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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินในพื้นที่สีเขียวมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร   งานวิจัยนี้ได้ส ารวจเพื่อการจ าแนกประเภทพื้นที่สีเขียว และ 2) ตรวจวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ
และเคมีในดิน เพื่อน ามาจ าแนกประเภทของพื้นที่สีเขียวประเภทเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และวางแผนส าหรับการ
พัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจากการศึกษา เพื่อหารูปแบบการจ าแนกประเภทของพื้นที่สีเขียวท่ีมี
ความสอดคลองกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ดังนี้คือ พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ พื้นที่สีเขียวเพื่อการผลิต พื้นที่สี
เขียวเพื่อบริการ พื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอม และพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยการจ าแนกขอบเขต
พื้นที่และสรางสมดุลดานการใชประโยชนที่ดินใหเกิดความเหมาะสมแกสภาพพื้นที่ ซึ่งมิติในการพิจารณา คือ มิติ   
ดานพ้ืนท่ี (AreaBase) จะพิจารณาถึงศักยภาพของพื้นที่สีเขียวในแตละพื้นที่ท่ีมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน รวมทั้ง
การน าการวิเคราะหศักยภาพเชิงพื้นที่มาใชในการประเมินและเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสม และมีศักยภาพในการ
พัฒนาเปนพ้ื นที่สีเขียวท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสิ่งแวดลอมและกิจกรรมชุมชนเมืองใหไดมากที่สุด 
ค าส าคญั: สมบัติทางกายภาพและเคมี / พื้นที่สีเขียว /มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
 

Abstract 
 The subject of research study is about the assessing the potential of green public spaces 
in Kamphaengphet Rajabhat University.  The research aims to study on how to retrieve the green 
public area and which design shall be appropriately developed.  The conceptual framework of this 
study was obtained from data collection and review of literature for finding the form of green space 
classification relevant to the condition of Kamphaengphet Rajabhat University. This was base on 
the following: natural green space; green space for production; green space for services; green 
space for environment; and green space along the road edges. The classification of these areas 
aimed to create the balance of land utilization based on the appropriateness of each area 
condition. Area base was taken into consideration based on the difference in characteristics of each 
area. Also, and analysis of area potential was used for evaluating and selecting an appropriate area 
to be developed as a green space. This would be beneficial to the environment and activities of 
the urban community. 
Keywords:  Assessing The Potential / Green Public Spaces / Kamphaengphet Rajabhat 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร และการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท าให้ความต้องการที่ดินเพื่อ
ประกอบธุรกิจและที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นท่ีว่างในเมืองลดน้อยลง มีการบุกรุกพ้ืนท่ีธรรมชาติ ท าให้สมดุลด้านสิ่งแวดล้อม
ในเมืองต้องสูญเสียไป ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้คนที่อยู่
อาศัยในเมือง แนวโน้มการขยายตัวของเมืองยังคงเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการหาแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมของเมืองจึงเป็นสิ่งที่ควรตระหนักและให้ความส าคัญอย่างยิ่ง วิธีหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนเมืองคือ การเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียว สถาบันอุดมศึกษาเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา
เป็นพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมืองการมีพื้นที่สีเขียวในสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้มีประโยชน์เพียงช่วยบรรเทาปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพและจิตใจให้แก่บุคคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาด้วย 1) ทั้งยังท าให้นักศึกษามีผลการเรียนท่ีดีขึ้น เนื่องจากพ้ืนท่ีสีเขียวท าให้รู้สึกผ่อนคลาย 
คลายความเหนื่อยล้า และลดความเครียด 2) ไม่เพียงแต่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์ แต่
บุคคลภายนอกท่ีอยู่โดยรอบก็ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามไม่มีนโยบายที่แน่ชัดในการด ารงไว้ซึ่งพื้นที่สี
เขียวเดิมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการลดลงของพื้นที่สีเขียวในอนาคต หรือการค านวณความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่สูญเสีย
ไปกับการดูแลพื้นท่ี นอกจากนี้การจัดการพื้นท่ีสีเขียว ณ ปัจจุบันขาดการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงตัวช้ีวัดด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว เช่น มหาวิทยาลัยสี
เขียว ท าให้ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ในสถาบันการศึกษาเกิดประโยชน์ต่อคุณภาพ ชีวิต
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม      
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อส ารวจและจ าแนกประเภทพ้ืนท่ีสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2.  ศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ส าหรับวิธีการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 1) ส ารวจเพื่อการจ าแนกประเภทพื้นที่สีเขียว และ 2) ตรวจ
วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีในดิน ดังนี ้

1. ศึกษาสภาพทั่วไป ศักยภาพเฉพาะทางของพื้นที่สีเขียว โดยการส ารวจพื้นที่ภาคสนามและสราง
แผนทีจ่ากภาพถายทางอากาศ ประกอบกับการส ารวจพ้ืนท่ี  

2. ก าหนดพื้นที่และท าการเก็บตัวอย่างในพื้นที่ 5 จุด น าไปตรวจวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและ
เคมี   ในดิน โดยท าการเก็บตัวอย่างดินแบบ composite sample  ที่ระดับความลึกประมาณ 25 เซนติเมตร จาก
ผิวหน้าดิน (Wollum , 1994: ศิริพรรณ, 2550)    

3. จ าแนกประเภทพื้นที่สีเขียวในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โดยอาศัยหลักการจ าแนก
พื้นที่สีเขียวของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2550) และประเมิน วางแผนที่
เหมาะสมในการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวประเภทเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการส ารวจพื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2563 ประกอบ
กับการส ารวจพื้นที่ท าใหไดแผนที่บงช้ีและจ าแนกประเภทของพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร และท าการสรางแผนที่เพื่อจ าแนกประเภทพ้ืนท่ีสีเขียว ดังภาพที่ 1     
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ภาพที่ 1 พื้นที่สีเขียวในเขตพื้นท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 
 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี ในดิน เขตพื้นที่สีเขียวประเภทเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยศึกษา 5 พื้นที่จุดเก็บตัวอย่าง โดยเก็บตัวอย่าง 4 เดือนๆ ละ 1 
ครั้ง (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563) ศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน ดังนี้ อุณหภูมิ ,
ค่า pH และปริมาณความช้ืน  ซึ่งสรุปผลการศึกษา ดังตาราง 1  
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของดิน   
 

จุดเก็บตัวอย่าง อุณหภูมิ (๐C) pH ความชื้น (%) 

เดือนที่ 1 
S1 สวนวรรณคด ี 28.0 6.81 19.00 

S2 สวนรามจิตต ิ 28.0 6.41 20.71 

S3 หน้าอาคารองค์การนักศึกษาเดิม 29.0 5.90 18.44 

S4 ข้างอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร ์ 29.5 7.51 14.86 

S5 ข้างอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
 

29.5 7.54 14.12 

เดือนที่ 2 
S1 สวนวรรณคด ี 28.0 7.51 20.23 

S2 สวนรามจิตต ิ 28.0 6.55 21.94 

S3 หน้าอาคารองค์การนักศึกษาเดิม 29.0 5.56 15.86 

S4 ข้างอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร ์ 29.0 7.72 14.16 

S5 ข้างอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 29.0 7.96 21.18 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของดิน (ต่อ) 
 

จุดเก็บตัวอย่าง อุณหภูมิ (๐C) pH ความชื้น (%) 

เดือนที3่ 

S1 สวนวรรณคด ี 28.0 6.41 19.32 

S2 สวนรามจิตต ิ 28.0 6.81 21.12 

S3 หน้าอาคารองค์การนักศึกษาเดิม 28.0 5.93 17.81 

S4 ข้างอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร ์ 28.5 7.61 14.68 

S5 ข้างอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
 

29.5 7.55 24.18 

  
อภิปรายผลการวิจัย 
 สมบัติทางกายภาพของดิน เดือนที่ 1 ค่าอุณหภูมิในดินทั้ง 5 จุดเก็บตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 28–29.5 
องศาเซลเซียส ค่าเฉลี่ย pH ในดินทั้ง 5 จุดเก็บตัวอย่างมีค่าระหว่าง 5.90-7.54 เป็นกรดอ่อน ค่าต่ าสุดอยู่ที่จุดหน้า
อาคารองค์การนักศึกษาเดิม เท่ากับ 5.90 และค่าสูงสุดอยู่ที่จุดข้างอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
เท่ากับ 7.54 ค่าความช้ืนในดินทั้ง 5 จุดเก็บตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 14.12-20.71 เปอร์เซ็นต์ ค่าต่ าสุดอยู่ที่จุดข้าง
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 14.12 เปอร์เซ็นต์ และค่าสูงสุดอยู่ที่จุดสวนรามจิตติ เท่ากับ 
20.71 เปอร์เซ็นต์  

สมบัติทางกายภาพของดิน เดือนที่ 2 ค่าอุณหภูมิในดินทั้ง 5 จุดเก็บตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 28–29 
องศาเซลเซียส ค่าเฉลี่ย pH ในดินทั้ง 5 จุดเก็บตัวอย่างมีค่าระหว่าง 5.90-7.54 เป็นกรดอ่อน ค่าต่ าสุดอยู่ที่จุดหน้า
อาคารองค์การนักศึกษาเดิม เท่ากับ 5.56 และค่าสูงสุดอยู่ที่จุดข้างอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
เท่ากับ 7.96 ค่าความช้ืนในดินทั้ง 5 จุดเก็บตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 14.16 - 21.94 เปอร์เซ็นต์ ค่าต่ าสุดอยู่ท่ีจุด
ข้างอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เท่ากับ 14.16 เปอร์เซ็นต์ และค่าสูงสุดอยู่ที่จุดสวนรามจิตติ เท่ากับ 21.94 
เปอร์เซ็นต์ 

สมบัติทางกายภาพของดิน เดือนที่ 3 ค่าอุณหภูมิในดินทั้ง 5 จุดเก็บตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 28–29.5 
องศาเซลเซียส ค่าความช้ืนในดินท้ัง 5 จุดเก็บตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 14.68-21.94 เปอร์เซ็นต์ ค่าต่ าสุดอยู่ที่จุด
ข้างอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เท่ากับ 14.68 เปอร์เซ็นต์ และค่าสูงสุดอยู่ที่จุดข้างอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 24.18 เปอร์เซ็นต์ 

สอดคล้องกับงานวิจัยจุติชัย และคณะ (2556) ศึกษาการจ าแนกประเภทของพื้นที่สีเขียวและศึกษา
ศักยภาพของพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมเพื่อการพัฒนา และชรัยย์รัชฏ์ และ ณัชวิชญ์ (2558) ศึกษาเพื่อหาแนวทางการ
ประเมินการจัดการพื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา 
 ซึ่งจากการอภิปรายผลดังกล่าว จะเป็นข้อมูลที่จะน าไปสู่การท างาน เฟส 2 คือวางวางแผนการประเมนิ
ศักยภาพของพื้นที่สีเขียว และการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้เหมาะสมในแตล่ะประเภทต่อไป 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร คร้ังที่ 1 
22 กุมภาพันธ์ 2564 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ควรการหาสัดส่วนพื้นที่สีเขียว โดยการจ าแนกประเภทจะเป็นการศึกษาข้อมูลด้านกายภาพและ
คุณลักษณะของแต่ละส่วนพ้ืนท่ี  
 2. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นแผนการลดผลกระทบต่อพื้นที่ท่ีมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การประเมินศักยภาพการเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียว 
 

เอกสารอ้างอิง 
จุติชัย ด้วงล าพันธ,์ เยาวนติย์ ธาราฉาย, เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง, ศิรชัิย หงษ์วิทยากร 

         และ ปรัชมาศ ลัญชานนท์. 2556. การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวภายใต้แนวคิดชุมชนนิเวศ  
            กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. คณะสถาปตัยกรรม 
             ศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัแม่โจเ้ชียงใหม่. เชียงใหม่ 
ชรัยย์รัชฏ์ บวรวัฒนะ และณัชวิชญ์ ติกุล. 2558. แนวทางการประเมินการจัดการพ้ืนที่สีเขียวที่เป็น 
        มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ       
        สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่ 
ศิริพรรณ สารินทร์. 2550. จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม. โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสามลดา. พิมพ์ครั้งท่ี 1. 310 หน้า. 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2549. การจัดท ามาตรฐานพ้ืนที่สีเขียว ในเมือง  
 และชนิดพรรณไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่สีเขียว. สืบค้นวันท่ี 8 มิถุนายน 2563, จาก  
 http://www.onep.go.th/eurban/plant 
Wollum, A. G. 1994. Soil sampling for microbiological analysis. In SSSA. Method of Soil Analysis,  
 Part 2: Microbiologycal and biochemical properties. SSSA Book No 5. USA. 

  
 
 

https://dl.parliament.go.th/browse?value=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1&type=publisher

