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บทคัดย่อ
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวางผังเพือ่สุขภาพ สำาหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติ
แจ้ซอ้น” มีวตัถุประสงค ์3 ประการ คอื ศึกษาการวางผงัเพ่ือส่งเสรมิสุขภาพที่ดี ประเมนิการวางผงัของสถานที่ทอ่งเที่ยว
เชิงนิเวศน์ว่าสามารถตอบสนองต่อการวางผังเพื่อสุขภาพมากน้อยเพียงใด โดยใช้กรณีศึกษาที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 
และสรุปศักยภาพในการวางผังเพือ่ส่งเสริมสุขภาพของกรณีศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงการศึกษา คือ ช่วงการศึกษา
ข้อมูลทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และการวางผังเพือ่ส่งเสริมสุขภาพ ช่วงการประเมินการวางผังของอุทยาน
แห่งชาติ และช่วงการสรุปศักยภาพและข้อเสนอแนะ ประโยชน์จากการวิจัยมี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับวิชาการ ระดับท้องถ่ิน 
และระดับชาติ 
 การวางผงัเพ่ือสขุภาพในงานวจัิยน้ีเปน็การประยกุตใ์ชก้ารศึกษารวบรวม และวเิคราะหเ์พ่ิมเตมิจากขอ้มลูของ
องค์กรเพื่อโรคหัวใจแห่งชาติออสเตรเลียฯ  ซึ่งถือเป็นขอบเขตการวิจัยแบ่งเป็น 6 ปัจจัย ดังนี้ ปัจจัยที่ 1 เส้นทางการ
เดินและการปั่นจักรยาน ได้แก่ การมองเห็นและตรวจตราได้ การดูแลรักษา และเส้นทางเดินและปั่นจักรยาน ปัจจัยที่ 2 
ถนน ได้แก่ การออกแบบถนน ปัจจัยที่ 3 จุดหมายปลายทาง ได้แก่ ที่พักคอย การออกแบบอาคาร และการเชื่อมโยง 
ปัจจัยที่ 4 พื้นที่โล่ง ได้แก่ ภูมิสถาปัตยกรรมและพื้นที่โล่ง การจัดการพื้นที่เสี่ยง ต้นไม้และพืชพันธุ์ ปัจจัยที่ 5 ที่นั่ง 
ป้ายบอกทาง การให้แสงสว่าง รั้ว และกำาแพง ได้แก่ การให้แสงสว่าง ป้ายต่าง ๆ รั้วและกำาแพง และที่นั่ง และปัจจัยที่ 
6 การสนับสนุนจิตวิญญาณของพืน้ที่ ได้แก่ ที่ว่างด้านหน้าที่ดูกระปรี้กระเปร่า และการใช้งานพืน้ที่แบบผสมผสาน 
โดยได้ข้อสรุปศักยภาพของพื้นที่ทั้ง 2 โซน ดังนี้ พื้นที่โซน A สวนสาธารณะ บ่อน้ำาพุร้อน และสำานักงาน พบว่า มี
ศักยภาพต่ำากวา่พ้ืนที่โซน B มศัีกยภาพต่ำากวา่พ้ืนที่โซน B เลก็น้อย ซ่ึงประกอบดว้ยที่พัก ที่กางเตน็ท ์และลานกิจกรรม 
โดยมปีญัหาหลกั คอื ขาดการออกแบบเพ่ือคนพิการและคนสงูอาย ุอยา่งไรก็ตามอทุยานฯ มศัีกยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่
เนื่องจากมีความพร้อมสูงโดยเฉพาะในปัจจัยที่ 5 ซึ่งมีโอกาสในการพัฒนาได้สูงสุด

Abstract

 This study has 3 objectives: to study how planning can encourage good health, to evaluate the 

response of ecotourism sites to healthy planning, and to assess the healthy planning capabilities of Jae-Sawn 

National Park. This study is divided into 3 parts: a background study of Jae Sawn National Park and healthy 

planning, an evaluation of the layout planning, and a summary of the case study with recommendations. 

The benefits will occur at 3 levels: academically, locally, and nationally. 
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 The scope of this study derived from a study of the Heart Foundation of Australia (Victorian Division) 

Supportive Environments for Physical Activity [SEPPA]. It can be categorized into six factors: 1) walking and 

cycling routes - sighting and surveillance, maintenance, and walking and cycling; 2) streets - street design; 

3) local destinations - shelters, building design and connections; 4) open spaces - landscaping and open 

space, concealment and entrapment, trees and vegetation; 5) seating, signage, lighting, fencing, and walls; 

and 6) fostering community spirit - encouraging active frontages and mixed-use spaces. The capabilities of 

the case study are summarized for 2 main areas of the park: Zone A, which has public areas, spring water 

ponds and offices, was found to have a somewhat lower capability than Zone B, which combines the camp-

ing and recreation areas. Overall, the Jae Sawn National Park’s main problem concerns universal design, 

particularly for elderly people and invalids. However, the National Park still has a high development capabil-

ity due to the support of public organizations, specifically for factor 5, which will probably be developed 

further to an optimal level. 
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for health) สำาหรบัการทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพ กรณศึีกษา 
อทุยานแห่งชาตแิจ้ซ้อน” จึงเปน็การศึกษาและประเมนิ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของสถานที่ท่องเที่ยว โดยเน้นการ
ส่งเสริมสุขภาพ และเพิม่เอกลักษณ์ รวมถึงความน่า
สนใจให้กับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

1.1  แหล่งน้ำ�พุร้อนในประเทศไทย
 ภาคเหนือเป็นภูมิภาคที่มีแหล่งท่องเที่ยว และ
อุทยานแห่งชาติเป็นจำานวนมาก โดยคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตกิำาหนดให้ภาคเหนือ
ประกอบดว้ย 17 จังหวดั ไดแ้ก่ ภาคเหนือตอนบน ไดแ้ก่ 
เชียงราย เชียงใหม ่น่าน พะเยา แพร ่แมฮ่อ่งสอน ลำาปาง 
ลำาพูน และอุตรดิตถ์ ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ ตาก 
พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำาแพงเพชร 
นครสวรรค์ และอุทัยธานี โดยจังหวัดดังกล่าวมีแหล่ง
น้ำาพุร้อนทั ้งสิ ้น 10 แห่ง คือ เชียงราย เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ลำาพูน ลำาปาง น่าน แพร่ สุโขทัย ตาก และ
กำาแพงเพชร ประกอบด้วยแหล่งน้ำาพุร้อนทั้งหมดใน
ประเทศไทยมทีั้งสิ้น 112 แห่ง ในจำานวนน้ีอยู่ในเขตภาค
เหนือถึง 61 แห่ง (กรมทรัพยากรธรณี, 2555) ซึ่งนับ
เป็นครึ ่งหนึง่ของจำานวนแหล่งน้ ำาพุร้อนทั ้งหมดของ
ประเทศ ในจำานวนน้ีเป็นอทุยานแห่งชาติที่มบ่ีอน้ำาพุรอ้น
ธรรมชาต ิและมศัีกยภาพในการเปดิให้เข้าพักทั้งสิ้น 39 
แห่ง (กรมอุทยานแห่งชาติ, 2545) 
 อุทยานแห่งชาติในประเทศไทยโดยทั่วไปมีการ
สง่เสรมิให้เกิดลกัษณะของการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์ หาก
แต่อุทยานแห่งชาติจำานวนไม่มากนักที่มีการส่งเสริมให้
มกีารสง่เสรมิเชิงสขุภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอทุยานแห่ง
ชาติที่มีบ่อน้ำาพุร้อน ในประเทศไทยได้มีการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำาพุร้อน
ธรรมชาติ โดยสำานักงานพัฒนาการทอ่งเที่ยว แต่ยงัไมม่ี
การศึกษาประเดน็ที่เก่ียวกับการวางผงัเพ่ือสขุภาพมาก
นัก อุทยานแห่งชาติทั้ง 39 แห่งที่มีที่พักนั้น หากมีการ
พิจารณาประเด็นการวางผังเพื่อสุขภาพเพิ่มเติมจะเป็น
องคป์ระกอบหน่ึงที่ช่วยสง่เสรมิการออกแบบเชิงสขุภาพ
ที่ครบวงจรมากขึ้น

1.2  อุทย�นแห่งช�ติแจ้ซ้อน
 การศึกษาอุทยานแห่งชาติที่มีแหล่งน้ำาพุร้อนใน
ประเทศไทย พบว่า แหล่งน้ำาพุร้อนที่มีชือ่เสียงในภาค
เหนือ มี 2 แห่ง คือ บ่อน้ำาพุร้อนสันกำาแพง และอุทยาน
แห่งชาติแจ้ซ้อน แต่บ่อน้ำาพุร้อนสันกำาแพง เป็นแหล่ง

1. บทนำา

 การท่องเที ่ยวในประเทศไทยถือเป็นการนำา
รายไดเ้ข้าประเทศในลำาดบัตน้ ๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติ
ทั้งหมด 148 แห่ง (สำานักอุทยานแห่งชาติ, 2555) โดย
อยู่ในเขตจังหวัดทางภาคเหนือทั้งหมด 59 แห่ง ซึ่งถือ
เป็น 1 ใน 3 ของจำานวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดใน
ประเทศ สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติเหล่าน้ีนำาช่ือเสียง 
และนกัทอ่งเที่ยวเข้าประเทศอยา่งมหาศาล หากแตก่าร
พัฒนาให้สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านีม้ีความพร้อมในการ
รองรับปริมาณนักท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบ บางแห่ง
ยงัขาดการสง่เสรมิจุดเดน่ และพัฒนาจุดดอ้ย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การขาดการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ของ
พื้นที่ ทำาให้สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งที่มีศักยภาพสูง
กลับเสื่อมโทรมหรือไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร งาน
วิจัยฉบับนีเ้ป็นส่วนหนึง่ในวิธีที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพ
ของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในประเทศ ด้วยการ
หาเอกลกัษณข์องแหลง่ทอ่งเที่ยว และสง่เสรมิให้เกิดจุด
ขายที่เหมาะกับพื้นที่
 สำาหรบัจังหวดัลำาปางเปน็จังหวดัที่มอีทุยานแห่ง
ชาติทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 
อุทยานแห่งชาติดอยตุง อุทยานแห่งชาติถ้ำาผาไท และ
อุทยานแห่งชาติแม่วะ ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ 
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากเช่นกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนซึง่เป็นอุทยานแห่ง
ชาติแห่งเดียวในจังหวัดลำาปางที่มีบ่อน้ำาพุร้อน จึงมี
เอกลักษณ์โดดเด่น มีศักยภาพเหมาะแก่การศึกษาและ
พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไป นอกจากนั้นแนวโน้มการ
ท่องเที่ยวในอนาคตมุ่งเน้นไปสู่การรักษาสุขภาพ ส่ง
ผลให้ธุรกิจเกีย่วกับสุขภาพเจริญเติบโตขึน้ตามลำาดับ
เช่นกัน เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม สถานออก
กำาลงักาย สนามกีฬา รวมถึงสถานที่ทอ่งเที่ยวที่เน้นการ
ส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ ด้วย
 การวางผงัสถานที่ทอ่งเที่ยวเปน็อกีแนวทางหน่ึง
ที่สง่เสรมิสขุภาพไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม การศึกษาการวาง
ผังเพื่อส่งเสริมสุขภาพมีการศึกษาอย่างกว้างขวางใน
หลายพืน้ที่ โดยมักมีการศกึษาในเขตพืน้ที่เมืองทีค่น
มักมีการออกกำาลังกายน้อย แต่ยังไม่มีการวิเคราะห์ใน
เขตชนบท หรือวิเคราะห์ให้เข้ากับบริบทการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ หรืออุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ในประเทศไทย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวางผังเพื่อสุขภาพ (planning 
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ท่องเที่ยวที่อยู ่ในโครงการพระราชดำาริที่มีระบบการ
จดัการแบบกึง่เอกชน การศกึษาเพือ่พัฒนาแหล่งท่อง
เที่ยวที่มีศักยภาพรองลงมา และมีการจัดการในระบบ
ราชการให้มีเอกลักษณ์ยิ่งขึน้จึงมีความสำาคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจชนบท 
 นอกจากนัน้สิง่ที่น่าสนใจยังพบว่า อุทยานแห่ง
ชาตแิจ้ซ้อน แมว้า่จะเปน็การบรหิารจัดการแบบราชการ
ในรปูแบบอทุยาน ไดร้บัรางวลัอทุยานแห่งชาตดิเีดน่ใน
ปี พ.ศ. 2543 โดยที่มีการพัฒนาการจัดวางพื้นที่ และ
ผงับรเิวณอยา่งตอ่เน่ืองตั้งแตป่ ีพ.ศ. 2531 จนถึงปจัจบัุน
 อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าภายหลังจากการได้รับ
รางวัลอุทยานแห่งชาติดีเด่นในปี พ.ศ. 2543 จากสถิติ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในอุทยานฯ แจ้ซ้อน พบว่า มี
จำานวนลดลงอย่างต่อเนือ่งกว่า 50% (ฝ่ายระบบฐาน
ข้อมูล, 2553) ดังรูปที่ 1 ทำาให้เป็นประเด็นที่น่าสนใจใน
การศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้
ปัจจัยต่าง ๆ ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งในที่นี้ใช้
การวางผังเพื่อสุขภาพเป็นเกณฑ์

3. ระเบียบวิธีวิจัย

 การวจัิยน้ีเปน็การวจัิยเชิงสำารวจทางกายภาพใน
พ้ืนที่จรงิ โดยมวีธิกีารวจัิยที่สามารถแบ่งเปน็ 3 ชว่งการ
ศึกษา ได้แก่ 
 1. ช่วงการศึกษาข้อมลูทั้งหมดของอทุยานแหง่
ชาติแจ้ซ้อนและการวางผังเพือ่ส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้
ข้อมลูพ้ืนฐานของอทุยาน รวมถึงสัมภาษณผ์ู้ที่เกี่ยวขอ้ง 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่อุทยาน ผู้ประกอบการภายในอุทยาน 
และนักท่องเที่ยว 
 2. ช่วงการประเมินการวางผังของอุทยานแห่ง
ชาติ โดยใช้ข ้อมูลจากคู ่มือการประเมินมาตรฐาน
คณุภาพแหลง่ทอ่งเที่ยวฯ ประเทศไทย และการประเมนิ
การวางผงัเพ่ือสุขภาพโดยประเทศออสเตรเลยี เนื่องจาก
เป็นแบบประเมินที่มีการปรับปรุงหลายครั้งจนกระทั่ง
สามารถประยุกต์ใช้จริงในหลายพืน้ที ่ของประเทศ
ออสเตรเลีย
 3. ช่วงการสรุปศักยภาพและข้อเสนอแนะ โดย
สรุปเป็นศักยภาพโดยใช้ค่าร้อยละที่ประเมินได้จริงใน
พืน้ที่จากคะแนนเต็มที่ประเมินจากดัชนีและเกณฑ์ทั้ง 
6 หัวข้อ

4. ขอบเขตการศึกษา

 ทำาการศึกษาในขอบเขตพ้ืนที่ผงัอทุยานแหง่ชาติ
แจ้ซ้อนเพื่อประเมินการวางผังเพื่อสุขภาพเท่านั้น โดย
มีตัวแปรที่ศึกษา 6 ประเด็น ดังนี้ 1) เส้นทางการเดิน
และการปั่นจักรยาน 2) ถนน 3) จุดหมายปลายทาง 4) 
พ้ืนที่โลง่ 5) ที่น่ัง ปา้ยบอกทาง การให้แสงสวา่ง รั้ว และ
กำาแพง และ 6) การสนับสนุนจิตวิญญาณของพื้นที่
 การประเมินสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
ประเทศไทยมีหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่มักเน้นคุณภาพ
ของสถานที่ท่องเที่ยวและการจัดการ (รายละเอียดใน
หัวข้อที่ 6.1) งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาถึงประเด็น
การวางผังทางกายภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพเป็นสำาคัญ

5. นิยามศัพท์

 “การวางผงัเพ่ือสขุภาพ” หมายถึง การออกแบบ 
และการวางผงัแมบ่ทของโครงการ เพ่ือก่อให้เกดิการสง่
เสริมสุขภาพในหลากหลายลักษณะ เช่น การส่งเสริม

2. วัตถุประสงค์

 1. ศึกษาการวางผงัเพ่ือสง่เสรมิสขุภาพที่ดีของ
นักท่องเที่ยว
 2. ประเมนิการวางผงัของสถานที่ทอ่งเที่ยวเชงิ
นิเวศน์ว่าสามารถตอบสนองต่อการวางผังเพือ่สุขภาพ
มากน้อยเพียงใด ในที่นีใ้ช้กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติ
แจ้ซ้อนเป็นตัวอย่าง
 3. สรุปศักยภาพในการวางผังเพือ่ส่งเสริม
สุขภาพของกรณีศึกษา

รูปที่ 1  จำานวนนักท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ปี พ.ศ. 
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การเดนิ การใช้จักรยาน การทำากิจกรรม การพบปะ การ
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้คน โดยกิจกรรมต่างๆ ต้องอยู่
บนความปลอดภัย น่าใช้งาน และสะดวกสบาย

6.  การวางผังเพื่อสุขภาพ

 การศึกษาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 2 ลักษณะ ได้แก่ 

6.1 ก�รประเมินม�ตรฐ�นคณุภ�พในประเทศไทย 
 การประเมินมาตรฐานคณุภาพในแหล่งทอ่งเที่ยว
ของประเทศไทย จัดทำาข้ึนโดยสำานักงานพัฒนาการทอ่ง
เที่ยวหลายลักษณะ โดยได้มีการจัดทำาเป็น “คู่มือการ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
น้ำาพุร้อนธรรมชาติ” (สำานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว, 
2549) ไว้เฉพาะสำาหรับแหล่งท่องเที่ยวที่มีน้ำาพุร้อน 
การประเมินคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วย
องค์ประกอบที่สำาคัญ 2 ส่วน ได้แก่ 
 องค์ประกอบที่ 1 มาตรฐานหลักของแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงสขุภาพน้ำาพุรอ้นธรรมชาต ิหมายถึง มาตรฐาน
ในการให้บริการที่จำาเป็นสำาหรับแหล่งท่องเที่ยวที่มีการ
ให้บริการน้ำาพุร้อนธรรมชาติ ประกอบด้วย 5 เกณฑ์ 
ได้แก่ 
 - คุณภาพที่เหมาะสมในการให้บริการ
 - ห้องแช่น้ำาพุร้อน บ่อแช่น้ำาพุร้อน สระว่ายน้ำา
 - ห้องอาบน้ำา ห้องสุขา ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
 - การจัดการด้านความปลอดภัย
 - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 องค์ประกอบที่ 2 ศักยภาพในการเป็นแหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพน้ำาพุรอ้นธรรมชาต ิหมายถึง แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีจุดดึงดูดความสนใจ เช่น มีเอกลักษณ์ใน
ดา้นตา่ง ๆ  มีศักยภาพในการรองรบัการพัฒนาที่จะเกิด
ข้ึนในอนาคต และความสามารถในการใช้ประโยชน์ของ
พื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
 - แหล่งน้ำาพุร้อนธรรมชาติมีจุดดึงดูดด้านการ
ท่องเที่ยว
 - ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว
 - การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของพืน้ที่เพือ่
ให้เกิดความยั่งยืน
 จากการศึกษารายละเอียดแบบประเมิน พบว่า
คู่มือการประเมินไม่ได้ครอบคลุมเนือ้หาคุณภาพการ

ใช้งานสำาหรบันักทอ่งเที่ยว การจัดการพ้ืนที่และการวาง
ผังเพือ่ส่งเสริมสุขภาพ ดังนัน้ งานวิจัยชิน้นีจ้ึงถือเป็น
การส่งเสริมเกณฑ์การประเมินเดิมให้เกิดลักษณะทาง
กายภาพที่สมบูรณส์ำาหรบัการทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพมาก
ยิ่งขึ้น

6.2 ก�รว�งผังเพื่อสุขภ�พโดยม�ตรฐ�นประเทศ
 ออสเตรเลีย
 เปน็ข้อมลูจากการศึกษาขององคก์รเพ่ือโรคหัวใจ
แห่งชาติออสเตรเลียฯ (The Heart Foundation of 

Australia (Victorian Division) Supportive Environ-

ments for Physical Activity [SEPPA]) (Crime Preven-

tion Victoria et al., 2003) ข้อควรพิจารณาในการ
ออกแบบในเอกสารน้ีเปน็การสง่เสรมิและให้ความรู้ดา้น
การวางผังเพื่อสุขภาพ การนำาไปใช้ในส่วนท้องถิ่นอาจ
จะต้องพิจารณาถึงความต้องการในแต่ละพืน้ที่ และ
ประเด็นด้านรายละเอียดการออกแบบที่มีส่วนสัมพันธ์
กับบริบทที่แตกต่างกันออกไป ทิศทางการออกแบบที่
ส่งเสริมให้เกิดพืน้ที่ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมได้
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. เส้นทางการเดินและการปั่นจักรยาน มีข้อ
พิจารณาในการออกแบบ ดังนี ้ สร้างการติดต่อ สร้าง
พื้นที่ปลอดภัยสำาหรับคนเดินและคนปั่นจักรยาน สร้าง
เส้นทางที่กระตุ้นให้เกิดการใช้งานและความน่าสนใจ 
การออกแบบทางเดินเท้าที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ และ
การออกแบบการใช้ทางเดินเท้าร่วมกัน
 2. ถนน มข้ีอพิจารณาในการออกแบบ ดงัน้ี สรา้ง
การจราจรที่ชะลอตัวเพือ่ความปลอดภัยบนท้องถนน 
สร้างความปลอดภัยในการข้ามถนน ส่งเสริมการใช้
จักรยาน รักษาเส้นทางให้โล่ง ตรง และชัดเจน สร้าง
ถนนที่เชื้อเชิญและดึงดูด
 3. จุดหมายปลายทาง มีข้อพิจารณาในการ
ออกแบบ ดังนี้ ส่งเสริมการใช้งานแบบผสมผสาน และ
สามารถเดินได้ในละแวกบ้าน จัดหาจุดศูนย์กลางของ
ชุมชน ส่งเสริมการสร้างเส้นทางเดินเท้าไปสู่จุดหมาย
ปลายทางในทอ้งถ่ิน และจัดหารา้นสะดวกซ้ือเพ่ือความ
สะดวกสบาย
 4. พื้นที่โล่ง มีข้อพิจารณาในการออกแบบ ดังนี้ 
จัดหาพ้ืนที่โลง่ที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และอยู่ในระยะ
เดินถึง เชือ่มโยงกับโครงข่ายทางเดินและทางจักรยาน
ที่กวา้งข้ึน ส่งเสรมิการกระตุ้นกิจกรรมสันทนาการ สรา้ง
ความรู้สึกเพลิดเพลินแก่พืน้ที่ กระตุ้นความปลอดภัย
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และสิ่งอำานวยความสะดวก และสร้างความสบายและ
ความสะดวก
 5. ที่นั่ง ป้ายบอกทาง การให้แสงสว่าง รั้ว และ
กำาแพง มีข้อพิจารณาในการออกแบบพิเศษเพือ่ความ
ปลอดภัยและส่งเสริมการใช้งาน 
 6. การสนับสนุนจิตวิญญาณของพืน้ที ่ มีข้อ
พิจารณาในการออกแบบ ดังนี ้ การกำาหนดกิจกรรมที่
เกีย่วข้องกับชุมชนของตัวเอง และสร้างพืน้ที่สำาหรับ
กิจกรรมชุมชน 
 จะเห็นว่ารายละเอียดในบางหัวข้อเหมาะสมกับ
การประเมินสำาหรับชุมชนเพือ่ส่งเสริมสุขภาพมากกว่า
แหลง่ทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพ ในงานวจัิยจึงประยกุตใ์ชบ้าง
เกณฑ์และตัดบางเกณฑ์ออกเพือ่ความเหมาะสม (ราย
ละเอียดในหัวข้อ 7)

6.3  ผลก�รว�งผังเพื่อสุขภ�พ
 การวางผงัเพ่ือสขุภาพในอทุยานแห่งชาตแิจ้ซ้อน
ในงานวิจัยชิน้นีจ้ำากัดขอบเขตการศึกษาเพียงบริเวณ
เขตที่ทำาการอทุยาน รวมถึงบ่อน้ำาพุรอ้นและบรเิวณที่พัก 
ซ่ึงจากผงัที่จัดทำาโดยอทุยานแห่งชาตแิจ้ซ้อนได้กำาหนด
เป็นสองโซนใหญ่ ๆ คือ โซน A และ โซน B ดังรูปที่ 2 
จากภาพรวมจะเห็นได้ว่าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนได้
กำาหนดโซน A ให้เปน็บรเิวณที่ทำาการอทุยานและบรเิวณ

น้ำาพุรอ้น รวมถึงการตดิตอ่ใช้งานพ้ืนที่ตา่งๆ ในอทุยาน 
ซึ่งทำาให้การใช้งานในบริเวณนีเ้ป็นส่วนที่มีการใช้งาน
อย่างสม่ำาเสมอ และดูมีชีวิตชีวา ส่วนโซน B จะกำาหนด
ให้เป็นบริเวณที่พัก ซึ่งแบ่งออกเป็นบ้านพักแบบต่างๆ 
13 หลัง กระจายทั่วไป และมีเขตพื้นที่สำาหรับกางเต็นท์ 
รวมถึงลานกิจกรรมต่างๆ การแบ่งพืน้ที่ส่วนที่พักออก
มาทำาให้บริเวณนีม้ีความสงบสูงและไม่วุ่นวายเท่าโซน 
A รายละเอยีดการวเิคราะห์พ้ืนที่แต่ละโซนมรีายละเอยีด
ดังต่อไปนี้

 1. การวิเคราะห์การวางผังพื้นที่โซน A
 1.1  เส้นทางการเดินและการปั่นจักรยาน  
 บริเวณโซน A ในหัวข้อการมองเห็นและตรวจ
ตราได้ ภายในพืน้ที ่จะไม่มีการแบ่งว่าเป็นเส้นทาง
รถยนต์หรือทางจักรยาน แต่จะแบ่งเป็นพืน้ที่ทางเดิน
ภายในพื้นที่สำาคัญ เช่น บริเวณบ่อน้ำาพุร้อนทั้งหมดจะ
เป็นทางเดินเพื่อเข้าสู่กิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่
 การให้ร่มเงาของพืน้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและไม่
กีดขวางวสิยัทศัน์ สว่นในแง่ความปลอดภัยที่เน้นใหผู้้คน
สามารถมองเห็นได้รอบด้านนั้น ในบางจุดอาจอยู่ในจุด
อับสายตา เนือ่งจากความหนาแน่นของต้นไม้ในพืน้ที่ 
ปัจจัยหนึง่ซึง่เป็นพืน้ที่ในอุทยานแห่งชาติที่ให้ความ
สำาคญัในการอนุรกัษป์า่ไมแ้ละพืชพรรณ สว่นการเขา้ถงึ
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โซน A 
ประกอบด้วย สวนสาธารณะ
และบริการต่าง ๆ เช่น สระน้ำา
บ่อน้ำาแร่ ส่วนอาบน้ำาแร่
อาคารสำานักงาน ร้านค้า
ร้านอาหาร

โซน B 
ประกอบด้วย ส่วนสาธารณูปโภค
บริการพิเศษ ค่ายพักแรม 
ห้องพักนักท่องเที่ยว
บ้านพักรับรอง 
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เพียง และมีจุดอับสายตาน้อย ความกว้างของถนนอยู่
ในระดับ 1.6 เมตรและไม่ได้จัดทำาทางสำาหรับคนพิการ
ทำาให้ในสว่นน้ีไมเ่อื้อตอ่การใช้งานของทกุๆ คนในระดบั
สากล (Universal design) การสร้างเส้นทางมีความต่อ
เนือ่งจากถนนหลักสู่พืน้ที่ต่าง ๆ แต่ในพืน้ที่รอยต่อ
ระหว่างถนนและการเข้าถึงทางเดินวางพืน้ที่จอดรถ
ไม่เหมาะสมทำาให้ต้องมีการข้ามถนนเพือ่เข้าสู ่พืน้ที ่
ทางเดิน ทำาให้เกิดความไม่สะดวกสบาย และความไม่
ปลอดภัยในการเข้าถึง

 1.2   ถนน
 ปัจจัยที่ 2 การออกแบบถนน ในเกณฑ์ด้าน
กิจกรรมทางกายภาพ เก่ียวกับการสรา้งทางเดนิเทา้และ
ทางจักรยานที่สามารถเข้าสู่ย่านร้านค้า บ้าน และแหล่ง
อำานวยความสะดวกนัน้ จะเห็นจากผังกายภาพว่าทาง
ถนนเหล่านี้สามารถเข้าสู่ส่วนต่างๆ ได้โดยสะดวก และ
เน่ืองจากทั้งโครงการมกีารจำากัดความเรว็ที่ 30 กิโลเมตร
ต่อชัว่โมง ทำาให้ผ่านเกณฑ์ในด้านการจัดการปัจจัย
ทางถนน การให้รม่เงาในพ้ืนที่อยู่ในเกณฑท์ี่ด ีเน่ืองจาก
มีต้นไม้ใหญ่ตลอดโครงการ ในส่วนความปลอดภัยมี

ในพื้นที่แต่ละจุดนัน้มีขอบเขตที่ชัดเจนและต่อเนือ่งกัน 
ส่วนในเรื ่องความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนนัน้จะมีการ
กำาหนดความเร็วภายในพื้นที่ 
 หัวข้อการดูแลรักษา ในทางกายภาพจากภาพ
รวมในการเข้าสำารวจพืน้ที่และการสัมภาษณ์แสดงให้
เห็นวา่พ้ืนที่มีการดแูลรกัษาอยา่งด ีและสม่ำาเสมอ ซ่ึงจะ
เห็นจากการไดร้บัรางวลัอทุยานแห่งชาตดิเีดน่ในป ีพ.ศ. 
2545 ไม่มสีิ่งกีดขวางทางเดนิ แตเ่น่ืองจากข้อจำากัดของ
การเปน็อทุยานแห่งชาตทิี่ทำาให้ตอ้งมกีารรกัษาพืชพันธุ์
ฉะนั้น ในตัวแปรของการเลือกพืชพันธุ์ที่ต้องการการ
ดูแลรักษาน้อยไม่สามารถทำาได้ แต่อย่างไรก็ตามมีการ
ดูแลเป็นอย่างดีทำาให้พืชพันธุ์ที่มีให้ร่มเงาแก่ผู้เข้ามา
ใช้บรกิาร ในสว่นการจัดการทรพัยส์นิมกีารใช้วสัดคุงทน
ถาวรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม อีกทั้งการแยกเป็น
สองโซนทำาให้ระบบการดแูลรกัษาพ้ืนที่เปน็สดัสว่น การ
เข้าถึงโครงการมีความสะดวกและมีการปรับพืน้ถนน
ไดต้ามมาตรฐาน รวมถึงมกีารจัดโทรศัพทฉ์กุเฉนิที่เปน็
ตู้สาธารณะในจุดสำาคัญต่าง ๆ
 ส่วนของเส้นทางเดินและจักรยานในภาพรวมมี
การจดัการที่ด ีมกีารให้จุดแสงสวา่งในทางเดนิอยา่งพอ

รายการส่ิงก่อสร้าง
1. ด่าน 2
2. ป้ายบอกความหมาย
3. ศาลา
4. ซุ้มประตู
5. อาคารนิทรรศการและห้องประชุม
6. บ้านพักเจ้าหน้าท่ี
7. บ้านพักข้าราชการ 3-4
8. โรงจอดรถ
9. บ้านพักข้าราชการ 5-6
10. ท่ีทำาการอุทยานฯ
11. ป้ายอุทยานฯ
12. ร้านค้าสวัสดิการ
13. ซุ้มเห็ด
14. ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว
15. ร้านค้าเอกชน
16. ท่ีล้างภาชนะ
17. ศาลานวดแผนไทย มะลิซ้อน
18. ศาลานวดแผนไทย ลีลาวดี
19. ศาลานวดแผนไทย บัวตองป่า
20. ศาลานวดแผนไทย กาสะลอง
21. ศาลานวดแผนไทย กรรณิการ์
22. อาคารเปล่ียนเส้ือผ้า
23. ติดต่อเจ้าหน้าท่ี
24. บ้านพักรับรอง
25. ศาลานวดแผนไทย
26. กลุ่มอาคารบริการอาบน้ำาแร่

ถนนหลัก
ทางเดินเท้า
ถนนลูกรัง
สะพานไม้
ลำาห้วย
ห้องน้ำาชาย
ห้องน้ำาหญิง
ลานจอดรถ
เสาธง
ลานจอดเฮลิปคอปเตอร์

สัญลักษณ์ประกอบแบบ
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การแบ่งส่วนพืน้ที่จากถนนใหญ่เป็นทางเดินในพืน้ที่ 
แต่ยังขาดการออกแบบถนนที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งาน
ทุกประเภทเนื่องจากขาดการคำานึงถึงผู้พิการ การสร้าง
ขอบเขตพืน้ที่มีความชัดเจนมีการสร้างรั้วรอบขอบชิด
และมีการตรวจตราของผู ้ดูแลรักษาความปลอดภัย
อย่างเข้มงวด แต่การเข้าถึงส่วนบริการสาธารณะ เช่น
ห้องน้ำา ยงัไมไ่ดค้ำานึงถึงผู้ที่ตอ้งการความช่วยเหลอืดา้น
การเคลื่อนไหว กล่าวคือพื้นที่ในส่วนสำานักงานอุทยาน 
อยู่บนเนินแต่ขาดการวางทางลาด ทำาให้ไม่สะดวกแก่
ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ ขอบเขตทางเดินเท้าชัดเจน มี
รอยต่อทางสัญจร คันขอบทาง มีการจำากัดความเร็วทั้ง
โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 1.3  จุดหมายปลายทาง
 ในส่วนที ่พ ักคอยที ่เตรียมไว้สำาหรับในกรณี
ปอ้งกันสภาพอากาศรนุแรง มกีารจัดพ้ืนที่เผื่อไวใ้นบาง
สว่นแตภ่าพรวมก็ยงัขาดการเตรยีมการในส่วนนี้ ในการ
ให้ร่มเงาในส่วนโซน A เนือ่งจากมีการจัดพืน้ที่จอดรถ
ขนาดใหญ่หนึง่จุดในส่วนของการเข้าถึงส่วนสำานักงาน 
ส่วนบริการการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นพื้นผิวคอนกรีตขนาด
ใหญ่ทำาให้บรเิวณน้ีมกีารสะทอ้นแดดเข้าสู่สว่นสำานักงาน
ตา่งๆ รวมถึงที่พักคอยในบรเิวณน้ี แตก่ารวางที่พักคอย
ในบริเวณนีท้ำาให้เกิดข้อดีในแง่ความปลอดภัยที่ทำาให้
มองเห็นเส้นทางการสัญจรตลอดโครงการ รวมถึงการ
เข้าถึงที่หันหน้าเข้าสู่เส้นทางหลักทำาตามหลักเกณฑ์
มาตรฐาน การวางจุดพักคอย ปา้ยรถอยู่ในส่วนขอบทาง
ทำาให้ไม่บังสายตา และไม่เป็นจุดอับเกินไป
 ในเกณฑ์เรื่องการออกแบบอาคารภายในพืน้ที่ 
ที่ตอ้งการความหลากหลายน้ันมกีารสรา้งอาคารรปูแบบ
นีใ้นบางจุด และวัสดุที่ใช้ในการออกแบบเป็นไม้ซึ่งลด
ปัญหาเรื่องความร้อน แต่ในบางส่วนใช้คอนกรีตในการ
สร้างอาคาร แต่ก็มีการใช้หลังคาคลุมรวมถึงอยู่ภายใต้
รม่ไม้ขนาดใหญ่ทำาให้เกิดรม่เงาในพ้ืนที่ แตก่ารจัดกลุ่ม
อาคารตา่ง ๆ  ที่กระจัดกระจายทำาให้มปีญัหาในเรื่องการ
ตรวจตรารกัษาความปลอดภัยโดยธรรมชาต ิรวมถึงขาด
การคำานึงถึงทางเข้าในส่วนนีส้ำาหรับผู้พิการ ส่วนการ
กำาหนดพืน้ที่จอดรถอยู่ในพืน้ที่กลุ่มอาคารหนาแน่น
ทำาให้ไมเ่ข้าเกณฑเ์รื่องการกำาหนดที่ตั้งจอดรถที่ควรอยู่
ในพื้นที่ที่มีอาคารน้อย เกณฑ์เรื่องการเชื่อมโยง มีการ
วางโครงข่ายเชือ่มต่อทางเดินและถนนเข้าหากันแต่
ขาดการเสน้ทางทางที่หลากหลาย ซ่ึงการเขา้ถึงของส่วน
ต่าง ๆ อยู่ในระยะไม่เกิน 400 เมตรหรือเดินไม่เกิน 5 

นาที ซึง่ถูกต้องตามเกณฑ์การออกแบบเพือ่สุขภาพ 
อีกทั้งมีการสร้างขอบปูนระหว่างทางแยกเพือ่ลดความ
เร็วลด ทำาให้กลายเป็นถนนความเร็วต่ำาตลอดเส้นทาง 

 1.4  พื้นที่โล่ง 
 ในเกณฑ์เรื่องภูมิสถาปัตยกรรมและพืน้ที่โล่งที่
ต้องการให้มกีารกระจายตำาแหน่งพ้ืนที่โลง่ที่สามารถเดนิ
ไดใ้นระยะ 500 เมตรจากยา่นที่อยู่อาศัย จะเห็นวา่ทกุๆ 
จุดในโครงการสามารถเดินถึงที่โล่งได้ หากแต่การแบ่ง
พื้นที่ออกเป็นสองส่วน คือ โซน A และ B ทำาให้ในส่วน
โซน A ซึง่เป็นกิจกรรมแบบไปเช้าเย็นกลับ ขาดการ
สนับสนุนการสร้างกิจกรรมและบรรยากาศในพืน้ที่โล่ง
เหล่านี ้ ในส่วนความปลอดภัย การออกแบบขอบเขต
สาธารณะและพืน้ที่ส่วนตัวทำาได้ดีเนือ่งจากมีการแบ่ง
แยกพื้นที่อย่างชัดเจน ส่วนการเข้าถึงพื้นที่โล่งมีปัญหา
ในเรื่องการเข้าถึงสำาหรับคนพิการเช่นเดียวกับหัวข้อ
อ่ืน ๆ  การดูแลวิสัยทัศน์บริเวณทางแยก ทางอ้อมต่าง ๆ  
สำาหรับให้บริการคนข้ามนัน้ทำาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
มีการกำาหนดพืน้ที่ข้าม มีการสร้างเขตจำากัดความเร็ว 
แต่อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ในปัจจัยเรื ่องพืน้ที ่โล่งนั ้น
ต้องการการจัดการความเสี่ยง ซึง่มีการออกแบบพืน้ที่
ภายในให้หลีกเลี ่ยงจุดอับในส่วนบริการคนเข้ามาใช้ 
เช่น ห้องพัก สว่นพ้ืนที่โลง่ แตใ่นสว่นบางจุดที่เปน็พ้ืนที่
ธรรมชาติ เช่น บ่อน้ำาพุร้อน ในบางจุดยังมีจุดอับสายตา
เน่ืองจากข้อจำากัดของจุดบ่อน้ำาร้อนตามธรรมชาติ 
รวมถึงพืชพันธุ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบางส่วน
อาจหนาแน่นเกินไปโดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำาทำาให้มี
ปัญหาเรื่องการจัดการความเสี่ยงอยู่บ้าง ส่วนความ
ปลอดภัยของผู้ใช้ถนนที่กำาหนดตำาแหน่งจอดรถห่าง
จากจุดอบัสายตาน้ันโครงการทำาไดเ้ปน็อยา่งด ีเนื่องจาก
มีการแบ่งเขตชัดเจนระหว่างทางถนน และทางเดินเท้า
 ในเกณฑเ์รื่องตน้ไมพื้ชพันธุ์ในพ้ืนที่ มคีวามหนา
แน่นของต้นไม้ในพื้นที่ทำาให้เกิดร่มเงาซึ่งเอื้อประโยชน์
ตอ่การเดนิใช้งานในพ้ืนที่อยา่งมาก รวมถึงมกีารจดัการ
ป้องกันปัญหาเรื่องการบังสายตา และความสะอาดตาม
ทางแยก ทางเข้าต่างๆ ในโครงการเป็นอย่างดี

 1.5  ที่นั่ง ป้ายบอกทาง การให้แสงสว่าง รั้ว 
     และกำาแพง 
 ในเกณฑเ์รื่องการให้แสงสวา่ง มกีารให้แสงสวา่ง
ที่พอเพียงตลอดทางถนน และทางเดนิเทา้ แตเ่นื่องจาก
โครงการปดิตั้งแตห่กโมงเยน็ทำาให้ไมม่กีารให้แสงสวา่ง
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ป้ายบอกทางในตอนกลางคืน แต่การให้แสงสว่างตาม
จุดต่าง ๆ เช่น ศาลา สำานักงาน บ้านพัก ตลอดจนทาง
ต่าง ๆ มีการให้แสงสว่างในจุดเหล่านี้เป็นระยะ ๆ แต่
สภาพในตอนกลางคืนมีปัญหาอย่างมากในเรื่องความ
ชัดเจนของวิสัยทัศน์ และไม่เกิดความปลอดภัยในช่วง
กลางคนื สำาหรบัเกณฑเ์รื่องปา้ยตา่ง ๆ  มกีารจัดวางปา้ย
อย่างชัดเจน มีป้ายสัญลักษณ์ ป้ายห้ามต่าง ๆ รวมถึง
การใช้วัสดุมีความคงทนถาวร และออกแบบได้อย่าง
เหมาะสมกับพื้นที่ แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไปคือ การคำานึงถึง
ป้ายสำาหรับคนพิการทางการมองเห็น 
 รั ้วและกำาแพงในโครงการมีการจัดสร้างเป็น
กำาแพงเตี้ยและโปร่ง มีการใช้วัสดุที่ใกล้เคียงธรรมชาติ 
รวมถึงเข้าถึงได้อย่างสะดวก แต่ก็เช่นเดียวกับปัจจัยใน
เรื่องอื่น ๆ ที่ยังขาดการคำานึงถึงผู้พิการ
 ที่นัง่ภายในโครงการเป็นส่วนหนึง่ที่ขาดไป แต่
ในส่วนของพืน้ที่ได้จัดเตรียมพืน้ที่นัง่ปิกนิกไว้ ซึง่ได้
รับความนิยมในการใช้งานอย่างมาก โดยที่ตั ้งอยู่ใน
ตำาแหน่งที่มองเห็นเสน้ทางและอยู่ใกลห้้องน้ำาตามเกณฑ์
มาตรฐาน แต่ก็ยังมีปัญหาด้านการคำานึงถึงผู้พิการและ
ผู้สูงอายุเนื่องจากที่นั่งไม่เหมาะสม ขาดที่วางแขน และ
สัดส่วนไม่เหมาะสมกับผู้พิการ

 1.6 การสนับสนุนจิตวิญญาณของพื้นที่ 
 จะเห็นวา่ในสว่นของโซน A มกีารสรา้งพ้ืนที่วา่ง
เพือ่ดึงดูดการใช้งานซึง่ทำาให้พืน้ที่ด้านหน้าโครงการมี
ชีวติชีวาจากกิจกรรมที่หลากหลายของผู้เข้ามาใช้งาน มี
การกำาหนดขอบเขตที่ชัดเจน และเข้าถึงสะดวก รวมถึง
ถนนที่เข้าถึงเป็นถนนจำากัดความเร็ว (30 กิโลเมตร
ต่อชัว่โมง) ทำาให้เกิดความปลอดภัย และช่วยให้เกิด
กิจกรรมที่เหมาะสมกับคนทั่วไปมากขึ้น แต่ในเรื่องการ
ใช้งานพืน้ที่แบบผสมผสานนัน้ โซน A จะมีกิจกรรมที่
หลากหลาย พืน้ที ่โล่งก็จะอยู ่บริเวณที ่เด่นและเป็น
ศูนย์กลางพืน้ที่ มีห้องน้ำาอยู่ในจุดที่มีคนใช้หนาแน่น 
แต่อาจอยู่ในจุดอับสายตาบ้าง ปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่
ของการออกแบบทั้งหมดก็คือการออกแบบส่วนต่าง ๆ 
เหล่านี้ให้เหมาะสมกับการใช้งานของคนพิการ

 2.  การวิเคราะห์การวางผังพื้นที่โซน B
 เนือ่งจากพืน้ที่อุทยานแบ่งการจัดการออกเป็น
สองส่วน คือ โซน A และ B ซึ่งโซน A จะมีความหลาก
หลายของกิจกรรมมากกว่า ส่วนของโซน B ที่เป็นส่วน
ที่พัก แตจ่ากภาพรวมของปจัจัยตา่ง ๆ  ที่มผีลตอ่สขุภาพ
ทั้ง 6 ปัจจัย จะมีความใกล้เคียงอย่างมาก สิ่งที่เพิ่มเติม
ขึน้มาก็คือ ในส่วนของเส้นทางถนน จะมีเกณฑ์การ

รูปที่ 4  ผังพ้ืนท่ีโซน B ในบริเวณอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

รายการส่ิงก่อสร้าง
1. โรงเผาขยะ
2. บ้านพักเจ้าหน้าท่ี
3. ห้องเก็บพัสดุ
4. อาคารค่ายพักแรมชาย 910
5. อาคารค่ายพักแรมหญิง 913
6. ห้องประชุมสัมมนา
7. อาคารค่ายพักแรม 912
8. อาคารค่ายพักแรม 911
9. ด่าน 1
10. อาคารติดต่อเช้าเต็นท์
11. ป้อมยาม
12. บ้านพักเจ้าหน้าท่ี 4 ครอบครัว
13. โรงจอดรถและเก็บพัสดุ

ขอบดาน
ถนนหลัก
ทางเดินเท้า
ถนนลูกรัง
สะพานไม้
ลำาห้วย
ห้องน้ำาชาย
ห้องน้ำาหญิง
ห้องน้ำารวม
ลานจอดรถ
ลานกางเต็นท์
เวทีกลางแจ้ง

สัญลักษณ์ประกอบแบบ
14. อาคารฝ่ายศิลป์
15. โรงครัว
16. โรงอาหาร
17. ป้ายส่ือความหมาย
18. บ้านพักรับรอง
19. บ้านพักนักท่องเท่ียว สักทอง
20. บ้านพักนักท่องเท่ียว ไผ่ทอง
21. บ้านพักนักท่องเท่ียว คำามอกหลวง
22. บ้านพักนักท่องเท่ียว สิงห์ทอง
23. บ้านพักนักท่องเท่ียว คำาป่า
24. บ้านพักนักท่องเท่ียว คำาแสด
25. บ้านพักนักท่องเท่ียว คำาปอง
26. บ้านพักนักท่องเท่ียว คำาแดง

27. บ้านพักนักท่องเท่ียว คำาขาว
28. บ้านพักนักท่องเท่ียว คำาดอย
29. บ้านพักนักท่องเท่ียว คำาแก้ว
30. บ้านพักนักท่องเท่ียว คำาเจ้า
31. บ้านพักนักท่องเท่ียว คำาฝอย
32. บ้านพักนักท่องเท่ียว คำาหยาด
33. ศาลาเอนกประสงค์



151การวางผังเพื่อสุขภาพสำาหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์: กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 
ปิยะเดช อัครโพธิวงศ์ และ สุมาวลี จินดาพล

ออกแบบที่เข้ากับเกณฑ์การออกแบบเส้นทางเดินและ
จักรยานประกอบ ที่มกีารรน่ระยะของถนนไปหนึ่งเมตร 
รวมถึงการปลูกต้นไม้ริมถนน และดูแลรักษาเศษใบไม้
ร่วงให้ห่างจากถนนขอบเส้นทางมากกว่าหรือเท่ากับ
หน่ึงเมตร ซ่ึงในสว่นที่พักทำาไดต้ามหลกัเกณฑม์าตรฐาน 
 บริเวณจัดวางที ่พักและวางเต็นท์ มีส่วนจัด
กิจกรรมสันทนาการ มีการออกแบบพื ้นที ่นั ่งรวม
กิจกรรมขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์กลางของพื้นที่พัก ทั้ง
ที่วางเตน็ทแ์ละบ้านพักช่วยเอื้อให้เกิดกิจกรรมเปน็อยา่ง
มาก เพยีงแต่การให้ไฟฟ้าแสงสว่างในช่วงกลางคืนไม่
เพียงพอ ทำาให้การเดนิทางจากจุดพักไปสว่นน้ีแมว้า่ไม่
เกิน 400 เมตร ในเกณฑก์ารเช่ือมโยงแตก็่ยงัเกดิปัญหา
ทางด้านการสัญจร
 ปญัหาเรื่องการออกแบบเพ่ือคนพิการและคนสงู
อายุก็เป็นปัญหาหนึง่ที่มีการละเลยไปในการออกแบบ
พ้ืนที่อทุยานฯ จุดวางห้องน้ำาของพ้ืนที่มเีพียงหน่ึงจุดคอื
ส่วนที่ติดต่อเข้าพักในโซน B ทำาให้มีปัญหาสำาหรับผู้มา
พักแบบเตน็ทอ์ยู่บ้าง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในชว่งวนัหยดุ
ยาวที่มีจำานวนนักท่องเที่ยวหนาแน่น

7.  ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

ข้อสรุป
 รูปแบบการวางผังในอุทยานแหง่ชาติแจ้ซ้อน
เชือ่มโยงกับปัจจัยและเกณฑ์ที่เหมาะสมกับการวางผัง
เพือ่สุขภาพในข้อใดบ้าง การวางผังหลักของพืน้ที ่
ที่ทำาการอุทยานฯ แบ่งออกเป็น 2 โซน ทำาให้ในการ
ประเมินจึงได้แยกการวิเคราะห์ออกเป็น 2 พื้นที่ศึกษา 
และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นแผนภาพ 
โดยแบ่งเปน็ 6 ปจัจัยที่ศึกษา และสรปุเปน็ศกัยภาพของ
พื้นที่จากคะแนนเต็ม 100% ดังรูปที่ 5

 จากภาพรวมจะเห็นวา่ โซน B ให้ภาพรวมทีเ่อื้อ
ต่อการผังเพื่อสุขภาพมากกว่าโซน A โดยมีคะแนนรวม
ที่ 450% ในขณะที่โซน B มีคะแนนรวมที่ 436% ซึ่งเมื่อ
พิจารณารายละเอียดจะพบว่า ปัจจัยที่ 1-3 โซน B มี
ศักยภาพสูงกว่าโซน A ทั้งสิ้น มีเพียงปัจจัยที่ 6 ในด้าน
การสนับสนุนจิตวิญญาณของพืน้ที่ที่มีสัดส่วนมากกว่า
โซน B ทั้งนี ้ เนือ่งจากความหลากหลายของกิจกรรม
ในโซน A ที่มากกว่า ดังที่ได้กล่าวสรุปในตอนต้นของ
บทที่ 4 ในสว่นปญัหาหลกัของทั้งสองโซน คอื การละเลย
ปัญหาของคนพิการและคนสูงอายุ ซึง่ทำาให้การเข้าถึง
พ้ืนท่ีสาธารณะต่าง ๆ  ของโครงการเป็นไปอย่างยากลำาบาก 
รวมถึงอาจทำาให้เกิดอันตรายต่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้

ข้อเสนอแนะ
 อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำาปาง เป็น
อทุยานแห่งชาติดีเด่นประจำาปี พ.ศ. 2545 ที่ไดรั้บความ
นิยมจากนักทอ่งเที่ยวจำานวนมากในการเข้าเยี่ยมชมใน
แต่ละปี รปูแบบการวางผงัของอทุยานฯไ ด้รบัการพัฒนา
อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยภาครัฐได้ให้ความสนใจมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจสำาหรับ
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนคือ แม้ว่าภาพรวมของการวาง
ผังจะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ก็สอดคล้องกับ
รูปแบบการวางผังเพือ่สุขภาพ โดยมีความถูกต้องและ
เหมาะสมในหลายๆ หลกัเกณฑ ์อยา่งไรก็ตามปัจจัยและ
เกณฑต์า่ง ๆ  ที่นำามาใช้วเิคราะห์ในงานวจัิยช้ินนี้ อา้งองิ
มาจากเกณฑ์มาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งใน
บางส่วนจะเห็นว่าไม่สะดวกในการนำามาพัฒนาการ
ออกแบบวางผงัเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย ที่เหน็ไดช้ดั 
คอื ในทกุ ๆ  ปจัจัยที่มเีกณฑท์ี่ใช้สำาหรบัคนพิการ ซ่ึงใน
ส่วนน้ีประเทศไทยยังละเลยอยู่มาก รวมถึงการขาดแคลน
เงินทุนและการสนับสนุนการพัฒนาสถานที่จากภาครัฐ
 จากการเข้าศึกษาในพ้ืนที่ จะเห็นวา่ข้อจำากดัของ
พ้ืนท่ีบางส่วนเกิดจากการควบคุมดูแล เน่ืองจากอุทยานฯ 
แจ้ซ้อนเลือกปิดเวลาหกโมงเย็น ซึง่ทำาให้ส่งผลต่อ
แนวคิดการจัดการเรื่องการให้ไฟฟ้าแสงสว่างในพืน้ที่ 
แม้ว่าอุทยานฯ จะไม่อนุญาตให้ร้านค้าในอุทยานฯ 
ขายของหลังเวลา 18.00 น. แต่ก็อนุญาตให้คนเข้ามา
พักอาศัยอยู่ได้ซึ่งทำาให้หลังพระอาทิตย์ตกดิน ผู้ที่ยัง
พักอยู่ในอุทยานฯ ต้องเลือกที่จะจำากัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เน่ืองจากขาดแคลนการให้แสงสวา่งที่เหมาะสมในพ้ืนที่ 
ซึง่ในส่วนนีท้ำาให้เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินเรื่องการให้

รูปที่ 5  แผนภาพสรุปศักยภาพของพ้ืนท่ีอุทยานท้ัง 2 โซน

1. เส้นทางการเดิน
 และการปั่นจักรยาน
2. ถนน
3. จุดหมายปลายทาง
4. พื้นที่โล่ง
5. ที่นั่ง ป้ายบอกทาง 
 การให้แสงสว่าง รั้ว 
 และกำาแพง
6. การสนับสนุนจิตวิญญาณ 
 ของพื้นที่
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ไฟฟ้าแสงสวา่งในโครงการตอ้งมกีารปรบัหลักเกณฑใ์ห้
เหมาะสมกับเวลาเปิดปิดของโครงการ จากการวิจัยใน
ครั้งน้ีแสดงให้เห็นวา่ในเวลาทำาการของอทุยานฯ แจ้ซ้อน
มีการให้การดูแลในเรื่องความปลอดภัย ซึง่สิ่งเหล่านี้
เป็นเกณฑ์หนึง่ที่รวมเรื่องการให้แสงสว่างในโครงการ 
อย่างเหมาะสม แต่ภายหลังเวลาทำาการอุทยานฯ ได้
ละเลยในเรื่องน้ีไปบ้าง ซ่ึงขัดกับภาพรวมของการใช้งาน
ของอุทยานฯ  ที่เปิดให้มีการใช้ตลอดเวลา 
 อย่างไรก็ตามการวางผังอุทยานฯ แจซ้้อน มี
ศ ักยภาพในการพัฒนาพืน้ที ่ให ้อยู ่ในเกณฑ์และมี
มาตรฐานที่เหมาะสมยิ่งขึ้นได้ เนื่องจากเป็นอุทยานที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว รวมถึงมีระบบการบริหารจัดการพื้นที่ที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีงบประมาณในการพัฒนา
อุทยานฯ สม่ำาเสมอ สิ่งเหล่านี้ทำาให้อุทยานฯ สามารถ
พัฒนาปจัจัยตา่ง ๆ  ที่ยงัไดค้ะแนนสดัสว่นต่ำา โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงปัจจัยท่ี 5 ในส่วนของท่ีน่ัง ป้ายบอกทาง การให้
แสงสว่าง รั้ว และกำาแพง ให้เหมาะสมขึ้นได้เป็นอย่างดี
 ส่วนในภาพรวมอื่น ๆ ของการวางผังอุทยานฯ 
งานวิจัยน้ีได้ใช้เกณฑ์การวางผังเพ่ือสุขภาพมาตรวจสอบ
โดยชีใ้ห้เห็นว่าอุทยานฯ มีการคำานึงถึงผู้ใช้งานครอบ 
คลุมในแทบทุก ๆ กลุ่มอายุ แม้ว่าในส่วนผู้สูงอายุและ
ผู้พิการจะเข้ามาใช้งานไดล้ำาบาก แตเ่น่ืองจากถนนหลกั
ที่สัญจรโดยรถยนต์สามารถเข้าถึงได้แทบทุกจุดของ
โครงการทำาให้ไม่ลำาบากมากสำาหรับคนกลุ่มนี ้ ส่วนที่
ควรปรับปรุงเพิม่เติม คือ การแยกทางสัญจรระหว่าง
รถยนต์ จักรยาน และคนเดินให้ชัดเจน ซึ่งภาพรวมใน
ปัจจุบันอุทยานฯ ได้แบ่งพื้นที่เส้นทางสำาหรับเดิน และ

เส้ทางรถยนต์ตัดขาดออกจากกันในส่วนการเข้าถึงพ้ืนที่
หลัก ๆ เช่น ส่วนพักอาศัย ส่วนบ่อน้ำาร้อน ฯลฯ ก็ให้ใช้
ถนนหลักรวมกัน ทั้งรถยนต์ จักรยาน และเส้นทาง
สำาหรับเดิน ทำาให้ความปลอดภัยลดลง แต่ท่ีทำาให้อุทยานฯ 
แจ้ซ้อนยังมีความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากการ
จำากัดความเร็วรถในโครงการที่ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ซ่ึงเปน็อตัราเรว็ต่ำาสดุทีก่ำาหนดในเกณฑผ์งัเพ่ือสขุภาพ
ซึง่มีส่วนช่วยอย่างมากต่อความปลอดภัยในการสัญจร
ของโครงการ
 งานวิจัยชิน้นีอ้าศัยการอ้างอิงปัจจัยและเกณฑ์
มาตรฐานจากต่างประเทศซึง่ทำาให้มีปัจจัยหรือเกณฑ์
หลายๆ ส่วนที่ต้องมีการตัดออกและอาศัยการเทียบ
เคียง ซึง่มีผลต่อภาพรวมของงานวิจัยที่บางส่วนยังไม่
สามารถสรุปชีช้ัดได้ว่าเกณฑ์ทีใ่ชมี้ความเหมาะสมกบั
ประเทศไทยจรงิหรอืไม ่อยา่งไรก็ตามเกณฑท์ี่ใช้น้ีก็เป็น
หลกัเบ้ืองตน้ที่สามารถใช้อา้งองิไดใ้นระดบัหน่ึง ซ่ึงตอ้ง
อาศัยการศึกษาค้นคว้าในเชิงลึกต่อไปอีกในหลาย ๆ 
กรณศึีกษา ซ่ึงทางคณะผู้จัดทำาคาดวา่จะสามารถพัฒนา
ปัจจ ัยและหลักเกณฑ์เหล่าน ีเ้พ ือ่น ำามาปรับใช ้ก ับ
ประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยน้ีได้รับทุนสนับสนุนจากคณะสถาปัตย-
กรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่โดยเปน็การพัฒนา
ต่อยอดจากการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษา
วิทยานิพนธ์เบื้องต้น ในภาคการศึกษา 1/2554 จึงขอ
ขอบพระคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลมา ณ ที่นี้ 



153การวางผังเพื่อสุขภาพสำาหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์: กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 
ปิยะเดช อัครโพธิวงศ์ และ สุมาวลี จินดาพล

References

กรมทรัพยากรธรณี. (2555). น้ำาพุร้อนในประเทศไทย. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สืบค้นเมื่อ 
 30 มีนาคม 2554 จาก http://www.dmr.go.th/ewtadmin/ewt/dmr_web/main.php?filename=hotthai

ฝ่ายการวางแผนและการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำาปาง. (2555). อัตราการเข้ามาใช้บริการอุทยาน
 แห่งชาติแจ้ซ้อน. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
สำานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว. (2549). คู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำาพุร้อน
 ธรรมชาติ. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Health and Spa (จัดทำา
 มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน้ำาพุร้อนธรรมชาติ), สำานักงานพัฒนาการท่องเท่ียว, กระทรวงการท่องเท่ียว 
 และกีฬา.
สำานักอุทยานแห่งชาติ. (2553). สรุปรายงานสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ปีงบประมาณ 
 2544-2553 แยกตามสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์  (ย้อนหลัง 10 ปี). ฝ่ายระบบฐานข้อมูล, ส่วนศึกษาและวิจัย
 อุทยานแห่งชาติ, สำานักอุทยานแห่งชาติ, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
สำานักอุทยานแห่งชาติ. (2555). เอกสารเผยแพร่ “อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์”. กรมอุทยาน
 แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน. (2555). เอกสารเผยแพร่ “น้ำาพุร้อน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำาปาง”. ศูนย์บริการ
 นักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน, สำานักอุทยานแห่งชาติ, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน. (2555). ข้อมูลวิชาการและบ้านพักของอุทยานฯ จาก: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช. 
 สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2555 จาก http://www.thaiforestbooking.com

Bauman, A., Bellow, B., Vita, P., Brown, W., & Owen, N. (2002). Getting Australia Active: towards better 

 practice for the promotion of physical activity. National Public Health Partnership, Melbourne, 

 Australia, March 2002.

Barton, H., & Tsourou, C. (2000). Healthy Urban Planning: A WHO Guide to Planning for People. The World 

 Health Organization, New York: USA and Canada.

Crime Prevention Victoria et al., (2003). Healthy by Design: a planers’ guide to environments for active living. 

 The Heart Foundation of Australia (Victorian Division) Supportive Environments for Physical Activity 

 (SEPPA), Australia.


