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ตอนที& I
กระบวนการออกแบบและวางผังบริเวณ

0

การวางผ ังบริเวณก ับการวิเคราะห์ทต
ี3 งโครงการ
ั5

บทที>

1

บทนํ า

การวางผังบริเวณกับการวิเคราะห์ ท2 ตี งั 4 โครงการ
การวางผัง บริ เวณเป็ นศิ ล ปะในการจัด วางสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพเพื ?อ รองรั บ
พฤติ กรรมของมนุษย์ การวางผังบริ เวณมี ความสัมพันธ์ เกี ?ยวข้องกับการประกอบวิ ชาชี พ
สาขาสถาปัตยกรรม วิ ศวกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และผังเมื อง ผูป้ ระกอบวิ ชาชี พเหล่านี O
จํ า เป็ นต้อ งใช้ก ารวางผัง บริ เวณในทํ า งาน ผัง บริ เวณเป็ นตัว กํ า หนดโครงสร้ า งทาง
กายภาพและกิ จกรรมในสามมิ ติ และในบางครังO ก็รวมถึงมิ ติของเวลาด้วย (Lynch, 1971,
p.3-4 อ้างใน LaGro, 2001)
การวางผังบริ เวณ (Site Planning) เป็ นศาสตร์ และศิลป์ ในการจัดวางสิ6งก่อสร้ างและกิจกรรมลงบน
ที6ดิน และปรั บแต่งที6ว่างที6อยู่ระหว่างสิ6งก่อสร้ างนัน7 ๆ ให้ ตอบสนองประโยชน์ ใช้ สอย และเอือ7 อํานวยให้ เกิด
สภาพแวดล้ อมที6ดีตอ่ ผู้ใช้ และธรรมชาติ การวางผังบริ เวณเป็ นขันตอนพื
7
7นฐานที6จําเป็ นที6จะต้ องปฏิบตั ิควบคูไ่ ป
กับการออกแบบสถาปั ตยกรรม สถาปนิก นักวางผัง และผู้ทํางานออกแบบเกี6ยวข้ องกับงานสถาปั ตยกรรมควรมี
ความรู้พื 7นฐานในเรื6 องปั จจัยต่างๆ ที6เกี6ยวข้ องในการออกแบบวางผังบริ เวณ ควรรู้จกั เก็บรวบรวมข้ อมูลเกี6ยวกับ
ที6ตงั 7 และสามารถนําข้ อมูลทังหลายเหล่
7
านันมาวิ
7 เคราะห์ที6ตงโครงการก่
ั7
อนที6จะนําไปสูก่ ารวางผังและออกแบบ
อาคารได้ ไม่ว่างานสถาปั ตยกรรมนันจะมี
7
ขนาดเล็ก อย่างเช่น ศาลาหรื อบ้ านเดี6ยว หรื อจะมีขนาดใหญ่อย่าง
หมูบ่ ้ านจัดสรรหรื อนิคมอุตสาหกรรม เป็ นต้ น
หากกระบวนการตัดสินใจในการวางผังบริ เวณนันเกิ
7 ดขึ 7นบนที6ดินแปลงเดียวภายใต้ กรรมสิทธิ•ของ
เจ้ าของที6ดินรายเดียว เจ้ าของที6ดินนันอาจจะเป็
7
นบุคคลธรรมดา นิติบคุ คลห้ างหุ้นส่วน บริ ษัท องค์กรอิสระที6ไม่
แสวงหากําไร เป็ นรัฐบาล หรื ออาจจะเป็ นหน่วยราชการส่วนท้ องถิ6นก็ได้ การวางผังบริ เวณในแต่ละโครงการนัน7
จะแตกต่างกันไปในหลายด้ าน บางโครงการอาจเป็ นพื 7นที6ที6มีการจัดสรรแบ่งแปลงแล้ ว แต่บางโครงการอาจจะ
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เป็ นพื 7นที6ที6ยงั ไม่มีการพัฒนาจัดสรรหรื อกําหนดประโยชน์ในการใช้ ที6ดินใดๆ เลย ในด้ านทําเล บางโครงการอาจ
มีทําเลย่านใจกลางเมือง แต่บางโครงการอาจอยูใ่ นชนบทท่ามกลางธรรมชาติ ชนิดและรูปแบบของโครงการแต่
ละโครงการก็อาจมีความหลากหลายเช่นกัน บางโครงการอาจเกี6ยวข้ องกับการตัดถนน สร้ างอาคาร หรื อสร้ าง
ระบบสาธารณูปโภค แต่ก็เป็ นได้ ที6บางโครงการอาจไม่มีการก่อสร้ างเลย แต่เป็ นการอนุรักษ์ ฟืน7 ฟูและบริ หาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม ด้ วยความซับซ้ อนและความแตกต่างใน
การวางผังบริ เวณในแต่ละโครงการที6ไม่เหมือนกันเช่นนี 7 ทําให้ นกั วางผังจําเป็ นต้ องใช้ กระบวนการตัดสินใจ
อย่างมีระบบระเบียบ
การวางผังที6ดินและออกแบบผังบริ เวณเป็ นกระบวนการที6มีลําดับขัน7 ตอน มีระบบ และมักมีการ
ทบทวนกระบวนการคิดใหม่อยู่เสมอ สาเหตุที6นักวางผังควรปฏิบัติอย่างมีขัน7 ตอนตามกระบวนการวางผัง
บริ เ วณเมื6 อ ต้ อ งการพัฒ นาที6 ดิ น นัน7 มี อ ยู่ด้ ว ยกัน หลายสาเหตุ นั6น ก็ เ พราะการพัฒ นาที6 ดิ น ที6 ต อบสนองต่อ
ศักยภาพและข้ อจํากัดของที6ดินนัน7 จะสามารถประหยัดค่าก่อสร้ าง ปกป้องทรัพยากรในท้ องถิ6น และเปิ ดโอกาส
ให้ กระบวนการทางธรรมชาติของสิ6งแวดล้ อมดําเนินต่อไป อีกทังในกรณี
7
ที6เป็ นการวางผังบริ เวณในสถานที6
ประกอบธุรกิจสํานักงาน หรื อโรงงาน สภาพแวดล้ อมที6ดียงั จะสามารถเสริ มสร้ างความพึงพอใจแก่พนักงาน
เพิ6มประสิทธิภาพในการทํางาน และแน่นอนย่อมนําผลประโยชน์ทางอ้ อมสูอ่ งค์กรธุรกิจนันๆ
7
ในทางกลับกัน โครงการที6การขาดการวางผังบริ เวณที6ดีอาจนํามาซึ6งผลเสียจากสภาพแวดล้ อมที6
ขาดความต่อเนื6องของกิจกรรม ไม่เอื 7ออํานวยต่อการใช้ สอย อาจส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติ สังคม วิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของผู้ใช้ อย่างอาจคาดไม่ถึง ตัวอย่างเช่น โครงการก่อสร้ างอาคารสูงเพื6อเป็ นที6อยู่ผ้ มู ีรายได้ น้อย
หากขาดการจัดเตรี ยมพื 7นที6ส่วนกลางที6สมควรเพื6อชุมชน เช่น สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะขนาดย่อม อาจ
กลายเป็ นการสร้ างชุมชนแออัดบนตึกสูง
การออกแบบและวางผังบริ เวณเป็ นการทํางานที6เกี6ยวข้ องกับการจัดสภาพทางกายภาพของที6ดิน
กระบวนการออกแบบและวางผังที6ดีนนควรจั
ั7
กต้ องมีขนตอนการวิ
ั7
เคราะห์พื 7นที6ตงโครงการเป็
ั7
นส่วนหนึง6 ก่อนการ
ออกแบบและวางผัง การวิเคราะห์ พืน7 ที6ตงโครงการนั
ั7
น7 เป็ นกระบวนการในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เป็ น
ระบบ มีขนตอน
ั7
มีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เกี6ยวกับที6ตงโครงการ
ั7
ไม่ว่าจะเป็ นการเลือกที6ตงของโครงการ
ั7
หรื อ
ในกรณีที6ที6ดนิ มีอยูแ่ ล้ ว แล้ วต้ องการเลือกใช้ ประโยชน์ที6ดนิ ประเภทต่างๆ ภายในพื 7นที6โครงการ
กระบวนการวิ เ คราะห์ พื น7 ที6 ตัง7 โครงการนัน7 มี ค วามเกี6 ย วข้ อ งกับ หลายสาขาวิ ช าชี พ ในแง่ มุม ที6
แตกต่างกันออกไป ดังแสดงในแผนภูมิ œ อันได้ แก่สาขาวิชาชีพต่อไปนี 7
§
§
§
§

2

อสังหาริ มทรัพย์ ในด้ านการลงทุน
ภูมิสถาปั ตยกรรม ในด้ านการจัดออกแบบสวน
สถาปั ตยกรรม ในด้ านการวางผังอาคาร
วิศวกรรมโยธาและงานระบบ ในด้ านการก่อสร้ าง วางงานระบบไฟฟ้า ประปา และระบบ
โทรคมนาคม

การวางผ ังบริเวณก ับการวิเคราะห์ทต
ี3 งโครงการ
ั5

§ การวางแผนและผัง เมื อ ง และการออกแบบชุม ชน ในด้ า นการวางผัง กายภาพเพื6 อ ให้
สอดคล้ องกับระเบียบนโยบายการพัฒนาชุมชน ภาพรวมของชุมชนและเมือง และกฎหมาย
ผังเมือง
§ กฎหมาย ในด้ านกฎข้ อบังคับควบคุมต่างๆ เช่น เทศบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
แผนภูมิ 7 สาขาวิชาชีพทีEเกีEยวข้ องกับการวิเคราะห์ ทE ตี งั X โครงการ

กฎหมาย

การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ผังเมือง

การวิเคราะห์
พืน4 ที2ตงั 4
โครงการ
(Site
Analysis)
วิศวกรรมโยธา
และงานระบบ

ภูมิสถาปัตย์

สถาปัตยกรรม

ที$มา: ดัดแปลงจาก LaGro, 2001, Inc., p.7.

ลักษณะของงานวางผังบริ เวณนันมี
7 ความหลากหลายในรู ปแบบและขนาด มีได้ ตงแต่
ั 7 ระดับโครงการ
ขนาดเล็ก จนถึงโครงการขนาดใหญ่ และอาจมีการวางผังบริ เวณตัง7 แต่ก่อนเริ6 มต้ นโครงการหรื ออาจมีการ
ออกแบบผังบริ เวณไปพร้ อมกับการออกแบบงานสถาปั ตยกรรม ซึง6 แยกตามลักษณะของงานวางผังบริ เวณได้
ดังนี 7
§ โครงการที6อาคารถูกออกแบบมาก่อนแล้ วนํามาจัดวางบนพื 7นที6ที6กําหนด เช่น บ้ านสําเร็ จรู ป
ศาลาสําเร็ จรูป ซึง6 มักเป็ นโครงการขนาดเล็ก
§ โครงการที6มีการวางผังและออกแบบอาคารดําเนินไปพร้ อมกัน ซึ6งมักเป็ นโครงการขนาด
กลาง เช่ น บ้ า น คอนโดมิ เ นี ย ม ที6 พัก อาศัย ที6 ไ ด้ รั บ การออกแบบโดยสถาปนิ ก หรื อ นัก
ออกแบบหมูบ่ ้ านจัดสรร ห้ างสรรพสินค้ า สวนสนุก สวนสัตว์ โรงแรมพักตากอากาศ ฯลฯ
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§ โครงการที6มีการวางผังแม่บท (Master Plan) มาก่อน แล้ วจึงมีการออกแบบอาคารตามมา
ซึ6งโครงการลักษณะนี 7มักเป็ นโครงการขนาดใหญ่ มีความซับซ้ อน กินเวลานานหลายสิบปี
เช่น มหาวิทยาลัย นิคมอุตสาหกรรม เป็ นต้ น

ขัน4 ตอนเบือ4 งต้ นในดําเนินการวางแผน
ก่อนที6จะมีการออกแบบวางผังบริ เวณนัน7 ผู้ออกแบบจักต้ องมีการเตรี ยมการวางแผนในเรื6 องของ
ข้ อมูลเกี6ยวกับที6ตงและรายละเอี
ั7
ยดของโครงการ ซึง6 มีขนตอนหลั
ั7
กๆเช่นเดียวกับการวางแผนทัว6 ไป ดังนี 7
1) ค้ นคว้ า (Research): ข้ อมูลเบื 7องต้ นของโครงการประเภทเดียวกัน ตัวอย่างอาคาร เอกสารอ้ างอิง
ประสบการณ์
2) เก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ (Inventory & Analysis): รวบรวมข้ อมูลเกี6ยวกับที6ตงั 7 ข้ อจํากัดของพื 7นที6
ปั จจัยที6มีผลต่อพื 7นที6ทงจากอิ
ั7
ทธิพลของมนุษย์และธรรมชาติ
3) สังเคราะห์ข้อมูล (Synthesis): ประมวลข้ อมูลที6ได้ มา ทําความเข้ าใจสร้ างผังความสัมพันธ์ ของ
องค์ ป ระกอบต่ า งๆ ของโครงการ โดยปรั บ แต่ ง ให้ เ ข้ ากั บ พื น7 ที6 ตัง7 ทัง7 นี ค7 วรหลี ก เลี6 ย งการ
ปรับเปลี6ยนอย่างรุ นแรงของสภาพภูมิประเทศตามธรรมชาติของที6ตงั 7 และควรเสนอทางเลือกใน
การออกแบบให้ มากกว่าหนึ6งทางเลือก ขัน7 ตอนนีเ7 ป็ นขัน7 ตอนของการออกแบบโดยใช้ ข้อมูลที6
ได้ มาเป็ นเงื6อนไขนัน6 เอง
แผนภูมิ 2 ขันX ตอนเบือX งต้ นในดําเนินการวางแผน

ค้ นคว้ า

4

เก็บข้ อมูลและ
วิเคราะห์

สังเคราะห์
ข้ อมูล

การวางผ ังบริเวณก ับการวิเคราะห์ทต
ี3 งโครงการ
ั5

กระบวนการในการวางผังบริเวณและออกแบบสถาปั ตยกรรม
สําหรับในงานออกแบบสถาปั ตยกรรมนัน7 หากจะระบุขนตอนที
ั7
6มีรายละเอียดมากขึ 7นในกระบวนการ
ออกแบบและวางผังบริ เวณ เราอาจเขียนแผนผังและอธิบายได้ ดงั แผนภูมิ
แผนภูมิ T กระบวนการในการวางผังบริเวณและออกแบบสถาปั ตยกรรม

รวบรวม
ข้ อมูลด้ าน
กายภาพ
กําหนด
องค์ประกอบ
โครงการ
รวบรวม
ข้ อมูลด้ าน
ระบบ
นิเวศน์

วิเคราะห์
ที$ตั Sง

กําหนด
แนวคิดใน
การออกแบบ
และวางผัง

วางผังและ
ออกแบบ
อาคาร

เขียนแบบ
ก่อสร้ าง

ดําเนินการ
ก่อสร้ าง

เลือกที$ตงั S
โครงการ
รวบรวมข้ อ
มลด้ าน
สังคมวัฒนธรรม
แผนผังขันS ตอน:
Programming and Site Inventory & Analysis
รวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์โครงการและที$ตงั S

Design Development
พัฒนาแบบ

Drawing
เขียนแบบ
ก่อสร้ าง

Construction
ก่อสร้ าง

ที$มา: ดัดแปลงจาก LaGro, 2001, p.2.

ในขันตอนแรกก่
7
อนที6จะมีการออกแบบและวางผังบริ เวณนัน7 นักวางผังหรื อผู้ออกแบบจักต้ องเตรี ยม
ข้ อมูลซึง6 เป็ นสาระสําคัญของโครงการอยู่ 2 ส่วนหลักๆ นัน6 ก็คือ (1) รายละเอียดองค์ประกอบโครงการ และ (2)
รวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ที6ตงโครงการ
ั7
ซึง6 ผู้ออกแบบสามารถเตรี ยมข้ อมูลทังสองส่
7
วนนี 7ไปพร้ อมๆ กัน โดยใน
แต่ละส่วนจะประกอบด้ วยขันตอนซึ
7
ง6 มีรายละเอียด ดังนี 7
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การกําหนดและวิเคราะห์ องค์ ประกอบโครงการ (Programming & Program Analysis)
รายละเอียดขององค์ประกอบโครงการจะอธิบายถึงเป้าหมายหลักในการใช้ ประโยชน์ที6ดิน เช่น เป็ น
บ้ านพักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล หรื อสวนสาธารณะ วัตถุประสงค์โดยทัว6 ไปของโครงการมักครอบคลุมข้ อมูล
ในด้ านการพัฒนาที6ดิน ปรับปรุ งพื 7นที6 หรื อการบริ หารจัดการพื 7นที6ของโครงการ รายละเอียดของโครงการควร
ระบุข้อมูลที6เฉพาะเจาะจงลงไปถึงประโยชน์ใช้ สอยขององค์ประกอบของโครงการ ตัวอย่างเช่น รายละเอียดของ
โครงการหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมหลายครัวเรื อน อาจระบุจํานวนหน่วยครัวเรื อนของบ้ านพักอาศัย
ชนิดต่างๆ ของที6พกั อาศัยและความหนาแน่นของหน่วยครัวเรื อนที6จะลงทุนก่อสร้ าง อาทิ บ้ านกี6หลัง ประเภท
ของบ้ านมีแบบใดบ้ าง คอนโดกี6ยนู ิต ขนาดของบ้ านหรื อคอนโดกี6ห้องนอนกี6ตารางเมตร มีสว่ นกลาง เช่น สโมสร
และสระว่ายนํ 7า เป็ นต้ น ซึง6 โดยสรุ ป การวิเคราะห์องค์ประกอบของโครงการนัน7 จะพิจารณาถึงข้ อมูลหลักๆ อยู่
สองส่วน ได้ แก่
§ องค์ ป ระกอบและพื น7 ที6 ใ ช้ สอยตามความต้ องการของโครงการ (Function & Area
Requirement)
§ การวิ เ คราะห์ ผ้ ูใ ช้ (User Analysis) ซึ6ง รวมถึ ง วิ เ คราะห์ กิ จ กรรมและพฤติ ก รรมของผู้ใ ช้
โครงการ
รายละเอี ย ดของโครงการอาจกํ า หนดขึน7 โดยลูก ค้ า สถาปนิ ก ที6 ป รึ ก ษา หรื อ ผู้เ ชี6 ย วชาญด้ า น
การตลาดการลงทุนก็ ได้ ในระหว่างดําเนินการขัน7 ตอนกํ าหนดและวิเคราะห์ องค์ ประกอบโครงการนี น7 ัน7 ผู้
กํ าหนดรายละเอียดของโครงการอาจทําการสํารวจที6ดิน ตรวจสอบสภาพทั6วไปของที6ดินด้ วยภาพถ่ายทาง
อากาศ วิเคราะห์การลงทุน หรื อศึกษาความต้ องการของตลาด เปรี ยบเทียบโครงการอื6นที6มีลกั ษณะเดียวกัน
เป็ นกรณีศกึ ษา ทบทวนข้ อมูลเกี6ยวกับที6ตงทํ
ั 7 าเลอื6นที6เป็ นไปได้ และข้ อมูลที6เกี6ยวข้ องกับผู้ใช้ งาน
การรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ ทE ตี งั X (Site Inventory & Analysis)
โดยทัว6 ไปแล้ ว หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ที6ตงโครงการจะพิ
ั7
จารณาถึงข้ อมูลที6เป็ นปั จจัยหลักที6เป็ น
คุณสมบัตขิ องที6ตงโครงการ
ั7
อันได้ แก่
§ ปั จจัยทางธรรมชาติ (อันได้ แก่ สภาพทางกายภาพ และระบบนิเวศน์) และ
§ ปั จจัยทางสังคม-วัฒนธรรมของทีHตงโครงการ
ัI
ในกรณีที6โครงการยังไม่มีที6ดินและต้ องการเลือกทําเลของโครงการที6เหมาะสม นักวางผังหรื อผู้ออก
แบบจําเป็ นที6จะต้ องทําการเปรี ยบเทียบศักยภาพในการใช้ ประโยชน์ของที6ดินและข้ อจํากัดของที6ดินที6มีทําเลที6
แตกต่างกัน การพิจารณาอย่างมีเหตุผลถึงคุณลักษณะของที6ดินที6แตกต่างกันนันต้
7 องอาศัยกระบวนการทาง
ความคิดเปรี ยบเทียบข้ อดีและข้ อด้ อยของที6ดนิ ที6มากกว่าหนึง6 แห่งขึ 7นไป
การเลือกทีต* ั-งโครงการ (Site Selection)
การพัฒนาที6ดินหรื อการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์นนั 7 โดยทัว6 ไปมักจะเกิดขึ 7นไม่ในกรณีใดก็กรณีหนึ6ง
ต่อไปนี 7 คือ ลูกค้ ามีที6ดินและต้ องการรายละเอียดโครงการที6จะมาพัฒนาที6ดินผืนนัน7 หรื อลูกค้ ามีโครงการแต่
ต้ องการทําเลที6ตงของโครงการที
ั7
6เหมาะสม ความหลากหลายของที6ดินมีทงในเรื
ั 7 6 องของขนาด รูปร่ างรูปทรงของ
6

การวางผ ังบริเวณก ับการวิเคราะห์ทต
ี3 งโครงการ
ั5

ที6ดิน และสภาพแวดล้ อมบริ เวณโดยรอบ หากพิจารณาเปรี ยบเทียบข้ อแตกต่างระหว่างทําเลที6ดินในเมืองกับ
นอกเมืองแล้ ว ขนาดของแปลงที6ดินในเมืองมักจะมีขนาดเล็ก ส่วนขนาดของแปลงที6ดินย่านชนบทหรื อชานเมือง
ก็มกั จะมีขนาดใหญ่กว่า ดังนัน7 กระบวนการวางผังบริ เวณจึงควรเริ6 มด้ วยการชี 7แจงเปรี ยบเทียบข้ อดี-ข้ อเสียของ
ที6ดนิ หลายแปลงเพื6อทําการเลือกที6ตงโครงการ
ั7
การพัฒนาทีHดินในแต่ละแปลงนันI อาจมีความแตกต่างกันมากในหลายๆด้ าน ทีHดินบางแห่งอาจ
อยู่บนเนินเขาแต่บางแห่งอยู่บนทีHราบ บางแห่งเป็ นป่ าแต่บางแห่งไม่มีต้นไม้ เลย ทีHดินบางแห่งเป็ นผืนกว้ างแต่
บางแห่งมีรูปร่ างทีHดินทีHมีหน้ าแคบเป็ นผืนยาว ปั จจัยต่างๆ ทีHเป็ นคุณสมบัติของทีHตงโครงการในแต่
ัI
ละแห่งทีH
แตกต่างกันเหล่านี I ล้ วนเป็ นเงืHอนไขทีHมีผลต่อการพัฒนาทีHดิน และทําให้ การวางผังบริ เวณในแต่ละแห่งแตกต่าง
กันออกไป
นอกเหนือไปจากปั จจัยต่างๆ ที6เกี6ยวข้ องกับสภาพภายในพื 7นที6ตงของโครงการแล้
ั7
ว ยังมีปัจจัยอื6นๆ
นอกขอบเขตที6ดินของโครงการที6มีความสําคัญยิ6งที6เราจําเป็ นจะต้ องทําความเข้ าใจถึงสภาพบริ บทโดยรอบที6ตงั 7
ของโครงการ ไม่ว่าที6ดินนันจะตั
7
งอยู
7 ่ใจกลางเมือง ชานเมือง หรื อชนบท บริ บทของที6ตงหนึ
ั 7 6งๆนันมี
7 คณ
ุ ลักษณะ
เฉพาะตัว ของสภาพแวดล้ อมในหลายๆด้ านทังทางกายภาพ
7
ระบบนิเวศน์ และสังคม-วัฒนธรรม ที6กล่าวมานี 7
รวมไปถึงการใช้ ประโยชน์ที6ดินข้ างเคียง การเข้ าถึงระบบสาธารณูปโภค (เช่น นํ 7าประปา ไฟฟ้า) การขออนุญาต
ก่อสร้ าง ราคาที6ดินและค่าก่อสร้ าง สภาพอากาศในท้ องถิ6น และกระบวนการตามธรรมชาติของระบบนิเวศน์
แผนที6รวบรวมแหล่งท่องเที6ยวและทรั พยากรทางธรรมชาติของท้ องถิ6นจะแสดงตําแหน่งของทรั พยากรทาง
กายภาพ ระบบนิเวศน์ และวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติในท้ องถิ6นควรได้ รับการบันทึกลงแผนที6ชมุ ชน หรื อ
แผนที6 จัง หวัด เพื6 อ ใช้ เ ป็ น แหล่ง ข้ อ มูล ที6 จ ะเป็ น ประโยชน์ ใ นการวิ เ คราะห์ ที6 ตัง7 โครงการและบริ บ ทของที6 ตัง7
โครงการ ดังเช่นรายการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติตอ่ ไปนี 7 (Arendt, 1999 อ้ างใน LaGro, 2001, p.10)
§
§
§
§
§
§
§
§
§

พื 7นที6ชมุ่ นํ 7า ป่ าชายเลน และแอ่งเก็บกักนํ 7า
ทางนํ 7าหลาก และพื 7นที6นํ 7าท่วม
พื 7นที6ลาดชัน หน้ าผา
แหล่งนํ 7าบาดาล และพื 7นที6รองรับการดูดซึมของนํ 7ากลับลงดิน
พื 7นที6ป่า
พื 7นที6เกษตรกรรมเพื6อการเพาะปลูก
พื 7นที6อนุรักษ์ พนั ธุ์สตั ว์ และแหล่งที6อยูอ่ าศัยของสัตว์สงวน
แหล่งโบราณสถานทางประวัตศิ าสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม
จุดจอดรถพักชมวิว

ทังหมดนี
7
7เป็ นปั จจัยที6ควรคํานึงถึงในการวางผังบริ เวณ ทังในระดั
7
บชุมชนและภายในขอบเขตของ
พื 7นที6โครงการ
การรวบรวมข้ อมูลเกี*ยวกับทีต* -ังโครงการ (Site Inventory)
ขันตอนต่
7
อไปในการวางผังบริ เวณคือการรวบรวมข้ อมูลเกี6ยวกับที6ตงโครงการ
ั7
ข้ อมูลองค์ประกอบ
ของโครงการผนวกกับข้ อมูลเกี6ยวกับที6ตงโครงการ
ั7
อันได้ แก่ ปั จจัยทางด้ านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ ระบบ
7
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นิเวศน์ และสังคม-วัฒนธรรมในท้ องที6นนั 7 เป็ นดัชนีกําหนดว่าข้ อมูลชิ 7นไหนที6สําคัญควรเก็บรวบรวมเพื6อนํามา
พิจารณาสู่ขนตอนต่
ั7
อไปในการวิเคราะห์ที6ตงของโครงการ
ั7
ตัวอย่างเช่น ในโครงการบนพื 7นที6ปกคลุมด้ วยป่ า
บางส่วนและมีความลาดชัน เลียบแม่นํ 7าสายเล็กแต่ลอ่ งเรื อได้ มีหลายปั จจัยที6สามารถบันทึกลงบนแผนที6ได้ แต่
มิใช่ว่าปั จจัยทุกตัวจะเกี6ยวข้ องกับโครงการ แผนที6แสดงช่วงต่างๆ ของความลาดชันเป็ นเปอร์ เซ็นต์นนั 7 (เช่น 05%, 5-20%) เป็ นข้ อมูลที6มีประโยชน์ เพราะการใช้ ที6ดินบางประเภทนันเหมาะกั
7
บพื 7นที6ที6มีความลาดเอียงน้ อยๆ
และการใช้ สอยประโยชน์ที6ดินบางอย่างก็เหมาะกับพื 7นที6ที6มีความลาดชันมาก ความเหมาะสมในการใช้ ที6ดิน
เพื6อการพัฒนาหรื อปรับปรุ งนัน7 ขึ 7นอยู่กบั การพิจารณาโปรแกรมหรื อองค์ประกอบของโครงการ ตัวอย่างเช่น
ปั จจัยเกี6ยวกับที6ตงโครงการที
ั7
6เกี6ยวข้ องโดยตรงกับพื 7นที6อนุรักษ์ ธรรมชาติ อาจแตกต่างไปจากปั จจัยที6เกี6ยวข้ อง
กับที6ตงสํ
ั 7 าหรับโครงการคอนโดมิเนียม 50 ยูนิต สนามเทนนิส 6 สนาม และสระว่ายนํา7 กลางแจ้ ง โครงการ
อนุรักษ์ พื 7นที6ธรรมชาติอาจมุง่ ความสนใจไปที6พื 7นที6ที6มีความหลากหลายของพันธุ์สตั ว์ป่าและ สิง6 มีชีวิต อันได้ แก่
พื น7 ที6 บ นภูเ ขาสูง ที6 ล าดชัน เรื6 อ ยลงมาจนถึ ง หนอง บึง คูค ลอง แอ่ ง เก็ บ นํ า7 ในทางตรงกัน ข้ า ม โครงการ
คอนโดมิเนียมอาจมุง่ ความสนใจไปที6พื 7นที6คอ่ นข้ างราบถึงลาดชันน้ อย ซึง6 ไม่มีข้อจํากัดในการก่อสร้ าง อย่างชัน7
หินหรื อระดับนํ 7าใต้ ดนิ ที6ตื 7นเกินไป หรื อพื 7นที6ค้ มุ ครองพันธุ์สตั ว์
ข้ อมูลเกีHยวกับสิHงแวดล้ อมทางธรรมชาตินนั I อาจได้ มาจากการสํารวจโดยนักนิเวศวิทยา นักอุทก
ศาสตร์ นักธรณีวิทยา นักมานุษยวิทยา และผู้เชีHยวชาญด้ านอืHนๆ ทีHได้ ทําการเก็บข้ อมูลและบันทึกลงแผนทีHไว้
แล้ ว ทว่าสําหรับในบางโครงการบางพื IนทีHแล้ ว เราอาจมิจําเป็ นต้ องนําปั จจัยทังหมดทุ
I
กอย่างมาพิจารณา บาง
ปั จจัยทีHไม่เกีHยวข้ องเราก็อาจเลยผ่านไปได้ ยกตัวอย่างเช่น สําหรับโครงการวางผังทีHดินบนพื IนทีHทีHเป็ นภูเขานันI
ข้ อมูลเกีHยวกับสภาพภูมิประเทศ ความลาดชัน ระดับความสูงตํHาของพื IนทีH และทิศทางการลาดเอียงเป็ นข้ อมูลทีH
จําเป็ น แต่ในพื IนทีHทีHเกือบแบนราบ ความลาดชันและทิศทางของความลาดเอียงอาจแทบจะไม่มีผลในการวาง
ผังและออกแบบโครงการ กระนันI สําหรั บโครงการส่วนใหญ่ แล้ ว ระดับความสูงตํHาของพืนI ทีHก็ยังเป็ นปั จจัย
สําคัญทีHมีผลอย่างมากต่อรู ปแบบและทิศทางการระบายนํ Iา เพราะเพียงระดับความสูงของพื IนทีHแตกต่างกัน
เพียงเล็กน้ อยก็มีผลต่อการเปลียH นแปลงรูปแบบและทิศทางของการระบายนํ Iา
อย่างไรก็ดี การทําแผนทีHสํารวจข้ อมูลทีHเกีHยวข้ องกับปั จจัยต่างๆ ของทีHตงทั
ั I งทางสภาพแวดล้
I
อม
ทางกายภาพ ระบบนิเวศน์ และสังคม-วัฒนธรรมแล้ วนันI ก็ยงั ไม่อาจเรี ยกได้ ว่าเป็ นการวิเคราะห์ทีHตงโครงการ
ัI
แผนทีH สํ า รวจข้ อ มูล เกีH ย วกับ ทีH ตังI ทีH เ รี ย กว่ า Survey Map เพี ย งอย่ า งเดี ย วเป็ น ข้ อ มูล อธิ บ ายถึ ง สภาพทาง
ธรรมชาติและสภาพทีHมนุษย์สร้ างขึ IนของทีHตงและบริ
ัI
บทโดยรอบ ยกตัวอย่างเช่น แผนทีHสํารวจข้ อมูลเกีHยวกับ
ต้ นไม้ แสดงสภาพเดิมของปั จจัยเดียว ก็คือต้ นไม้ บนพื IนทีH แผนทีHต้นไม้ ก็เหมือนกับแผนทีHรวบรวมข้ อมูลอืHนๆ คือ
เป็ นข้ อมูลจากการสํารวจสําหรับการพัฒนาโครงการทุกโครงการทีHเป็ นไปได้ บนทีHตงนั
ั I นๆ
I ไม่วา่ โครงการนันจะมี
I
สิHงก่อสร้ างเต็มพื IนทีHหรื อไม่มีสิHงก่อสร้ างเลย แผนทีHต้นไม้ เดิมก็ยงั คงเหมือนเดิม ชะตาอนาคตของต้ นไม้ เดิมบน
ทีHตงโครงการขึ
ัI
Iนอยู่กบั การตัดสินใจในขันตอนต่
I
อไปของกระบวนการวางผังบริ เวณ นันH ก็คือการวิเคราะห์ทีHตงั I
โครงการ ซึHงแตกต่างจากการวบรวมข้ อมูลของทีHตงั I การวิเคราะห์ทีHตงโครงการจะกํ
ัI
าหนดสภาพทางกายภาพ
ศักยภาพและข้ อจํากัดของทีHดินในการพัฒนาโครงการใดโครงการหนึงH ทีHเฉพาะเจาะจงลงไป ดังนันแผนที
I
Hสํารวจ
ข้ อมูลด้ านต่างๆ นันI เป็ นเพียงแผนทีHงา่ ยๆ แสดงข้ อมูลทีHจําเป็ นในการวิเคราะห์ทีHตงโครงการนั
ัI
นH เอง
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การวางผ ังบริเวณก ับการวิเคราะห์ทต
ี3 งโครงการ
ั5

การวิเคราะห์ ทตี* ั-งโครงการ (Site Analysis)
การวิเคราะห์ทีHตงโครงการเป็
ัI
นการสรุ ปผลการประเมินทีHตงในเรื
ั I H องของสภาพแวดล้ อมในด้ าน
ต่างๆ ข้ อมูลเกีHยวกับทีHตงที
ั I HปรากฏในแผนทีHข้อมูลด้ านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ ระบบนิเวศน์ และสังคมวัฒนธรรมอาจถูกสังเคราะห์เพืHอสร้ างแผนทีHอีกอันหนึงH ขึ Iนมาใหม่ ซึงH เป็ นแผนทีHทีHเหมาะสมกับการโครงการหนึงH
โครงการใดทีHระบุเฉพาะเจาะจงลงไป เช่น โครงการพัฒนาทีHอยู่อาศัย ร้ านค้ า หรื อการใช้ ประโยชน์ ทีHดินใน
รูปแบบอืHนๆ เป็ นต้ น ข้ อกําหนดตามความต้ องการของแต่ละโครงการนันแตกต่
I
างกันออกไป ฉะนันการประเมิ
I
น
ความเหมาะสมของทีHตงสํ
ั I าหรับโครงการทีHมีพื IนทีHใช้ สอยหลายประเภท ก็มกั ต้ องการข้ อมูลของปั จจัยทีHเกีHยวข้ อง
หลายอย่างตามไปด้ วย
ความหลากหลายของปั จจัยด้ านต่างๆ เกีHยวกับทีHตงไม่
ั I ว่าจะด้ านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ
ระบบนิเวศน์ และสังคม-วัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อความเหมาะสมของทีHตงในการพั
ัI
ฒนาโครงการ การกําหนด
ขอบเขตการรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลนันI สามารถกระทําได้ โดยการพิจารณาถึงข้ อเด่นและข้ อด้ อย
(ศักยภาพและข้ อจํากัด) ของทีHตงโครงการสํ
ัI
าหรับการพัฒนาโครงการนันๆ
I ข้ อด้ อย (หรื อข้ อจํากัด) เป็ นสาเหตุ
ของความไม่เหมาะสมของทีHตงในการใช้
ัI
ทีHดินเพืHอประโยชน์ใช้ สอยบางประการ ในทางกลับกัน ข้ อเด่น (หรื อ
ศักยภาพ) เป็ นทีHมาของความเหมาะสมของทีHดินในการใช้ ประโยชน์ประการอืHนๆ ข้ อเด่นของทีHตงโครงการอาจมี
ัI
จุดเด่น มีเอกลักษณ์ หรื อเป็ นทรัพยากรทีHมีค่าควรปกป้องจากการพัฒนาสิHงปลูกสร้ างก็เป็ นได้ ข้ อเด่นของทีHตงั I
อาจมีทิวทัศน์ทีHสวยงาม และสร้ างเสริ มให้ เกิดเอกลักษณ์ของสถานทีH (Sense of place) ทีHเชืHอมโยงไปถึงบริ บท
ของท้ องถิHน
การวิเคราะห์ทีHตงโครงการอาจเป็
ัI
นเพียงแผนทีHแผ่นเดียวทีHชี Iให้ เห็นถึงศักยภาพและข้ อจํากัดของ
ทีHตงสํ
ั I าหรับโครงการใดโครงการหนึHง ซึHงการกําหนดศักยภาพและข้ อจํากัดของทีHตงนั
ั I นI มีความสําคัญมากต่อ
การวางผังบริ เวณทีHเหมาะสมและมีเหตุมีผลสําหรับขันตอนพั
I
ฒนาแนวคิดในการออกแบบและวางผังบริ เวณ ซึงH
จะเป็ นขันตอนต่
I
อไป
ขันX ตอนพัฒนาแนวคิดในการออกแบบและวางผังบริเวณ (Concept Development Phase)
ในขันตอนต้
7
นๆ หลังจากมีการวิเคราะห์ข้อมูลทังหมดเกี
7
6ยวกับองค์ประกอบและที6ตงโครงการแล้
ั7
ว
และก่อนจะทําการออกแบบและวางผังบริ เวณที6มีรายละเอียดต่อไป ในขัน7 ตอนนีผ7 ้ ูออกแบบจะต้ องพัฒนา
แนวคิ ด เบื อ7 งต้ นในการวางผั ง ใช้ ประโยชน์ ที6 ดิ น หรื อ ที6 เ รี ย กว่ า Conceptual Land Use Plan ซึ6 ง อาจมี
รายละเอียดประกอบด้ วย
§
§
§
§

กําหนดผังแนวคิดในการออกแบบ (Conceptual plan)
จัดทําผังการใช้ ที6ดนิ (Land use plan)
จัดทําผังระบบสัญจร (Circulation plan)
แผนการปรั บ เปลี6 ย นระดั บ พื น7 ที6 และจั ด ระบบการระบายนํ า7 จากพื น7 ที6 (Grading &
Drainage) และรายละเอียดอื6นๆ (Detailed Construction) เช่น งานระบบต่างๆ
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ในขัน7 ตอนนีจ7 ะต้ องมีการพัฒนาแบบ อาจจะมีการปรั บเปลี6ยนแบบหลายครั ง7 เพื6อให้ ได้ แบบที6มี
ความเหมาะสม เกิ ด ประโยชน์ ใ ช้ ส อยเต็ ม ที6 อัน จะเป็ น แบบสุด ท้ า ยที6 จ ะพัฒ นาต่อ ไปในรายละเอี ย ดของ
องค์ประกอบโครงการ ซึง6 เขียนเป็ นแผนภูมิได้ ดงั นี 7
แผนภูมิ 4 ขันX ตอนจากการวิเคราะห์ ทE ตี งั X โครงการสู่การพัฒนาแบบขันX สุดท้ าย
ผังการวิเคราะห์ ท0ตี งั 2
(Site Analysis)

ผังแนวคิดในการใช้ ท0ดี ิน
(Conceptual Land Use Plans/
Site Structure Diagrams)

ผังขัน2 สุดท้ ายของแนวคิดในการใช้ ท0ดี ิน
(Final Conceptual Land Use Plan)
ที$มา: ดัดแปลงจาก LaGro, 2001, p.14.

การวิเคราะห์ที6ตงโครงการเป็
ั7
นการสรุ ปความเหมาะสมของที6ตงสํ
ั 7 าหรับการใช้ ประโยชน์ที6ดินของ
โครงการนันๆ
7 ในขณะเดียวกันก็บ่งชี 7ข้ อเด่นข้ อด้ อยของที6ตงโครงการด้
ั7
วย การพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ
เพื6อให้ โปรแกรมหรื อข้ อกําหนดของโครงการสอดคล้ องกันกับคุณลักษณะของที6ตงนั
ั 7 น7 เกิดขึ 7นภายหลังจากการ
วิเคราะห์ที6ตงโครงการแล้
ั7
วเสร็ จ ผังแนวคิดในการออกแบบ (Conceptual plan) จะแสดงลักษณะทางกายภาพ
ของที6ดินอย่างคร่ าวๆ โดยกําหนดกิจกรรมบนพื 7นที6และแสดงการปรับเปลี6ยนที6ดิน หากโปรแกรมของโครงการ
เป็ นไปไม่ได้ ผังแนวคิดในการออกแบบจะแสดงข้ อด้ อยทังหลาย
7
ซึง6 ในบางกรณีอาจทําให้ ต้องแก้ ไขปรับเปลี6ยน
รายละเอียดองค์ประกอบของโครงการ
การจัดทําผังแนวคิดในการออกแบบมักถูกจัดทําขึ 7นมามากกว่าหนึ6งแบบจากแผนผังวิเคราะห์ที6ตงั 7
โครงการแผนผังเดียว การออกแบบวางผังแนวคิดเผื6อเลือกสองแบบหรื อมากกว่านันจะเป็
7
นประโยชน์โดยเฉพาะ
อย่างยิ6งสําหรับโครงการของหน่วยงานราชการที6ต้องมีการลงมติในที6ประชุมจากกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่อการ
พัฒนาโครงการ การจัดทําผังแนวคิดหลายผังเช่นนี 7จะแสดงให้ ลกู ค้ าและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเห็นถึงทางเลือก
ต่างๆ ที6เป็ นไปได้ จากการพัฒนาโครงการและเพื6อนําไปพิจารณาเลือกต่อไป หากมีการเปรี ยบเทียบกันแล้ ว ผัง
แนวคิดใดมีข้อดีเหนือกว่าผังตัวเลือกอื6นๆ ก็จะทําให้ การอภิปรายกันด้ วยเหตุผลในการเลือกผังแนวคิดนัน7 ๆ
น่าเชื6อถือ อย่างไรก็ดี ผังแนวคิดในการออกแบบที6ดีที6สดุ อาจเกิดขึน7 จากการนําแนวคิดของผังสองแบบหรื อ
หลายแบบมารวมกัน
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การวางผ ังบริเวณก ับการวิเคราะห์ทต
ี3 งโครงการ
ั5

ขันX ตอนพัฒนาแบบ (Design Development Phase)
การออกแบบและวางผังบริ เวณเป็ นขบวนการพัฒนาแบบ (Design development) ที6มีรายละเอียด
ที6ในผังแนวคิดในการออกแบบ (Conceptual Plan) ยังไม่มี การพัฒนาแบบเป็ นกระบวนการตัดสินใจว่าจะ
พัฒนาผังแนวคิดในการใช้ ที6ดินต่อไปอย่างไร ซึ6งในขบวนการพัฒนาแบบจะเป็ นการจัดทําผังแม่บท (Master
Plan) หรื อ ผังรวม (General Plan) (หรื อแบบร่ าง ที6เรี ยกว่า Schematic Design ในกรณีที6เป็ นโครงการขนาด
เล็กถึงขนาดกลางที6มีการออกแบบอาคารไปพร้ อมกับการวางผัง) โดยขันตอนเหล่
7
านี 7เป็ นขบวนการเพื6อนําไปสู่
การจัดทํารายละเอียดในการก่อสร้ าง (Construction Documents) และขันตอนก่
7
อสร้ างต่อไป (ดูแผนภูมิ ¥)
การเขียนแบบที6พฒ
ั นาแล้ วจะมีรายละเอียดของข้ อมูลมากมายที6มิได้ ปรากฏอยูบ่ นผังแนวคิด สิ6งปลูกสร้ างและ
การปรับเปลี6ยนต่างๆ เช่น ถนน ที6จอดรถ และทางเดิน ที6ถกู นําเสนอในการออกแบบจะถูกแสดงบนผังรวมหรื อ
แปลนที6ดิน ในทางกลับกัน ผังแนวคิดจะแสดงองค์ ประกอบเหล่านีอ7 ย่างคร่ าวๆ ด้ วยแผนภูมิไดอะแกรมรู ป
เรขาคณิตต่างๆ และลูกศร หรื อ “ผังฟองสบู่” ที6เรี ยกกันว่า “Bubble Diagram” สําหรับโครงการโดยทัว6 ไป หาก
มิสนใจว่าเป็ นโครงการประเภทใด การทําแบบก่อสร้ างจะต้ องมีการจัดทําเอกสาร อันได้ แก่ แปลน รู ปตัด เป็ น
อย่างน้ อย เพื6อแสดงส่วนประกอบของสิง6 ปลูกสร้ างบนผังที6จําเป็ นต้ องก่อสร้ าง
แผนภูมิ U ขันX ตอนพัฒนาแบบจากแนวคิดในการออกแบบสู่การเขียนแบบก่ อสร้ าง
ผังแนวคิดในการออกแบบขัน2 สุดท้ าย
(Final Concept)

ผังแม่ บท
(Master Plan)

แบบก่ อสร้ าง
(Construction Drawings)

ที$มา: ดัดแปลงจาก LaGro, 2001, p.15.

ดังที6กล่าวไปแล้ ว มิจําเป็ นที6การจัดทําผังบริ เวณทุกโครงการจะต้ องมีการก่อสร้ างสิ6งปลูกสร้ างใหม่
การพัฒนาผังบริ เวณบางโครงการอาจเป็ นโครงการที6เกี6ยวข้ องกับการฟื น7 ฟูพื 7นที6ช่มุ นํ 7า ป่ าชายเลนที6เสื6อมสภาพ
หรื อปรับปรุ งพื 7นที6ริมตลิ6งที6ผุพงั อย่างไรก็ดี ไม่ว่าโครงการประเภทใดก็ควรมีการจัดทําเอกสารแบบก่อสร้ าง
(Construction document) ซึ6งอาจประกอบด้ วย แบบแปลน รู ปด้ าน รู ปตัด และรายละเอี ยดต่างๆ รวมทัง7

11

Site Planning & Analysis

รายการประกอบแบบ เมื6อเอกสารแบบก่อสร้ างเสร็ จสมบูรณ์และผลการอนุมตั ิเงินลงทุนแล้ วเสร็ จ การก่อสร้ าง
ผังบริ เวณตามแบบจึงเริ6 มดําเนิ นการได้ ส่วนการขออนุญาตก่อสร้ างอาจต้ องขอจากหน่วยงานราชการใน
ท้ องถิ6น จังหวัด หรื อหน่วยงานระดับประเทศ ทังนี
7 7ขึ 7นอยูก่ บั ทําเลและขอบเขตของโครงการ

สรุ ป
การวางผังบริ เวณและการพัฒนาที6ดินส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากการออกแบบและก่อสร้ างอาคาร
ถนน ทางเดิน และสิ6งปลูกสร้ างอื6นๆ ลงบนที6ตงของโครงการ
ั7
ความเหมาะสมลงตัวระหว่างผังบริ เวณและที6ตงั 7
โครงการนันต้
7 องอาศัยความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ เกี6ยวกับที6ตงและสภาพบริ
ั7
บทโดยรอบโครงการ หากผู้ออกแบบ
วางผังขาดความเข้ าใจในสภาพเดิมของที6ตงั 7 การวางผังใช้ ประโยชน์ที6ดินของที6ตงโครงการนั
ั7
นๆ
7 อาจนํามาซึ6ง
ผลกระทบต่างๆ ในหลายๆ ด้ าน ไม่วา่ จะในด้ านระบบนิเวศน์ สังคม และเศรษฐกิจ
ตาราง ƒ ตัวอย่ างของผลกระทบในด้ านต่ างๆ จากการเลือกทําเลทีEตงั X โครงการทีEไม่ เหมาะสม
ปั จจัย

ภัย/อันตราย

สิง6 แวดล้ อมทาง
กายภาพ

-

อุทกภัย
คลืน6 มรสุมลมแรง
พายุโซนร้ อน
แผ่นดินไหว
แผ่นดินถล่ม
สึนามิ
ภูเขาไฟ
หิมะถล่ม

ระบบนิเวศน์

- สัตว์ป่า

สังคม-วัฒนธรรม

- ขยะมีพิษ
- พื 7นที6ถมดินที6ไม่
แน่นตัว

ข้ อจํากัด
-

ชันหิ
7 นตื 7น
ระดับนํ 7าใต้ ดนิ ตื 7น
ชันดิ
7 นไวต่อการผุกร่อน
ชันดิ
7 นแข็ง
ดินตม/โคลนเหลว
แอ่งนํ 7า
พื 7นที6ชมุ่ นํ 7า/ป่ าชายเลน
พื 7นที6เก็บกักนํ 7าเพื6อการไหล
ซึมของนํ 7าสูช่ นใต้
ั 7 ดนิ
- บ่อนํ 7าพุ/บ่อซับนํ 7า
- หน้ าผา พื 7นที6ลาดชัน
- พันธุ์สตั ว์สงวน
-

บ่อนํ 7าบาดาล
บ่อแช่นํ 7าแร่
โบราณสถาน
แหล่งวัฒนธรรมทาง
ประวัตศิ าสตร์

ที$มา: ดัดแปลงจาก LaGro, 2001, p.16.
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สิง6 รบกวน
-

- แมลง
- ทัศนอุจจาด
- กลิน6 รบกวน
- เสียงรบกวน

การวางผ ังบริเวณก ับการวิเคราะห์ทต
ี3 งโครงการ
ั5

ที6ดินแต่ละแห่งมีคณ
ุ สมบัติเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้ านต่างๆ ทางสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ
ระบบนิเวศน์ และสังคม-วัฒนธรรม คุณสมบัติบางประการจากคุณสมบัติทงหมดเหล่
ั7
านี 7อาจมีความสําคัญจน
จํากัดความเหมาะสมของที6ตงั 7 ในการพัฒนาโครงการบางประเภทหรื ออาจทุกประเภท ดังตาราง œ ที6แสดง
ตัวอย่างของผลกระทบในด้ านต่างๆ จากการเลือกทําเลที6ตงโครงการที
ั7
6ไม่เหมาะสม กระบวนการออกแบบและ
จัดทําผังบริ เวณนันมี
7 ระบบและขันตอนหลายขั
7
น7 และมักต้ องใช้ ความพยายามจากบุคลากรหลายสาขาอาชีพ
เพื6อที6จะทําให้ การใช้ ที6ดนิ นันๆ
7 เกิดประสิทธิภาพ ความงาม และเป็ นมิตรต่อสิง6 แวดล้ อมทางธรรมชาติ
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