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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา ส�ำรวจ และวิเคราะห์
239
สภาพปัญหาของพื้นที่ รวมถึงศักยภาพของพื้นที่และผังบริเวณของอุทยาน
แห่งชาติเอราวัณ 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพการใช้งาน ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกบริเวณเขตบริการของอุทยานแห่งชาติ
เอราวัณ 3) เพื่อสรุปลักษณะและปริมาณสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นต้อง
มีในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตามสภาพพื้นที่และเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงผังบริเวณส�ำหรับการพัฒนา
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ รองรับการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนของอุทยานแห่งชาติ
เอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การส�ำรวจภาคสนาม
การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้าง และการวิเคราะห์
ภาพถ่ายดาวเทียม ผลการวิจัย พบว่า
นิสติ ระดับปริญญาโท สาขาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน email: tananop_arm@hotmail.com
2
อาจารย์ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระจ� ำ สาขาการวางผั ง เมื อ งและสภาพแวดล้ อ ม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, อาจารย์ที่ปรึกษา
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1. สภาพทัว่ ไปปัจจุบนั ของพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติเอราวัณสามารถแบ่ง
ตามเขตการใช้พนื้ ทีเ่ ดิมเป็น 4 ประเภท ได้แก่ โซนบริการ โซนบ้านพักเจ้าหน้าที่
โซนพั ก แรม และโซนนั น ทนาการ อี ก ทั้ ง พื้ น ที่ ศึ ก ษาได้ เ ปิ ด การท่ อ งเที่ ย ว
ตลอดทัง้ ปี จึงส่งผลต่อการพัฒนาสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ทีจ่ ะต้องมีการป้องกัน
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสภาพระบบนิเวศและอันตรายที่จะเกิดต่อ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละการจั ด การพื้ น ที่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มิฉะนั้นจะเกิดความเสื่อมโทรมต่อสิ่งปลูกสร้างและทรัพยากร
ในพื้นที่
2. การวิเคราะห์ลกั ษณะการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในเขตบริการของอุทยาน
แห่งชาติเอราวัณ โดยน�ำข้อมูลจากภาพถ่ายทางดาวเทียมบริเวณพื้นที่ศึกษา
พ.ศ. 2560 วิเคราะห์ร่วมกับผังบริเวณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีอยู่เดิม และจากส�ำรวจ
240 ภาคสนาม เพือ่ ปรับปรุงเป็นผังบริเวณ พ.ศ. 2561 และน�ำผังบริเวณมาวิเคราะห์
การแบ่งเขตการใช้พื้นที่ในปัจจุบัน พร้อมกับการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียสู่
แนวทางการปรับปรุงผังแบ่งเขตการใช้พื้นที่ในอนาคต
3. เสนอแนะให้รื้อถอนที่ท�ำการอุทยานแห่งชาติเอราวัณ บ้านพักเจ้า
หน้าที่ บ้านพักนักท่องเที่ยว โรงจอดรถ โรงพัสดุ โรงซักรีด ห้องน�้ำ-ห้องสุขา
ร้านค้าร้านอาหารที่ต่อเติมรุกล�้ำ  และร้านสวัสดิการ เป็นต้น โดยลงต�ำแหน่ง
ใหม่ในผังบริเวณโดยค�ำนึงถึงหลักการการแบ่งเขตการใช้พื้นที่ (Zoning)
ที่เหมาะสมจ�ำนวนสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่สมดุลกับจ�ำนวนผู้ใช้งานทดแทนสิ่งปลูก
สร้างเดิม การวางต�ำแหน่งอาคารที่ค�ำนึงถึงบริบทโดยรอบและการใช้งาน
การใช้หลักของการประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวและ
การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอุทยาน
แห่งชาติเอราวัณ
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4. แนวทางการปรับปรุงผังบริเวณสามารถแบ่งเขตออกเป็น 6 ประเภท
คื อ โซนบริ ก าร โซนบ้ า นพั ก เจ้ า หน้ า ที่ โซนพักแรม โซนดูแลบ�ำรุงรักษา
โซนนันทนาการ และโซนพื้นที่ธรรมชาติ
ค�ำส�ำคัญ : การปรับปรุงผังบริเวณ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน นักท่องเที่ยว

วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ

Abstract
The purposes of this study were : 1) to study, survey,
analysis problems, and Site potential. 2) to study land use analysis
and The needs facilities of Erawan National Park’s service zone.
3) summary of the amount of facilities. needed in Erawan 241
National Park based on site conditions and sustainable tourism
criteria. 4) to study site plan facility improvement guideline to
support sustainable tourism of Erawan National Park’s service zone,
Kanchanaburi Province. The researchers choose Quantitative
research, Exploratory research, Non-Participant observation,
Non – Structured interview, and satellite imagery analysis. The
research found that :
1) Erawan National Park should improvement the site plan
of the development of local facilities. This is consistent with the
site and sustainable tourism goals.
2) Site Plan Improvement can be divided into 6 zone,
1.Service zone 2.Staff Zone 3.Camp Zone 4.Maintenance Zone
5.Recreation Zone 6.Natural Zone
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3) Suggestion, Types and amount of facilities required in
Site. The main use of Carrying Capacity and Universal Design.
Keywords : site plan improvement, facilities, sustainable tourism,
tourist

บทน�ำ

Integrated Social Science Journal

อุทยานแห่งชาติทั้งทางบกและทางทะเล เป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์
และนั น ทนาการที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ ระบบนิ เวศ เป็ น แหล่ ง รวมความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม และเป็นทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญ อีกทัง้ มีคณ
ุ ค่าทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้รับการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการ
242 ท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ
อีกทั้งมีความจ�ำเป็นที่ต้องจัดท�ำผังบริเวณขึ้นใหม่เนื่องจากปัจจุบันมีอุทยาน
แห่งชาติทั้งหมด จ�ำนวน 148 แห่ง อุทยานแห่งชาติดังกล่าวมีการจัดท�ำแผน
แม่บทการจัดการอุทยานแห่งชาติแล้ว จ�ำนวน 60 แห่ง โดยมีแผนแม่บทยังไม่
หมดอายุ 9 แห่ง และหมดอายุแล้ว 51 แห่ง (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุพ์ ชื , 2560) ประกอบกับแผนพัฒนาการท่องเทีย่ วแห่งชาติ พ.ศ. 25602564 ก�ำหนดให้มียุทธศาสตร์ให้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน รวมถึงพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อ�ำนวยความสะดวก และสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการวางผัง
บริเวณส�ำหรับการพัฒนาสิง่ อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ รองรับการท่องเทีย่ วอย่าง
ยั่งยืนของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีความส�ำคัญต่อการ
แก้ปัญหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกไม่สมดุลกับปริมาณนักท่องเที่ยว ความไม่
กลมกลืนกับธรรมชาติ ความทรุดโทรมของสิ่งปลูกสร้าง อันเนื่องมาจาก

2 1-384.indd 242

4/6/2562 15:45:03

การศึกษางานวิจัยนี้จะมีรายละเอียดการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อให้
เกิดการท่องเทีย่ วทีย่ งั่ ยืน การใช้แนวคิดหรือเกณฑ์การประเมินในด้านการท่อง
เที่ยวอย่างยั่งยืน และด้านการวางผังบริเวณ ท�ำให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นได้
ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในอนาคตสอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมในพื้นที่และรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ผู ้ วิ จั ย ได้ ใช้ แ บบแผนของการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Quantitative
Research) การส�ำรวจพื้นที่ภาคสนาม (Exploratory Research) การ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) รวมถึงการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติเอราวัณและนักท่องเทีย่ ว โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้าง (Non–Structured interview) และการวิเคราะห์
ภาพถ่ายทางดาวเทียม อีกทั้งเนื่องจากเป็นการศึกษาและส�ำรวจตัวแปรจาก
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏให้เห็นทางด้านกายภาพของพื้นที่ โดยใช้หลักการของการ
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วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษา ส�ำรวจ และวิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่ รวมถึง
ศักยภาพของพื้นที่และผังบริเวณของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพการใช้งาน ความต้องการของผู้ใช้บริการ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกบริเวณเขตบริการของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
3) เพือ่ สรุปลักษณะและปริมาณสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีจ่ ำ� เป็นต้องมี 243
ในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตามสภาพพืน้ ที่ และเกณฑ์การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงผังบริเวณส�ำหรับการพัฒนา
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ รองรับการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนของอุทยานแห่งชาติ
เอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

4/6/2562 15:45:04

พัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวก การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การจัดการอุทยาน
แห่งชาติ แล้วน�ำมาวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนา
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ผลของการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการวางผั ง พั ฒ นาสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นการวิจัยเพื่อมุ่งตอบค�ำถามที่ว่า ควรปรับปรุงผังบริเวณส�ำหรับ
การพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของอุทยานแห่งชาติเอราวัณอย่างไรเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ผลปรากฏโดยจ�ำแนกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้
1. สภาพทั่วไปปัจจุบันของพื้นที่เขตบริการอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
ซึ่งการศึกษาและส�ำรวจผู้วิจัยสรุป ได้ว่า แบ่งตามเขตการใช้พื้นที่เดิมเป็น 4
244 ประเภท ได้แก่ โซนบริการ โซนบ้านพักเจ้าหน้าที่ โซนพักแรม และโซน
นันทนาการ อีกทั้งพื้นที่ศึกษาได้เปิดการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วง
วันหยุดและเทศกาล มีนักท่องเที่ยวเป็นจ�ำนวนมาก จึงส่งผลต่อการพัฒนา
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ที่จะต้องมีการป้องกันผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อ
สภาพพื้นระบบนิเวศและอันตรายที่จะเกิดต่อนักท่องเที่ยว การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และการจัดการพื้นที่ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มิฉะนั้นจะเกิด
ความเสื่อมโทรมต่อสิ่งปลูกสร้างและทรัพยากรในพื้นที่ อีกทั้งควรมีปริมาณ
ที่สมดุลต่อการใช้งาน มีรูปแบบ ที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกที่ดูแลรักษาง่าย กลมกลืนกับสภาพพื้นที่ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
รวมถึงการก�ำจัดขยะที่สามารถรักษาดุลระบบนิเวศไว้ได้
2. การวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะการใช้ ป ระโยชน์ที่ดิน ในเขตบริการของ
ผังบริเวณเดิม โดยน�ำข้อมูลจากภาพถ่ายทางดาวเทียมบริเวณพื้นที่ศึกษา
พ.ศ. 2560 วิเคราะห์ร่วมกับผังบริเวณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีอยู่เดิม และจากส�ำรวจ
ภาคสนาม เพือ่ ปรับปรุงเป็นผังบริเวณ พ.ศ. 2561 และน�ำผังบริเวณมาวิเคราะห์
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การแบ่งเขตการใช้พื้นที่ในปัจจุบัน พร้อมกับการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียสู่
แนวทางการปรับปรุงผังแบ่งเขตการใช้พื้นที่ในอนาคต ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 วิเคราะห์ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังบริเวณเดิมสู่แนวทาง
ปรับปรุง
3. การวิเคราะห์สภาพการใช้งานของผูใ้ ช้บริการสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
บริเวณเขตบริการของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จากการส�ำรวจภาคสนาม
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณและนักท่องเที่ยว ในประเด็นดังนี้
3.1 การป้องกันผลกระทบจากการท่องเที่ยวของมนุษย์ที่มีผลต่อ
สภาพแวดล้อมไม่ให้เสื่อมลง ผู้วิจัยพบว่า เส้นทางสัญจรทางเดินเท้าผิวทางไม่
ต่อเนือ่ งและช�ำรุด ทางเดินรถ มีปา้ ยบอกทางไม่ชดั เจนและเส้นทางไปยังน�ำ้ ตก
สัญจรไม่สะดวกเนื่องจากมีขนาดกว้าง 3.00 เมตร จึงเสนอให้มีการปรับปรุง
ให้กลมกลืนกับธรรมชาติและขยายช่องจราจรเป็น 4.00 เมตร เพือ่ ความสะดวก
ปลอดภัย พื้นที่ลานจอดรถสามารถรองรับปริมาณรถได้ประมาณ 239 คัน
ซึ่งมีขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ลานจอดรถอยู่ในระดับปกติ
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ส่วนน�้ำใช้มีผลกระทบต่อการใช้น�้ำของโครงการอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากมี
การส�ำรองน�ำ้ ตลอดเวลา ผูว้ จิ ยั ได้เสนอให้มกี ารรณรงค์ใช้นำ�้ อย่างประหยัดและ
กักเก็บน�้ำใช้ส�ำรองไว้ประมาณ 2 วัน ระบบก�ำจัดขยะ มีการขนขยะไปยัง
สถานที่ ฝ ั ง กลบของบริ ษั ท ผลิ ต ไฟฟ้ า เขื่ อ นศรี น คริ น ทร์ แต่ ค วรมี ถั ง ขยะ
4 ประเภท ได้แก่ ถังขยะมูลฝอยทั่วไป ถังขยะมูลฝอยอินทรีย์ ถังขยะมูลฝอย
น�ำกลับมาใช้ใหม่ และถังขยะมูลฝอยอันตราย ในเรื่องของระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ซึ่งอนาคตมีห้องน�้ำ-ห้องสุขาเพิ่มขึ้น ควรจัดให้มีถังดักไขมันและถังระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียส�ำเร็จรูป ในเรื่องของการระบายน�้ำ  ควรปรับปรุงล�ำรางหรือ
ท่อระบายน�้ำที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันการกัดเซาะ การทรุดตัวพื้นที่โดยรอบ
3.2 การเป็นเครือ่ งมือสือ่ ความหมาย ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การเก็บข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในเขตบริการของอุทยานแห่งชาติ
246 เอราวั ณ เชิ ง ลึ ก แบบไม่ มี โ ครงสร้ า ง โดยเจาะจงในเรื่ อ งของศู น ย์ บ ริ ก าร
นักท่องเที่ยว เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และลานกิจกรรม
3.3 การประกอบกิจกรรมนันทนาการ ผู้วิจัยได้ท�ำการเก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่เขามาใช้บริการในเขตบริการของอุทยาน
แห่งชาติเอราวัณ เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้าง โดยเจาะจงในเรื่องของบ้านพัก
นักท่องเทีย่ ว อาคารค่าย ลานกางเต็นท์ ร้านสวัสดิการ ร้านค้า-ร้านอาหาร และ
ร้านขายของที่ระลึก
3.4 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่มีไม่เพียง
พอต่อการให้บริการนักท่องเที่ยว ดูแลบ�ำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ ภายในเขตบริการของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จึงจ�ำเป็น
ต้องจัดก�ำลังเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยพิทกั ษ์อทุ ยานแห่งชาติเอราวัณต่าง ๆ มาเสริม
ในด้านการให้บริการและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสภาพ
แวดล้อมโดยรวมของเขตบริการอุทยานแห่งชาติเอราวัณ โดยเฉพาะช่วงวันหยุด
และเทศกาล ส่งผลให้สภาพสิ่งปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ มีสภาพทรุดโทรม
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4. แนวทางการปรั บ ปรุ ง ผั ง บริ เวณส� ำ หรั บ การพั ฒ นาสิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเขตบริการนั้น ได้ทำ� การ
รื้ อถอนที่ ท� ำ การอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ อราวั ณ บ้านพักเจ้าหน้าที่ บ้านพักนัก
ท่องเที่ยว โรงจอดรถ โรงพัสดุ โรงซักรีด ห้องน�้ำ-ห้อสุขา ร้านค้าร้านอาหาร
ที่ต่อเติมรุกล�้ำ และร้านสวัสดิการ เป็นต้น เพื่อเสนอแนะลงต�ำแหน่งใหม่ในผัง
บริเวณโดยค�ำนึงถึงหลักการการแบ่งเขตการใช้พื้นที่ (Zoning) ที่เหมาะสม
จ�ำนวนสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่สมดุลกับจ�ำนวนผู้ใช้งานทดแทนสิ่งปลูกสร้างเดิม
การวางต�ำแหน่งอาคารทีค่ ำ� นึงถึงบริบทโดยรอบและการใช้งาน เพือ่ รองรับการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
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วิจารณ์ บทสรุป และข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาปรากฏว่าผู้วิจัยสามารถยืนยันสมมติฐานการวิจัยที่ได้ 247
ระบุไว้ว่า ควรปรับปรุงผังบริเวณที่มีการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกใน
พื้นที่ ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเอราวัณและเป้าหมาย
การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน โดยส่งเสริมการสร้างรายได้ การรักษาระบบนิเวศ และ
การกระจายประโยชน์สู่ท้องถิ่น จากข้อค้นพบที่จะอธิบายโดยจ�ำแนกเป็น
ประเด็นดังต่อไปนี้
1. สรุปแนวทางการวางผังบริเวณส�ำหรับการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้ท�ำการแบ่งเขตการใช้พื้นที่ใหม่ออกเป็น 6 ประเภท
ได้แก่ โซนบริการ โซนบ้านพักเจ้าหน้าที่ โซนพักแรม โซนนันทนาการ โซนดูแล
บ�ำรุงรักษา และโซนป่าธรรมชาติ เพือ่ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้งาน
ของผู้ใช้งานในพื้นที่บริการ ได้ท�ำการรื้อถอนที่ท�ำการอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
บ้ า นพั ก เจ้ า หน้ า ที่ บ้ า นพั ก นั ก ท่ อ งเที่ ย ว โรงจอดรถ โรงพั ส ดุ โรงซั ก รี ด
ห้องน�้ำ-ห้องสุขา ร้านค้าร้านอาหารที่ต่อเติมรุกล�้ำ  และร้านสวัสดิการ เป็นต้น
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เพื่อเสนอแนะลงต�ำแหน่งใหม่ในผังบริเวณโดยค�ำนึงถึงหลักการการแบ่งเขต
การใช้พื้นที่ (Zoning) ที่เหมาะสม จ�ำนวนสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่สมดุลกับจ�ำนวน
ผู้ใช้งานทดแทนสิ่งปลูกสร้างเดิม การวางต�ำแหน่งอาคารที่ค�ำนึงถึงบริบทโดย
รอบและการใช้งาน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอุทยานแห่งชาติ
เอราวัณ
2. สรุปลักษณะและปริมาณสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นต้องมี
ในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตามสภาพพืน้ ทีแ่ ละเกณฑ์การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
สรุปได้ดังนี้
		 2.1 เส้นทางสัญจร
1) ทางเท้า ควรปรับปรุงทางเดินเชือ่ มไปยังจุดหมายต่าง ๆ เช่น
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านพัก อาคารค่าย ห้องน�้ำ-ห้องสุขา ร้านอาหาร
248 และสะพานข้ามทางน�้ำ  โดยเพิ่มป้ายสื่อความหมายตามจุดที่น่าสนใจหรือ
ทางแยก อีกทั้งใช้วัสดุ สี และรูปแบบ ที่มีความเป็นธรรมชาติ สามารถใช้งาน
ได้อย่างสะดวกสบาย และค�ำนึงถึงการใช้งานของผู้พิการ
2) ทางเดิ น รถ ควรปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งหมายจราจร ป้ า ยสื่ อ
ความหมาย และป้ายบอกทางให้ชัดเจน อาจอิงตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ปรับรูปแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติ อีกทั้งขยายเส้นทางเดินรถผิวแอสฟัลท์
คอนกรีตจากที่ท�ำการอุทยานแห่งชาติเอราวัณไปยังลานจอดรถบริเวณน�้ำตก
เดิมมีความกว้าง 3.00 เมตร ขยายผิวทางเดินรถเพิ่มข้างละ 0.50 เมตร
รวมผิวทางเดินรถเดิมกว้างเท่ากับ 4.00 เมตร หรือขยายผิวทางเดินรถเพิ่ม
ข้างละ 0.94 เมตร รวมผิวทางเดินรถเดิมกว้างเท่ากับ 4.88 เมตร แบบไม่มีช่อง
จอดรถ (Time Saver Standards for Urban Design, 2001) เพื่อความ
ปลอดภัยและความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน
2.2 พื้นที่ลานจอดรถ ควรมีช่องจอดรถคนพิการอย่างน้อย 5 ช่อง
จอด เส้นจราจร และป้ายจราจรที่ชัดเจน นอกจากนั้น ในอนาคตคาดว่าจะมี
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นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นประมาณ 10% จึงควรปรับพื้นที่ลานจอดรถส�ำรอง
บริเวณตรงข้ามลานจอดรถในปัจจุบัน เพื่อรองรับยานพาหนะปริมาณ 75 คัน
2.3 ระบบก�ำจัดขยะ ควรมีถงั ขยะแยกประเภทครบทัง้ 4 ประเภท
ได้แก่ ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะทั่วไป ถังขยะเปียก และถังขยะอันตราย โดย
จัดวางถังขยะให้ทั่วถึงสมดุลกับปริมาณการใช้งานของนักท่องเที่ยวตามพื้นที่
ต่าง ๆ มีการตกแต่งสถานที่วางถังขยะ ให้ดูมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ
โดยรอบ และหมัน่ ท�ำความสะอาดถังขยะอย่างน้อยอาทิตย์ละครัง้ นอกจากนัน้
ขยะส่วนที่นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่น�ำเข้ามาในพื้นที่บริการ ควรรณรงค์
ขอความร่วมมือให้น�ำออกจากพื้นที่ เท่าที่สามารถด�ำเนินการได้ เพื่อลดภาระ
ในการก�ำจัดขยะของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
2.4 น�้ำใช้ ผู้วิจัยได้เสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ
การใช้น�้ำ  โดยการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยว และผู้เข้ามาใช้บริการ 249
ภายในเขตบริการ ใช้น�้ำอย่างประหยัด อีกทั้งอุทยานแห่งชาติเอราวัณควร
กักเก็บน�้ำไว้ประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตร ส�ำรองน�้ำได้อย่างน้อย 2 วัน
2.5 ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ห้องน�้ำ-ห้องสุขา ห้องครัวภายในอุทยาน
แห่งชาติเอราวัณควรมีระบบบ�ำบัดทีส่ ามารถรองรับน�ำ้ เสียได้รวม 850 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน เพื่อปรับคุณภาพน�้ำทิ้งให้ได้มาตรฐานน�้ำผิวดิน
2.6 ห้องน�้ำ-ห้องสุขา ควรติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานส�ำหรับห้องน�้ำ 
รูปแบบอาคารที่เรียบง่าย เน้นการใช้วัสดุและสีที่กลมกลืนกับธรรมชาติ อีกทั้ง
ควรปรับปรุงให้มีถังดักไขมันและถังระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส�ำเร็จรูปก่อนถูกบ�ำบัด
และดักกากตะกอนแล้วจะไหลผ่านท่อรูพรุนเพื่อซึมลงดิน นอกจากนั้น จะต้อง
มีการดูดลอกของเสียหรือท�ำลานอาบน�ำ้ รวมกลางแจ้งและถังส�ำหรับการอาบน�ำ 
้
เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานหากมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวผู้มาใช้บริการ
เพิ่มขึ้น
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2.7 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ในอนาคตหากมีการก่อสร้างศูนย์
บริการนักท่องเทีย่ วใหม่หรือปรับปรุงรูปแบบภายในอาคาร ควรมีการแบ่งพืน้ ที่
นิทรรศการแยกกับพื้นที่ให้บริการข้อมูลเพื่อช่วยกระจายการไหลเวียนของ
นักท่องเที่ยวไม่ให้รวมกลุ่มกัน พื้นที่ขายของที่ระลึก ห้องน�้ำที่ผู้พิการใช้งานได้
อาจมีห้องปฐมพยาบาลหรือห้องบรรยาย เป็นต้น อีกทั้งอาคารควรมีแสงส่อง
ถึง มีถ่ายเทอากาศได้สะดวก เน้นการใช้วัสดุ สี และรูปแบบที่กลมกลืนกับ
ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ รักษาคุณภาพประสบการณ์ด้าน
การท่องเที่ยว และความประทับใจที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ
2.8 เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ หากในอนาคตมีการปรับปรุง
เส้นทางศึกษาธรรมชาติควรมีรูปแบบของผิวทางวัสดุเลียนแบบธรรมชาติ
ทางเดินศึกษาระดับเรือนยอด ทางเดินพื้นดิน สะพาน ฝาย จุดศึกษาธรรมชาติ
จุดชมทัศนียภาพ จุดพักผ่อน ระเบียง ศาลา และป้ายสื่อความหมาย เป็นต้น
250
ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
โดยมีตัวอย่างข้อก�ำหนดและรูปแบบเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ปรากฏ
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอย่างข้อก�ำหนดและรูปแบบเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ (ส�ำนัก
อุทยานแห่งชาติ, 2554)
ระยะ
ข้อก�ำหนด
สัน้
ยาว
ความยาว (กิโลเมตร)
0.5-3.0
3.0-5.0
ความกว้าง (เมตร)
> 0.45-0.60
< 0.90-1.80
ความชัน (%)
ตามสภาพพืน้ ที่
ตามสภาพพืน้ ที่
รูปแบบเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เช่น เส้นทางตรง (Linear Form)
เส้นทางที่เป็นทางมาบรรจบกัน (Loop Form) และเส้นทางรูปแบบร่างแห
(Maze Form) ซึ่งควรใช้ระยะเวลาไป-กลับไม่นาน
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2.9 เส้นทางจักรยาน ปัจจุบันไม่มีเส้นทางจักรยานที่ชัดเจน แต่มี
นักท่องเที่ยวบางกลุ่มปั่นจักรยานเข้ามาเยือนในเขตพื้นที่บริการ ดังนั้น ใน
อนาคตจึงควรมีเส้นทางจักรยาน ช่องจราจรละ 1.50 เมตร หรือที่สามารถ
ปั่นได้ 2 ช่องจราจร โดยมีป้ายจราจร ป้ายข้อมูล สัญลักษณ์บนผิวทาง จุดจอด
และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกความปลอดภัยของทางจักรยาน ตามคูม่ อื มาตรฐาน
การออกแบบทางจักรยานของกรมทางหลวงชนบท
2.10 ลานกิจกรรม บริเวณจุดเล่นน�้ำตก ควรมีรูปแบบปรับตาม
สภาพพืน้ ที่ สี และวัสดุทกี่ ลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบ โดยสามารถใช้งานเพือ่
การพักคอย ชมธรรมชาติบริเวณน�ำ้ ตก และรับประทานอาหาร ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย นอกจากนั้นมีลานกิจกรรมกลางแจ้งบริเวณค่าย ควรซ่อมแซม
หรือก่อสร้างใหม่ โดยคงแนวคิดรูปแบบธรรมชาติ อีกทัง้ ควรเพิม่ เวลากลางแจ้ง
เพื่อรองรับกิจกรรมการใช้งานจากกลุ่มคนจ�ำนวนมาก
251
2.11 บ้านพักนักท่องเที่ยว ควรมีการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก เช่น ประตู หน้าต่าง ฝ้า และหลังคา เป็นต้น ให้สามารถใช้การได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน โดยเลือกใช้วัสดุพื้นถิ่นที่
สามารถหาได้ง่ายและสีที่มีความกลมกลืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
นอกจากนัน้ ในอนาคตบ้านพักนักท่องเทีย่ วเหล่านีท้ รุดโทรมจนไม่คมุ้ ค่ากับการ
ปรังปรุงซ่อมแซม ควรท�ำการจัดเขตการใช้พื้นที่ใหม่ ก่อนท�ำการก่อสร้าง
ไม่ควรให้บา้ นพักนักท่องเทีย่ วปนอยูก่ บั บ้านพักเจ้าหน้าที่ ซึง่ จะท�ำให้ทงั้ 2 ฝ่าย
ขาดความเป็นส่วนตัว อาจเกิดมุมมองที่ไม่สวยงามจากกิจกรรมต่าง ๆ และ
เจ้าหน้าที่อาจท�ำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งควรปรับปรุงให้ผู้พิการ
สามารถใช้งานได้
2.12 อาคารค่าย ควรมีการซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และเตียงนอน
มีห้องน�้ำในตัวอาคาร รวมถึงทางเดินภายนอกอาคารควรเพิ่มไฟแสงสว่างเป็น
ระยะที่เหมาะสม ให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เน้นการใช้วัสดุและสีที่กลมกลืนกับ
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ธรรมชาติ อีกทั้งควรปรับปรุงให้ผู้พิการสามารถใช้งานได้
2.13 ลานกางเต็นท์ ควรปรับปรุงคุณภาพเต็นท์ที่บริการให้เช่ามี
คุณภาพมากยิง่ ขึน้ และควรเพิม่ ต�ำแหน่งจุดล้าง ท�ำความสะอาด อุปกรณ์ภาชนะ
โดยค�ำนึงถึงระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียและระบบดักไขมัน นอกจากนัน้ สิง่ ก่อสร้างเหล่า
นีค้ วรปรับปรุงเส้นทางสัญจรและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้ตามมาตรฐาน
ที่ผู้พิการสามารถใช้งานได้
2.14 ร้านค้าชุมชน ควรมีร้านค้าชุมชนบริการใกล้เคียงกับศูนย์
บริการนักท่องเทีย่ ว เพือ่ เป็นการกระจายประโยชน์แก่คนในชุมชนได้มสี ว่ นร่วม
กับทางอุทยานแห่งชาติเอราวัณ รวมถึงเป็นการสร้างงานและรายได้ให้ชาวบ้าน
ครอบครัว และชุมชนในท้องถิ่นนั้น ๆ
2.15 ร้านค้าสวัสดิการ ใกล้ลานจอดรถบริเวณน�ำ้ ตก ในอนาคตควร
252 ย้ายต�ำแหน่งร้านค่าสวัสดิการไปบริเวณทีม่ พี นื้ ทีร่ องรับการใช้บริการ มีพนื้ ทีร่ บั
ประทานอาหาร และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เหมาะสม โดยมีลักษณะ
อาคารที่โปร่งโล่ง มีการระบายอากาศแบบธรรมชาติ และใช้รูปแบบวัสดุที่
กลมกลืนกับธรรมชาติ อีกทั้งควรค�ำนึงถึงความสะอาดและภาชนะที่ใช้ในการ
ใส่อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้ง่าย
		 2.16 ร้านค้า-ร้านอาหารเอกชน และร้านขายของที่ระลึก ควร
ปรับปรุงเรื่องคุณภาพและความสะอาดของอาหารที่จ�ำหน่าย นอกจากนั้น
อาคารภาพรวมควรมีความเป็นระเบียบ ควรมีรูปแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติ
มีลักษณะอาคารที่โปร่งระบายอากาศได้ดี อีกทั้งบริเวณหลังร้านมีการต่อเติม
ที่รุกล�้ำนอกเหนือที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณก�ำหนดให้ จึงเสนอให้อุทยาน
แห่งชาติเอราวัณท�ำข้อตกลงกับทางผูป้ ระกอบเพือ่ หาทางออกทีเ่ หมาะสมหรือ
ให้ระยะเวลาท�ำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ต่อเติมรุกล�้ำออกจากอาคารเดิม
ที่ก�ำหนดพื้นที่ใช้สอยให้ เนื่องจากไม่สามารถให้ผู้ประกอบการพักอาศัยอยู่
ในพื้นที่ได้ อีกทั้งขาดความเป็นระเบียบ มีกองขยะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค
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กลิ่นเหม็น และสัตว์อันตราย หลังจากท�ำการรื้อถอนควรมีการปรับภูมิทัศน์ให้
มีความกลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบ
2.17 บ้านพักเจ้าหน้าที่ ในอนาคตควรท�ำการจัดเขตการใช้พื้นที่
ใหม่โดยรวมกลุ่มบ้านพักเจ้าหน้าที่ ให้อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของพื้นที่ศึกษา ซึ่งเดิมมีบ้านพักเจ้าหน้าที่ที่มีสภาพทรุดโทรมอยู่บริเวณนั้น
เป็นส่วนใหญ่ ไม่ควรให้บ้านพักเจ้าหน้าที่ปนอยู่กับบ้านพักนักท่องเที่ยว ซึ่งจะ
ท�ำให้ทั้ง 2 ฝ่ายขาดความเป็นส่วนตัวและเจ้าหน้าที่อาจท�ำงานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ
2.18 ที่ ท� ำ การอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ อราวั ณ จากการค� ำ นวณขี ด
ความสามารถในการรองรับของที่ท�ำการอุทยานแห่งชาติ ควรมีขนาดเท่ากับ
315 ตารางเมตร เพื่อความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งต�ำแหน่งที่ตั้งควรอยู่บริเวณที่ผู้ใช้ไม่พลุกพล่าน กลมกลืน 253
กับสภาพแวดล้อม และสามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารได้
เป็นบริเวณกว้าง
		
2.19 โรงจอดรถ โรงซ่อมบ�ำรุง โรงซักรีด ปัจจุบันกลุ่มอาคารเหล่านี้
มีสภาพทรุดโทรมอย่างมาก อนาคตควรย้ายกลุ่มอาคารเหล่านี้ให้อยู่ใกล้กับ
เขตบ้านพักเจ้าหน้าที่ บริเวณทางด้านทิศเหนือของพื้นศึกษา โดยแยกเป็นเขต
ดูแลบ�ำรุงรักษา เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งควรมี
โรงเรือนเพาะช�ำในการเพาะช�ำและดูแลกล้าไม้
2.20 ด่านเก็บค่าธรรมเนียม ควรมีรูปแบบอาคารทรงสูงที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ ใช้วัสดุและสีที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม เช่น การใช้ไม้ไผ่
ทีข่ นึ้ อยูม่ ากในพืน้ ทีม่ าตกแต่งบริเวณผนัง เพือ่ สร้างความน่าจดจ�ำแก่ผมู้ าเยือน
อาจออกแบบถนนทางเข้ามี 2 ช่องจราจรและทางออก 1 ช่องจราจร
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ข้อเสนอแนะ
ผู ้ วิ จั ย ได้ ส รุ ป ผลการวิ จั ย และอภิ ป รายผลการวิ จั ย ตามทฤษฏี
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การศึกษาค้นคว้าทั้งเอกสารผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และเชิงส�ำรวจ จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุง
ผังบริเวณส�ำหรับการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
อย่ า งยั่ ง ยื น ของเขตบริ ก ารอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ อราวั ณ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
ซึ่งประกอบด้วย ข้อเสนอแนะต่ออุทยานแห่งชาติเอราวัณและข้อเสนอแนะ
ส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ข้อเสนอแนะต่ออุทยานแห่งชาติเอราวัณ
1. ผูว้ จิ ยั เสนอให้ทางหน่วยงานต้นสังกัดของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
254 ควรจัดให้มบี คุ ลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเฉพาะด้านประจ�ำอุทยานแห่งชาติ
เอราวัณ เช่น สถาปนิก วิศวกร ช่างก่อสร้าง นักตกแต่งภูมิทัศน์ เป็นต้น
เพื่อคอยดูแลรักษาและปรับปรุงพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในพื้นที่
2. เสาสั ญ ญาณโทรคมนาคมเดิ ม ของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ อราวั ณ
มีลกั ษณะเป็นเสาโครงเหล็กถัก ซึง่ มีความสูงสามารถมองเห็นได้งา่ ย ไม่กลมกลืน
กับธรรมชาติโดยรอบ ในอนาคตควรย้ายต�ำแหน่งก่อสร้างให้อยู่ในบริเวณที่
ยากต่ อ การมองเห็ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วและควรใช้ รู ป แบบเสาสั ญ ญาณ
โทรคมนาคมที่มีลักษณะคล้ายต้นไม้ในพื้นที่ (Telecommunication Tree)
3. จากการส�ำรวจและศึกษาพื้นที่ พบว่า สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ เช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องน�้ำ-ห้องสุขา บ้านพัก ร้านค้า
โรงอาหาร เส้นทางสัญจร เป็นต้น ที่มีการใช้งานของผู้มาเยือน ควรค�ำนึงถึง
การออกแบบและสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ คนทัง้ มวลในพืน้ ทีส่ าธารณะ
(Universal Design) โดยใช้หลักเกณฑ์ของการออกแบบสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับผู้พิการ
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
เนื่องจากระยะเวลามีจ�ำกัดผู้วิจัยจึงได้มีข้อเสนอแนะส�ำหรับการ
ท�ำวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกมาท่องเที่ยวที่อุทยาน
แห่งชาติเอราวัณบริเวณเขตบริการ รวมถึงความคิดเห็นต่อการมาท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติเอราวัณของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อีกทั้งควรศึกษา
เรื่องศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเอราวัณเพื่อท�ำการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวร่วมด้วยเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลมากยิ่งขึ้น
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