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บทคัดย่อ
	 บทความนีก้ล่าวถงึการวเิคราะห์พืน้ทีใ่นโครงการออกแบบและวางผงับรเิวณเพือ่ปรบัปรงุพืน้ที่	“สวนร่มเกล้า

กลัปพฤกษ์”	ภายในมหาวทิยาลยัขอนแก่น	สวนสาธารณะแห่งนีม้บีทบาทส�าคญัต่อวถิชีวีติของนกัศกึษาและบคุลากร	

ทั้งด้านกิจกรรมนันทนาการ	 การออกก�าลังกาย	 รวมถึง	 ด้านกิจกรรมพิธีการต่างๆ	 สภาพแวดล้อมโดยรอบมีความ

สวยงามและมีระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะตัว	แต่ในปัจจุบันมีสภาพกายภาพที่ทรุดโทรม	ไม่มีแผนและผังรวมในการ

พัฒนาพื้นที่	ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีโครงการให้ด�าเนินการออกแบบและวางผังบริเวณเพื่อปรับปรุงพื้นที่สวนร่มเกล้า

กัลปพฤกษ์เพื่อให้ตอบสนองนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

การออกแบบและวางผงัม	ี3	กระบวนการหลกั	คอื	1.)	การเกบ็ข้อมลูพืน้ทีแ่ละน�าข้อมลูทีไ่ด้จดัท�าเป็นแผนผงั

ข้อมูล	2.)	การใช้กระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาสและภาวะคุกคาม	(SWOT	Analysis)	และการซ้อนทับ

ชัน้แผนผงัข้อมลูเพือ่วเิคราะห์	ปรบัเปลีย่นและพฒันาตามศกัยภาพของพืน้ที	่3.)	การจดัท�ารายละเอยีดการพฒันาและ

ท�าผงับรเิวณการใช้ประโยชน์พืน้ทีร่วมของสวนร่มเกล้ากลัปพฤกษ์	การออกแบบและวางผงัมกีารก�าหนดโซนและพืน้ที่

กิจกรรมตามบริบทเดิมและขยายการเชื่อมโยงสู ่พื้นที่เกี่ยวเนื่องรอบสวน	 มีการจัดระบบเส้นทางวิ่งออกก�าลัง		

ทางเดนิเท้าและทางจกัรยานให้มคีวามสมัพนัธ์และเชือ่มพืน้ทีก่จิกรรมโดยไม่รบกวนกนั	มกีารควบคมุการเข้าออกเพือ่

ความปลอดภัย	 มีการเพิ่มสิ่งสนับสนุนอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 ภายในสวนเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัย	

	รวมถึงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะระบบการระบายน�้า	หัวใจส�าคัญของการออกแบบและวางผังคือ	เคารพใน

บรบิทเดมิของพืน้ทีเ่พือ่ส่งเสรมิให้สวนร่มเกล้ากลัปพฤกษ์เป็นสวนสาธารณะทีม่กีารพฒันาอย่างยัง่ยนืโดยเฉพาะด้าน

การให้ความส�าคัญต่อระบบนิเวศของพื้นที่

ABSTRACT
This	article	discusses	the	analysis	of	site	planning	and	design	of	Romklao-kallapruek	Park	

which	is	located	in	Khon	Kaen	University.	This	park	has	played	an	important	role	in	the	daily	life	

activity	of	students	and	university	staffs,	including	recreational,	outdoor	exercise	and	special	events.	
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The	park	has	a	peacefully	comfortable	environment	with	a	unique	ecosystem.	Unfortunately,	the	

park	physical	conditions	have	currently	deteriorating.	There	was	no	development	plan	and	site	plan	

for	operating	as	a	development	guideline	of	the	area.	Therefore	the	university	policy	has	concerned	

for	the	implementation	and	improvement	plan	for	the	Romklao-kallapruek	Park	by	providing	the	

project	of	site	plan	and	landscape	design	for	the	park.

The	design	and	site	plan	incorporated	with	three	main	processes:	1.)	Site	survey	and	data	

collection	prepared	in	the	form	of	data	mapping.	2.)	Using	the	SWOT	analysis	and	an	overlay	of	

data	mapping	process	for	analyzing,	modifying	and	developing	the	area	according	to	its	potential.	

3)	The	preparation	of	a	detailed	development	plan	and	land	use	of	the	project	area.	The	landscape	

design	and	site	plan	concern	zoning	and	related	activities	 in	corresponding	to	the	park	existing	

contexts	such	as	jogging	path,	pedestrian	way	and	bicycle	path,	the	linkage	and	relationship	between	

zoning	activities	and	existing	paths	without	interference,	the	access	control	for	security,	the	comfort	

and	safety	facilities,	the	concern	of	drainage	system	in	the	park.	The	important	key	issue	for	the	

design	 and	 site	 planning	 of	 the	 park	 is	 to	 respect	 site	 existing	 context	 and	 to	 encourage		

a	sustainable	development	especially	the	ecosystem	of	the	area.

ค�าส�าคัญ: การออกแบบและวางผัง	สวนสาธารณะ	พื้นที่ว่างสาธารณะ	ระบบนิเวศ	กิจกรรมนันทนาการ
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บทน�า
ค�าว่า	“สวน”	ในพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน	(ราชบัณฑิตยสถาน,	2525)	หมายถึง	บริเวณที่ปลูกต้นไม้

ไว้จ�านวนมากซึ่งกั้นเป็นขอบเขตไว	้ เป็นค�ากล่าวทั่วๆ	 ไป	 ถ้าต้องการกล่าวเป็นสวนชนิดใดก็ให้มีค�าอื่นประกอบหลัง

บอกให้ทราบโดยเฉพาะ	 เช่น	สวนครัว	สวนดอกไม้	สวนสาธารณะ	 โดยปริยายจึงท�าให้หมายถึงเพื่อประชาชนทั่วไป		

เมื่อรวมค�าว่าสวนสาธารณะเข้าด้วยกันแล้วท�าให้มีความหมายรวมว่า	สวนเพื่อประชาชนทั่วไป

“สวนสาธารณะ”	(Park	หรอื	Public	park)	ได้มผีูใ้ห้ความหมายและค�าจ�ากดัความไว้อยูไ่ม่น้อย	ซึง่โดยรวม

แล้วสามารถสรปุได้ว่า	สวนสาธารณะ	หมายถงึ	สถานทีท่ีม่กีารออกแบบจดับรเิวณเข้าด้วยกนัระหว่างธรรมชาตแิวดล้อม

และสิ่งปลูกสร้างไว้อย่างสวยงามและมีความปลอดภัย	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบริการประชาชนให้ได้ใช้เป็น	

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	 อีกทั้งสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อกิจกรรมนันทนาการและออกก�าลังกายตามระยะเวลา

ก�าหนดที่สถานที่นั้นๆ	เปิดให้ใช้บริการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการออกแบบและวางผังเพื่อปรับปรุงสวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์โครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่สวนร่มเกล้า

กัลปพฤกษ์	ภายในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น	พื้นที่รวมทั้งหมด	186,366	ตารางเมตรโดยสามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น	

2	 ส่วน	 คือ	 พื้นที่ส่วนที่เป็นพื้นดิน	 มีขนาดพื้นที่	 143,158	 ตารางเมตรพื้นที่ส่วนที่เป็นสระเก็บน�้า	 มีขนาดพื้นที	่

รวม	43,208	ตารางเมตรโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้	คือ	1.	เพื่อศึกษาและก�าหนดแนวทางการปรับปรุงและ
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พัฒนาพื้นที่สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 2.	 เพื่อจัดท�าผังปรับปรุงพื้นที่สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ	 3.	 เพื่อรวบรวมข้อมูลภายในสวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ส�าหรับ	

การพัฒนาในอนาคต

ประเภทสวนสาธารณะ
1.	 การพิจารณาเพื่อคัดแบ่งและจัดล�าดับชั้นของสวนสาธารณะจะช่วยให้ทราบถึงหน้าที่และระดับของ	

การให้บรกิารของสวนสาธารณะแก่ประชาชนหรอืชมุชน	ส�าหรบัมาตรฐานด้านสวนสาธารณะของต่างประเทศได้แบ่ง

ประเภทสวนสาธารณะไว้ดังนี้	 (รายงานการศึกษาสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร,	 2552.)	 สวนหย่อมขนาดเล็ก		

(Pocket	park,	Mini	park,	Tot	lots) พื้นที่ไม่เกิน	2	ไร่	รัศมีการให้บริการประมาณ	1	กิโลเมตร

2.	 สวนสาธารณะละแวกบ้าน	 (Neighborhood	 park)	 พื้นที่	 7.5-25	 ไร่	 รัศมีการให้บริการจะอยู่ที่		

400-800	เมตรที่ไม่มีถนนหลักและลักษณะกายภาพอื่นกีดขวาง

3.	 สวนสาธารณะระดับชุมชน	 (Community	 park)	 พื้นที่ไม่ต�า่กว่า	 37.5-50	 ไร่	 รัศมีบริการประมาณ	

0.8-2.4	กิโลเมตร

4.	 สวนสาธารณะระดับย่าน	(District	park)	พื้นที่	125-250	ไร่	รัศมีบริการประมาณ	3.2-6.4	กิโลเมตร

5.	 สวนสาธารณะระดับเมือง	(City	park)	พื้นที่	125-250	ไร่	รัศมีการให้บริการที่ครอบคลุมระดับเมือง

6.	 สวนสาธารณะระดับภาค	(Regional	park)	พื้นที่ไม่ต�่ากว่า	250	ไร่	ให้บริการระดับภูมิภาค

สวนสาธารณะแต่ละประเภทจะถูกก�าหนดหน้าที่และการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาด

รปูแบบการพฒันา	สิง่อ�านวยความสะดวก	ทีต่ัง้	และขอบเขตการให้บรกิาร	รวมถงึมาตรฐานด้านต่างๆ	เช่น	การรกัษา

ความปลอดภัยและสิ่งอ�านวยความสะดวก	(American	Planning	Association,	2006.)	อีกทั้งส่วนรายละเอียดเพิ่ม

เตมิในการแยกคณุลกัษณะของสวนสาธารณะแต่ละระดบัอกีด้วย	เช่น	ความหนาแน่นของประชากร	(Criteria,	1982.)	

รูปแบบกิจกรรม	 ประเภทผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน	 (Clair,	 1973)	 จากเกณฑ์ข้างต้น	 “สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์”	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มีเนื้อที่รวมโดยประมาณ	120	ไร่	(186,366	ตารางเมตร)	ตามเกณฑ์การพิจารณาเพื่อคัดแบ่ง

และจัดล�าดับชั้นของสวนสาธารณะดังที่กล่าวมาข้างต้นจัดได้ว่าเป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน	

เควิน	 ลินช์	 (Kevin	 Lynch)	ได้กล่าวถึงแนวทางหรือหลักเกณฑ์ของความเป็นเมืองที่ดีต่อการรับรู ้		

โดย	Lynch	(1975.)	กล่าวว่า	เมืองควรมีคุณภาพที่ดีดังในลักษณะต่อไปนี้

1. ความสบายทั้งกายและสายตา (Comfort) หมายถึงความงาม	เป็นระเบียบเรียบร้อย	สะดวกสบาย

น่าใช้งาน	สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างดีและปลอดภัย

2. ความหลากหลาย (Variety)	ทั้งในด้านรูปลักษณ์และกิจกรรม	มีทางเลือกในการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่

หลากหลายส�าหรบัผูใ้ช้บรกิารทีต้่องการท�ากจิกรรมทีแ่ตกต่างกนัแต่ต้องชดัเจนมคีวามเชือ่มโยงกนั	ไม่เกดิการซ้อนทบั

กันของกิจกรรมมากเกินไป

3. ความเป็นสถานที-่ความมเีอกลกัษณ์ (Sense of place, Identity)	สร้างพืน้ทีท่ีม่เีอกลกัษณ์กายภาพ

และกิจกรรม	 ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์และการออกแบบโดยค�านึงถึงบริบท	 เพื่อตอบสนองพฤติกรรมและ	

ความต้องการในพื้นที่

4. ความชัดเจนของโครงสร้างจินตภาพ	 (Legibility	 of	 image	 structure)	 มีโครงสร้างที่มีระเบียบ		

โดยสภาพแวดล้อมกายภาพที่ง่ายต่อการรับรู้	ท�าให้ผู้ใช้งานเข้าใจผังพื้นที่ได้โดยง่ายและรู้สึกปลอดภัยในการใช้งาน
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การสร้างสถานที่ตามแนวทางของ	Place	 making.	 (PPS-Project	 for	 Public	 Space	 อ้างถึงใน		

ฐาปนา,	2555)	ประกอบด้วย	4	เกณฑ์ได้แก่	

1. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อ (Access & Linkage)	ค�านึงถึงการเข้าถึงด้วยเส้นทาง	ความปลอดภัย

และความสามารถในการมองเห็นในแนวต่างๆ	การใช้แนวเส้นในการเชื่อมต่อ

2. ภาพลักษณ์สถานที่และความสะดวกสบาย (Comfort & Image)	 ค�านึงถึงภาพลักษณ์ด้านความ

สะอาด	ความปลอดภยั	ความสะดวกในการใช้พืน้ที	่โดยทีเ่ดก็สตรแีละคนชราสามารถใช้เป็นสถานทีส่�าหรบันนัทนาการ

ได้

3. ผูใ้ช้และกจิกรรม (Users & Activities)	ค�านงึถงึผูใ้ช้งานพืน้ทีใ่นทกุระดบัวยั	เน้นความส�าคญักบัเดก็	

ผู้พิการ	และคนชรา	โดยสามารถใช้ประโยชน์แบบกลุ่มมากกว่าใช้ประโยชน์เป็นรายปัจเจก	มีกิจกรรมในการดึงดูดให้

ผู้คนใช้และหวนกลับมาใช้สถานที่อีกครั้ง

4. การใช้สถานทีเ่พือ่สร้างความสมัพนัธ์ของผูค้น (Sociability)	ค�านงึถงึการใช้สถานทีเ่พือ่สร้างโอกาส

ในการรู้จักมักคุ้น	ก่อให้เกิดความส�านึกรักในธรรมชาติและสร้างความผูกพันระหว่างประชาชนกับสถานที่	 เป็นแหล่ง

แลกเปลี่ยนประสบการณ์	และองค์ความรู้ของประชาชนในทุกระดับอาชีพ

	 จากหลักการที่กล่าวมาเบื้องต้นสามารถสรุปใจความได้ว่า	 การออกแบบพื้นที่สาธารณะนั้นมีองค์ประกอบ

หลัก	คือ	คน	สถานที่	กิจกรรมและธรรมชาติ	โดยมีสิ่งที่ต้องปัจจัยแวดล้อม	เช่น	ช่วงเวลา	ระยะ	ขนาดพื้นที่	เพศและ

วัยผู้ใช้งาน	 เป็นต้น	 ซึ่งเมื่อน�าองค์ประกอบต่างๆ	 มารวมเข้าด้วยกันจะได้รูปแบบการออกแบบสร้างเอกลักษณ์		

ความสะดวกสบายและเกิดการปฏิสัมพันธ์ในแต่ละสถานที่ได้ตามวัตถุประสงค์ของพื้นที่สาธารณะนั้นๆ

สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์
สวนร่มเกล้ากลัปพฤกษ์	เป็นสวนสาธารณะภายในมหาวทิยาลยัขอนแก่น	สามารถให้บรกิารแก่นกัศกึษาและ

บคุลากรภายในมหาวทิยาลยัขอนแก่นรวมถงึบคุคลภายนอกโดยรอบมหาวทิยาลยัได้อย่างเพยีงพอ	ในการใช้ประโยชน์

พื้นที่ของสวนสามารถแบ่งพื้นที่ในบริเวณสวนออกเป็น	 2	 ส่วนหลักๆ	 ได้แก่	 ส่วนพื้นที่ป่าไม้ดั้งเดิมและส่วนพื้นที่ที่มี

การปรับปรุงให้เป็นส่วนรองรับกิจกรรมเพื่อการนันทนาการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 1	ต�าแหน่งที่ตั้งสวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่วนที่	1	เป็นพื้นที่ป่าที่มีทั้งพรรณไม้ประจ�าถิ่นและต้นไม้ที่ถูกน�ามาปลูกไว้	เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ
ให้กบัสตัว์	อาท	ิกระรอก	และนกนานาชนดิ	มคีวามสมบรูณ์ของธรรมชาติ	ต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ประจ�าถิน่	จาก
การส�ารวจพบพรรณไม้และพืชสมุนไพรที่หายาก	 แสดงให้เห็นว่าภายในสวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์เป็นเสมือนสวน
พฤกษศาสตร์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาธรรมชาติและการพักผ่อนหย่อนใจ	 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐาน
อย่างยั่งยืน,	2552.)	ในพื้นที่แห่งนี้มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ	ที่สามารถเดินเท้าเพื่อศึกษาระบบนิเวศ	ชนิดพรรณ
ไม้นานาชนดิและรวมถงึเป็นพืน้ทีด่นูกอกีพืน้ทีห่นึง่ในมหาวทิยาลยัขอนแก่น	พืน้ทีบ่างส่วนยงัเป็นพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมแก่
การจัดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ

ส่วนที่	2	สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์ยังถือได้ว่าเป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้บริการนักศึกษา
และบคุลากรทีอ่าศยัอยูภ่ายในมหาวทิยาลยัอกีทัง้ประชาชนโดยรอบ	โดยเป็นสวนสาธารณะอกีแห่งในมหาวทิยาลยัที่
ผู้ใช้พื้นที่ที่กล่าวมาเลือกที่จะมาใช้บริการในการท�ากิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย	 เพื่อการนันทนาการ	 เพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจกบัรปูแบบกจิกรรมต่างๆ	ไม่ว่าจะมาคนเดยีว	เป็นหมูค่ณะหรอืมาพกัผ่อนแบบครอบครวั	และในส่วนกจิกรรม
ที่มีการเคลื่อนไหวแบบกระฉับกระเฉง	 ซึ่งมีพื้นที่รองรับส�าหรับกิจกรรมออกก�าลังกายหลากรูปแบบหลายประเภทไว้

บริการไม่ว่าจะเป็นการวิ่งออกก�าลังกายซึ่งมีลู่วิ่งรอบสระพลาสติกและมีพื้นที่ออกก�าลังกายโดยใช้อุปกรณ์	เป็นต้น

ภาพที่ 3	พื้นที่ออกก�าลังกายและลู่วิ่งรอบสระ

พลาสติก

ภาพที่ 2	พื้นที่ป่าภายในสวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์

สวนร่มเกล้า

กัลปพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ส�านักงานอธิการบดี



การออกแบบวางผังบริเวณเพื่อปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะ สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์
เขมโชต ภู่ประเสริฐ

วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ประจ�าปี 2558100

แผนภูมิที่ 1	กระบวนการวางผังสวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์

การวิเคราะห์สภาพปัญหาและศักยภาพของพื้นที่
1. การวเิคราะห์สภาพทัว่ไปโดยด�าเนนิการรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานต่างๆ	ทีส่�าคญัของพืน้ทีต่ัง้แต่โครงสร้าง

ขนาดใหญ่ระดบัผงัไปจนถงึรปูแบบโครงสร้างและองค์ประกอบภายในพืน้ทีต่่างๆ	ทีจ่�าเป็นในการวเิคราะห์ทัง้หมด	เช่น	

ลกัษณะภมูปิระเทศทัว่ไป	การเข้าถงึพืน้ที	่มมุมองต่างๆ	ในพืน้ที	่เป็นต้น	และน�าข้อมลูดงักล่าวมาจดัเรยีงให้เป็นระบบ

และท�าการออกแบบจดัท�าผงัพืน้ทีเ่ดมิ	เพือ่ใช้ในการวเิคราะห์ผงัในด้านต่างๆ	เช่น	วเิคราะห์สภาพภมูปิระเทศ	วเิคราะห์

การเข้าถึงและเส้นทางสัญจรวิเคราะห์กิจกรรมในพื้นที่โครงการ	เป็นต้น

2. การวิเคราะห์ปัญหาการวิเคราะห์ปัญหาจะด�าเนินการหลังจากจัดท�าผังพื้นที่เดิม	 เพื่อให้ได้มาซึ่งฐาน

ข้อมูล	 โดยรวมของพื้นที่โครงการรวมไปถึงบริบทที่จะกลายมาเป็นปัจจัยภายนอกที่จะสนับสนุนหรือจะเป็นอุปสรรค

ของโครงการและจ�าแนกผังด้านอื่นๆ	แต่ละประเภทและน�ามาวิเคราะห์	SWOT	คือ	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ

ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพทั้งสภาพภายในพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อที่ในการออกแบบผังบริเวณจะได้

สามารถก�าหนดจุดแข็ง	แก้ไขจุดอ่อน	สร้างโอกาสและจัดการกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในโครงการได้

2.1 จุดแข็ง (Strengths)

-	 พื้นที่ยังมีสภาพป่าที่สมบูรณ์มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ศึกษาธรรมชาต	ิ เดิมยังเป็น

พื้นที่ศึกษาระบบนิเวศวิทยาพืชพรรณพื้นถิ่นและกิจกรรมดูนก
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-	 มีการแบ่งพื้นที่ระหว่างธรรมชาติและส่วนกิจกรรมมนุษย์ชัดเจนโดยพื้นที่ถูกป้องกันไว้ด้วย

ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นร่องระบายน�้าและยังไม่มีโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในพื้นที่นอกจากส่วนที่เป็นลู่วิ่ง

รอบสระพลาสติกและส่วนที่เป็นทางเข้าบางส่วนที่เป็นลักษณะของพื้นดาดแข็ง

-	 มีสภาพภูมิประเทศที่มีความลาดชัน	 (Contour)	ค่อนข้างสูง	ท�าให้เกิดมุมมองแต่ละพื้นที่มี

ความแตกต่างและหลากหลาย	

-	 มีการเข้าถึงที่สะดวก	 จากระบบคมนาคมสัญจรเส้นหลักและรอง	 มีความสัมพันธ์กับพื้นที่	

ซึ่งมีการใช้ประโยชน์เอื้อหนุนกัน	เช่น	สนามกีฬากลาง	พื้นที่กีฬาและอเนกประสงค์	เป็นต้น

2.2 จุดอ่อน (Weakness)

-	 พื้นที่มีขนาดใหญ่อีกทั้งมีถนนล้อมรอบท�าให้เกิดทางเข้า-ออกได้หลายทางยากต่อการดูแล

พื้นที่และควบคุมเรื่องความปลอดภัยในการสัญจรและการเข้าถึง

-	 ขาดระบบการดูแลด้านความปลอดภัยภายในอย่างทั่วถึงอีกทั้งแสงสว่างยังไม่เพียงพอ

-	 ปัญหาขยะที่เปิดจากผู้มาใช้พื้นที่	 และการจัดการระบบจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพ		

(แสดงในภาพที่	6)

-	 ขาดการบ�าบดัและก�าจดัน�า้เสยีทีจ่ะเข้ามาในพืน้ทีโ่ครงการมเีพยีงการระบายน�้าทิง้จากทีอ่ืน่

ลงมาสู่พื้นที่สวนที่มีพื้นที่บางส่วนเป็นแอ่งน�้าขังท�าให้เกิดการเน่าเหม็นของน�้าเสีย

-	 การชะล้างหน้าดนิ	เนือ่งจากสภาพภมูปิระเทศทีม่คีวามลาดชนั	ในพืน้ทีข่าดระบบระบายน�้า

และการป้องกันหน้าดินท�าให้น�้าฝนธรรมชาติชะล้างดินเป็นร่องลึก	เกิดความเสียหายแก่พื้นที่หลายบริเวณ

2.3 โอกาส (Opportunity)

-	 มีนโยบายจากทางมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งกิจกรรม	

เสริมสร้างสุขภาพและนันทนาการแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

-	 มกีจิกรรมทีส่่งเสรมิการใช้งานพืน้ทีอ่ย่างสม�่าเสมอ	เช่น	การออกก�าลงักายทัง้การวิง่และการออก

ก�าลังกายด้วยอุปกรณ์	การจัดแข่งกีฬาจักรยานเสือภูเขา	การจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ	เป็นต้น

2.4 อุปสรรค (Threat)

-	 งบประมาณทีม่จี�ากดัเนือ่งจากต้องอาศยังบประมาณในการดแูลบ�ารงุรกัษาทัว่ทัง้มหาวทิยาลยั

ประกอบกบัขนาดพืน้ทีโ่ครงการทีม่ขีนาดใหญ่ท�าให้การทุม่งบประมาณเพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุในระยะเดยีวท�าได้ยาก

3. การวิเคราะห์พื้นที่ การจัดท�าผังวิเคราะห์เพื่อให้ผู้ออกแบบสามารถวิเคราะห์ศักยภาพและจ�าแนก

ปัญหาของพืน้ทีไ่ด้อย่างมขีัน้ตอน	จ�าแนกพืน้ทีใ่นการวเิคราะห์ออกเป็นส่วนๆ	โดยค�านงึถงึองค์ประกอบพืน้ทีแ่ละปัจจยั

แวดล้อมเมือ่ได้ผงับรเิวณทีว่เิคราะห์และจะน�าไปสูก่ระบวนการสงัเคราะห์	เพือ่วางผงัทางเลอืกต่อไป	โดยจดัท�าผงัการ

วิเคราะห์พื้นที่ออกเป็น	6	ประเด็นหลัก	คือ

1)		 ผังแสดงเส้นชั้นความสูง	(Contour	line	plan)	

2)		 ผังแสดงทิศทางการระบายน�้า	(Drainage	plan)	

3)		 ผังแสดงพืชพรรณ	(Vegetation	plan)	

4)		 ผังแสดงการเข้าถึงและเส้นทางสัญจร	(Transportation	existing	plan)	

5)		 ผังแสดงล�าดับมุมมอง	(Visual	Sequence)	

6)		 ผังแสดงประเภทและต�าแหน่งของกิจกรรม	(Activities	image	plan)	



การออกแบบวางผังบริเวณเพื่อปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะ สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์
เขมโชต ภู่ประเสริฐ

วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ประจ�าปี 2558102

ผังดังกล่าวมาซ้อนชั้นข้อมูลเพื่อสร้างผังแสดงปัญหาในพื้นที่	(Problem	analysis	plan)	โดยสามารถ

สรุปเนื้อหาการวิเคราะห์ผังพื้นที่ได้ดังนี้

3.1 ผังเส้นชั้นความสูง (Contour line plan)

ความลาดชันของพื้นที่สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์มีลักษณะเด่นชัด	 คือ	 มีรูปแบบเป็นแอ่งโดยพื้นที่มีการ

ลาดเทลงมา	3	ทศิทางคอื	ทศิเหนอื	(สนามกฬีากลาง)	ทศิตะวนัออก	(คณะเทคโนโลย)ี	และทศิตะวนัตก	(แปลงเกษตร)	

ซึ่งมีพื้นที่รับน�้าหลัก	2	จุดคือ	แอ่งน�้าท่วมขังภายในป่าและพื้นที่สระพลาสติกก่อนระบายลงด้านทิศใต้ฝั่งสะพานขาว	

ปัญหาคือ	การระบายน�้าผิวดินที่มีลักษณะขาดการควบคุมก�าหนดทิศทางของการไหลของการระบายน�้าผิวดิน	ท�าให้

เกิดการกร่อนของหน้าดินในบางพื้นที่	(Soil	erosion)	จ�าเป็นต้องมีการออกแบบเพื่อป้องกันปัญหานี้ในระยะยาว	

ภาพที่ 4	ผังเส้นชั้นความสูง	(Contour	line	plan)

3.2 ผังทิศทางการระบายน�้า (Drainage plan)

การระบายน�้าในพื้นที่แบ่งออกเป็น	2	รูปแบบ	คือการระบายน�้าผิวดิน	(Sheet	flow)	และการระบาย

น�า้ตามร่องน�า้หรอืท่อน�า้	(Channel	flow)	โดยมทีศิทางการไหลตามความลาดชนัของแนวเส้นชัน้ความสงู	(Contour	

line	plan)	 (แสดงในภาพที่	4)	 โดยมีพื้นที่รับน�้า	 เช่น	ด้านทิศเหนือ	น�้าที่ระบายผ่านท่อลอดจากสนามกีฬากลางมา

ท่วมขังบริเวณป่ากลางพื้นที่ท�าให้เกิดปัญหาเรื่องแมลงและกลิ่นเหม็นการระบายน�้าผิวดิน	(แสดงในภาพที่	5)	ในบาง
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จุดท�าให้เกิดการกร่อนของหน้าดินในบางพื้นที่	 เช่น	 ด้านทิศตะวันตกฝั่งตรงข้ามกับแปลงปลูกพืชคณะเกษตรศาสตร์

จากถนนทั้งสองฝั่งซึ่งสะสมกับน�้าจากทิศเหนือท�าให้เกิดการกัดเซาะเป็นร่องน�้าลึก	ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือน�้าที่

ระบายมาจากถนนเกิดการชะล้างหน้าดินกัดกร่อนจดเกิดร่องลึกเนื่องจากความต่างของระดับพื้นที่มีองศาความ	

ลาดชันค่อนข้างสูงประกอบกับไม่มีพืชพรรณปกคลุมป้องกันการทะลายของหน้าดินฝั่งทางทิศใต้ก็ประสบปัญหา	

เช่นเดียวกันแต่ต่างกันคือความลาดชันน้อยกว่า

ภาพที่ 5	ผังทิศทางการระบายน�้า	(Drainage	plan)

3.3 ผังแสดงพืชพรรณ (Vegetation plan)

พืชพรรณธรรมชาติในสวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์ส่วนมากเป็นพืชพรรณพื้นถิ่นที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

และมบีางส่วนทีเ่กดิจากการปลกูเพือ่ประดบัตกแต่งภมูทิศัน์เดมิ	โดยสามารถแบ่งพชืพรรณตามระดบัความสงูออกเป็น

ระดับได้ดังนี้	 ไม้ขนาดใหญ่พิเศษ	 ไม้ระดับสูง	 ไม้ระดับกลาง	 ไม้พุ่มและพืชคลุมดิน	 (แสดงในภาพที่	 6)	 ซึ่งพืชแต่ละ

ประเภทมผีลต่อการออกแบบและวางผงับรเิวณแทบทัง้สิน้	ทัง้ทีจ่�าเป็นต่อพืน้ทีอ่ย่างมากเพราะเป็นพชืทีม่คีวามส�าคญั

เป็นพืชที่หายากในพื้นที่	โดยควรที่จะต้องมีการอนุรักษ์ไม้ขนาดใหญ่พิเศษ	การดูแลรักษาไม้ระดับสูงเพื่อให้ร่มเงาโดย

ธรรมชาติ	จนถึงพืชคลุมดินที่มีประโยชน์ในการรักษาหน้าดินและมีประโยชน์ต่อการศึกษา	นอกเหนือจากนี้ถึงจะแยก

ออกมาเป็นส่วนของการออกแบบและปลูกไม้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่ตามลักษณะของแต่ละพื้นที่ต่อไป



การออกแบบวางผังบริเวณเพื่อปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะ สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์
เขมโชต ภู่ประเสริฐ

วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ประจ�าปี 2558104

ภาพที่ 6	ผังพืชพรรณในพื้นที่ศึกษา	(Vegetation	plan)	

3.4 ผังแสดงการเข้าถึงและเส้นทางสัญจร (Road and pedestrian conflict plan)
การเข้าถึงโครงการสามารถเข้าถึงได้หลายรูปแบบและหลายทิศทาง	 ทั้งยานพาหนะส่วนตัวขนาดเล็ก	

เช่น	 จักรยาน	 จักรยานยนต์จนถึงยานพาหนะขนาดใหญ่	 เช่น	 รถยนต์	 รถโดยสารขนาดใหญ่	 เป็นต้น	 ตลอดจน	
มเีส้นทางและจดุจอดรถบรกิารสาธารณะ	การมถีนนล้อมรอบพืน้ทีโ่ครงการนัน้ผูอ้อกแบบจะละเลยเสยีมไิด้ในแง่ความ
ปลอดภัยของการสัญจรและการเข้าถึง	 โดยเฉพาะส่วนที่เป็นทางเข้าซึ่งถือว่าเป็นจุดตัดของทางสัญจรระหว่าง	
ยานพาหนะต่างๆ	กับคนเดินเท้า	การก�าหนดต�าแหน่งทางเข้าที่ชัดเจนโดยศึกษาลักษณะของถนนซึ่งมีผลต่อความเร็ว
ของยานพาหนะประกอบกบัพืน้ทีอ่�านวยความสะดวกและการวางรปูแบบของสญัลกัษณ์เตอืนลกัษณะต่างๆ	เพือ่ความ

ปลอดภัยจ�าเป็นต้องชัดเจนและมีความต่อเนื่องด้วย

ภาพที่ 7 ผังแสดงทิศทางการระบายน�้าผิวดินตามความลาดชันพื้นที่และแนวท่อระบายน�้าในพื้นที่ศึกษา
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3.5 ผังแสดงล�าดับมุมมอง (Visual Sequence)

ล�าดับมุมมองต่างๆ	 ในโครงการเป็นส่วนต่อเนื่องจากระบบทางสัญจรโดยรอบ	 (แสดงในภาพที่	 7)	ซึ่ง

เกี่ยวเนื่องถึงทางสัญจรภายในโครงการ	มุมมองผ่านรูปลักษณ์ของที่ว่าง	(Spatial	pattern)	ตั้งแต่ทางเข้าจนถึงส่วน

กิจกรรมภายในสวนการศึกษาข้อมูลเรื่องมุมมองท�าให้ผู้ออกแบบสามารถสร้างสรรค์รูปแบบการจัดภูมิทัศน์และ	

การตกแต่งพื้นที่ได้อย่างมีมิติและมีล�าดับโดยสื่อสารผ่านการออกแบบในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบในส่วนของ	

สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์มีความแตกต่างด้านพื้นที่ค่อนข้างชัดเจนและมีความหลากหลาย	 มีทั้งพื้นที่ที่เป็นพื้นแข็งลาด

ชันพื้นที่ชุ่มน�้า	 ป่าไม้ธรรมชาติ	 ลานดินกว้าง	 เป็นต้น	 ความท้าทายในการออกแบบจึงเป็นการออกแบบเส้นสายของ

เส้นทางสญัจรภายในให้สอดคล้องและสมัพนัธ์กบัพืน้ทีก่จิกรรมต่างๆ	ผ่านมมุมองในลกัษณะภมูปิระเทศดงัทีก่ล่าวมา

ข้างต้น

ภาพที่ 8 ผังล�าดับมุมมอง	(Visual	Sequence)

3.6 ผังแสดงประเภทและต�าแหน่งของกิจกรรม (Activities image plan)

กิจกรรมหลักในสวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์เดิมทีจะเป็นพื้นที่กิจกรรมเพื่อการออกก�าลังกายเสียเป็น	

ส่วนใหญ่	โดยผู้มาใช้บริการส่วนมากมาเพื่อวิ่งออกก�าลังกายประกอบกับกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจบางส่วนในพื้นที่ยัง

ขาดพื้นที่บริการ	เช่น	ห้องน�้า	จุดพักเป็นระยะ	เป็นต้น	(แสดงในภาพที่	9)	อีกทั้งพื้นที่ทางสัญจรภายในบางส่วนและ

พื้นที่กิจกรรมด้านอื่นๆ	 ไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานานและขาดการดูแลรักษาทิ้งร้างจนเหลือเพียงร่องรอยให้เห็น

บางส่วน	การวิเคราะห์รูปแบบพื้นที่กิจกรรมจึงเป็นการศึกษากิจกรรมเดิมในพื้นที่เพื่อการศึกษาแนวทางความเป็นไป

ได้ในการออกแบบผังบริเวณเพื่อให้เกิดกิจกรรมที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้มากที่สุด
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วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ประจ�าปี 2558106

ภาพที่ 9 ผังประเภทและต�าแหน่งของกิจกรรม	(Activities	image	plan)

3.7 ผังสรุปปัญหาในพื้นที่ (Problem analysis plan)

ผังสรุปปัญหาเกิดจากการน�าชั้นข้อมูลผังการวิเคราะห์มาท�าการซ้อนชั้น(Stacked	 layers)	 เพื่อให้

สามารถวเิคราะห์ปัญหาในพืน้ทีไ่ด้	เช่น	ปัญหาเรือ่งการรกร้างของพืน้ทีบ่างบรเิวณทีไ่ม่มกีารใช้งานพืน้ทีเ่ป็นระยะเวลา

นานปัญหาการช�ารดุเสยีหายของพืน้ทีใ่นหลายช่วงเกดิจากขาดการใช้งานอย่างต่อเนือ่งและขาดการซ่อมบ�ารงุ	ปัญหา

เรื่องขยะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาวะและภาพลักษณ์ของสวน	จัดต�าแหน่งและแบ่งความส�าคัญออกเป็น	ปัญหาเร่งด่วน

ทีส่ดุ	ปัญหาเร่งด่วนปานกลางและปัญหาทีด่�าเนนิการปรบัปรงุภายหลงัได้	(แสดงในภาพที	่10)	โดยน�าข้อมลูเหล่านีม้า

จัดเรียงและเข้าสู่กระบวนการออกแบบต่อไป
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ภาพที่ 10	ผังสรุปปัญหาในพื้นที่	(Problem	analysis	plan)

การออกแบบผังบริเวณสวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์
1. การพัฒนาผังและการแบ่งขั้นตอนการพัฒนา
เป็นขั้นตอนหลังจากที่มีการวิเคราะห์ผังข้อมูล	 ศักยภาพ	 อุปสรรคและปัญหาข้างต้นโดยมีวัตถุประสงค	์

เพื่อให้ได้รูปแบบในการจัดสรรพื้นที่เบื้องต้นให้สามารถออกแบบผังทางเลือกก�าหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้มีความ
เหมาะสมกับกิจกรรมที่ผู้ออกแบบต้องการให้เกิดขึ้นในโครงการโดยวางออกมาในรูปแบบของการจัด	Zoning	เพื่อใช้
เป็นรูปแบบในการพัฒนาสู่การวางผังทางเลือกแนวคิด	(Conceptual	development	plan)	ในขั้นตอนต่อไป

2. รายละเอียดการพัฒนา
2.1 แนวทางการออกแบบ การวางแนวคดิในการออกแบบเป็นการเพิม่รายละเอยีดลงไปจากแนวคดิ

พื้นที่กิจกรรมโดยแบ่งองค์ประกอบพื้นที่หลักออกของโครงการเป็น	7	ประเภทดังต่อไปนี้
1. ทางเข้าหลัก	มี	2	ต�าแหน่งด้วยกัน	คือ	
	 -	 ด้านทิศใต้ติดกับถนนฝั่งคณะศิลปกรรมศาสตร์
	 -	 ด้านทิศเหนือติดถนนฝั่งสนามกีฬากลาง

2. ทางเข้ารอง	ตั้งอยู่บริเวณปลายสะพานขาวฝั่งแยกคณะเทคโนโลยี
3. สวนศิลป์กัลปพฤกษ	์ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของสวน	ติดกับคณะศิลปกรรมศาสตร์
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เขมโชต ภู่ประเสริฐ

วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ประจ�าปี 2558108

4. ลานธรรม ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางสวน	 เป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ศึกษาระบบนิเวศกับ	
สระพลาสติก

5. พืน้ทีศ่กึษาระบบนเิวศ มอีาณาบรเิวณทีเ่ป็นป่าไม้ฝ่ังตะวนัออกอยูต่รงกนัข้ามกบัแปลงเกษตร
และตะวันออกเฉียงเหนือตรงกันข้ามกับสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. เส้นทางวิง่ออกก�าลงักายและเส้นทางจกัรยาน เส้นทางวิง่ออกก�าลงักายรอบในของถนนรอบ
สระพลาสติกและพื้นที่ทางเดินในสวน	เส้นทางจักรยาน	รอบนอกของถนนรอบสระพลาสติกและพื้นที่ทางเดินในสวน

7. ส่วนรองรับการพัฒนาของโครงการ มี	2	พื้นที่หลักๆ	ได้แก่	
	 	 -	 ลานเพลิน	พื้นที่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสระพลาสติก	

	 	 -	 พื้นที่สนามเด็กเล่น	พื้นที่ฝั่งด้านใต้ของสวนเชื่อมกับส่วนสวนศิลป์กัลปพฤกษ์

ภาพที่ 11 ผังการวางแนวคิดในการออกแบบ	(Conceptual	design	plan)

2.2 ผังบริเวณการใช้ประโยชน์พื้นที่รวมของโครงการ (Master Plan)จากวิเคราะห์ปัญหาและ
ศกึษาข้อมลู	ตามขัน้ตอนทีก่ล่าวมาจนถงึการวางแนวคดิในการออกแบบ	(แสดงในภาพที	่11)	และแนวทางการออกแบบ	
สูก่ารด�าเนนิการออกแบบวางผงับรเิวณรวมของโครงการ	(แสดงในภาพที	่12)	และแบบ	Drawingโดยน�าเสนอแนวคดิ	
ทั้งหมดออกมาในรูปแบบของผังบริเวณรวม	ผังพื้นที่ส่วนต่างๆ	และรายละเอียดของงานออกแบบ	ซึ่งจ�าแนกผังต่างๆ
ออกตามรูปแบบการใช้งาน	เช่น	ผังระบบเส้นทางสัญจร	ผังการระบายน�้า	ผังบริเวณ	เป็นต้น
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บทสรุป
สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การให้บริการพื้นที่สวน

สาธารณะแก่บุคลากร	 นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้ใช้งานอย่างทั่วถึง	 โดยให้สามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย		
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อการออกก�าลังกายหรือกิจกรรมเพื่อความผ่อนคลายในหลายรูปแบบ	

ด้านการออกแบบเพือ่ปรบัปรงุผงับรเิวณนัน้	ด�าเนนิการออกแบบตามกระบวนการหลกัทัง้	3	ขัน้ตอน	ตัง้แต่
การเก็บข้อมูล	 น�ามาวิเคราะห์จนกระทั่งถึงขั้นตอนการออกแบบ	 ผู้ออกแบบได้วางแผนอย่างมีขั้นตอนและพยายาม
ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด	 ซึ่งรายละเอียดในการพัฒนานั้นสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่	
สวนสาธารณะอื่นๆ	ได้	โดยสามารถแยกเป็นประเด็นส�าคัญต่างๆ	ได้ดังนี้

-	 การเข้าถึง	 ค�านึงถึงความหลากหลายของวิธีการการเข้าถึงพื้นที่	 ที่จอดรถประจ�าทาง	 ที่จอดรถ	
ผู้พิการ	 ให้ความส�าคัญกับทางเดินเท้าเป็นหลัก	 โดยค�านึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก	 ป้ายสัญญาณจราจร		
ป้ายสญัลกัษณ์ต่างๆ	ต้องเพยีงพอและจดัให้อยูใ่นต�าแหน่งทีช่ดัเจนเหมาะสม	ค�านงึถงึผูใ้ช้งานทีเ่ป็นเดก็	คนแก่	และผูพ้กิาร	

-	 ทางเข้า-ออก	 มีความชัดเจน	 มองเห็นได้ง่าย	 และมีที่หมายตาเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย		
เชื่อมกับส่วนของการเข้าถึงด้วยการเดินเท้าหรือจักรยานเท่านั้น	 มีการควบคุมอย่างเป็นระบบ	 ป้ายสัญลักษณ์ทาง
เข้า-ออก	ป้ายบอกเวลาเปิด-ปิด	ให้มีความปลอดภัยสูงทั้งจากอาชญากรรมและจากอุบัติเหตุ	โดยก�าหนดให้มีทางเข้า
ออกตามจุดที่เหมาะสม	และสามารถเดินเชื่อมถึงกันได้หมด	

-	 เส้นทางสญัจรภายในพืน้ที	่เน้นให้เป็นเส้นทางเดนิเท้าเป็นหลกั	เชือ่มระหว่างพืน้ทีก่จิกรรมภายใน
ให้ทัว่ถงึ	และเสรมิในส่วนของเส้นทางทีเ่ป็นกจิกรรมเพือ่การออกก�าลงักาย	เช่น	ลูว่ิง่	ทางจกัรยาน	โดยหากมาลกัษณะ
การสัญจรมากกว่ารูปแบบเดียว	 ต้องมีการแบ่งสัดส่วนของการสัญจรที่ชัดเจน	 ใช้ลักษณะพื้นผิวที่เรียบแต่ไม่ลื่นเพื่อ
ป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการใช้งานเส้นทาง

-	 กิจกรรมในพื้นที่	ก�าหนดได้ด้วยโซนที่วางไว้	แต่ไม่ให้ถูกจ�ากัดในแง่ของมุมมองการมองเห็น	ทั้งนี้
กิจกรรมต้องสอดคล้องกับขนาดพื้นที่และจ�านวนของผู้ใช้งาน	 เพื่อให้กิจกรรมมีความชัดเจน	 และสามารถยืดหยุ่นได้
ตามรูปแบบของกิจกรรมที่มีความหลากหลาย

-	 ความลาดชันของพื้นที่	สามารถใช้ก�าหนดขอบเขต	ขนาดของพื้นที่กิจกรรมได้	ซึ่งขนาดของพื้นที่
จะเป็นสิ่งก�าหนดปริมาณที่สามารถรองรับการใช้งานได้อีกด้วย	 โดยการออกแบบจะยึดตามลักษณะภูมิประเทศเดิม
เป็นหลัก	เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาพื้นที่เปลี่ยนรูปจนสร้างความเสียหายกับสิ่งก่อสร้างได้

-	 พืชพรรณในพื้นที่	 ศึกษาชนิด	 จ�านวน	 ขนาด	 กระทั่งความส�าคัญของพืชพรรณซึ่งอาจมีความ
เกี่ยวข้องกับพื้นที่	 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้งานรวมถึงการให้ความส�าคัญต่อระบบนิเวศเดิมและส่งเสริมด้วย
การออกแบบที่สอดคล้องด้วยพืชพรรณที่ออกแบบเพิ่มเติมใหม่

-	 สิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐาน	 ต้องวางจ�านวน	 ต�าแหน่งและระยะที่เหมาะสมต่อการใช้งาน		
ถังขยะ	 ม้านั่งจัดอยู่ในระยะที่มองเห็นชัดเจนเดินถึงได้สะดวก	 โคมไฟให้แสงสว่างต้องมีความสูงและระยะในการ	
กระจายแสงทีท่ัว่ถงึ	ทีจ่อดรถจกัรยานต้องมใีนจดุทีม่องเหน็ได้ง่าย	ป้ายบอกทางและป้ายสญัลกัษณ์อืน่ต้องชดัเจนและ	

ใช้วัสดุที่มั่นคงและทนทาน

ผังบริเวณสวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์ที่ปรับปรุงแล้วต้องสร้างความประทับใจ	 ผู้ใช้งานจะเข้าถึงและเข้าใจ	

การใช้พื้นที่ได้ง่าย	โดยสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมต่างๆ	ภายในสวน	เชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆ	เข้าด้วยเส้นทางสัญจร

ภายในด้วยการเดินเท้าและทางจักรยาน	 อีกทั้งการเพิ่มเติมในส่วนรายละเอียดในการสนับสนุนพื้นที่	 เพื่อให้ง่ายต่อ	

การดูแลรักษาทั้งความสะอาดและค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นเบื้องต้น	 เพื่อให้เกิดการใช้งานพื้นที	่

อย่างเต็มประสิทธิภาพได้ต่อเนื่องและสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการต่อไป



การออกแบบวางผังบริเวณเพื่อปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะ สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์
เขมโชต ภู่ประเสริฐ
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