ีภายในสุสานแต้จ๋ิว 
มีพื้นท่ีจอดรถเพียง 15-20 คันโดยประมาณ แต่กลับพบว่าในแต่ละวันมีผู้เข้าใช้งานสูงสุดถึง 2,527 
คนต่อวัน และเดินมาโดยรถยนต์ส่วนตัวมากว่า 20 คันต่อช่วงเวลา แม้ว่าพื้นท่ีบริเวณลานจอดรถของ
สมาคมแต้จ๋ิวแห่งประเทศไทยจะมีพื้นท่ีจอดรถยนต์ ได้มากถึง 150 คันขึ้นไป แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องของ
เวลาการเปิด-ปิดประตู ซึ่งประตูทางเข้าฝ่ังสมาคมแต้จ๋ิวฯ จะเปิดตอนตี 04.00 ปิดตอน 11.00 น. และ
จะเปิดอีกทีตอน 14.00 ถึง 19.00 น. ส่งผลให้ผู้ใช้งานท่ีเดินมาใช้พื้นท่ีในตอนเย็นจะไม่นิยมใช้พื้นท่ี
จอดรถของสมาคมแต้จ๋ิวฯ แต่จะมาใช้ท่ีจอดรถยนต์ของสุสานแต้จ๋ิวถ้าหากท่ีจอดรถเต็มผู้ใช้งานบาง
กลุ่มจะน ารถเข้ามาจอดบริเวณถนนทางเดิน-วิ่งส่งผลให้ช่องทางส าหรับการวิ่งแคบลง ส่วนไฟฟ้าส่อง
สว่างพบว่าไม่เพียงพอถึงร้อยละ 47.7 ของทัศนคติความพึงพอใจด้านไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งเป็นสัดส่วน
ข้อนข้างมากรองจากท่ีจอดรถแม้ว่ากลุ่มผู้ใช้งานบางส่วนเห็นว่ามีความเพียงพอ ท้ังนี้ผู้ใช้งานบางกลุ่ม
อาจเป็นท่ีมาใช้งานในตอนกลางวันซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง แต่ผู้ท่ีเข้ามาใช้พื้นท่ีตอนเช้ามืด
และตอนเย็นมักจะเป็นผู้ท่ีต้องการใช้ไฟฟ้าส่องสว่างแต่กลับพบว่าไฟฟ้าส่องสว่างมีไม่เพียงพอต่อการ
มองเห็นของผู้ใช้งานโดยเฉพาะผู้ท่ีมีอายุมากหรือกลุ่มผู้สูงอายุ 
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ตารางท่ี 5.3  
แสดงปริมาณความพึงพอใจในการให้บริการและส่ิงอ านวยความสะดวก 

รายการ 
เพยีงพอ
ร้อยละ 

ไมเ่พยีงพอ 
ร้อยละ 

รายการ 
เพยีงพอ
ร้อยละ 

ไมเ่พยีงพอ 
ร้อยละ 

ห้องน้ า 89 11 เคร่ืองออกก าลังกาย 77.4 22.6 

ตู้บริการน้ าด่ืม 59.6 40.4 ช่องทางส าหรับเดินและวิ่ง 93.9 6.1 

จุดทิ้งขยะ 85.9 14.1 จุดจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 79.8 20.2 

สถานที่จอดรถ 46.5 53.5 สนามหญ้า 77.1 22.9 

จุดน่ังพัก โต๊ะ เก้าอี้ ม้าน่ัง 68.5 31.5 สนามเด็กเล่น 61.8 38.2 

ศาลาน่ังพักผ่อน 80.1 19.9 ต้นไม้ที่ให้ความร่มเงา 97.9 2.1 

ไฟฟ้าส่องสว่าง 52.3 47.7 ข้อมูลและแผ่นป้ายต่าง ๆ 82.3 17.7 

ลานกีฬาหรือสถานที่ออกก าลัง
กาย 

79.2 20.8    

หมายเหตุ. ร้อยละของผู้ใช้งานท่ีมีความพึงพอใจในแต่ละรูปแบบของส่ิงอ านวยความสะดวก . โดย 
ผู้วิจัย, 2561. 
 
5.3 ด้านนโยบายที่มีผลต่อการให้บริการพื้นที่สุสานแต้จิ๋ว 
 

พื้นท่ีสาธารณะสุสานแต้จ๋ิวเป็นลานสุขภาพหรือท่ีเรียกกันว่าสวนสาธารณะแตกต่างจาก
พื้นท่ีอื่น ๆ ค่อนข้างมากประการแรกคือเป็นพื้นท่ีสุสานท่ียังมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันและยังใช้เป็น
สถานท่ีส าหรับท ากิจกรรมการออกก าลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจร่วมด้วย ประการท่ีสองคือ
เจ้าของพื้นท่ีเป็นองค์กรเอกชนและด าเนินการบริหารจัดการโดยภาคเอกชน ซึ่งปัจจัยในด้านนโยบาย
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญและมีผลต่อการให้บริการและการพัฒนาพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวเพื่อให้มีศักยภาพ
ในการรองรับการให้บริการแก่ผู้ท่ีเข้ามาใช้งานภายในพื้นท่ี หากเราอยากทราบว่าพื้นท่ีใดมีการบริหาร
จัดการท่ีดีหรือไม่นั้น ในเบ้ืองต้นเราสามารถสังเกตจากสภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปประกอบส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีถูกจัดเตรียมไว้ส าหรับให้บริการแก่กลุ่มผู้ใช้งาน ดังนั้นหากพื้นท่ีใดมีนโยบายในการบริหาร
จัดการท่ีดีก็จะส่งผลให้พื้นท่ีนั้นมีสภาพพื้นท่ีทางกายภาพท่ีดี และมีแรงดึงดูดเพื่อให้เกิดการใช้งานเพิ่ม
มากขึ้น การวิเคราะห์ถึงปัจจัยด้านนโยบายนั้น จะประกอบโครงสร้างการบริหารจัดการ คุณภาพของ
การบริการและส่ิงอ านวยความสะดวก และนโยบายและการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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5.3.1 โครงสร้างการบริหารจัดการพื้นที่สุสานแต้จิ๋ว 
การบริการจัดการพื้นท่ีมีผลต่อสภาพแวดล้อมภายในของสุสานแต้จ๋ิว และมีผล

ต่อการให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกให้ด้านต่าง ๆ โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ถึง ลักษณะของ
โครงสร้างผู้บริหารจัดการพื้นท่ีประกอบกับงบประมาณท่ีน ามาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งข้อมูล
เบื้องต้นท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์นั้นได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว ผลจากการ
วิเคราะห์พบว่า สุสานแต้จ๋ิวเป็นพื้นท่ีของเอกชนและเจ้าของพื้นท่ีไม่ได้เป็นผู้ดูแลพื้นท่ีโดยตรง แต่
มอบอ านาจในการบริหารจัดการให้กับชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จ๋ิวเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการพื้นท่ีภายในของสุสานแต้จ๋ิวทั้งหมด ซึ่งวิธีการบริหารจัดการของพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวมี
ความแตกต่างกับสวนสาธารณะแห่งอื่น ท่ีรัฐเป็นเจ้าของ เนื่องการบริหารจัดการของภาครัฐจะมี
เจ้าหน้าท่ีและคณะท างานท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่าย
บริหารจัดการ ฝ่ายการคลัง เจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่ประจ าสวนสาธารณะนั้น ๆ และผู้ท่ีมีความรู้ด้านการจัด
สวนหรือผู้ท่ีมีความรู้เฉพาะทางด้านการบริหารจัดการพื้นท่ีสวนสาธารณะ ซึ่งนักวิชาการท้ังหลายจะ
ร่วมกันท างานเป็นทีมเพื่อด าเนินงานในด้านการพัฒนาสวนสาธารณะให้มีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งต่างจากสุสานแต้จ๋ิวท่ีไม่มีผู้ท่ีมีความรู้หรือผู้เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ และไม่มี
เงินงบประมาณเพื่อการด าเนินการพัฒนาพื้นท่ีดังเช่นสวนสาธารณะของรัฐ ดังนั้นการด าเนินงานของ
คณะผู้บริหารสุสานแต้จ๋ิวจึงไม่มีแผนงานโครงการและทิศทางการบริหารจัดการท่ีดีตามแนวคิดของ
สวนสาธารณะท่ีดี  

5.3.2 คุณภาพของการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 
คุณภาพของการให้บริการเชิงพื้นท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้

เห็นถึงการบริหารจัดการพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว จากการศึกษาและวิเคราะห์ทัศนคติในด้านคุณภาพพบว่า 
สภาพพื้นท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกส่วนใหญ่อยู่ในระดับท่ีดี เว้นแต่สนามเด็กเล่น ท่ีมีทัศนคติด้าน
คุณภาพว่าควรปรับปรุงคุณภาพ แม้ทัศนคติด้านปริมาณหรือความเพียงพอของพื้นท่ีและส่ิงอ านวย
ความสะดวกของสนามเด็กเล่นจะมีความเพียงพอ ซึ่งภายในพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวมีสนามเด็กเล่นจ านวน 2 
แห่ง แต่กลับพบว่าคุณภาพของเครื่องเล่นนั้นควรได้รับการปรับปรุง อันเนื่องจากเครื่องเล่นมีอายุการ
ใช้งานนานและเส่ือมสภาพจึงเกิดการช ารุดท าให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เห็นควรว่าสนามเด็กควรปรับปรุง
คุณภาพ ส่วนสถานท่ีจอดรถมีความสอดคลองกับการวิเคราะห์ด้านปริมาณของพื้นท่ีจอดรถว่ามีไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งานนอกจากนี้ผู้ใช้เห็นว่าพื้นท่ีดังกล่าวควรได้รับการปรับปรุงด้วย
เนื่องจากบริเวณท่ีจอดรถยนต์ไม่เพียงพอ และท่ีจอดรถจักรยานยนต์ไม่เป็นระเบียบรวมท้ังมีหญ้าขึ้น
ส่งผลให้พื้นท่ีค่อนข้างรก และไฟฟ้าส่องสว่างแม้ว่าทัศนคติในด้านปริมาณของส่ิงอ านวยความสะดวก
ของไฟฟ้าสองสว่างนั้นจะมีเพียงพอแล้ว แต่ในด้านของคุณภาพยังพบว่าควรได้รับการปรับปรุง
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เนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างบางจุดเกิดการช ารุด และไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นผู้ใช้งานจึงเห็นควรว่าไฟฟ้า
ส่องสว่างควรได้รับการปรับปรุง 

 
ตารางท่ี 5.4  
แสดงทัศนคติด้านคุณภาพการให้บริการและส่ิงอ านวยความสะดวก 

รายการ 
ด ี

(ร้อยละ) 
ปรับปรุง 
(ร้อยละ) 

รายการ 
ด ี

(ร้อยละ) 
ปรับปรุง 
(ร้อยละ) 

ห้องน้ า 65.1 34.9 เคร่ืองออกก าลังกาย 79.8 20.2 
ตู้บริการน้ าด่ืม 70.9 29.1 ช่องทางส าหรับเดินและวิ่ง 94.5 5.5 
จุดทิ้งขยะ 84.4 15.6 จุดจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 78.6 21.4 
สถานที่จอดรถ 47.4 52.6 สนามหญ้า 73.1 26.9 
จุดน่ังพัก โต๊ะ เก้าอี้ ม้าน่ัง 63.6 36.4 สนามเด็กเล่น 41 59 
ศาลาน่ังพักผ่อน 78.6 21.4 ต้นไม้ที่ให้ความร่มเงา 97.6 2.4 
ไฟฟ้าส่องสว่าง 48 52 ข้อมูลและแผ่นป้ายต่าง ๆ 87.8 12.2 
ลานกีฬาหรือสถานที่ออกก าลัง
กาย 

71.9 28.1    

หมายเหตุ. ร้อยละของผู้ใช้งานท่ีมีความพึงพอใจในแต่ละรูปแบบของส่ิงอ านวยความสะดวก . โดย 
ผู้วิจัย, 2561. 
 
5.4 สรุปการผลวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ  
 

 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ล้วนเป็นข้อมูลส าคัญท่ีส่งผลต่อการ
ให้บริการและการใช้พื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวทั้งส้ิน โดยด้านพฤติกรรมและรูปแบบกิจกรรม เป็นส่ิงท่ีสะท้อน
ให้เห็นถึงพฤติกรรมและความต้องการในการท ากิจกรรมและการใช้พื้นท่ีของกลุ่มผู้ใช้งาน ซึ่งพบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในเขตสาทรมีความต้องการพื้นท่ีสีเขียวเพื่อท ากิจกรรมนันทนาการและ
พักผ่อนหย่อนใจเป็นจ านวนมาก เนื่องมาจากพื้นท่ีเขตสาทรส่วนใหญ่ถูกพัฒนาให้มีการใช้ประโยชน์
ท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรมท่ีเป็นแหล่งงาน สถานศึกษา การค้าและการบริการ ส่งผลให้พื้นท่ี
สีเขียวเพื่อการนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจลดน้อยลง ดังนั้นพื้นท่ีสีเขียวจะมีความส าคัญการ
ด าเนินชีวิตของคนในเมือง ด้านกายภาพ ปัจจัยด้านต าแหน่งท่ีตองของสุสานแต้จ๋ิวจะเอื้อให้แก่คนใน
พื้นท่ีใกล้เคียงเป็นหลัก เนื่องจากสุสานแต้จ๋ิวต้ังอยู่ในพื้นท่ีของชุมชน ซึ่งประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน
บริเวณโดยรอบสุสานแต้จ๋ิวจะได้รับความสะดวกในการเดินทางเข้าใช้งานเนื่องจากใกล้บ้าน จึงท าให้
การเดินทางเพื่อเข้าถึงพื้นท่ีสะดวกกว่าการเดินทางไปยังสวนลุมพินี ส่วนการคมนาคมเข้าถึงพื้น ท่ีนั้น
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โครงข่ายคมนาคมทางถนนมีความครอบคลุมเนื่องจากมีโครงข่ายถนนล้อมรอบพื้นท่ี แต่มีข้อจ ากัดใน
เรื่องขนาดของเขตทางท่ีอาจะไม่สะดวกมากนักหากเดินทางมาใช้พื้นท่ีโดยรถยนต์ส่วนตัว 
ประกอบการกลุ่มผู้ใช้งานจะต้องเดินหรือใช้รถส่วนตัวเพื่อเข้าถึงพื้นท่ีเท่านั้นเพราะบริการจากขนส่ง
สาธารณะต้ังอยู่ห่างจากพื้นท่ีเป็นระยะ 1,000 เมตร ส่งผลให้กลุ่มผู้ใช้งานท่ีมาจากภายนอกเดินทาง
เข้าถึงพื้นท่ีไม่สะดวกมากนัก และปัจจัยในด้านนโยบายและการบริหารจัดการพื้นท่ีสุสานนั้น มีการ
ให้บริการด้านมีส่ิงอ านวยขั้นพื้นฐานท่ีค่อนข้างครอบถ้วนตามหลักการขององค์ประของสวนสาธารณะ 
แต่ในด้านปริมาณนั้นส่วนใหญ่มีเพียงพอแต่ขาดความสมบูรณ์ในด้านของคุณภาพ เนื่องด้วยปัจจัย
หลาย ๆ อย่าง เช่น ขนาดของพื้นท่ี เงินงบประมาณ และโครงสร้างการบริหารจัดการ เป็นต้น จากท่ี
กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีความโดดเด่น โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

1. ด้านพฤติกรรมละรูปแบบกิจกรรม 
- กลุ่มผู้ใช้งานในพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวส่วนใหญ่เป็นคนในเขตสาทร และมีความต้องการใช้

พื้นท่ีเพื่อการออกก าลังกายและการพักผ่อนหย่อยใจเป็นจ านวนมาก เป็นความโดดเด่นเนื่องจากคน
ส่วนใหญ่ให้ความสนใจท่ีจะท ากิจกรรมท่ีมีผลดีต่อร่างกาย การพัฒนาพื้นท่ีจากการเป็นสุสานมาสู่ลาน
ออกก าลังถือว่าประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง เนื่องจากคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจท่ีจะใช้งาน 

- มีกิจกรรมให้เลือกท าท่ีหลากหลาย ท้ังกิจกรรมนันทนาการท่ีประเภทกีฬาพื้นท่ีฐานท่ี
คนส่วนใหญ่ให้ความนิยมเช่น เดิน-วิ่งออกก าลังกาย บาสเกตบอล แบดมินตัน ตะกร้อ และเครื่องออก
ก าลังกายฟิตเนส และกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 

2. ด้านกายภาพที่ส่งผลต่อการเลือกใช้พื้นท่ี 
- ต าแหน่งท่ีต้ังอาจจะไม่มีความได้เปรียบต่อคนท่ีอยู่ในเขตอื่น ๆ มากนักเนื่องจากต้ังอยู่

ในซอยท่ีมีโครงข่ายคมนาคมท่ีไม่สะดวก แต่จะมีความได้เปรียบต่อผู้ท่ีอยู่อาศัยโดยรอบพื้นท่ีเนื่องจาก
สามารถเดินทางมาใช้พื้นท่ีได้สะดวก  

- มีการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยท่ีชัดเจนโดยเฉพาะสนามกีฬาแต่ละประเภท 
3. ด้านนโยบายในการบริหารจัดการ  
- มีการดูแลรักษาความสะอาดของพื้นท่ี เช่น กวาดเศษใบไม้บนถนนท่ีใช้วิ่งทุกวัน มีการ

ตัดแต่งต้นไม้และตัดหญ้าบริ เวณสนามหญ้า เป็นต้น ถือว่าเป็นดูแลความสะอาดของพื้นท่ีในขั้น
พื้นฐาน 

- แม้ว่าจะมีข้อจ ากัดในด้านพื้นท่ีเงินงบประมาณท่ีน ามาใช้ในการบริหารจัดการ แต่ก็ได้
มีการพัฒนาพื้นท่ีด้านส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นท่ีท่ีครอบถ้วนให้ใกล้เคียงกับพื้นท่ีสวนสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 

ข้อมูลท้ัง 3 ด้านท่ีได้ท าการวิเคราะห์มีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกันท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม ต่อการตัดสินใจท่ีจะเลือกใช้หรือไม่ใช้พื้นท่ีสาธารณะสุสานแต้จ๋ิวของกลุ่มผู้ใช้งาน กล่าวคือ 
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การท่ีผู้ใช้งานจะเลือกท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งอาจต้องมีองค์ประกอบจะต้องมี
องค์ประกอบในการตัดสินใจหลายอย่าง ได้แก่ ต าแหน่งท่ีต้ังและการเข้าถึง ทางเลือกของวิธีการ
เดินทาง รูปแบบของกิจกรรมในเกิดขึ้นพื้นท่ี สถานท่ีประกอบกิจกรรมท่ีมีการจัดสรรได้อย่างลงตัว 
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์ และส่ิงอ านวยความสะดวกในพื้นท่ี เป็นต้น หากพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวมี
การบริหารจัดการท่ีดีก็จะส่งผลให้พื้นท่ีมีการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ จากการทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีต่าง ๆ และศึกษาประวัติความเป็นมา สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปและพฤติกรรมการใช้งาน ท่ีกล่าวมา
ท้ังหมด สามารถแสดงให้เห็นถึงภาพรวมทั้งการใช้งานการให้บริการของพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว และผลการ
วิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ จะน าไปสู่การสรุปผลการศึกษาและเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการพื้นท่ีใน
บทถัดไป 
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บทที ่6 
สรปุผลการศกึษาและขอ้เสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่องการจัดการพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง : กรณีศึกษาสุสานแต้จิ๋ว

กรุงเทพมหานคร มีความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมของ
พื้นท่ี พฤติกรรมและกิจกรรมการใช้งาน เพื่อช้ีให้เห็นถึงสภาพปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการใช้
งานของพื้นท่ีรวมท้ังความต้องของกลุ่มผู้ใช้งาน ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง และ
ด าเนินการศึกษาถึงสภาพท่ัวไปของพื้นท่ีศึกษา พฤติกรรมการใช้งาน และการบริหารจัดการพื้นท่ี  
ซึ่งการศึกษาข้อมูลดังกล่าวจะเป็นองค์ประกอบท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ถึงปัญหา ความต้องการและ
แนวทางการแก้ไขตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยสามารถจ าแนกผลการศึกษาตามกรอบแนวคิด  
3 ด้าน ดังนี้ ด้านท่ี 1 คือด้านกายภาพ ซึ่งเป็นการศึกษาถึงต าแหน่งท่ีต้ัง ทางเลือกการเข้าถึง ลักษณะ
การแบ่งพื้นท่ีตามรูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในสวน รวมท้ังศึกษาองค์ประกอบของพื้นท่ีและส่ิง
อ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ท่ีพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวควรมีเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ให้บริการของพื้นท่ีสวนสาธารณะ โดยจะใช้ทัศนคติของกลุ่มผู้ใช้งานเป็นตัวช้ีวัดถึงความเพียงพอและ
คุณภาพของการให้บริการนั้น ซึ่งการศึกษาถึงปัจจัยทางด้านกายภาพจะมีความเช่ือมโยงหรือเกี่ยว
พันธ์กันกับข้อมูลทางด้านอื่น ๆ ด้านท่ี 2 คือด้านสังคม จะเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้งานของ
กลุ่มผู้ใช้ ซึ่งจะศึกษาจากข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปและทัศนคติเกี่ยวกับการใช้พื้นพื้นท่ีของแต่ละคน  
เช่น ช่วงเวลาในการเข้าใช้ ความถี่ในการเข้าใช้ เขตพักอาศัยท่ีส่งผลต่อวิธีการเดินทางเข้าถึงพื้นท่ี 
กิจกรรมท่ีกลุ่มผู้ใช้งานในแต่ละช่วงวัยให้ความนิยม ฯลฯ โดยข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาดังกล่าวจะ
น ามาวิเคราะห์สรุปเป็นประเด็น เพื่อจะช่วยให้ผู้วิจัยได้เข้าใจถึงพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้งานและน ามา
เป็นข้อมูลประกอบการเสนอแนะเพื่อการจัดการพื้นท่ีต่อไป ด้านท่ี 3 คือด้านนโยบายการบริหาร
จัดการพื้นท่ี จะเป็นการศึกษาโครงสร้างการบริหาร งบประมาณท่ีน ามาใช้ในการด าเนินการ และ
โครงการปรับปรุงพื้นท่ีและโครงการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้พื้นท่ีสามารถรองรับการให้บริการแก่กลุ่ม
ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงทัศนคติของกลุ่มผู้ใช้งานเกี่ยวกับความ  
พึงพอใจในการให้บริการของพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวอีกด้วย จากการศึกษาถึงข้อมูลด้านกายภาพด้านสังคม 
และด้านนโยบายกล่าวมาข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นว่าข้อมูลต่าง ๆ มีความเช่ือมโยงและต่อเนื่องกันโดย
ท้ังส้ิน และจะสามารถสรุปการวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบันของพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวประกอบกับ
ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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6.1 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน 
 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ถึงข้อมูลในด้านกายภาพ ด้านสังคม และด้านนโยบายและ
การบริหารจัดการ ในบทท่ีผ่านมาสามารถสรุปสภาพปัญหาและ โดยจ าแนกในแต่ละด้าน 
ในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

6.1.1 ด้านกายภาพของพื้นที่สุสานแต้จิ๋ว 
จากการวิเคราะห์ด้านกายภาพของพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวพบว่าพื้นท่ีท ากิจกรรม

ภายในไม่ได้มีการจัดท าแผนโครงการและออกแบบเพื่อพัฒนาและปรับปรุงพื้นท่ีศึกษามาต้ังแรก  
ซึ่งสุสานแต้จ๋ิวจะด าเนินการพัฒนาหรือออกแบบพื้นท่ีไปทีละนิดตามก าลังทรัพย์ท่ีมีอยู่ โดยจะ
พิจารณาการใช้พื้นท่ีตามลักษณะของกิจกรรม ความเหมาะสมของขนาดและรูปร่างของพื้นท่ีว่าง 
พื้นท่ีใช้สอยของสุสานแต้จ๋ิวในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมนันทนาการและจะมี
พื้นท่ีพักผ่อนหย่อนใจแทรกอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของพื้นท่ีออกก าลังกายบ้าง จากการวิเคราะห์ทัศนคติ
ด้านปัญหาทางกายภาพของผู้ใช้งานพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวพบว่า มีสภาพปัญหาโดยการจัดล าดับบริเวณท่ี
ควรได้รับการปรับปรุงมากท่ีสุด ดังนี้ 

บริเวณท่ี 8 ต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว ซึ่งพื้นท่ีดังกล่าวอยู่
ในจุดท่ีไม่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้งาน และไม่มีการท ากิจกรรมใดในบริเวณนั้น ประกอบกับไฟฟ้า
ส่องสว่างมีไม่เพียงพอและบางจุดช ารุดส่งผลให้ในช่วงเช้ามืดและช่วงค่ าจะมีสภาพค่อนข้างเปล่ียว 
ตลอดสองข้างทางล้อมรอบไปด้วยฮวงซุ้ยนับพันต้ังเรียงรายอยู่เต็มพื้นท่ี นอกจากนี้ยังพบว่าบริเวณท่ี 
8 เป็นท่ีมั่วสุมของเด็กวัยรุ่น เนื่องจากบริเวณท่ีต้ังของฮวงซุ้ยถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้และใบหญ้าทึบ
สภาพพื้นท่ีเช่นนี้ส่งผลให้พื้นท่ีดังกล่าวเป็นท่ีลับตาคนและอาจเป็นท่ีซ่อนตัวของสัตว์ร้ายได้ นอกจากนี้
บริเวณท่ี 8 ยังเป็นพื้นท่ีไหล่ทางติดกับทางวิ่งซึ่งมีท่ีว่างแต่ไม่มีการใช้งานให้เกิดประโยชน์ 

บริเวณท่ี 7 เนื่องจากพื้นท่ีดังกล่าวค่อนข้างเปล่ียวและมืดไฟฟ้าส่องสว่างมีไม่เพียงพอ
เช่นเดียวกับบริเวณท่ี 8 หากผู้ใช้งานเดินทางมาใช้พื้นท่ีคนเดียวในช่วงมืดอาจจะเกิดอันตรายได้  

 

 
ภาพที่ 6.1 ถนนเดิน-วิ่งบริเวณท่ี 8 และพื้นท่ีเส่ียงต่อการมั่วสุม. โดย ผู้วิจัย, 2561. 
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บริเวณท่ี 2 เป็นท่ีจอดรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ส่วนตัว พบว่า เมื่อมีผู้ใช้งานท่ี
เดินทางเข้ามาใช้พื้นท่ีโดยรถยนต์ส่วนตัวเป็นจ านวนมาก ท าให้ท่ีจอดรถยนต์มีไม่เพียงพอ  ดังนั้น
ผู้ใช้งานจึงต้องขับรถเข้าไปจอดบริเวณถนนท่ีใช้ส าหรับวิ่ง จะส่งผลให้ช่องการวิ่งแคบลงซึ่งขัดกับความ
ต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานท่ีส่วนใหญ่จะท ากิจกรรมการออกก าลังกายโดยการวิ่ง นอกจากนี้ยังพบว่าท่ี
จอดรถจักรยานยนต์ยังขาดการจัดการด้านความปลอดภัยเนื่องจากมีกลุ่มผู้ใช้งานบางส่วนเคยถูกงัด
เพื่อรถขโมยของท่ีอยู่ใต้เบาะรถ 

 

   
ภาพท่ี 6.2 ท่ีจอดรถจักรยานยนต์และท่ีรถยนต์เข้ามาจอดบนทางวิ่ง. โดย ผู้วิจัย, 2561. 
 

บริเวณท่ี 5 เป็นท่ีต้ังของสนามกีฬา ได้แก่ บาสเกตบอล ตะกร้อ แบดมินตัน และ
สนามเด็กเล่น ซึ่งพบว่าไฟฟ้าส่องสว่างมีไม่เพียงพอในบริเวณนี้ ประกอบพื้นท่ีดังกล่าวมีขนาดของ
พื้นท่ีน้อยแต่มีการกระจุกตัวของกิจกรรมท าให้พื้นท่ีมีกลุ่มผู้ใช้งานท่ีหนาแน่น และในช่วงเวลาค่ า
หลังจากผู้ใช้งานทยอยเดินทางออกจากพื้นท่ีจะมีกลุ่มวัยรุ่นบางส่วนมั่วสุมกันอยู่บริเวณนั้น นอกจากนี้
สนามเด็กเล่นท่ีใช้เป็นระยะเวลานานเกิดการช ารุดอาจเป็นอันตรายต่อเด็กท่ีเข้ามาใช้งาน 

บริเวณท่ี 3 เป็นท่ีต้ังของสนามเด็กเล่นและห้องสมุดขนาดเล็ก ซึ่งพื้นที่บริเวณ
ดังกล่าวมีสภาพท่ีค่อนข้างทรุดโทรมและมีผู้ใช้งานน้อยเนื่องจากเป็นมุมอับ และไม่ได้รับการพัฒนาให้มี
สภาพที่พร้อมใช้งานหรือดึงดูดให้เกิดการใช้งานเท่าท่ีควร รวมท้ังอุปกรณ์เครื่องเล่นของสนามเด็กเล่น
ช ารุด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเด็กท่ีเข้ามาใช้งาน 

บริเวณท่ี 1 เป็นถนนส าหรับเดิน-วิ่งซึ่งเป็นพื้นท่ีส าคัญท่ีกลุ่มผู้ใช้งานทุกเพศทุก
วัยให้ความนิยมใช้พื้นท่ีบริเวณนี้มากท่ีสุด โดยผู้ใช้งานบางกลุ่มให้ความเห็นว่าพื้นท่ีดังกล่าวได้รับ
ความนิยมในการใช้งานสูง รวมท้ังกลุ่มผู้สูงอายุก็เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ใช้งาน ดังนั้นพื้นถนนควรเรียบและ
พื้นผิวถนนควรเป็นวัสดุกันล่ืนหรือทาสีกันล่ืนเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ 
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แผนที่ 6.1 แสดงบรเิวณทีค่วรได้รบัการแกไ้ขปรบัปรงุมากทีสุ่ด 
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           มากทีสุ่ด 
 มาก 

  ปานกลาง 
  น้อย 

 เขตสุสานแต้จิ๋ว 
 น้ า 
 ถนน 
 

ภาพท่ี 6.3 แสดงบริเวณท่ีควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงมากท่ีสุด. โดย ผู้วิจัย, 2561. 
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บริเวณท่ี 4 สนามหญ้ารอบ ๆ บ่วงหยิ่งหมอถูกล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่ปกคลุม
พื้นท่ีเพื่อให้ความร่มเงา ซึ่งพื้นท่ีบริเวณนี้จะใช้เป็นพื้นท่ีส าหรับพักผ่อนหย่อนใจมีเก้าอี้ ม้านั่ง น้อย
และบางตัวช ารุด จึงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน  

บริเวณท่ี 6 ซุ้มกิจกรรมและสนามหญ้า ซึ่งซุ้มกิจกรรมท่ีต้ังอยู่ในบริเวณนี้จะมีการ
ใช้งานของสมาชิกในซุ้มค่อยข้างน้อยกว่าบริเวณท่ี 7 แต่จะมีกลุ่มผู้ใช้งานวัยเด็กเข้ามานั่งเล่นพักผ่อน
หย่อนใจเป็นกลุ่ม และจะมีกลุ่มผู้ใช้งานบางกลุ่มท่ีเข้ามาท ากิจกรรมนันทนาการบริเวณนี้ เช่น เล่น
ตะกร้อ เตะฟุตซอล และเต้นแอโรบิค ซึ่งพื้นท่ีดังกล่าวถูกใช้งานแบบผิดประเภทเนื่องจากบริเวณซุ้ม
กิจกรรมท่ี 6 ถูกจัดให้เป็นสถานท่ีส าหรับพักผ่อนหย่อนใจหรือท ากิจกรรมท่ีไม่ต้องออกแรงมาก  

แต่กลับพบว่ามีการใช้ประกอบกิจกรรมนันทนาการร่วมด้วย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอาจสะท้อนให้เห็น
ว่าพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมนันทนาการอาจมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน ส่วนสนาม
หญ้าบริเวณนี้พบว่ามีการใช้งานน้อยเมื่อเทียบกับสนามหญ้าบริเวณบ่วงหยิ่งหมอ  

6.1.2 สรุปสภาพปัญหาด้านกายภาพในปัจจุบันของสุสานแต้จิ๋ว 
 พื้นท่ีภายในสุสานแต้จ๋ิว มีลักษณะเป็นท่ีต้ังของฮวงซุ้ยและเปิดให้ใช้เป็นพื้นท่ี

สาธารณะส าหรับให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้ามาท ากิจกรรมภายในพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก ซึ่งพื้นท่ี
ดังกล่าวจะมีความแตกต่างกับสวนสาธารณะแห่งอื่น ๆ ท้ังด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  สภาพพื้นท่ี 
และการบริหารจัดการ เมื่อได้ด าเนินการศึกษาแล้วจึงพบสภาพปัญหาและข้อจ ากัดท้ังด้านกายภาพ
และด้านการให้บริการ  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. สุสานแต้จ๋ิวมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นสถานท่ีส าหรับท ากิจกรรม และยังคง
เป็นท่ีต้ังของฮวงซุ้ยเดิม บริเวณฮวงซุ้ยเดิมในบางจุดจะเป็นพื้นท่ีรกร้างมีหญ้าขึ้นท าให้เป็นจุดลับตา
คนอาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ท่ีใช้เข้ามาใช้งานและเป็นแหล่งมั่วซุ้มของเด็กวัยรุ่นได้ รวมท้ังเมื่อถึงฤดู
ฝนท าให้เกิดกล่ินอับช้ืนส่งผลเสียต่อมลภาวะทางเดินหายใจของผู้ใช้งาน 

2. พื้นท่ีกิจกรรมบริเวณสนามกีฬา บาสเกตบอล ตะกร้อ แบดมินตัน และสนาม
เด็กเล่นประกอบกับใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจร่วมด้วย ดังนั้นพื้นท่ีบริเวณนี้มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย
และมีการใช้งานอย่างหนาแน่นแต่ไม่ได้รับการจัดการท่ีดี 

3. พื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมบริเวณท่ี 5 บริเวณท่ี 7 และบริเวณท่ี 8 มีไฟฟ้าส่อง
สว่างไม่เพียงพอ 
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สญัลกัษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

แผนที่ 6.2 แสดงสภาพปญัหาการใชพ้ืน้ทีใ่นปจัจบุนั 

ท่ีจอดรถยนต์ ไม่เพียงพอจึงต้อง
ไปจอดทางวิ่ง (บริเวณสีแดง) 
 

 

พื้นท่ีฮวงซุ้ยรกร้างอาจเกิดการมั่วสุ่ม 

 

พื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมมีการ
กระจุกตัว 

 

พื้นท่ีว่างและรกร้างควรได้รับการ
ปรับภูมิทัศน์ 
 

ภาพท่ี 6.4 แสดงสภาพปัญหาการใช้พื้นท่ีในปัจจุบัน. โดย ผู้วิจัย, 2561. 
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4. พื้นท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอต่อผู้ใช้งานท าให้ต้องน ารถยนต์ส่วนตัวเข้าไปจอด
ภายในพื้นท่ีออกก าลังกาย ส่วนท่ีจอดรถจักรยานยนต์ไม่เป็นระเบียบและไม่มีความปลอดภัยเนื่องจาก
เคยมีกรณีผู้เข้ามาใช้งานถูกงัดขโมยของใต้เบาะรถ 

5. ภายในพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวจะมีซุ้มส าหรับรองรับการท ากิจกรรมของสมาชิกในซุ้ม 
โดยการก่อสร้างนั้นเกิดจากการรวบรวมเงินของสมาชิกในซุ้ม ดังนั้นอาจมีข้อ จ ากัดในการใช้งาน
เนื่องจากซุ้มต่าง ๆ มีเจ้าของ ส่งผลกลุ่มผู้ใช้งานบางกลุ่มท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกไม่กล้าเข้าไปใช้ เพราะไม่
ทราบว่าพื้นท่ีบริเวณไหนสามารถเข้าไปใช้งานได้บ้าง  

6. สนามเด็กเล่นมีจ านวน 2 แห่ง แต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
เนื่องจากเครื่องเล่นถูกใช้งานมานานจึงเกิดการช ารุด และในปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่ซึ่งอาจเป็น
อันตรายต่อเด็กท่ีเข้ามาใช้พื้นท่ีได้ 

7. ปัญหาโครงข่ายคมนาคมและการเข้าถึงจากภายนอก เนื่องจากพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว
ต้ังอยู่ห่างจากถนนสายหลักท่ีรถขนส่งสาธารณะขับผ่าน หากต้องการเข้าใช้พื้นท่ีจะต้องใช้รถส่วนตัว 
รถรับจ้างหรือเดินเท้า ซึ่งถนนโดยรอบพื้นท่ีมีขนาดเขตทางท่ีแคบบางจุดรถยนต์สามารถขับผ่านได้
เพียง 1 คัน ส่วนทางเดินเท้าบริเวณถนนเจริญราษฎร์ 3 ค่อนข้างเปล่ียวอาจไม่ปลอดภัยหากเดินทาง
มาใช้พื้นท่ีเพียงคนเดียว 

6.1.3 ด้านพฤติกรรมการใช้งาน 
จากการวิเคราะห์ทัศนคติของกลุ่มผู้ใช้งานพบว่ากิจกรรมแต่ละประเภทแต่ละ

ชนิดท่ีกลุ่มผู้ใช้งานเลือกท าจะส่งผลต่อความหนาแน่นของการใช้พื้นท่ี หากกิจกรรมใดได้รับความนิยม
สูงพื้นท่ีบริเวณนั้นก็จะเกิดการใช้งานท่ีหนาแน่นมาก ในทางกลับกันพื้นท่ีใดท่ีได้รับความนิยมในการใช้
งานค่อยข้องน้อยพื้นท่ีบริเวณนั้นก็จะเกิดการใช้งานท่ีค่อนข้างต่ าตามลักษณะของกิจกรรม  

กลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาใช้งานในพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว จะเข้ามาท ากิจกรรมการออกก าลังกาย
ท้ังกีฬาประเภททีม และกีฬาประเภทเด่ียว นอกจากนี้ยังท ากิจกรรมท่ีเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ  

โดยสามารถสรุปกิจกรรมท่ีกลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่ให้ความนิยมได้ในรายละเอียดดังนี้ (แผนภูมิท่ี 5.5 
ในบทท่ี 5) 

1. การวิ่งออกก าลังกาย เป็นกิจกรรมท่ีได้รับความนิยมสูงสุดจากกลุ่มผู้ใช้งานต้ังแต่
วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ ดังนั้นพื้นท่ีบริเวณถนนส าหรับวิ่งนั้นควรได้รับการปรับปรุงดูแลและพัฒนา
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้พื้นท่ีดังกล่าวมีความปลอดภัยต่อกลุ่มผู้ใช้งาน 

2. เดินออกก าลังกายเป็นกิจกรรมท่ีได้ความนิยมรองลงมาจากการวิ่งโดยคนส่วน
ท่ีเดินออกก าลังก็จะเป็นคนกลุ่มเดียวกับคนท่ีวิ่งออกก าลัง ซึ่งพื้นท่ีท่ีใช้เดินออกก าลังกายเป็นพื้นท่ี
เดียวกันกับถนนท่ีใช้วิ่งออกก าลังกาย 
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3. นั่งพักผ่อนเป็นกิจกรรมได้รับความนิยมสูงสุดของกิจกรรมประเภทการพักผ่อน
หย่อนใจ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการพักผ่อนหลังจากการออกก าลังกายเสร็จส้ิน พื้นท่ีท่ีจัดเตรียมส าหรับ
การนั่งพักผ่อนท่ีเปิดเป็นสาธารณะค่อนข้างมีน้อยและจะกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของสุสานแต้จ๋ิว  
ซึ่งควรจะมีการจัดเตรียมพื้นท่ี และม้านั่ง ศาลาเอนกประสงค์ของส่วนรวมให้เพียงพอต่อกลุ่มผู้ใช้งาน 
ปรับทัศนียภาพให้ร่มรื่นเพื่อดึงดูดให้เกิดการใช้งานเพิ่มมากขึ้น 

4. เล่นฟิตเนสเป็นกีฬาท่ีได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ใช้งานวัยท างาน วัยเด็ก และ
วัยผู้สูงอายุบางส่วน เป็นพื้นท่ีท่ีได้รับความนิยมและเกิดการใช้งานตลอดท้ังวัน โดยเฉพาะในช่วงเย็น
จะมีการใช้งานอย่างหนาแน่น ดังนั้นอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ควรได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ 

5. เดินเล่นจะได้รับความนิยมจากกลุ่มวัยเด็กและกลุ่มวัยท างานท่ีมีครอบครัวแล้ว 
ส่วนใหญ่จะพาบุตรหลายมาเดินเล่นโดยจะใช้พื้นท่ีบริเวณถนนส าหรับวิ่ง บริเวณสนามกีฬา และ
บริเวณหน้าบ่วงหยิ่งหมอ ท าให้เกิดการทับซ้อนของกิจกรรมและการใช้พื้นท่ี  

6. พบปะพูดคุยจะเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นโดยท่ัวไปของพื้นท่ี ท้ังบริเวณร้านกาแฟ 
บริเวณซุ้มกิจกรรม บริเวณสนามกีฬา และบริเวณสนามหญ้าบ่วงหยิ่งหมอ  

7. เล่นกีฬาเป็นกลุ่ม (บาสเกตบอล ตะกร้อ แบดมินตัน) พื้นท่ีบริเวณสนามกีฬาจะ
เป็นพื้นท่ีท่ีรวมกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมไว้บริเวณนี้ซึ่งจะมีการกระจุกตัวและค่อนข้างหนาแน่น  
ซึ่งกีฬาบางชนิดก็ไม่ได้มีการจัดเตรียมพื้นท่ีไว้ให้ส่งผลให้กีฬาบางชนิดต้องไปเล่นตามจุดต่าง ๆ  
ท่ีมีพื้นท่ีว่าง 

8. ร่วมท ากิจกรรมตามชมรมต่าง ๆ ภายในสุสานแต้จ๋ิวส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัย
ท างานใกล้ปลดเกษียนและผู้สูงอายุ โดยซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ ต้ังอยู่บริเวณริม 2 ฝากของถนนท่ีใช้
ส าหรับวิ่งซึ่งบางซุ้มต้ังท้ิงไว้แต่ไม่ได้มีการใช้งานหรือบางซุ้มต้ังบดบังทัศนียภาพของพื้นท่ีท่ีสามารถนั่ง
ชมวิวมองเห็นเมือง  

9. ชมวิวทิวทัศน์พื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวมีต้นไม้ท่ีให้ร่มเง่าท่ีค่อนข้างมากประกอบกับ
พื้นท่ีจุดของสุสานเป็นท่ีโล่งสามารถมองเห็นพื้นท่ีภายนอก ดังนั้นผู้ใช้งานบางกลุ่มจึงนิยมมาใช้พื้นท่ี
เพื่อนั่งชมวิวทิวทัศน์ แต่อาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยมากนักเนื่องจากพื้นท่ีโล่งดังกล่าวเป็นท่ี
ค่อนข้างรกร้าง 

10. กิจกรรมอื่น ๆ เช่น ผู้ปกครองมานั่งเฝ้าบุตรหลายเรียนเทควันโด หรือผู้ปกครอง
พาบุตรหลายมาเล่นบริเวณสนามเด็กเล่น กลุ่มผู้ใช้งานท่ีมาเล่นฟุตซอบริเวณท่ีว่าง เป็นต้น กิจกรรม
บางกิจกรรมอาจไม่ได้มีการจัดเตรียมพื้นท่ีเพื่อรองรับการให้บริการแก่กลุ่มผู้ใช้งาน 
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11. ท างานและอ่านหนังสือจะพบในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาซึ่งจะรวมตัวมาท า
กิจกรรม เช่น ท าการบ้าน อ่านหนังสือ และท างานกลุ่ม ในบริเวณท่ี 6 ซุ้มกิจกรรม เนื่องจากสุสาน
แต้จ๋ิวไม่ศาลาอเนกประสงค์ท่ีเป็นพื้นท่ีส่วนกลาง ดังนั้นกลุ่มผู้ใช้งานบางส่วนจึงต้องไปใช้พื้นท่ีของซุ้ม
กิจกรรมไม่มีเจ้าของมาใช้งาน 

12. กายบริหารเป็นกิจกรรมท่ีกลุ่มผู้สูงอายุจะนิยมท า เนื่องจากเป็นกิจกรรมเบา ๆ 
ไม่จ าเป็นต้องออกแรงมาก พบในบริเวณสนามกีฬาและบนฟุตบาทริมถนนหน้าซุ้มกรรม 

13. รับประทานอาหารจะพบเป็นส่วนน้อยในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยมีกลุ่ม
ผู้ใช้งานท่ีเดินทางมาเป็นครอบครัวและพาบุตรมาวิ่งเล่นในช่วงกลางวันโดยจะซื้ออาหารจากภายนอก
มารับประทานไปด้วย ตามบริเวณม้านั่งร้านกาแฟและศาลาซุ้มกิจกรรมบริเวณสนามกีฬา 

14. เต้นแอโรบิคจะพบในช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงาน จะมีการรวมกลุ่มแม่บ้านท่ี
อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบสุสานแต้จ๋ิวมาใช้พื้นท่ีเต้นแอโรบิคบริเวณหน้าลานกิจกรรมท่ีท าการชมรมนัก
วิ่งแต้จ๋ิว 

15. ร าไทเก๊กเป็นกิจกรรมท่ีพบในช่วงเช้าโดยส่วนใหญ่กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมนี้
จะท าในบริเวณสนามกีฬาตะกร้อ  

สามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีพบในสุสานแต้จ๋ิวส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรม
พื้นท่ีฐานท่ีสวนสาธารณะทุกแห่งมีเช่นกัน กิจกรรมในสุสานแต้จ๋ิวจะมีความหลากหลายและพบว่ามี
การใช้พื้นท่ีทับซ้อนกันเป็นจ านวนมาก พื้นท่ีออกก าลังและพื้นท่ีพักผ่อนหย่อนใจมักจะถูกใช้น ามาใช้
งานร่วมกัน ส่งผลให้พื้นท่ีบางบริเวณเกิดการกระจุกตัวและมีการใช้งานอย่างหนาแน่น ซึ่งอาจจะมี
การเสนอแนะวิธีการจัดการในขั้นตอนไป 

6.1.4 ด้านนโยบายและการบริหารจัดการ 
สุสานแต้จ๋ิวไม่มีนโยบายการบริหารจัดการพื้นท่ีดังเช่นสวนสาธารณะอื่น ๆ และมี

การบริหารจัดการโดยภาคเอกชนท่ีเป็นชมรมนักวิ่งแต้จ๋ิวสาทรซึ่งเป็นองค์อิสระท่ีก่อต้ังขึ้นโดยความ
สมัครใจ ไม่แสวงหาผลก าไร และไม่มีหน่วยงานของภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นท่ี ส่วนด้าน
งบประมาณท่ีน ามาใช้ส่วนใหญ่จะมาจากสมาชิกชมรม สมาชิกตามซุ้มกิจกรรม และการรับบริจาค 
ดังนั้นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจัดเตรียมไว้ให้ส าหรับผู้ใช้งานอาจจะไม่เพียงพอหรือเพียงพอแต่มี
คุณภาพที่ไม่ดีนัก ซึ่งสามารถสรุปได้จากทัศนคติด้านการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกของพื้นท่ี
สุสานแต้จ๋ิวได้ตามตารางท่ี 5.3 และ ตารางท่ี 5.4 ในบทท่ี 5 ดังนี้  

1. ห้องน้ าแม้ว่าจะมีจ านวนท่ีเพียงพอต่อความต้องการแต่คุณภาพของห้องน้ าใน
บางจุดควรได้รับการปรับปรุงให้สภาพท่ีพร้อมใช้งานมากกว่านี้ 
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2. ตู้บริการน้ าด่ืม มีจ านวน 2 ตู้ แต่สามารถใช้งานได้เพียง 1 ตู้เท่านั้นซึ่งกลุ่ม
ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะซื้อน้ าด่ืมท่ีร้านค้าและเตรียมมาเองจากบ้าน แต่จะมีกลุ่มผู้ใช้งานอีกจ านวนมากท่ี
ยังใช้ตู้กดน้ าด่ืมของสุสานแต้จ๋ิว  

3. สถานท่ีจอดรถเป็นพื้นท่ีบริการท่ีเกิดการใช้งานมากท่ีสุด ซึ่งจากการศึกษา
พบว่ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน  โดยเฉพาะรถยนต์ส่วนตัวท่ีต้องเข้าไปจอด
บริเวณทางวิ่งนอกจากนี้ลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีจอดรถจักรยานยนต์ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข  

4. จุดท้ิงขยะมีเพียงพอความต้องการแต่ถังขยะบางส่วนจะเป็นถังท่ีไม่มีฝา 
เปิด-ปิด ท าให้ส่งกล่ินเหม็น 

5. จุดนั่งพัก โต๊ะ เก้าอี้ ม้านั่ง จะต้ังอยู่ในบริเวณซุ้มกิจกรรมซึ่งกลุ่มผู้ใช้งานส่วน
ใหญ่จะนั่งพักอยู่บริเวณซุ้มท่ีไม่ได้ห้ามให้บุคคลภายนอกเข้าใช้ บางส่วนจะนั่งพักบริเวณศาลไต้ฮงกง 
และสนามหญ้าบริเวณบ่วงหยิ่งหมอ  

6. ศาลานั่งพักผ่อนส่วนใหญ่เปน็ศาลาท ากิจกรรมท่ีกลุ่มสมาชิกซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมเก็บเงินเพื่อสร้างขึ้นมาใช้เป็นท่ีพักส าหรับคนในกลุ่มเท่านั้น แต่จะมีบางซุ้มท่ีเปิดให้คนท่ัวไป
สามารถเข้าไปใช้งานได้ ซึ่งผู้ใช้งานบางกลุ่มไม่ทราบว่าซุ้มใดสามารถเข้าไปใช้ได้และไม่กล้าเข้าไปใช้
เนื่องจากเกรงว่าจะมีเจ้าของ 

7. ไฟฟ้าส่องสว่างพบว่าครึ่งหนึ่งของทัศนคติผู้ใช้บอกว่ามีเพียงพอ แต่อีก
ครึ่งหนึ่งเห็นว่าควรได้รับการปรับปรุงเนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างบางจุดมีสภาพท่ีช ารุด ส่งผลให้บาง
พื้นท่ีค่อนข้างมืดและอันตรายต่อผู้ใช้งาน 

8. ลานกีฬาหรือสถานท่ีออกก าลังกายส่วนใหญ่ผู้ใช้งานให้ความเห็นว่ามีเพียงพอ 
แต่บางส่วนเห็นว่ามีไม่เพียงพอ เนื่องจากกีฬาบางประเภทไม่มีพื้นท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ให้หรือมีแต่มีน้อยไม่
เพียงพอต่อความต้องของกลุ่มผู้ใช้งาน ประกอบกับพื้นท่ีดังกล่าวมีความหนาแน่นของกิจกรรมและ
กลุ่มผู้ใช้งานมากเกินไป เช่น แบดมินตัน และฟุตซอล บาสเกตบอล เป็นต้น 

9. เครื่องออกก าลังกายจะพบในฟิตเนสเท่านั้นซึ่งพบว่ามีเพียงพอต่อจ านวน
ผู้ใช้งานและผู้ใช้งานบางกลุ่มต้องการให้มีเครื่องออกก าลังภายนอกฟิตเนสร่วมด้วย เนื่องจากภายใน
ฟิตเนสมีการเก็บค่าเข้าใช้บริการ ส่วนภายนอกฟิตเนสจะมีเพียงราวส าหรับใช้ยืดขาซึ่งมีไม่เพียงพอต่อ
จ านวนผู้ใช้งาน  

10. ช่องทางส าหรับเดินและวิ่งแม้ว่าพื้นท่ีดังกล่าวจะมีการใช้งานสูงท่ีสุดแต่พบว่า
มีเพียงพอต่อความต้องการและพบปัญหาน้อย  
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11. จุดจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมพบว่ามีเพียงพอ เนื่องจากคนส่วนใหญ่เข้า
มาใช้พื้นท่ีท ากิจกรรมเมื่อท ากิจกรรมเสร็จแล้วก็เดินทางกลับบ้าน อาจจะมีผู้ปกครองท่ีเข้ามาเฝ้ารอ
บุตรหลานเรียนเทควันโดท่ีอาจต้องการอาหารรับประทานในระหว่างรอบุตรหลาน ส่วนทางด้าน
คุณภาพของจุดจ าหน่ายอาหารค่อนข้างดีแต่กลุ่มผู้ใช้งานบางส่วนเห็นว่าควรจัดให้อยู่ในบริเวณ
เดียวกันอย่างเป็นระเบียบเนื่องจากปัจจุบันมีการกระจายตัวตามจุดต่าง ๆ  

 
6.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดการพื้นที่สุสานแต้จิ๋ว 
 

จากสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานในปัจจุบันของพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว  
อันน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดการพื้นท่ีท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับความ
ต้องการในการใช้งานในอนาคต ซึ่งการพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพัฒนาและปรับปรุงพื้นท่ี
ควรมีการจัดล าดับความส าคัญตามความจ าเป็น เช่น พื้นท่ีใดท่ีได้รับความนิยมหรือมีจ านวนผู้ใช้งาน
หนาแน่นควรจะมีการปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณนั้นก่อน หรือพื้นท่ีใดมีสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อความ
ปลอดภัยและความสะดวกของผู้ใช้งาน เป็นต้น ท้ังนี้จะสามารถแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 3 ด้าน
ดังต่อไปนี้  

6.2.1 ข้อเสนอแนะและแนวทางจัดการด้านกายภาพ  
1. พื้นท่ีบริเวณทางด้านท้ายของสุสานแต้จ๋ิว (บริเวณท่ี 7 และบริเวณท่ี 8) เป็น

พื้นท่ีรกร้างและเส่ียงต่อภัยอันตรายจากคนและจากสัตว์ และบริเวณดังกล่าวต้ังอยู่ติดกับทางวิ่งซึ่ง
กลุ่มผู้ใช้งานท่ีวิ่งออกก าลังกายส่วนใหญ่ต้องเดินผ่าน ดังนั้นควรมีการปรับปรุงสภาพพื้นท่ีบริเวณท่ีรก
ร้าง ให้เป็นที่โล่งเพื่อให้มีความปลอดภัยมีความสวยงาม นอกจากนี้พื้นท่ีบริเวณฟุตบาทควรปรับปรุง
ให้สามารถใช้งานเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรือท ากิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ได้ เนื่องจากยังมีพื้นท่ี
บางส่วนเป็นท่ีว่างซึ่งสามารถพัฒนาได้ 

2. ควรมีตรวจสอบเสาไฟฟ้าหรือหลอดไฟท่ีช ารุดและด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่างในบริเวณท่ีมืด เพื่อการมองเห็นของกลุ่มผู้ใช้งานให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  

3. เพิ่มสถานท่ีจอดรถยนต์และติดกล้องวงจรปิดภายในพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว  
เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของกลุ่มผู้ใช้งาน นอกจากนี้ควรจะขยายเวลาเปิด-ปิดประตูทางฝ่ัง
สมาคมแต้จ๋ิวฯ ให้นานยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีการก าหนดเวลาปิดประตูเร็วกว่าประตูทางด้านทิศ
ตะวันตกของสุสานแต้จ๋ิว ซึ่งบริเวณท่ีจอดรถของสมาคมแต้จ๋ิวสามารถรองรับจ านวนรถยนต์ได้ถึง 150 
คันขึ้นไป  
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4. จากการศึกษาพบว่าพื้นท่ีท ากิจกรรมส าหรับออกก าลังกายและพื้นท่ีพักผ่อน
หย่อนใจมีความทับซ้อนกัน ดังนั้นควรมีการจัดพื้นท่ีสนามกีฬาให้เป็นระเบียบ และแบ่งพื้นท่ีส าหรับ
นั่งพักผ่อนหย่อนใจให้ชัดเจนและเพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน 

5. จัดพื้นท่ีสนามเด็กเล่นให้มี 1 แห่ง และควรต้ังอยู่ห่างจากสนามกีฬาเนื่องจาก
ระหว่างการเล่นกีฬาอาจมีลูกบอลเด้งไปยังพื้นท่ีดังกล่าว นอกจากนี้ควรเปล่ียนอุปกรณ์เครื่องเล่นของ
สนามเด็กเล่นใหม่เนื่องจากอันเดิมมีสภาพช ารุดซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อเด็กท่ีเข้ามาใช้งาน 

6. จัดท าล็อกเกอร์ฝากของแบบหยอดเหรียญ ซึ่งเป็นการเพิ่มส่ิงอ านวยความ
สะดวกแก่กลุ่มผู้ใช้งานวัยท างาน ซึ่งหลังเลิกงานกลุ่มผู้ใช้งานสามารถเดินทางมาใช้พื้นท่ีได้โดยไม่ต้อง
เดินทางกลับบ้านเพื่อเปล่ียนเส้ือผ้าและน าเอาส่ิงของท่ีน าไปท างานเก็บ แต่จะสามารถน าเอาส่ิงของไป
ฝากท่ีล็อกเกอร์ก่อนท่ีจะท ากิจกรรมได้ 

7. จัดโซนพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมใหม่ให้กระจายไปตามจุดต่าง ๆ ในพื้นท่ีว่างท่ี
ยังไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานในปัจจุบันเพื่อให้การใช้พื้นท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งอาจจะแบ่งโซน
การใช้งานตามช่วงวัย โดยค านึงถึงความสะดวก และความปลอดภัยของผู้ใช้งาน 

8. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงถนนภายนอกพื้นท่ี ท่ีเป็นทางเช่ือมจากภายนอก
พื้นท่ีเพื่อให้สามารถเดินเท้าเพื่อถึงพื้นท่ีได้สะดวก โดยควรปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนเจริญราษฎร์ 3  
ให้สามารถเดินเข้าถึงไปสะดวกมากขึ้น และปรับทัศนียภาพให้สวยงามเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการเดินเท้ามากยิ่งขึ้น ส่วนซอยต่าง ๆ ท่ีอยู่บริเวณโดยรอบอาจท าโครงการขายบางจุดให้กว้าง
ขึ้นและรถยนต์ส่วนตัวสามารถขับผ่านได้อย่างสะดวก 

6.2.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางจัดการด้านพฤติกรรม  
พื้นท่ีสาธารณะเป็นพื้นท่ีส าหรับให้คนในชุมชนได้ออกมาพบปะหรือแลกเปล่ียน

ความคิดร่วมกัน ดังนั้น ควรมีกิจกรรมท่ีต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรมอาจก าหนดเป็นสองช่วงเวลา  
เช้าและเย็น เพื่อให้คนในชุมชนได้มีทางเลือกในการเข้ามาท ากิจกรรม และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีจะจัดขึ้นในพื้นท่ี  ซึ่งอาจจะใช้วิธีการ 
เช่น การประกาศเสียงตามสายหรือใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นตัวกลางในการส่ือสารให้บุคคลท่ัวไปหรือผู้
ท่ีสนใจได้รับทราบข้อมูลกิจกรรมของพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวอย่างท่ัวถึง  

6.2.3 ขอ้เสนอแนะและแนวทางจดัการด้านนโยบายในการจัดการพืน้ที ่ 
เพื่อให้พื้นท่ีสาธารณะมีความเป็นระเบียบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควรมี

การก าหนดโครงการท่ีจะท าขึ้นในอนาคต เพื่อให้บุคคลภายนอกรับรู้และช่วยเหลือในการระดมทุนใน
การท าให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามก าหนดหรือมีการจัดหาผลประโยชน์ท่ีไม่ขัดต่อ
ข้อตกลงในการใช้พื้นท่ี เพื่อน าผลประโยชน์ท่ีได้มาสนับสนุนโครงการหรือน ามาใช้ในการปรับปรุง 
และพัฒนาพื้นท่ี ท้ังยังช่วยลดข้อจากัดในด้านงบประมาณ ท่ีจะน ามาใช้ในการจัดการและการพัฒนา
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พื้นท่ีในด้านต่าง ๆ ได้ ท้ังนี้อาจขอรับเงินสนับสนุนบางส่วนหรือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน
ภาครัฐให้ช่วยสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นท่ีและการบริหารจัดการ เนื่องจากพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวเป็น
พื้นท่ีสาธารณะท่ีเปิดให้บริการแก่ประชาชนท่ัวไปโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม และเป็นการเปิดพื้นท่ีเพื่อ
กิจการแห่งสาธารณะโดยให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับผลประโยชน์จากการเข้ามาใช้งานเป็นอย่างสูง 
ดังนั้นรัฐควรมีส่วนในการรับผิดชอบพื้นท่ีสาธารณะแห่งนี้เพราะผู้ ท่ีเข้ามาใช้งานส่วนใหญ่ก็คือผู้ท่ี
อาศัยอยู่ในเขตสาทร และในเขตสาทรก็มิได้มีสวนสาธารณะท่ีเปิดให้บริการแก่คนในชุมชน 

6.2.4 แนวคิดในการออกแบบพื้นที่สุสานแต้จิ๋วในอนาคต 

จากข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดการพื้นท่ีสาธารณะสุสานแต้จ๋ิวในข้างต้น  
ซึ่งน ามาสู่การแผนผังการแสดงแนวคิดและการออกแบบพื้นท่ี เพื่อใช้เป็นแผนงานโครงการในการ
ด าเนินการแก้ไขสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานได้   โดยแนวคิดในการพัฒนาและ
จัดการพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวสามารถดูได้ตามภาพท่ี 6.5 ซึ่งจะมีการแบ่งโซนพื้นท่ีใช้งาน ส าหรับวัยเด็ก  
วัยท างาน และวัยผู้สูงอายุ ออกจากกันตามความเหมาะสมของลักษณะทางกายภาพและความ
เหมาะสมของกลุ่มผู้ใช้งานในแต่ละช่วงวัย ประเภทกิจกรรมและลักษณะทางกายภาพ โดยผู้สูงอายุจะ
อยู่ทางด้านหน้าของสุสานซุ้มกิจกรรมจะใกล้กับท่ีจอดรถ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินเท้า
ระหว่างท่ีจอดรถและซุ้มกิจกรรม ส่วนกลุ่มผู้ใช้งานวัยเด็กมีการจัดพื้นให้ต้ังห่างจากสนามกีฬาและ
พื้นท่ีโล่งเพื่อความปลอดภัยของเด็ก และกลุ่มวัยท างานจะจัดให้อยู่บริเวณท่ี 7 บริเวณท่ี 8 และ 
จะกระจายกิจกรรมตามจุดต่าง ๆ รอบเส้นทางเดิน-วิ่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเคล่ือนไหวของ
กิจกรรม (Movement) ท่ัวท้ังพื้นท่ี ซึ่งแนวคิดในการพัฒนาเชิงพื้นท่ีดังกล่าวนั้นจะเลือกใช้พื้นท่ีว่าง
เพื่อการพัฒนาเป็นส่วนใหญ่ โดยจะยังให้ความส าคัญของพื้นท่ีต้ังฮวงซุ้ยเดิมด้วยการดูแลปรับปรุง  
ภูมิทัศน์ของฮวงซุ้ยให้โล่งและดูสวยงาม เพื่อให้พื้นท่ีส่วนกิจกรรมและพื้นท่ีส่วนพิธีกรรมสามารถ 
อยู่ร่วมกันได้ 
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แผนที่ 6.3 แสดงแนวทางในการจดัการพืน้ทีสุ่สานแต้จิว๋ 

สญัลกัษณ ์

 

 

 

 

กลุ่มผู้สูงอายุ 
- ซุ้มกิจกรรม 

กลุ่มวัยท างาน 
- ฟิตเนส    - สนามกีฬา 

กลุ่มวัยเด็ก 
- สนามเด็กเล่น 

สิ่งอ านวยความสะดวก 
- ศาลา   - ตู้น้ าด่ืม   - ตู้ locker 
 เพ่ิมเส้นทางว่ิงให้เป็น loop ไม่เป็น
ทางตัน  
แยกทางเดินส าหรับคนเดินเท้า
เท่าน้ัน ห้ามรถยนต์เข้ามาจอดข้างใน 

เพ่ิมพ้ืนที่จอดรถบริเวณทางเข้า
ด้านหน้า และขอใช้พ้ืนที่จอดรถบริเวณ
สมาคมฯ 

ภาพท่ี 6.5 แสดงแนวทางในการจัดการพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว. โดย ผู้วิจัย, 2561. 
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จากภาพท่ี 6.6 แสดงให้เห็นถึงข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดโซนการใช้
พื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว โดยจะแบ่งโซนส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ โซนกลุ่มวัยท างาน และโซนกลุ่มวัยเด็ก  
แยกออกจากกันให้ชัดเจนโดยกลุ่มผู้สูงอายุจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นท่ีซึ่งจะต้ังอยู่ใกล้กับ
ประตูทางออกและลานจอด เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางเข้าพื้นท่ีบริเวณซุ้มกิจกรรม 
นอกจากนี้ซุ้มกิจกรรมควรมีการติดป้ายส่ือสารให้ผู้ใช้งานกลุ่มอื่น ๆ ได้รับทราบว่าซุ้มกิจกรรมใด
อนุญาตให้กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มอื่นเข้าใช้พื้นท่ีได้ ส่วนด้านโซนกลุ่มวัยท างานจากต้ังอยู่กระจายท่ัวพื้นท่ี 
ซึ่งพื้นท่ีส าหรับลานกีฬาจะต้ังอยู่ตามขอบริมถนนทางวิ่งเพื่อลดความแออัดและให้เกิดการกระจายตัว
พื้นท่ีต่าง ๆ และโซนกลุ่มวัยเด็กจะต้ังอยู่บริเวณตรงกลางของสุสานแต้จ๋ิวโดยจะแยกออกจากลานกีฬา
อย่างชัดเจน 

 

 
 

ภาพที่ 6.6 แสดงแผนผังการพัฒนาพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวในอนาคต. โดย ผู้วิจัย, 2561. 
 

จากภาพท่ี 6.7 และ 6.8 เสนอให้มีการปรับปรุงโดยย้ายอาคารฟิตเนสท่ีกระจุก
ตัวอยู่ทางด้านหน้ามายังบริเวณท่ี 8 แทน และออกแบบอาคารใหม่ให้มีลักษณะแบบ Semi-outdoor 
และเพิ่มพื้นท่ี outdoor ท่ีต่อเนื่องกับทางวิ่งหลัก เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนท่ีมาวิ่งและคน
ท่ีมาใช้ฟิตเนส โดยจะมีห้องน้ า และส่ิงอ านวยความสะดวกต้ังอยู่ในบริเวณพื้นท่ีดังกล่าวด้วย 
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ภาพที่ 6.7 แนวทางการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณท่ี 8. โดย ผู้วิจัย, 2561. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 6.8 แสดงแนวคิดในการออกแบบ. โดย ผู้วิจัย, 2561. 
 

จากภาพท่ี 6.9 จัดให้มีพื้นท่ีส าหรับจอดรถยนต์เพิ่มขึ้นบริเวณประตูทางเข้าด้าน
ทิศตะวันตกของสุสานแต้จ๋ิว และแยกการใช้พื้นท่ีให้ชัดเจนระหว่างถนนส าหรับคนเดิน-วิ่ง และท่ีจอดรถ 
โดยห้ามน ารถยนต์เข้ามาจอดบริเวณถนนส าหรับเดิน -วิ่ง นอกจากนี้ยังสามารถน ารถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์เข้าไปจอดบริเวณหน้าสมาคมแต้จ๋ิวแห่งประเทศไทยได้  

main direction  

sub direction  

sub direction  
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ภาพที่ 6.9 แสดงพื้นท่ีจอดรถภายในพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว. โดย ผู้วิจัย, 2561. 
 

จากภาพท่ี 6.10 เสนอให้มีการปรับปรุงพื้นท่ีว่างท่ีมีการใช้งานอย่างไม่เต็ม
ศักยภาพ โดยย้ายสนามกีฬาท่ีกระจุกตัวอยู่บริเวณรอบศาลไต้ฮงกงมาไว้บริเวณท่ี 7 และเพิ่มไฟฟ้า
ส่องสว่างบริเวณทางเดินและบริเวณสนามกีฬาให้เพียงพอ นอกจากนี้ควรเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวก 
เช่น ศาลานั่งพัก ตู้ล็อคเกอร์ ห้องน้ าและห้องอาบน้ า เป็นต้น  

 

 
 

ภาพที่ 6.10 แนวทางการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณท่ี 7. โดย ผู้วิจัย, 2561. 
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6.2.5 การจัดท าแผนงานตามความส าคญัของการใหบ้รกิาร (Phasing) 
 
ตารางท่ี 6.1  
แผนปฏิบัติงานการพัฒนาพื้นท่ีสาธารณะสุสานแต้จ๋ิว 
ล าดับ

ที่ 
แผนงานโครงการ 

ระยะ
เรง่ด่วน 

ระยะ
กลาง  

ระยะ
ยาว  

การด าเนินการ 

1 ปรับปรุงพ้ืนที่รกร้างลับตา
คนซึ่งอาจเกิดปัญหาการมั่ว
สุม และเกิดอัตราต่อกลุ่ม
ผู้ใช้งาน (บริเวณที่ 7, 8) 

   เสนอให้มีการปรับปรุงโดยย้ายอาคารฟิตเนส 
ที่กระจุกตัวทางด้านหน้ามาบริเวณที่ว่างด้าน
ทิศตะวันออก เพ่ือให้เกิดกิจกรรมและเกิด
การใช้งาน 

2 ปรับป รุงสิ่ งอ านวยความ
สะดวก เช่นไฟฟ้าส่องสว่าง 
ตู้บริการน้ าด่ืม ห้องน้ า เป็น
ต้น 

   ตรวจเช็คหลอดไฟ เสาไฟ และเพ่ิมไฟฟ้าส่อง
สว่าง ตู้บริการน้ าด่ืม ในจุดต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่
สุสานแต้จิ๋ว รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพห้องน้ า
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้ใช้งาน 

3 ปรับปรุงพ้ืนที่จอดรถ 
(บริเวณที่ 2) 

   จัดให้มีพ้ืนที่จอดรถยนต์เพ่ิมข้ึน และแยก
สัดส่วนให้ชัดเจนระหว่างถนนส าหรับเดิน-ว่ิง 
และพ้ืนที่ส าหรับจอดรถ 

4 ปรับปรุงพ้ืนที่สนามเด็กเล่น 
(บริเวณที่ 3) 

   ปรับปรุงโดยการย้ายสนามเด็กเล่นบริเวณที่ 3 
ไปอยู่โซนส าหรับกลุ่มวัยเด็กตามภาพที่ 6.1 

หมายเหตุ. โดย ผู้วิจัย, 2561. 
 

จากการศึกษาสภาพพื้นท่ีเพื่อเข้าใจถึงการจัดการพื้นท่ี พฤติกรรมการใช้งาน และปัญหา
ในปัจจุบันของสุสานแต้จ๋ิว ซึ่งน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว 
ท้ังนี้แนวทางการจัดการท่ีได้เสนอแนะมาข้างต้นนั้นเป็นเพียงแนวทางการแก้ไขปัญหา และการบริหาร
จัดการพื้นท่ีในเบ้ืองต้นเท่านั้น ซึ่งหากต้องการแก้ไขปัญหาในระยะยาว จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
ของคนในชุมชนและผู้ท่ีเข้ามาใช้พื้นท่ี รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐ เพื่อมามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและ
ร่วมกันพัฒนาพื้นท่ี สาธารณะหรือพื้นท่ีลานกีฬา ซึ่งการท าให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาจะท าให้เขาเกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของพื้นท่ีและคนในชุมชนจะช่วยกันดูแล เพื่อให้พื้นท่ี
มีศักยภาพในการรองรับการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวประกอบกับการศึกษากรณีศึกษาสุสานใน
ต่างประเทศ พบว่าสุสานแต้จ๋ิวมีลักษณะโดยรวมท่ีคล้ายคลึงกับสุสานยูจีน ท่ีต้ังอยู่ในรัฐโอเรกอน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ สุสานแต้จ๋ิวเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีของเอกชน มีการบริหาร
จัดการโดยภาคเอกชนและประชาชน ซึ่งไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง และมีวัตถุประสงค์ใน
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การพัฒนาท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อลดความน่ากลัวของพื้นท่ีลง และพัฒนา
พื้นท่ีให้มีการใช้งานเพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ ข้อท่ีแตกต่างคือ สุสานยูจีนจะมีองค์กรอิสระท่ีไม่แสวงหา
ผลก าไรเป็นผู้ด าเนินการบริหารจัดการร่วมด้วย ซึ่งองค์กรนี้เป็นองค์กรท่ีช่วยลดความรับผิดชอบส่วน
บุคคลส าหรับการท่ีตัดสินใจในเรื่องการจัดการและการใช้งานของสุสาน ช่วยให้สามารถระดมทุนได้
โดยไม่ต้องเสียภาษี นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นท่ีสุสานสามารถน ามาพัฒนาเป็นพื้นท่ีสาธารณะได้ และ
เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาพื้นท่ีรกร้างให้มีการใช้งานท่ีเป็นประโยชน์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม
พื้นท่ีสุสานแห่งนี้ถือเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีบริหารโดยภาคเอกชนแห่งหนึ่งท่ีประสบความส าเร็จในการ
ให้บริการ เนื่องจากมีกลุ่มผู้ใช้งานเข้ามาใช้บริการพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก และเป็นสถานท่ีแห่งหนึ่งท่ี
ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน เพราะกลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเขตสาทร
และเดินทางมาใช้พื้นท่ีเป็นประจ า นอกจากนี้พื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวยังมีความส าคัญต่อโรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม เนื่องในช่วงเข้าค่ายทางโรงเรียนมักจะขอใช้พื้นท่ีภายในบริเวณสุสานแต้จ๋ิวเพื่อเป็น
สถานท่ีต้ังฐานกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนท่ีมาเข้าค่ายได้ท ากิจกรรมตามท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ และ
นโยบายการบริหารจัดการพื้นท่ี กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีท้ังกิจกรรมนันทนาการการพักผ่อน
หย่อนใจ และกลุ่มผู้ใช้งาน ล้วนเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้สุสานแห่งนี้กลายเป็นพื้นท่ีท่ีดูมีชีวิตและไม่เงียบ
เหงา เนื่องจากมีผู้คนเข้ามาใช้งานในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องตลอดท้ังวันท่ีเปิดให้บริการ และภาพพื้นท่ี
ภายในร่มรื่น ซึ่งจะเห็นได้ว่าพื้นท่ีสาธารณะสุสานแต้จ๋ิวเป็นพื้นท่ีสาธารณะแห่งหนึ่งท่ีเอื้อประโยชน์
มากมายแก่พื้นท่ีโดยรอบและกลุ่มผู้มาใช้งานได้เข้ามาใช้พื้นท่ี  

จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลในด้านต่างของสุสานแต้จ๋ิวท าให้ได้ทราบถึง ประวัติความ
เป็นของพื้นท่ี และทราบถึงแนวคิดของพัฒนาการของพื้นท่ีสุสานแห่งนี้ให้กลายเป็นพื้นท่ีสาธารณะ
หรือลานกีฬา สุสานแต้จ๋ิวเป็นการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นจากความต้องการพื้นท่ีส าหรับวิ่งของก าลังกายของ
สมาชิกในชมรมนักวิ่งแต้จ๋ิวสาทร ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือพัฒนาท่ีละอย่างจน
กลายเป็นพื้นท่ีออกก าลังกายท่ีมีความคล้ายคลึงกับสวนสาธารณะแห่งอื่น ๆ ในกรุงเทพมหานครซึ่ง
การศึกษาในครั้งนี้จะท าการศึกษาในเรื่องของการบริหารจัดการท าให้ทราบว่าพื้นท่ีแห่งนี้มี
กระบวนการบริหารจัดการท่ีต่างจากพื้นท่ีอื่น ๆ ซึ่งผู้ดูแลสุสานแต้จ๋ิวเป็นกลุ่มคนท่ีสมัครใจเพื่อเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นท่ีโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด ส่วนสภาพพื้นท่ีภายในมีการ
จัดเตรียมพื้นท่ีเพื่อท ากิจกรรมอย่างหลากหลาย บรรยากาศภายในต่างจากสุสานแห่งอื่น เนื่องจาก
สุสานแห่งนี้มีกิจกรรมและการใช้งานตลอดท้ังวัน  ดังนั้นพื้นท่ีสาธารณะแห่งนี้จึงมีลักษณะทาง
กายภาพและการให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างจากท่ีอื่น และสังคมคือกลุ่มผู้เข้ามาใช้งานพบว่ามีส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มวัยท างาน และอาศัยอยู่ในเขตสาทร  ซึ่งการท าวิจัยในครั้งนี้สามารถน าผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้
เป็นแนวทางในการแก้ไขสภาพปัญหาและข้อจ ากัดของพื้นท่ี โดยสามารถน าวิธีการแก้ไขปัญหาและ
การออกแบบไปใช้พัฒนาพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวได้ตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของผู้ดูแล 
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นอกจากนี้วิจัยฉบับนี้ยังสามารถใช้เป็นกรณีศึกษาหรือพื้นท่ีตัวอย่าง ซึ่งจะน าไปใช้เป็นแบบในการ
พัฒนาพื้นท่ีท่ีมีลักษณะทางกายภาพท่ีคล้ายกัน เนื่องจากปัจจุบันพื้นท่ีในเขตเมืองมีพื้นส าหรับท า
กิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจน้อยลง แต่มีการสร้างอาคารขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเพื่อ
รองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของเมือง ดังนั้นพื้นท่ีรกร้างท่ีไม่มีการใช้งานและอยู่ในกรรมสิทธิ์การดูแลของ
ภาครัฐหรือเอกชนก็สามารถน าพื้นท่ีบริเวณนั้น  มาสร้างเป็นสถานท่ีออกก าลังกายและการพักผ่อน
หย่อนใจของเมืองได้ ท้ังยังเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
6.3 ข้อเสนอแนะในการศกึษาครัง้ตอ่ไป 
 

ในการศึกษาสภาพพื้นท่ีท่ัวไปของสุสานแต้จ๋ิว สภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่ม
ผู้ใช้งานพบว่าพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวมีสภาพปัญหาท้ัง ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และการให้บริการ
ส่ิงอ านวยความสะดวก นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณท่ีน ามาใช้ในการบริหารจัดการพื้นท่ี
ด้วย ซึ่งการศึกษาในครั้งต่อไปยังสามารถน าข้อมูลการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ในการศึกษาข้อมูลเชิงลึก
เชิงนโยบายกล่าวคือพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวเป็นพื้นท่ีสาธารณะของเอกชน โดยได้รับการดูแลและพัฒนาจาก
ภาคเอกชน หากต้องการลดข้อจ ากัดด้านงบประมาณท่ีน ามาใช้ในการบริหารจัดการ โดยการน า
ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา จะสามารถด าเนินการได้ด้วยวิธีใดหรือเข้ามาบริหารจัดการใน
รูปแบบใด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และเป็นการส่งเสริมให้พื้นท่ีมี
ศักยภาพในการให้บริการเพิ่มมากข้ึน 

นอกจากนี้ควรมีการศึกษาถึงบทบาทในการให้บริการและศักยภาพของพื้นท่ี เพื่อให้
ทราบว่าพื้นท่ีสาธารณะสุสานแต้จ๋ิวมีบทบาทในการให้บริการในระดับใด เช่น สวนระดับชุม ระดับย่าน 
ระดับเมือง และมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด หากจะได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นท่ีท่ีรองรับการ
ให้บริการท่ีอยู่ในระดับสูงขึ้น อันจะน าไปสู่การวิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อท าบทสรุปว่า
สุสานแต้จ๋ิวจะมีศักยภาพในการให้บริการแก่กลุ่มผู้ใช้งานได้มาเพียงใด 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
เรือ่งการจัดการพืน้ทีส่าธารณะในเขตเมอืง: กรณศีกึษาสสุานแตจ้ิว๋ กรงุเทพมหานคร 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาถึง รูปแบบของกิจกรรม พฤติกรรมการใช้งาน ทัศนคติของ
ผู้ใช้งานพื้นที่สาธารณะแห่งนี้ แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยการตอบแบบสอบถามชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการศึกษาวิจัยข้างต้นเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัย
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านเพื่อตอบแบบสอบถามท่ีตรงตามความเป็นจริง ท้ังนี้ค าตอบของท่านจะ
ใช้ในงานวิจัยเท่านั้น และขอรับรองว่าการให้ข้อมูลของท่านจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่ าน 
แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับข้อมูลผู้ให้ข้อมูล ส่วนท่ี 2 
ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลการใช้สุสานแต้จ๋ิว ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 

                                        (นางสาวกนกวรรณ  จันทร์พรหม) 
นักศึกษาปริญญาโทช้ันปีท่ี 2 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง  

                                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

1. เพศ 
(  ) ชาย (  ) หญิง 

2. อายุ 
(  ) น้อยกว่า 20 ปี  (  ) 20 - 29 ปี  (  ) 30 - 39 ปี  (  ) 40 - 49 ปี  
(  ) 50 – 59 ปี (  ) 60 ปีข้ึนไป 

3. เขตท่ีพักอาศัย 
(  ) สาทร ชุมชน..............……….……………………... (  ) บางรัก ชุมชน..............………………………...……. 
(  ) ยานนาวา ชุมชน..............……………..…….…… (  ) บางคอแหลม ชุมชน..............…………….……… 
(  ) อื่น ๆ ...............…………….………………………….… 

4. อาชีพ 
(  ) รับจ้างท่ัวไป  (  ) นักเรียน/นกัศึกษา  (  ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
(  ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (  ) บริษัทเอกชน  (  ) ปลดเกษียณ/บ านาญ 
(  ) อื่น ๆ .............................................................................……………… 

 
 
 
 

ชุดที_่_____ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้วิจัย 
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5. ระดับรายได้ของท่าน 
(  ) ต่ ากว่า 10,000 บาท/เดือน (  ) 10,001 - 20,000 บาท/เดือน  
(  ) 20,001 - 30,000 บาท/เดือน (  ) 30,001 - 40,000 บาท/เดือน  
(  ) 40,001 บาท/เดือน ขึ้นไป 

 

1. ท่านมาใช้พื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวมากน้อยแค่ไหน 
(  ) ทุกวัน (  ) สัปดาห์ละ 1 - 2 ครั้ง  (  ) สัปดาห์ละ 3 - 4 ครั้ง  
(  ) เดือนละ 1 - 2 ครั้ง  (  ) อื่น ๆ …………….................................…................ 

2. ท่านเดินทางมาสุสานแต้จ๋ิวโดยวิธีใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(  ) เดิน  (  ) รถจักรยาน (  ) รถมอเตอร์ไซค์  
(  ) รถยนต์ส่วนตัว (  ) ขนส่งสาธารณะ (  ) รถรับจ้าง 

3. ท่านมาใช้งานพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวกับใคร 
(  ) คนเดียว (  ) เพื่อน (  ) คนในครอบครัว 

4. ส่วนใหญ่ท่านมาใช้พื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวในเวลาใด 
(  ) 04.00-09.30 น. ช่วงเช้า (  ) 09.31-16.00 น. ช่วงระหว่างวัน  
(  ) 16.01–20.00 น. ช่วงเย็น 

5. โดยปกติท่านใช้เวลาอยู่ในพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิวประมาณเท่าใด 
(  ) ต่ ากว่า 30 นาที  (  ) ต้ังแต่ 30 นาทีถึง 1 ช่ัวโมง  
(  ) ต้ังแต่ 1 ช่ัวโมงถึง 2 ช่ัวโมง (  ) 2 ช่ัวโมงขึ้นไป 

6. กิจกรรมใดท่ีท่านเลือกท าในพื้นท่ีสุสานแต้จ๋ิว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(  ) นั่งพักผ่อน (  ) ชมวิวทิวทัศน์ (  ) พบปะพุดคุย  
(  ) รับประทานอาหาร (  ) เดินเล่น (  ) เดินออกก าลังกาย 
(  ) วิ่งออกก าลังกาย (  ) อ่านหนังสือ (  ) ท างาน  
(  ) เรียนเทควันโด (  ) เต้นแอโรบิค (  ) ร าไทเก๊ก 
(  ) กายบริหาร (  ) เล่นกีฬาเป็นกลุ่ม เช่น บาสเกตบอล ตะกร้อ แบดมินตัน 
(  ) เล่นฟิตเนส (  ) ร่วมท ากิจกรรมตามชมรมต่าง ๆ ภายในสุสานแต้จ๋ิว 
(  ) อื่น ๆ………………………………………………..…… 

7. กิจกรรมนอกเหนือจากข้อ 6. ท่ีท่านอยากให้มี 
(  ) ไม่มี  (  ) มี คือ…………………………………………………………..…………………………………………………...... 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้พื้นที่สุสานแต้จ๋ิว 
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8. เหตุผลใดท่ีท่านเลือกใช้พื้นท่ีแห่งนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(  ) เดินทางสะดวก (  ) ใกล้บ้าน (  ) ใกล้ท่ีท างาน 
(  ) ใกล้สถาบันการศึกษา (  ) บรรยากาศภายในสวนดี (  ) มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
(  ) มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบถ้วน    (  ) อื่น ๆ ..............………….…………………………………………….. 

 

3.1 ทัศนคตขิองผูใ้ช้บรกิารสุสานแตจ้ิว๋ 

ประเดน็ จ านวน คุณภาพ ขอ้เสนอแนะ 
เพียงพอ ไมเ่พยีงพอ ดี ปรับปรุง 

ห้องน้ า      
ตู้บริการน้ าด่ืม      

จุดทิ้งขยะ      

สถานที่จอดรถ      
จุดน่ังพัก โต๊ะ เก้าอ้ี ม้าน่ัง      

ศาลาน่ังพักผ่อน      

ไฟฟ้าส่องสว่าง      
ลานกีฬาหรือสถานที่ออกก าลังกาย      

เคร่ืองออกก าลังกาย      

ช่องทางส าหรับเดินและว่ิง      
จุดจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม      

สนามหญ้า      

สนามเด็กเล่น      
ต้นไม้ที่ให้ความร่มเงา      

ข้อมูลและแผ่นป้ายต่าง ๆ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
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3.2 ท่านมักจะมาใช้งานสุสานแต้จ๋ิวบริเวณใดมากท่ีสด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
หมายเลข…………………………………………………………..………………………………………………………………… 
3.3 ท่านคิดว่าบริเวณใดควรมีการแก้ไขปรับปรุงมากท่ีสุด หมายเลข 1-8 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
หมายเลข………………………………..…………………..เพราะเหตุใด………………………………............................ 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.4 ท่านคิดว่าสุสานแต้จ๋ิวจ าเป็นต้องมี มาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้นหรือไม่ หากจ าเป็นควร
เพิ่มด้านใดบ้าง 

(  ) ไม่จ าเป็นต้องเพิ่มเนื่องจากมีเพียงพอแล้ว (  ) ควรเพิ่ม เวรยามรักษาความปลอดภัย 
(  ) ควรเพิ่ม กล้องวงจรปิดและไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณภายในสวน  
(  ) มาตรการอื่น ๆ …………............................................................ 

3.5 ท่านคิดว่าควรให้หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบดูแลพื้นท่ีสาธารณะสุสานแต้จ๋ิวแห่งนี้ 
(  ) ประชาชนในพื้นท่ี  (  ) หน่วยงานภาครัฐ  (  ) หน่วยงานภาคเอกชน 

3.6 ท่านอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุสานแต้จ๋ิวอย่างไรบ้าง 
(  ) ร่วมเป็นอาสาสมัครในการดูแลพื้นท่ี  (  ) ร่วมบริจาคเงินเพื่อสบทบทุนในการพัฒนา  
(  ) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในสวน    (  ) อื่นๆ ……………………………………………....... 

3.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

แผนที่สุสานแต้จ๋ิว 

วัด
ปร

ก 
ซอ

ยว
ัดป

รก
 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 
7 8

8 

สัญลักษณ์ในแผนที่ 

บริเวณที่ 1   

บริเวณที่ 2  

บริเวณที่ 3  

บริเวณที่ 4  

บริเวณที่ 5  

บริเวณที่ 6  

บริเวณที่ 7  

บริเวณที่ 8 

ประตูทางเข้า – ออก 
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ประวตัิผูเ้ขยีน 
 

ช่ือ  นางสาวกนกวรรณ จันทร์พรหม 
วันเดือนปีเกิด 29 มีนาคม พ.ศ. 2536 
ต าแหน่ง พนักงานวางผังเมือง ส านักผังเมืองรวม 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2557: ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาลัย

การ 
ปกครองท้องถิ่น สาขาการจัดการงานช่างและผังเมือง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 พ.ศ. 2559: ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต  
หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2557: ท างานในต าแหน่งวิศวกรประจ าออฟฟิต  
บริษัท ทริปเปิลที เอ็นจีเนียริ่ง จ ากัด  

 พ.ศ. 2558: ท างานในต าแหน่งเจ้าหน้าวิเคราะห์ผังเมือง  
กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 พ.ศ. 2559: พนักงานวางผังเมือง ส านักผังเมืองรวม 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง จนถึงปัจจุบัน 
 

 

 


