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บทคดัย่อ 
 

  เน่ืองจากส านกังานพฒันาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือท่ีเรียกวา่ 
“สพภ” หรือ “BEDO” มีนโยบายท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก ภายในพื้นท่ีคุ้งบาง
กระเจา้ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ร่วมกบัคณะนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุรี โดยโครงการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผหีลอกคร้ังน้ี  ไดท้  าการศึกษา
และส ารวจขอ้มูลทางกายภาพของพื้นท่ีกิจกรรมและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษา 
พบวา่ ภายในพื้นท่ีคลองผีหลอกนกัท่องเท่ียวขาดความเขา้ใจถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จึงไดมี้การ
ออกแบบ ป้ายบอกทาง และป้ายส่ือความหมาย ยงับริเวณพื้นท่ี เช่น บริเวณท่ีนัง่พกัผอ่น จุดชมววิ ท่ี
จอดจกัรยาน เพื่อสร้างความเขา้ใจใหก้บันกัท่องเท่ียวใหส้ามารถท าความเขา้ใจไดด้ว้ยตวัเอง และยงั
สร้างความน่าสนใจท่ีสามารถดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเขา้มาใชพ้ื้นท่ีภายในโครงการ ฯ มากข้ึน โดย
สรุปเส้นทางท่ีเลือกใชใ้นการเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 3 เส้นทางดงัน้ี 

เส้นทาง 1-ก  เร่ิมเดินทางจากสวนศรีนครเข่ือนขนัธ์ เป็นเส้นทางท่ีมีระยะทาง 470 เมตร มี
สภาพพื้นท่ีร่มร่ืน เงียบสงบ 

เส้นทาง 1-ข เร่ิมเดินทางจากทางแยกเส้นทาง 1-ก  เป็นเส้นทางท่ีมีระยะทาง 750 เมตร 
สภาพเส้นทางโดยรอบจะเป็นพนัธ์ุไมใ้หญ่ท่ีข้ึนเตม็สองขา้งทางและมีบา้นพกัอาศยับางต าแหน่ง 

 เส้นทาง 2-ค เร่ิมเดินทางจากแยกโรงไม ้เป็นเส้นทางท่ีมีระยะทาง 1.2 กิโลเมตร โดยทั้ง
สองขา้งทางมีบรรยากาศร่มร่ืน มีทางล าน ้าเล็กๆไหลผา่นตามเส้นทาง  

เส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก เป็นเส้นทางท่ีมีระยะทาง 570 เมตร จากการศึกษา
เส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอกมีจุดท่ีเหมาะสมแก่การเป็นพื้นท่ีศึกษาธรรมชาติ 4 จุด ดงัน้ี  
จุดท่ี 1 “ชวนป่ัน...ไปคลองผีหลอก” ,จุดท่ี 2 “คลองผีหลอก...บอกเร่ืองราว” ,จุดท่ี 3 “ชุมชนรักษา
ตน้ไม ้ตน้ไมรั้กษาชุมชน” ,จุดท่ี 4 “จากกบัวถีิชุมชน 
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กติตกิรรมประกาศ 

 
 ในการจดัท าปัญหาพิเศษ  โครงการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก อ าเภอ
พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ สามารถส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ไดด้ว้ยค าแนะน า
และความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาปัญหาพิเศษ ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ขอ้มูลแนวความคิดทางดา้นต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ในการทาปัญหาพิเศษ ท าให้ขา้พเจา้
รู้จกัการแกไ้ขอุปสรรคและปัญหาในดา้นต่างๆ มากมาย รู้จกัเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีเป็นจริง รู้จกัวิธี
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ดว้ยตนเอง มีความอดทน และใส่ใจในการทาปัญหาพิเศษ คร้ังน้ีสามารถลุล่วง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 นอกจากน้ีข้าพเจ้าขอขอบคุณ เจ้าหน้า ท่ีกรมป่าไม้ในพื้น ท่ีบางกระเจ้า  จังหวัด
สมุทรปราการ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ท่ีเอ้ืออ านวยสถานท่ีในการท าปัญหาพิเศษในคร้ังน้ี และให้
ความกรุณาช่วยเหลือต่างๆมาโดยตลอด และขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ทุกท่านในสาขา
เทคโนโลยีภูมิทศัน์ ท่ีให้ความช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน า และให้ความคิดท่ีดีต่างๆมากมาย เพื่อเป็น
แนวทางในการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี ดงันั้นจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีค่อยเป็นก าลงัใจใหก้ารสนบัสนุนในการท า
ปัญหาพิเศษคร้ังน้ี ตลอดจนเพื่อนๆ พี่ๆ นอ้งๆ ท่ีค่อยใหค้  าปรึกษา ใหก้ารช่วยเหลือมาโดยตลอด ทั้ง
ท่ีเป็นก าลงัใจท่ีดีต่อกนัเสมอมา และค่อยเป็นแรงผลกัดนัให้ขา้พเจา้ไดต้ั้งใจในการศึกษา และท า
ปัญหาพิเศษคร้ังน้ี ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ส าเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี และขา้พเจา้หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า
โครงการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 
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 บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของโครงกำร 

 คุง้บางกระเจา้เป็นพื้นท่ีลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้ าเจา้พระยาอยูท่างดา้นทิศตะวนัตกของแม่น ้า 
ตั้งอยู่บริเวณพื้นท่ี อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ มีพื้นท่ีทั้งหมดหม่ืนกว่าไร่ แบ่งเป็น
พื้นท่ีเส้นทางท่องเท่ียวจกัรยาน 148 ไร่ ซ้ึงมีพื้นท่ีคลา้ยกระเพาะอาหารจึงเรียกว่า ”กระเพาะหมู” 
โดยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงมีพระราชด าริถึงพื้นท่ีเกาะกระเพาะหมูแห่งน้ีวา่ “เป็นผืนป่า
กลางกรุง” หรือท่ีเรียกว่า “ปอดของคนเมือง”  เป็นพื้นท่ีสีเขียวขนาดใหญ่ มีการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม ซ้ึงเป็นพื้นท่ีราบลุ่มของภาคกลางท่ีส าคญัของคนเมือง ท่ีอุดมไปดว้ย
ตน้ไมน้านาพรรณ ท าให้เกิดความรมร่ืนเหมาะแก่การพกัผ่อนหย่อนใจและมีประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจ ด้านการคา้ขาย ท่ีพกัอาศยัและสถานท่ีน าเท่ียว ในพื้นท่ีคุง้บางกระเจา้แบ่งออกเป็น 6 
ต  าบลแต่เดิมการสัญจรของคนในคุง้บางกระเจา้ใชก้ารสัญจรทางการเดินเรือ เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ี
บางกระเจา้ติดกบัแม่น ้าเจา้พระยา ในปัจจุบนัน้ีไดมี้ความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยแีละศกัยภาพ
ของบุคคล จึงไดมี้การสร้างเส้นทางทางคมนาคมทางถนนของคุง้บางกระเจา้  

เน่ืองดว้ยพื้นท่ีดงักล่าวจดัให้เป็นพื้นท่ีเพื่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม 
ประกอบกบันโยบายการส่งเสริมการรับรู้ด้านระบบนิเวศและท่องเท่ียวท าให้พื้นท่ีได้ถูกน ามา
พฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวดา้นการศึกษาระบบนิเวศและวฒันธรรม โดยไดพ้ฒันาการท่องเท่ียวแบบ
การศึกษาธรรมชาติปัจจุบนัมีเส้นทางเดินจกัรยานน าเท่ียวรอบเกาะมีระยะทาง 25 กิโลเมตร มี
รูปทรงคลา้ย “ใยแมงมุม” สามารถข่ีวนไปมาออกไปไดทุ้กทาง ซ้ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 3 เส้นทางคือ 
เส้นทางท่ี 1 คือเส้นทาง Adventure เส้นทางท่ี 2 คือ เส้นทางจกัรยานและรถยนตแ์ละเส้นทางท่ี 3 คือ 
เส้นทางส าหรับคนท่ีมีทกัษะน้อยหรือพึ่งหัดข่ีจกัรยานเส้นทางท่ีกล่าวมานั้นยงัไม่ไดจ้ดัท าแผนท่ี
เพื่อการแจกจ่ายแก่บุคคลทัว่ไปปัจจุบนักรมป่าไมซ่ึ้งเป็นผูดู้แลพื้นท่ีดงักล่าวก าลงัด าเนินการจดัท า
แผนท่ีดงักล่าวเพื่อแจกจ่ายแก่นกัท่องเท่ียวต่อไป 

เน่ืองดว้ยส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) หรือท่ีเรียกวา่ “สพภ. 
หรือ BEDO” มีนโยบายท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและ
วฒันธรรมจึงมีความตอ้งการท่ีจะท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพิ่มเติมจากท่ีมีอยู ่ซ่ึงเป็นเส้นทางคลอง
ผีหลอกท่ีอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของบางกระเจา้ เพื่อน าไปพฒันาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ฯ และเป็นทางเลือกอีก
ส่วนหน่ึงใหก้บันกัท่องเท่ียวในคุง้บางกระเจา้เพิ่มเติมจากท่ีมีอยูเ่ดิม 
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1.2 วตัถุประสงค์ในกำรจัดท ำโครงกำร 
 1.2.1 ศึกษาหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระบบการส่ือ
ความหมาย และกรณีศึกษา 
 1.2.2 ศึกษาและวเิคราะห์พื้นท่ีเพื่อหาแนวทางการพฒันาเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลอง
ผหีลอกใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช ้
 1.2.3 น าเสนอการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผหีลอก อ าเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
1.3  กำรเข้ำถึงของพืน้ที่ 

การศึกษาโครงการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก ไดท้  าการศึกษาในพื้นท่ี 
ต าบลบางกระเจา้ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมีลกัษณะภูมิประเทศดงัน้ี 

ทีม่ำ : https://www.paiduaykan.com 

 
เร่ือง : โครงการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก อ าเภอพระประแดง จงัหวดั
สมุทรปราการ  
ภำพที ่1.1 เส้นทางการเขา้ถึงของพื้นท่ี 
สัญลกัษณ์ : 
                                                               เส้นทางการเขา้ถึงพื้นท่ี   

ถนนพระราม 
3 

สะพานภูมิ
พล 1,2 

ถนน
เพชรหึงส์ 

ทา่เรือวดั
คลองเตยนอก 
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1.4  สภำพพืน้ทีเ่ส้นทำงคลองผหีลอก 

 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก อ าเภอพระประแดง  
         จงัหวดัสมุทรปราการ  
ภำพที ่1.2  สภาพพื้นท่ีเส้นทางคลองผหีลอก 
สัญลกัษณ์ : 

เส้นทางรถยนต ์
ขนาดเส้นทางกวา้ง 1.00 เมตร 
ขนาดเส้นทางกวา้ง 1.10 เมตร 
ขนาดเส้นทางกวา้ง 1.20 เมตร 
ขนาดเส้นทางกวา้ง 1.30 เมตร 
ขนาดเส้นทางกวา้ง 1.50 เมตร 
ขนาดเส้นทางกวา้ง 1.60 เมตร 
มุมมองสภาพพื้นท่ี 
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 จากการส ารวจสภาพพื้นท่ีเส้นทางคลองผีหลอกซ่ึงมีระยะทางประมาณ 32  กิโลเมตร 
สภาพพื้นท่ีเป็นทางปูนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีมีขนาดความกวา้งของเส้นทางแต่ละช่วงไม่เท่ากนั 
โดยรอบของพื้นท่ีจะลอ้มรอบไปดว้ยตน้จากและมีแม่น ้ าเจา้พระยาไหลผา่นรอบพื้นท่ี จากรูปภาพท่ี
แสดงเส้นทางจะแบ่งออกเป็นขนาดของเส้นทางตามสีท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงเส้นทางส่วนใหญ่เป็น
เส้นทางท่ีมีขนาดความกวา้งประมาณ 1.30 เมตร  

จากการศึกษาวิเคราะห์เส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก โดยส่วนรวมของพื้นท่ีเหมาะ
กบัการออกแบบคือ เส้นทางคลองผหีลอก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีติดกบัชายฝ่ัง
พระราม 3 สาทร คลองเตย มีระยะทาง 1.69 กิโลเมตร จากการส ารวจพื้นท่ีของคลองผีหลอก 
เส้นทางดงักล่าวมีการช ารุดในหลายจุดเช่น ความกวา้งของเส้นทางแคบ1 เมตร(ภาพท่ี 1-a)เส้นทาง
ขาด(ภาพท่ี 2-b) เป็นทางขรุขระ(ภาพท่ี 3-c) มีตะไคร้(ภาพท่ี 4-d)ข้ึนทั้งสองดา้นของเส้นทางในเวลา
ท่ีป่ันจกัรยานเร็วตอนหยุดจะท าให้เกิดอนัตรายจากการล่ืนได ้ไม่มีท่ีกั้นระหวา่งทาง ซ่ึงเป็นอุปสัก
ในการป่ันศึกษาเส้นทางธรรมชาติ 

ดงันั้นจึงออกแบบความกวา้งของเส้นทางเดินจกัรยานเพิ่มจาก 1 เมตร เป็น 1.20 เมตร ท าร้ัว
กนัดา้นขา้งเส้นทางดา้นในดา้นหน่ึงเพื่อกนัการตกจากเส้นทาง ตรงปลายเส้นทางท าจุดกลบัรถมี
ความกวา้ง 1.20 เมตร เพื่อไม่ให้เกิดการสวนทางกนัและเพิ่มความปลอดภยัให้กบันกัท่องเท่ียวและ
ท าป้ายบอกสัญลกัษณ์ของเส้นทางและความหมายของพืชพรรณเดิมของบริเวณเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ 
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ทีม่ำ : https:// www.google.co.th 

 

 
 

เร่ือง : โครงการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก อ าเภอพระประแดง  
         จงัหวดัสมุทรปราการ  
ภำพที ่1.3 การศึกษาวเิคราะห์เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
สัญลกัษณ์ :                                                    เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
                                                                       ต  าแหน่งพื้นท่ี 

ภาพท่ี 3-c 

ภาพท่ี 4-d 

ภาพท่ี 1-a,2-b 
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 (1-a)      (2-b) 

 

  

(3-c)      (4-d) 

ภำพที ่1.4 สภาพปัจจุบนัของพื้นท่ีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ คลองผหีลอก 
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1.5  ค ำจ ำกดัทีใ่ช้ในกำรวจิัยหรือใช้ในกำรศึกษำ 
เส้นทำงเดินศึกษำธรรมชำติ เป็นเคร่ืองมือประเภทหน่ึงในการศึกษาธรรมชาติท่ีจะให้

ความรู้ ความเขา้ใจแก่ประชาชนในเร่ืองของสภาพธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (เสรี เวชชบุษกร. 
2534 : 4-6) เส้นทางศึกษาธรรมชาติอาจมีหลายประเภท แต่ละเส้นทางมีจุดประสงค์และส่ิงท่ี
น่าสนใจแตกต่างกนัไป ซ่ึงส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้การชมทิวทศัน์ธรรมชาติ การออกก าลงักาย การหา
ความเพลิดเพลินกบัธรรมชาติ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจในการอนุรักษธ์รรมชาติมากข้ึน (ทวี หนู
ทอง. 2539) และรักฉตัร เลาหวนิช (2543 : 19-20) กล่าวเพิ่มเติมไวว้่าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ดว้ยตนเอง คือ ส่ิงท่ีช่วยน าพานกัท่องเท่ียวไปยงัจุดท่ีน่าสนใจทางธรรมชาติช่วยให้นกัท่องเท่ียว ได้
เรียนรู้และสัมผสักบัทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง สามารถเดินศึกษาหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองโดยใช้
แนวทางเดินศึกษาธรรมชาติร่วมกบัตวักลางอ่ืน เช่น ส่ือส่ิงพิมพป้์ายส่ือความหมาย โสตทศันูปกรณ์
ส่วนกรมป่าไม ้(2535) ไดใ้หค้วามหมายของเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติวา่ คือ ทางท่ีถูกใชอ้ยูเ่ป็น
ประจ าโดยค านึงถึงความส าคญัซ่ึงเป็นทางท่ีเห็นเด่นชดัและมีการบ ารุงรักษาเส้นทางอยูเ่ป็นประจ า
(เสรี เวชชบุษกร, 2534 : 4-6;ทว ีหนูทอง, 2539; รักฉตัร เลาหวนิช, 2543 : 19-20) 

ป้ำยส่ือควำมหมำย เป็นการส่ือความหมายธรรมชาติอีกประเภท จดัท าข้ึนเพื่อให้ความรู้แก่
นักท่องเท่ียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะพบเห็นได้จุดท่ี
น่าสนใจต่างๆ เช่น จุดชมวิว จุดชมนก ระหวา่งเส้นทางจะมีป้ายส่ือความหมายเป็นช่วงๆ เพื่อดึงดูด
ความสนใจของนกัท่องเท่ียวได้แวะพกัและไดช่ื้นชมความเป็นธรรมชาติหรือระบบนิเวศบริเวณ
นั้นๆ  

 

1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.6.1 ทราบหลักการท่ีเก่ียวข้องในการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระบบการส่ือ
ความหมาย และกรณีศึกษา 
 1.6.2 ทราบแนวทางการพฒันาเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก ให้สอดคล้องกบั
พฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ช ้
 1.6.3 ออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 
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1.7 วธิีด ำเนินงำน 
 1.7.1 ศึกษาหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระบบการส่ือ
ความหมาย และกรณีศึกษา 
   1.7.1.1 หลกัการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
   1.7.1.2 หลกัการออกแบบระบบการส่ือความหมาย 
   1.7.1.3 ศึกษากรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
 1.7.2 ศึกษาพื้นท่ีเพื่อหาแนวทางการพฒันาเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผหีลอก ให้
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช้ 
   1.7.2.1 ส ารวจพื้นท่ีคลองผหีลอก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
   1) สภาพภูมิประเทศ 
    2) การใชพ้ื้นท่ีปัจจุบนัตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
    3) ศึกษาระบบนิเวศตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
    4) ดา้นศกัยภาพความตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ชใ้นปัจจุบนั 

1.7.3 ออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผหีลอก อ าเภอพระประแดง จงัหวดั
สมุทรปราการ 
  1.7.3.1 การศึกษาเส้นทางการเดินทางและพื้นท่ีโดยรอบโครงการ 

1) พื้นท่ีโดยรอบโครงการ 
2) ลกัษณะเส้นทางการเดินทาง 
3) สภาพพื้นท่ี และมุมมองของเส้นทาง 

  1.7.3.2 การศึกษาพื้นท่ีโครงการ 
   1) สภาพบรรยากาศและมุมมอง 
   2) สภาพพื้นท่ีโครงการ 

1.7.3.3 แนวคิดในการออกแบบภูมิทศัน์ 
 1) แนวคิดหลกัในการออกแบบ 
 2) แนวคิดในการออกแบบดา้นกิจกรรม 
 3) แนวคิดในการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวก 
1.7.3.4 สรุปแนวคิดในการออกแบบภูมิทศัน์ในโครงการออกแบบเส้นทางเดิน

ศึกษาธรรมชาติ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
  1) สรุปแนวคิดหลกัในการออกแบบ 
  2) สรุปแนวคิดในการออกแบบดา้นกิจกรรม 
  3) สรุปแนวคิดในการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวก   

 1.7.4 สรุปผลการวเิคราะห์และน าเสนอ 
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1.7.5 ประเมินผลและจดัท ารูปเล่ม 
 

1.8 กำรด ำเนินกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
   

 

 

แผนภูมิที ่1.1 ล าดบัขั้นตอนในการเสนอผลงานการศึกษา

โครงกำรออกแบบเส้นทำงศึกษำธรรมชำติคลองผีหลอก 

ศึกษำหลกักำรที่เกีย่วข้องในกำรออกแบบ

เส้นทำงศึกษำธรรมชำติ ระบบกำรส่ือ

ควำมหมำย และกรณศึีกษำ 

ออกแบบเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ
คลองผหีลอก 

หลกักำรออกแบบเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ 

 

ส ำรวจพืน้ทีค่ลองผีหลอก อ ำเภอ

พระประแดง จังหวดัสมุทรปรำกำร 

 

ศึกษำกรณีศึกษำทีเ่กีย่วข้องกับโครงกำร 

 

หลกักำรออกแบบระบบกำรส่ือควำมหมำย 

ศึกษำพืน้ทีเ่พือ่หำแนวทำงกำรพฒันำ

เส้นทำงศึกษำธรรมชำติคลองผหีลอก  

ให้สอดคล้องกบัพฤติกรรม และควำม

ต้องกำรของผู้ใช้ สภำพภูมิประเทศ 

กำรใช้พืน้ทีปั่จจุบันตำมเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ 

 
ศึกษำระบบนิเวศตำมเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ 

 ด้ำนศักยภำพควำมต้องกำรและพฤติกรรมของผู้ใช้

ในปัจจุบัน 

สรุปผลกำรวเิครำะห์และน ำเสนอ 

ประเมินผลและจัดท ำรูปเล่ม 

กำรศึกษำเส้นทำงกำรเดินทำงและพืน้ที่โดยรอบ

โครงกำรสมุทรปรำกำร 

 

กำรศึกษำพืน้ทีโ่ครงกำร 

แนวคิดในกำรออกแบบภูมิทัศน์ 



 
 

 

 



 
 

บทที ่ 2 
หลกัการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาต ิระบบการส่ือความหมายและ

กรณศึีกษา 
 

2.1  หลกัการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
 2.1.1 ความหมายของเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
  ในกระบวนการของการท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในแต่ละ
แหล่ง เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ เพลิดเพลิน มีความสุขและ
ปลอดภยัจากการท่องเท่ียวหรือนนัทนาการนอกเวลางานตามปกติ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศให้ความส าคญัต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นอย่างยิ่ง เพราะกิจกรรมต่างๆ นั้นจะเป็น
ส่ือกลางน าการท่องเท่ียวไปสู่เป้าหมายไดกิ้จกรรมท่ีเหมาะสมจึงควรเป็นกิจกรรมท่ีเนน้การศึกษา
หาความรู้ในระบบนิเวศและวฒันธรรมทอ้งถ่ินควบคู่ไปกบัการได้รับความเพลิดเพลิน ทั้งน้ีตอ้ง
เป็นกิจกรรรมท่ีมีผลกระทบน้อยท่ีสุดหรือเป็นผลกระทบท่ีสามารถป้องกันหรือแก้ไขได้(การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2544) 
 2.1.2  ลกัษณะเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมี้พระราชบญัญติัวา่ดว้ยระบบเส้นทาง (Trails System 
Act) ข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม ฑ.ศ. 2511 และไดแ้บ่งระบบเส้นทางในประเทศ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2544) 
  2.1.2.1 เส้นทางพกัผอ่นหยอ่นใจ (Recreation trails) เป็นเส้นทางท่ีผา่นแหล่ง
พกัผอ่นหยอ่นใจ และมีจุดเด่นท่ีน่าสนใจหลากหลาย สามารถใชเ้ป็นเส้นทางคมนาคมไปยงัเมือง
ต่างๆ ไดใ้นคราวเดียวกนั 
  2.1.2.2 เส้นทางชมทศันียภาพ (Scenic trails) เป็นเส้นทางท่ีมีจุดเด่นดา้นทศันียภาพ
ท่ีงดงามสองขา้งทาง มีพื้นท่ีธรรมชาติหรือแหล่งประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ และไม่อนุญาตใหร้ถยนต์
ใชเ้ส้นทาง  
  2.1.2.3 ทางเช่ือม (Connecting or Side trails) เป็นเส้นทางท่ีใชใ้นการเขา้ถึงเส้นทาง
ทั้งสองชนิดขา้งตน้ 

  The New Zealand Walkway Commission ไดแ้บ่งประเภทของเส้นทางเดินเทา้
ออกเป็น 3 ประเภทหลกั คือ 

   1) Walk หมายถึงเส้นทางเดินเท้าระยะสั้ นเหมาะส าหรับบุคคลทัว่ไป 
สภาพทางเดินควรออกแบบเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ช่ทุกเพศทุกวยัและจะตอ้งจดัข้ึนอยา่งมี
มาตรฐานพร้อมท่ีจะรองรับผูใ้ช้เส้นทางจ านวนมากได้ทุกฤดูกาล ความกวา้งของเส้นทางเฉล่ีย
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ประมาณ 1 เมตร และอาจกวา้งถึง 2 เมตร ถา้เป็นจุดท่ีน่าสนใจตอ้งจดัท าป้ายส่ือความความหมาย
ติดตั้งในจุดท่ีมีระบบนิเวศ หรือจุดเด่นอ่ืนๆ จดัให้มีราว จดับริเวณขอบทางท่ีชดัเจนป้องกันการ
พลดั ถากถางวชัพืช ก่ิงไม ้บริเวณเส้นทางทั้งท่ีผิวทางเดินและบริเวณเหนือทางเดินสูงข้ึนไปอย่าง
นอ้ย 2.5 เมตร เพื่อสามารถเดินผา่นสะดวกและศีรษะไม่กระแทก พื้นทางเดินตอ้งมัน่คงแขง็แรง ทุก
ทางแยกของเส้นทางตอ้งมีป้ายช้ีน า ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางเดินแบบทางเดียว (One-Way หรือ Close-
Loop) ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเดินตลอดเส้นทางตอ้งไม่เกิน 4 ชัว่โมง 
   2) Track หมายถึงเส้นทางเดินเทา้ท่ีเหมาะส าหรับผูท่ี้มีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์มีประสบการณ์ในการเดินป่า สภาพเส้นทางมีขอ้จ ากดัดา้นความสะดวกสบาย และข้ึนอยู่
กบัฤดูกาล ควรจดัให้มีท่ีพกัคา้งแรมระหวา่งทาง (Camping Areas) ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการพฒันาหรือ
หรือสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกมากนกั โดยให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงเล็กน้อย เช่น ป้าย
ช้ีบอกทางในจุดต่างๆ เท่าท่ีจ  าเป็น ราวจบับริเวณขอบทาง ท่ีนัง่ขา้งทาง สะพานแบบง่ายๆ ในช่วงท่ี
ไม่สามารถเดินผา่นได ้มีป้ายส่ือความหมายเพื่อป้องกนัการเดินออกนอกเส้นทาง และเส้นทางนอ้ย
กวา่ 1 เมตร ซ่ึงโดยทัว่ไปมีประมาณ 50-70 เซนติเมตร 

   3) Route เส้นทางเดินเทา้ท่ีเหมาะส าหรับผูท่ี้ประสบการณ์ในการเดินป่า 
เส้นทางน้ีจะมีอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการเดินป่าครบถว้น การพฒันาเส้นทางมีอยา่งจ ากดั ผิว
ทางอาจปล่อยใหเ้ป็นตามสภาพธรรมชาติ การบอกเส้นทางอาจใชก้ารหมายแนวโดยปักเคร่ืองหมาย
บนตน้ไมห้รือทาสีทางขา้มจุดต่างๆ อาจท าง่ายๆ โดยการใช้ไมพ้าดหรือกอ้นหินส าหรับกา้วขา้ม 
ระหวา่งเส้นทางอาจจดัใหมี้จุดพกัคา้งแรมไดบ้า้ง  
 2.1.3  ประเภทของเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
  เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นอุปกรณ์อย่างหน่ึงของการศึกษาธรรมชาติ ท่ีให้
ความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนทัว่ไปในเร่ืองของสภาพธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม สามารถจดัสร้างไว้
ในเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน ศูนยศึ์กษาธรรมชาติ เป็นตน้ เส้นทางท่ีจดัอาจจะมีอยู่หลาย
ประเภท เช่น ทางเดินชมป่า ทางข่ีมา้ ทางข่ีช้าง ทางจกัรยาน ทางเรือ ทางใตน้ ้ า แต่ละเส้นทางมี
จุดประสงคแ์ละส่ิงท่ีน่าสนใจแตกต่างกนัไป แต่ส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้การชมธรรมชาติ เดินออกก าลงั
กาย เพื่อหาความเพลิดเพลินกบัธรรมชาติ ส าหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อการส่ือความหมาย 
จะตอ้งมีเน้ือหาสาระท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถไดรั้บความรู้ เพื่อท าให้เกิดความเขา้ใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึนประเภทของเส้นทางศึกษาธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่
(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2544) 
  2.1.3.1 เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ (Nature trail) เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ระยะใกล้ ท่ีมุ่งเน้นถึงการส่ือความหมายธรรมชาติอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความรู้ง่ายๆ แก่
นกัท่องเท่ียวทัว่ไปท่ีตอ้งการเดินชมธรรมชาติในระยะทางท่ีไม่ไกลและไม่ล าบากเกินไป ระยะเวลา
ในการเดินตลอดเส้นทางไม่ควรเกิน 45 นาที  
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  2.1.3.2 เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติโดยมีคนน าทางและอธิบาย (Guided trails) 
เป็นเส้นทางเดินเทา้ท่ีตอ้งอาศยันกัธรรมชาติวิทยาท่ีมีความสามารถในการส่ือความหมายเป็นผูน้ า
ทางให้ค  าแนะน าและบรรยายเก่ียวกบัธรรมชาติตามเส้นทาง การศึกษาธรรมชาติดว้ยวิธีน้ีจะตอ้ง
ก าหนดจ านวนกลุ่มและตารางการน าเท่ียวท่ีแน่นอน เส้นทางประเภทน้ีไม่ตอ้งอาศยัหลกัวชิาการใน
การออกแบบและก่อสร้างมากนกั คุณภาพจึงข้ึนอยูก่บับุคลิกของเจา้หนา้ท่ีผูน้  าทางและเทคนิคการ
ส่ือความหมาย ผลดีของเส้นทางประเภทน้ี คือ การลดจ านวนป้ายส่ือความหมายและไม่ตอ้งใชคู้่มือ
ประกอบ 
  2.1.3.3 เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติด้วยตนเอง (Self-guided trails) เป็นเส้นทาง
เดินเทา้ท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้มีโอกาสได้สัมผสักบัธรรมชาติโดยศึกษาเร่ืองราวด้วย
ตนเอง โดยการติดป้ายส่ือความหมายไปตามเส้นทาง การใชคู้่มือ/เอกสาร หรือการใชเ้ทปบรรยาย 
อธิบายจุดส าคญัหรือส่ิงท่ีน่าสนใจบนเส้นทาง เหมาะกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวกลุ่มเล็กๆ และมีจ านวน
หลายกลุ่ม ทางประเภทน้ีจะรองรับนักท่องเท่ียวได้จ  านวนมากโดยไม่จ  ากดัเวลาและจ านวน ซ่ึง
แตกต่างจากทางเดินศึกษาธรรมชาติท่ีใชผู้น้  าทางและไม่สามารถจะท าไดทุ้กเวลา  
  โดยปกติทางเดินท่ีตดัเขา้สู่ป้าเพื่อชมธรรมชาติ จะเรียกว่าทางเดินชมธรรมชาติ
หรือ Nature trail หากมีคนน าทางและบรรยายให้ฟัง เรียกว่า Guided trail หากไม่มีคนน าทางแต่มี
เอกสารหรือป้ายประกอบใหค้วามรู้ เรียกวา่ Self-guided trails เหตุผลของการจดัสร้างเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติด้วยตนเองก็เน่ืองมาจากขอ้จ ากดัในด้านงบประมาณส าหรับคนจดัจา้งเจา้หน้าท่ี หรือ
บริเวณนั้นอยูห่่างไกล ไม่สะดวกแก่การปฏิบติังาน อยา่งไรก็ตาม ทางเดินศึกษาธรรมชาติโดยมีผูน้ า
ทางจะใหร้ายละเอียดท่ีมากกวา่และมีคุณภาพเหนือกวา่ 
 

2.2  หลกัการออกแบบระบบการส่ือความหมาย 
 2.2.1  ความหมายและรูปแบบของการส่ือความหมาย 
  2.2.1.1 ความหมายของการส่ือความหมาย การส่ือความหมายธรรมชาติเป็น
กิจกรรม วิธีการ รูปแบบ หรือขบวนการ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการให้การศึกษาเก่ียวกับสภาพ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีนั้นๆ โดยอาศยัสภาพธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูจ่ริง
เป็นตวักลางในการถ่ายทอด เพื่อให้เกิดการรับรู้ ซ่ึงจะน ามาซ่ึงความรู้ ความเขา้ใจ ความเพลิดเพลิน 
รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (รัตนา ลกัขณาวรกุล, 2555) 
  2.2.1.2 รูปแบบและวิธีการในการส่ือความหมาย ส่ือหรือตวักลาง (Media) ในการ
ส่ือความหมาย หมายถึง วิธีการ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ ท่ีจะให้ขอ้มูลข่าวสารหรืออธิบายเร่ืองราวท่ี
ให้ความรู้และความเขา้ใจแก่นกัท่องเท่ียว ประเภทของตวักลางหรือส่ือท่ีใช้ในการส่ือความหมาย 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
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   1) การส่ือความหมายโดยใชน้กัส่ือความหมาย (Personal Services)  
   นกัท่องเท่ียวจะติดต่อกบันกัส่ือความหมายโดยผา่นตวักลางหรือกิจกรรม
ส่ือความหมายต่างๆ การส่ือความหมายประเภทน้ี เป็นการส่ือความหมายท่ีดีเลิศ เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ี/
ผูน้  าส่ือ สามารถท าให้ผูม้าเยือนได้รับการตอ้นรับท่ีอบอุ่น จะเป็นการส่ือความหมายแบบ 2 ทาง 
(Two-way Communication) กล่าวคือ นอกจากนักส่ือความหมายจะสามารถให้ข้อมูลข่าวสาร
นักท่องเท่ียวแล้ว นักท่องเท่ียวยงัสามารถท่ีจะสอบถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นแก่นักส่ือ
ความหมายไดด้ว้ยการให้บริการข่าวสาร (Information Services) นกัส่ือความหมายจะประจ าอยู่ใน
แต่ละท่ีผูม้าเยือนเป็นฝ่ายท่ีไปพบ การบริการข่าวสารเป็นส่ิงจ าเป็นอนัดบัแรกท่ีนกัส่ือความหมาย
ตอ้งค านึงถึงและให้ความส าคญั จุดมุ่งหมายหลกัของการให้การบริการประเภทน้ีคือ การสร้าง
บรรยากาศของการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวและการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัพื้นท่ี 
    (1) การน าเท่ียว (Conducted Activities) เป็นรูปแบบพิเศษของ
การส่ือความหมายซ่ึงนกัส่ือความหมายจะน านกัท่องเท่ียวเขา้ไปชมและหาประสบการณ์เก่ียวกบัส่ิง
ต่างๆ หรือเร่ืองราวท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีจริง โดยเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวไดใ้ชป้ระสาททั้ง 5 ในการหา
ประสบการณ์และเรียนรู้ประกอบดว้ย กิจกรรมการเดินชมธรรมชาติ การเดินระยะไกล เป็นตน้ 
    (2) การพูดเพื่อการส่ือความหมาย (Interpretative Talk) หรือการ
พดูคุยกบักลุ่ม เป็นการส่ือความหมายท่ีน าเอาเคร่ืองมือท่ีง่ายและสะดวกท่ีสุดส าหรับมนุษยน์ ามาใช ้
นัน่คือ การพดู ซ่ึงหมายรวมไปถึงการใชส้ายตา กริยา อาการร่วมแสดงความหมาย เพื่อจะท าให้การ
พดูนั้นมีความชดัเจนมากข้ึนจนสามารถสัมผสัและเอาชนะใจผูฟั้งได ้เป็นการอธิบายและสร้างความ
เขา้ใจใหก้บันกัท่องเท่ียวไดม้ากข้ึน 
    (3) การส่ือความหมายแบบแสดงสด (Living Interpretation) ส่วน
ใหญ่จะเป็นการส่ือความหมายทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมโดยน าความจริงเก่ียวกบัชีวิตความ
เป็นอยู ่วฒันธรรม และประเพณี หรือเหตุการณ์ท่ีส าคญัในอดีตท่ีเป็นประวติัศาสตร์ ซ่ึงจะเก่ียวกบั
ประสบการณ์และความรู้ในการด ารงชีวิตของมนุษยเ์ป็นพื้นฐานมาน าเสนอ เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเกิด
ความรู้และความเขา้ใจ ซ่ึงรูปแบบของการน าเสนอจะเป็นการจดัแสดง การสาธิต หรือการน าไป
ศึกษาสถานท่ีจริง (รัตนา ลกัขณาวรกุล, 2555) 
   2) การส่ือความหมายโดยไม่ใชน้กัส่ือความหมาย (Nonpersonel Service) 

  เป็นการส่ือความหมายท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดรั้บขอ้มูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ท่ี
เป็นตวักลางหรือกิจกรรมส่ือความหมายโดยไม่มีนกัส่ือความหมายเป็นตวักลาง การส่ือความหมาย
ประเภทน้ีนักส่ือความหมายจะตอ้งให้ความเช่ือถือและไวว้างใจในเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเป็น
ตวักลางในการเสนอเร่ืองราวต่างๆ ไปยงันกัท่องเท่ียว และจะเป็นการส่ือความหมายท่ีเป็นการให้
ขอ้มูลข่าวสารแบบทางเดียว (One-way Communication) ท่ีไม่สามารถทราบผลการตอบสนองจาก
นกัท่องเท่ียว โดยทัว่ไปแลว้ตวักลางหรือกิจกรรมส่ือความหมายเหล่านั้น ไดแ้ก่ 
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    (1) โสตทศันูปกรณ์ (Audio Devices) เป็นเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ท่ีใชใ้นการส่ือความหมายท่ีนิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในหลายองคก์รและหน่วยงาน เน่ืองจากเป็น
วธีิท่ีสะดวกและสามารถใหข้อ้มูลและข่าวแก่นกัท่องเท่ียวไดท้ั้งภาพและเสียง 
    (2) ตวักลางท่ีใชก้ารเขียน ประกอบดว้ย  
    เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ (Signs and Symbols)เป็นการส่ือ
ความหมายท่ีใช้เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์แสดงแทนการพูด ซ่ึงสามารถถ่ายทอดข้อมูลและ
ข่าวสารใหแ้ก่ผูรั้บทุกระดบัใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและตรงกนั 
    แผน่ป้ายบรรยาย (Label) เป็นชนิดหน่ึงของป้ายส่ือความหมายท่ี
มีวตัถุประสงคเ์พื่อบอกช่ือ ลกัษณะหรืออธิบายเร่ืองราวหรือส่ิงต่างๆ ท่ีนกัส่ือความหมายตอ้งการ
ใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บรู้ 
    ส่ิงพิมพ ์(Printed material) หมายถึง กระดาษหรือวสัดุท่ีมีพื้นผิว
ท่ีสามารถพิมพห์รือคดัลอกขอ้ความ รูปภาพ รวมทั้งส่ือสารไปสู่สายตาของผูอ่้าน 
    (3) ทางเดินศึกษาธรรมชาติด้วยตนเอง (Self-guided trail) เป็น
ทางเดินศึกษาธรรมชาติท่ีมีความมุ่งหมายให้นกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสไดส้ัมผสักบัธรรมชาติโดยตรง
และไดเ้รียนรู้ธรรมชาติดว้ยตนเอง 
    (4) ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว (Visitor Center) เป็นอาคารส าหรับ
บริการข้อมูลข่าวสารทั่วไป แก่นักท่องเท่ียวในบริเวณท่ีเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมการส่ือ
ความหมายในพื้นท่ีและมกัจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการส่ือความหมาย โดยจะเป็นสถานท่ีแรกท่ีให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของพื้นท่ี ข่าวสาร ความรู้และกฎระเบียบของพื้นท่ี 
 2.2.2  ความหมายและประเภทของป้ายส่ือความหมาย 
  2.2.2.1 ความหมายของป้ายส่ือความหมาย ป้ายส่ือความหมายใช้เพื่อบอก แสดง 
หรืออธิบายขอ้มูลและเร่ืองราวท่ีน่ารู้น่าสนใจในพื้นท่ี ทั้งสภาพพื้นท่ีธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และ
วฒันธรรม ให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บรู้และเขา้ใจขอ้มูลหรือเร่ืองราว ทั้งยงัสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การจดัการนกัท่องเท่ียว โดยใชอ้ธิบายเพื่อสร้างความเขา้ใจและเกิดความรู้สึกตระหนกัถึงคุณค่าและ
ใหค้วามร่วมมือในการใชท้รัพยากรนนัทนาการอยา่งถูกวธีิ (รัตนา ลกัขณาวรกุล และคณะ, 2555) 
  2.2.2.2 ประเภทป้ายส่ือความหมาย การจะใช้ป้ายส่ือความหมาย เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ควรน าไปติดตั้งในบริเวณท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได้
สะดวก อีกทั้งการส่ือความหมายในป้ายจะตอ้งสัมพนัธ์กบัทรัพยากรธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และ
ส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถสัมผสัได้ ป้ายส่ือความหมายในพื้นท่ีอาจแบ่งตาม
ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ได ้4 ประเภท ดงัน้ี (รัตนา ลกัขณาวรกุล และคณะ, 2555) 
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   1)  ป้ายนิทรรศการกลางแจง้ เป็นกลุ่มป้ายส่ือความหมายจ านวน 2-3 ป้าย
หรือมากกวา่ เพื่ออธิบายเหตุการณ์และเร่ืองราวท่ีน่าสนใจให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเรียนรู้หรือ
ต้องการรับทราบข้อมูล โดยทัว่ไปจะติดตั้งบริเวณลานจอดรถ บริเวณท่ีพกัแรม บริเวณจุดชม
ทิวทศัน์ หรือบริเวณท่ีมีนกัท่องเท่ียวรวมกลุ่มกนั 

 

 
ภาพที ่ 2.1  ป้ายนิทรรศการกลางแจง้ 
ทีม่า : https://www.newslifes.com 
 
   2)  ป้ายบริเวณชมทศันียภาพ เป็นป้ายส่ือความหมายเพื่ออธิบายทศันียภาพ
และองคป์ระกอบท่ีน่าสนใจท่ีปรากฏอยูเ่บ้ืองหนา้ ทั้งทางภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยาโดยทัว่ไป
จะติดตั้งท่ีจุดชมทิวทศัน์ รวมถึงบริเวณริมถนนและทางเดิน ป้ายบริเวณชมทศันียภาพน้ีอาจจดัเป็น
ส่วนหน่ึงของป้ายนิทรรศการกลางแจง้ก็ได ้

 

 
ภาพที ่ 2.2  ป้ายบริเวณชมทศันียภาพ 
ทีม่า : https://www.pantip.com 

 

https://www.newslifes.com/
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  3)  ป้ายบริเวณทรัพยากรและจุดน่าสนใจ เป็นป้ายส่ือความหมายท่ีอธิบาย
ส่ิงท่ีปรากฏหรือเร่ืองราวท่ีน่าสนใจเฉพาะเร่ือง เช่น ชีววิทยาของตน้ไทร นิเวศวิทยาของสังคมพื้น
ริมน ้ า หรือธรรีวิทยาของลานหินปุ่ม อาจจัดเป็นส่วนหน่ึงของป้ายนิทรรศการกลางแจ้งได้
เช่นเดียวกนั 

 

 
ภาพที ่ 2.3  ป้ายบริเวณทรัพยากรและจุดน่าสนใจ 
ทีม่า : https://www.biogang.net 

 
 4)  ป้ายเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเป็นชุดป้ายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

ประกอบด้วย ป้ายต้นทางท่ีให้ข้อแนะน า ข้อควรปฏิบติัเบ้ืองต้นเก่ียวกับเส้นทาง และป้ายส่ือ
ความหมายตามจุดท่ีน่าสนใจระหวา่งเส้นทาง ทั้งน้ีเส้นทางส่ือความหมายธรรมชาติ อาจมีป้ายบอก
ทิศทาง ป้ายขอ้บงัคบัและเตือน เป็นองคป์ระกอบดว้ย 

 

 
ภาพที ่ 2.4  ป้ายเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
ทีม่า : https://www.unseentourthailand.com 

https://www.unseentourthailand.com/
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 2.2.3 การเลือกวสัดุ 
  การเลือกวสัดุในการท าป้าย  ควรเป็นวสัดุท่ีมีในพื้นท่ีนั้น เช่น ป้ายไม ้เป็นป้ายท่ี
สามารถสนับสนุนรูปแบบท่ีกลมกลืนและเป็นกลางในธรรมชาติ  การเลือกวสัดุจะตอ้งค านึงถึง
เง่ือนไขทางสภาพภูมิอากาศ แสงแดด ไอเค็ม เช่ือรา และโดนเฉพาะจากการท าลายของมนุษย์ 
(รัตนา ลกัขณาวรกุล และคณะ, 2555) 
  2.2.3.1 ขอ้แนะน าในเร่ืองของป้าย 
   1) ควรหลีกเลียงการใช้วสัดุราคาถูกในการท าป้ายขนาดใหญ่ อาทิ เช่น 
แผน่ไมว้ดัขนาด 4x8 ตะรางฟุต เน่ืองจากท าใหดู้ คลา้ยแผน่กระดาษในหอ้งเรียนตามโรงเรียนต่างๆ 
   2) ใช้วสัดุท่ีท าป้ายให้เหมาะสมกลมกลืนกบัสภาพพื้นท่ีนั้นๆ หลีกเลียง
การใชว้สัดุท่ีแวววาว หรือสะทอ้นแสงแสบตา เลือกใชว้สัดุท่ีทนทานน ้ าฝน น ้าทะเล หรือ ทนความ
สกปรกจากเศษซากมูลสัตวห์รือซากแมลงต่างๆ 
   3) เลือกวสัดุท าแผน่ป้ายโดยค านึงถึง  
    (1) การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงในระยะยาว และความทนทาน
ต่อการถูกท าลาย 
    (2) ขีดจ ากดัเร่ือง ค่าใชจ่้ายหรือผลก าไรคุม้ค่าใชจ่้าย 
    (3) ความจ าเป็นในการก าหนดสีและลกัษณะของภาพพลายเส้น 

 

2.3  ความหมายและการออกแบบสัญลกัษณ์ 
 2.3.1 ความหมายของการออกแบบสัญลกัษณ์ 
  ส่ือท่ีเป็นภาพสัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายภาพ เป็นส่ือท่ีมีบทบาทอย่างมากใน
ชีวิตประจ าว ัน ถ้าเรามองไปรอบ ๆ ตัวจะเห็นส่ือท่ีเป็นเคร่ืองหมายภาพปรากฏอยู่ทั่วไป
 2.3.2 รูปแบบลกัษณะของสัญลกัษณ์ 

  โดยทัว่ไปภาพสัญลกัษณ์ประเภท Pictogram ประกอบดว้ย 

  2.3.2.1  กรอบภาพ (Symbol field) ไดแ้ก่พื้นท่ีท่ีลอ้มรอบรูปภาพสัญลกัษณ์ ซ่ึงเป็น
พื้นท่ีท่ีอยู่ในอาณาเขตจ ากดั อาจมีรูปร่างหลายลกัษณะได้ คือ วงกลม สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม หก
เหล่ียม หรือแปดเหล่ียม เป็นตน้ 

  2.3.2.2  รูปภาพ (Figure) ไดแ้ก่ภาพสัญลกัษณ์ท่ีแสดงแทนภาพคน สัตว ์ส่ิงของ
ต่างๆ โดยทัว่ไปท่ีพบเห็น มี 6 ลกัษณะ คือ 
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   1)  Outline รูปร่างท่ีเกิดข้ึนจากการใชเ้ส้นแสดงโครงภาพ 

      

ภาพที ่ 2.5  ตวัอยา่ง Outline 
ทีม่า : https://www.dnp.go.th 
 
   2)  Dot Form รูปร่างท่ีเกิดข้ึนจากการใชจุ้ดประกอบกนัเป็นจ านวนมาก 

   

ภาพที ่ 2.6  ตวัอยา่ง Dot Form 
ทีม่า : https://www.dnp.go.th 
 
   3)  Solid Form รูปร่างทึบ 

(1) Positive Form ภาพสัญลกัษณ์ คือ ส่วนท่ีเป็นรูปร่าง 
(2) Negative Form ภาพสัญลกัษณ์ คือ ส่วนวา่งบนพื้นภาพ 

 

 

 

ภาพที ่ 2.7  ตวัอยา่ง Positive Form 
ทีม่า : https://www.dnp.go.th 
 

 

 

ภาพที ่ 2.8  ตวัอยา่ง Negative Form 
ทีม่า : https://www.dnp.go.th 

 

https://www.dnp.go.th/
https://www.dnp.go.th/
https://www.dnp.go.th/
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  2.3.2.3 รูปร่างต่างๆเหล่าน้ีอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะของรูปร่าง 
ดงัน้ี 

   1) รูปทรงธรรมชาติ (Natural Form)   เป็นการเลียนแบบรูปทรงจริงใน
ธรรมชาติ โดยอาจมีการเปล่ียนแปลงให้ไดรู้ปแบบท่ีน่าสนใจในลกัษณะลดตดัทอน (Distortion) 
คือ ลดส่ิงท่ีเกินความจ าเป็นลงให้เหลือแต่ลกัษณะหรือโครงสร้างท่ีเห็นวา่ส าคญัของรูปทรงไว ้หรือ
ต่อเติมเสริมแต่งลวดลายลงบนรูปทรงธรรมชาติให้ไดรู้ปแบบท่ีแสดงลวดลายมากกว่าโครงสร้าง
ของรูปทรงนั้นๆ 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.9 ตวัอยา่ง Natural Form 

ทีม่า : https://www.dnp.go.th 
 
   2) รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) รูปทรงท่ีประกอบข้ึนดว้ยรูปร่าง
เรขาคณิต เช่น เส้นตรง เส้นทแยงมุม วงกลม สามเหล่ียม รูปทรงกรวย ทรงกระบอก เป็นตน้ ทั้งน้ี
จะเป็นรูปทรงท่ีพฒันามาจากรูปทรงธรรมชาติ เช่น ภาพคน ใชว้งกลมแทนศีรษะ ใชเ้ส้นตรงแสดง
แขนและขา เป็นตน้ 

 

     

ภาพที ่ 2.10  ตวัอยา่ง Geometric Form 

ทีม่า : https://www.dnp.go.th 

 

 

 

 2.3.3 ประเภทของสัญลกัษณ์ 

https://www.dnp.go.th/
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  ประเภทและภาพสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นอุทยานแห่งชาติไดแ้ก่ 

  2.3.3.1 ภาพสัญลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว แบ่งตามประเภทของแหล่งท่องเท่ียว ดงัน้ี 

   1) ประเภทธรรมชาติ ประกอบดว้ยภาพสัญลกัษณ์แสดงลกัษณะพื้นท่ีท่ี
ตอ้งการจะส่ือความหมาย เช่น น ้าตก ถ ้า 

   2) ประเภทประวติัศาสตร์-ศาสนาสถาน ประกอบดว้ยภาพสัญลกัษณ์ท่ี
ตอ้งการส่ือวา่มีในพื้นท่ี เช่น เจดีย ์ศาล 

   3) ประเภทกิจกรรมและแหล่งชุมชน ประกอบดว้ยสัญลกัษณ์ท่ีตอ้งการ
ส่ือวา่กิจกรรมหรือแหล่งชุมชนอะไรบา้งในพื้นท่ี เช่น สนามกีฬา หมู่บา้นชายแดน เป็นตน้ 

  2.3.3.2  ภาพสัญลกัษณ์ส่วนบริการ ประกอบด้วยภาพสัญลกัษณ์ของกิจกรรมท่ี
ให้บริการภายในส่วนอุทยานแห่งชาติ เช่น ประชาสัมพนัธ์หรือศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว โทรศพัท์ 
ร้านอาหาร สุขา ลานจอดรถ เป็นตน้ภาพสัญลกัษณ์ส าหรับแหล่งท่องเท่ียวจดัเป็น Public Pictogram 
ซ่ึงใช้เป็นสาธารณะส าหรับนักท่องเท่ียวทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวยั และเช้ือชาติ ดังนั้ นจึงต้อง
ประกอบดว้ยคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

   1) ตอ้งส่ือความหมายไดช้ดัเจน คือ มีรูปแบบท่ีเรียบง่าย ดูแลว้เขา้ใจง่าย 
ไม่ใหค้วามหมายคลุมเครือหรือเป็น 2 นยั เพื่อป้องกนัการเขา้ใจผดิ 

  2) ตอ้งเป็นภาพท่ีจ าลองลกัษณะเด่นของสถานท่ี หรือกิจกรรมท่ีข้ึนหนา้
ข้ึนตาของแหล่งท่องเท่ียวนั้น ท่ีคนส่วนใหญ่ดูแลว้สามารถจดจ าได ้้อยา่งรวดเร็วและนาน 

    3) รูปแบบท่ีใชต้อ้งชดัเจน สามารถมองเห็นไดช้ดัในระยะใกลแ้ละไกล 

    4) มีความสวยงาม สะดุดตา และเป็นระเบียบ 

  5) มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนัในภาพสัญลกัษณ์แต่ละภาพ ใหมี้ความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในภาพสัญลกัษณ์ทั้งหมด 

    6) มีความสัมพนัธ์กนัดีระหวา่งภาพสัญลกัษณ์และการจดัองคป์ระกอบ
อ่ืนๆ ภายในแผน่ป้าย 

    7) สามารถท าการผลิตไดส้ะดวกและรวดเร็ว โดยวธีิการผลิตท่ีไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น ช่วยใหป้ระหยดัเวลาและตน้ทุน 

 

 

 

 

สัญลกัษณ์ประเภทส่ิงอ านวยความสะดวก 
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หอ้งสุขารวม หรือ ห้องอาบน ้า 
Restrooms or Washrooms 

 

หอ้งสุขาชาย 
Men’s Restroom 

 

หอ้งสุขาหญิง 
Women’s Restroom 

 

ท่ีจอดรถ 
Parking 

ภาพที ่ 2.11  สัญลกัษณ์ประเภทส่ิงอ านวยความสะดวก 

ทีม่า : https://www.dnp.go.th 

 

 2.3.4 การใชส้ัญลกัษณ์ 

  ใชป้ระกอบกบัขอ้ความเพื่อแสดงในแผน่ป้ายและส่ือประเภทต่างๆ โดยจดัแบ่ง
ภาพสัญลกัษณ์ออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

2.3.4.1 ภาพสัญลกัษณ์สถานท่ีท่องเท่ียว ใชป้ระกอบกบัขอ้ความแสดงสถานท่ี
ท่องเท่ียว ภายในอุทยานแห่งชาติ ไดแ้ก่ ป้ายช้ีทาง และป้ายช่ือแหล่งท่องเท่ียว 

2.3.4.2 ภาพสัญลกัษณ์ส่วนบริการ ใชป้ระกอบกบัขอ้ความแสดงกิจกรรมดา้น
บริการต่างๆ 

 2.3.5 ประโยชน์ของสัญลกัษณ์ 

2.3.5.1 สามารถใช้ส่ือสารข้อมูลข่าวสารในช่วงเวลาท่ีสั้ น ทั้ งน้ีเน่ืองจากมีความ
ชดัเจนมากกวา่ใชข้อ้ความ 

2.3.5.2 ใช้พื้นท่ีน้อยกว่าการใช้ขอ้ความหรือวลี ขนาดของสัญลกัษณ์สามารถย่อ/
ขยาย ไดต้ามขนาดท่ีตอ้งการ 

2.3.5.3 สัญลักษณ์มีการน าไปใช้อย่างสากล ทั้ ง น้ี เ น่ืองจากสามารถท่ีจะส่ือ
ความหมายใหผู้ม้าเยอืนท่ีไม่เขา้ใจภาษาทอ้งถ่ินเขา้ใจได ้

2.3.5.4 สัญลกัษณ์สามารถถ่ายทอดวตัถุประสงคไ์ดส้องทาง ทั้งทางอนุญาตและไม่
อนุญาต เช่น ถา้คาดพื้นเป็นเส้นตรงจากมุมซา้ยบนไปยงัมุมขวาล่าง สัญลกัษณ์นั้นก็จะหมายถึงห้าม
ท ากิจกรรมนั้นๆ  

 2.3.6 แนวคิดในการการออกแบบสัญลกัษณ์ 
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  ส่ือท่ีเป็นภาพสัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายภาพ เป็นส่ือท่ีมีบทบาทอย่างมากใน
ชีวิตประจ าวนั ถา้เรามองไปรอบๆตวัจะเห็นส่ือท่ีเป็นเคร่ืองหมายภาพปรากฏอยูท่ ัว่ไป สัญลกัษณ์
เป็นส่วนส าคญัขงขบวนการส่ือสาร นักออกแบบจะตอ้งใช้ความรู้ความสามารถอย่างยิ่งในการ
วิเคราะห์เน้ือหาของสารท่ีจะตอ้งการส่ือความหมาย และสังเคราะห์ให้เป็นรูปลกัษณ์ท่ีใช้เป็นส่ิง
แทนอนัสามารถจะบอกไดถึ้งความหมาย ทั้งยงัตอ้งใชค้วามสามารถในการเขียนภาพ หรือผลิตภาพ
สัญลกัษณ์ให้ประณีตคมชดั เพื่อส่ือความหมายไดถู้กตอ้งชดัเจนในการออกแบบสัญลกัษณ์ควรจะ
ยดึหลกักวา้ง ๆ เพื่อเป็นแนวคิด ดงัน้ี (พงษศ์กัด์ิ ไชยทิพย,์ 2558) 
  2.3.6.1 แนวคิดเก่ียวกบัความงาม 
  2.3.6.2 แนวคิดเก่ียวกบัความหมาย 
  2.3.6.3 แนวคิดในการสร้างความเด่นและน่าสนใจ 
  2.3.6.4 ความเหมาะสมในการออกแบบและการใชง้าน 
 

2.4  ศึกษากรณศึีกษาทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ 

ช่ือโครงการ สะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบน 
ช่ือผูอ้อกแบบ กรมป่าไมศู้นยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน  
2.4.1 แนวคิดในการออกแบบ 

  การออกแบบสะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนเป็นการ
ออกแบบเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเป็นสะพานไม ้และมีการออกแบบป้ายส่ือความหมายเป็นรู้
แบบศาลาไมเ้พื่อให้สอดคลอ้งและกลมกลืนกบัธรรมชาติให้มากท่ีสุด เพื่อท าการฟ้ืนฟูและจดัการ
ทรัพยากรชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยืน ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางในการอบรมเผยแพร่ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยั 
น ามาพฒันาด้านการประมงและการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า รวมถึงยงัเป็นก าลงัส าคญัในการอนุรักษ์
สภาพแวดลอ้มพร้อมๆ ไปกบัการรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับ
การเดินเล่นออกก าลังกายศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลน รวมไปถึงชมวิวอ่าวคุ้งกระเบนใน
บรรยากาศท่ีสุดแสนโรแมนติกอีกดว้ย 

 2.4.2 ประวติัความเป็นมาของพื้นท่ี 

  ป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบนอยูใ่นพื้นท่ีโครงการศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริทอ้งท่ี ต าบลคลองขุด อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี  มีพื้นท่ีประมาณ 
1,100 ไร่ เป็นส่วนหน่ึงของป่าสงวนแห่งชาติ สะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบน
เป็นป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์และสวยงามแห่งหน่ึงของจงัหวดัจนัทบุรี มีพนัธ์ุไมป่้าชายเลนจ านวน
ทั้งส้ินประมาณ 30 ชนิด เร่ิมสร้างเม่ือปี พ.ศ.  2539โดยงานป่าไมเ้ป็นผูส้ ารวจและออกแบบก่อสร้าง
ระยะทางเดินศึกษาธรรมชาติ 1,793  เมตร  
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ภาพที ่2.12 เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบน 

ทีม่า : https://www.fisheries.go.th 

 

 2.4.3 แนวทางการออกแบบท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นโครงการ 

  2.4.3.1 ต าแหน่งบอกลกัษณะเส้นทางของพื้นท่ีในอ่าวคุง้กระเบน จากการศึกษา
ข้อมูลการวางต าแหน่งของเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ซ่ึงส่วนใหญ่ใน
เส้นทางศึกษาธรรมชาติเน้นการวางต าแหน่งในสถานท่ีท่ีส าคญัๆ เช่น สถานท่ีศึกษาหาความรู้
เก่ียวกบัธรรมชาติในรูปของพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต สถานท่ีเก่ียวกบัพนัธ์ุไมท่ี้ส าคญัในพื้นท่ี 
จุดชมววิและ จุดนัง่พกัผอ่น  

  ดงันั้นจึงน ารูปแบบการวางต าแหน่งบอกลกัษณะของเส้นทางในอ่าวคุง้กระเบน 
มาเป็นแนวทางในการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผหีลอก ซ่ึงบอกถึงสภาพของพื้นท่ีใน
แต่ละจุด เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้ระบบนิเวศและความส าคญัของเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
คลองผหีลอก 

  2.4.3.2 ด้านป้ายส่ือความหมาย ป้ายทองทาง จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการ
ออกแบบป้ายส่ือความหมายและป้ายบอกในทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบน 
โดยไดจ้ดัสร้างศาลาส่ือความหมายธรรมชาติ (Nature Interpretation) เพื่อแสดงต าแหน่งขอ้มูลหลกั
ท่ีส าคญัในการบอกถึงความส าคญัของสภาพพื้นท่ีในบริเวณนั้น 

  ดงันั้นไดน้ าแนวคิดรูปแบบการใชป้้ายส่ือความหมายและการวางต าแหน่งของป้าย
ส่ือความหมายในต่างละเส้นทาง เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้ห้สอดคลอ้งกบัเส้นทางศึกษาธรรมชาติใน
พื้นท่ีโครงการฯซ่ึงป้ายส่ือความหมายบอกถึงความเป็นมาและความส าคัญของพื้นท่ีภายใน
โครงการฯ 

  2.4.3.3 ดา้นวสัดุ จากการศึกษาสะพานศึกษาป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบน ไดท้ราบถึง
รูปแบบป้ายส่ือความหมาย ป้ายบอกทาง และจุดชมววิ ซ่ึงเป็นการใชว้สัดุในรูปแบบไม ้เพื่อใหมี้  
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ความสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีไม่ให้มีความโดนเด่นจนเกินไป และลดตน้ทุนในการผลิต เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  

  ดงันั้นจึงมีการน ารูปแบบการใช้วสัดุไมม้าเป็นแนวทางในการออกแบบป้ายส่ือ
ความหมาย ป้ายบอกทาง และจุดชมววิในเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผหีลอก  

  
ภาพที ่2.13 ป้ายบอกทาง ป้ายส่ือความหมาย 
ทีม่า : https://www.fisheries.go.th 
 

 
ภาพที ่2.14 ผงัสะพานเดินศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบน 

ทีม่า : https://www.fisheries.go.th 
 
 
 
 
 

https://www.fisheries.go.th/
https://www.fisheries.go.th/
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บทที ่ 3 

 การศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ที่และผู้ใช้  
 

3.1  ข้อมูลด้านกายภาพของต าบลบางกระเจ้า 
3.1.1 สภาพภูมิประเทศ 
 พื้นท่ีคุง้บางกะเจา้หรือโครงการสวนกลางมหานคร อ าเภอพระประแดง จงัหวดั 

สมุทรปราการ ประกอบไปดว้ยพื้นท่ี  6 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลทรงคนอง ต าบลบางยอ ต าบลบางกะเจา้ 
ต าบลบางกระสอบ ต าบลบางน ้ าผึ้ง และต าบลบางกอบวั โดยมีพื้นท่ีลอ้มรอบดว้ยแม่น ้ าเจา้พระยา
เป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร รูปร่างของล าน ้าเจา้พระยาในช่วงท่ีไหลผา่นพื้นท่ีคุง้บางกะเจา้
มีรูปร่างคลา้ยกระเพาะหมู โดยมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี(คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 
2557) 

ทิศเหนือ           อยูต่รงขา้มกบั เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 
ทิศใต ้               อยูต่รงขา้มกบั ต าบลส าโรงใต ้ต าบลบางหญา้แพรก และเขต

    เทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดั  
    สมุทรปราการ 
ทิศตะวนัออก     อยูต่รงขา้มกบั เขตบางนาและแขวงบางจาก  เขตพระโขนง 

    จงัหวดัสมุทรปราการ 
ทิศตะวนัตก       อยูต่รงขา้มกบั แขวงบางโพงพาง และแขวงช่องนนทรี เขต 
    ยานนาวา จงัหวดัสมุทรปราการ 

 3.1.2 ลกัษณะดิน 
  สภาพดินในพื้นท่ีบางกระเจา้ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวหรือดินโคลน ใชใ้นการท า
การเกษตร ขุดยกร่องเพื่อปลูกพืชผลต่างๆ ท าให้สภาพผิวดินมีความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติ ลกัษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของบริเวณน้ีเกิดจากการทรุดตวัของพื้นท่ีบริเวณลุ่ม
แม่น ้ าเจา้พระยาตอนล่าง ช่วงปลายยุค Tertiary (สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2526) 
และการตกตะกอนทบัถมตลอดช่วงเวลาของยุค Quaternary-recent จนเกิดเป็นท่ีราบดินตะกอนลุ่ม
แม่น ้ า (Alluvium) ลกัษณะดินเป็นดินเหนียวและดินโคลน มีความสามารถในการรับน ้ าหนักต ่า 
บริเวณบางกะเจ้าน้ีเป็นดินชุดสมุทรสงครามกลุ่มชุดดินท่ี 8 ซ่ึงเป็นดินท่ีเกิดจากตะกอนแม่น ้ า
ขา้งตน้เป็นดินลึก เน้ือดินเป็นดินเหนียว มีน ้ าทะเลท่วมถึง อุม้น ้ าไดดี้ ลกัษณะดินเป็นดินเค็ม จึงท า
ให้ไม่เหมาะในการปลูกพืชประเภทขา้ว เน่ืองจากคุณสมบติัของการระบายน ้ าเลว เหมาะแก่การ
ปลูกพืชเป็นบางชนิด เช่น มะพร้าว เน่ืองจากบริเวณน้ียงัคงไดรั้บอิทธิพลจากน ้ าทะเลอยู ่ (คณะวน
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2557) 
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 3.1.3 สภาพภูมิอากาศ 
  พื้นท่ีบางกระเจา้ได้รับอิทธิพลจากลมทะเลพดัผ่านตลอดเวลา อากาศเย็นสบาย

ตลอดปี ไม่ร้อนจดัและไม่หนาวเยน็จนเกินไป ความช้ืนในอากาศสูง เน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจากลม

ทะเลของอ่าวไทยและลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้สภาพอากาศเป็นไปตามฤดูกาล บริเวณบางกะเจา้

เป็นส่วนหน่ึงของจงัหวดัสมุทรปราการ ดงันั้นอิทธิพลทางดา้นภูมิอากาศจึงไม่แตกต่างกนั กล่าวคือ 

ถา้พิจารณาจากปริมาณน ้ าฝนและทิศทางลมเป็นหลกั สามารถแบ่งออกได ้2 ฤดูคือ ฤดูฝน เร่ิมจาก

เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม ในช่วงน้ีจะอยู่ในอิทธิพลของมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละยงัมี

โอกาสไดรั้บพายุไตฝุ้่ น และพายุโซนร้อนซ่ึงก่อตวัในทะเลจีนใตใ้นเดือนตุลาคมดว้ย ส่วนฤดูแลง้ 

เร่ิมจากเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ สภาพอากาศช่วงน้ีอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ปริมาณน ้ าฝนจะน้อยลง ส่วนช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนอยู่ภายใตอิ้ทธิพล

ของลมตะวนัออกเฉียงใต ้

  อุณหภู มิของจังหวัดสมุทรปราการ อ้าง อิงสถานี อุ ตุ นิยมวิทยา  จังหวัด

สมุทรปราการ พ.ศ. 2545 – 2557 มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดคาบ 12 ปี (พ.ศ. 2545-2557) อุณหภูมิเฉล่ีย 

29.23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียเท่ากบั 37.21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ียเท่ากบั 

21.25 องศาเซลเซียส(ส านกัสถิติพยากรณ์ ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2545-2557) 

  ความช้ืนสัมพทัธ์ค่าความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียของจงัหวดัสมุทรปราการในคราบ 5 ปี

(พ.ศ. 2550-2555) เท่ากบั 73.0 % โดยมีค่าความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียสูงสุดในเดือนกนัยายนและตุลาคม 

76.0 เปอร์เซ็นต ์และความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียต ่าสุดในเดือนธนัวาคม คือ 67.0 เปอร์เซ็นต์ (ส านกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 6, 2555) 

  ปริมาณน ้ าฝน ของจงัหวดัสมุทรปราการเฉล่ียรายคาบ 12 ปี (พ.ศ. 2545-2557) 

เท่ากบั 927.93 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน ้าฝนสูงสุดเฉล่ีย คือ 99.25 มิลลิเมตร  
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ตารางที ่ 3.1 สถิติอุณหภูมิ ณ สถานีอุตุนิยมวทิยา จงัหวดัสมุทรปราการ พ.ศ.2545 – 2557 

ทีม่า: กรมอุตุนิยมวทิยา กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2557 

 

 

 

 

 

รายการ 
2545 

(2002) 
2546 

(2003) 
2547 

 2004) 
2548 

 2005) 
2549 

(2006) 
2550 

 (2007) 
2551 

 (2008) 
2552 

(2009) 
2553 

 (2010) 
2554 

 2011) 
2555 

(2012) 
2556 

(2013) 
2557 

Item 
 (2014) 

  สถานีอุตุนิยมวิทยาไพลอตสเตชัน่    Pilot Station Meteorology Station   
อุณหภูมิ
สูงสุด 34 34.4 35.1 33.5 35.2 34.4 33.7 34.9 34.8 33.2 34.9 34.1 34.4 

Extreme maximum 
temperature 

อุณหภูมิ
ต  ่าสุด 21 20 20.2 16 20.3 20.5 19.8 18 21.3 18.6 20.7 19.6 19.1 

Extreme minimum 
temperature 

รายการ 
2545 

(2002) 
2546 

(2003) 
2547 

(2004) 
2548 

(2005) 
2549 

(2006) 
2550 

(2007) 
2551 

(2008) 
2552 

(2009) 
2553 

(2010) 
2554 

(2011) 
2555 

(2012) 
2556 

(2013) 
2557 

(2014) 
Item 

Max 17 17.2 17.55 16.75 17.6 17.2 35.35 36.95 37 34.55 36.7 36.2 35.85 
Extreme maximum 
temperature 

Min 10.5 10 10.1 8 10.15 10.25 18.9 16.1 20.35 18.15 20.6 17.8 17.4 
Extreme minimum 
temperature 

Arer 13.75 13.6 13.82 12.37 13.87 13.72 27.12 26.52 28.67 26.35 28.65 27 26.62  
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ตารางที ่ 3.2 สถิติปริมาณฝน ณ สถานีอุตุนิยมวทิยา จงัหวดัสมุทรปราการ พ.ศ.2545 – 2557 

ทีม่า: กรมอุตุนิยมวทิยา กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2557 

รายการ 
2545 2546 2547 

(2004) 
2548 

(2005) 
2549 

(2006) 
2550 

(2007) 
2551 

(2008) 
2552 

(2009) 
2553 

(2010) 
2554 

(2011) 
2555 

(2012) 
2556 
(2013) 

2557 
(2014) 

Item 
(2002) (2003) 

สถานีอุตุนิยมวทิยาไพลอตสเตชัน่  Pilot Station Meteorology Station 

ฝนรวม (มิลลิเมตร) 713.0 1,084.9 865.8 944.0 940.1 826.5 911.0 1,147.3 1,091.6 1,019.3 1,037.6 992.9 652.8 Total rain (millimeter) 
จ านวนวนัฝนตก 84     96     86     89     99     97     107     104     119     106     94     107     83     Number of rainy days (day) 
ฝนสูงสุด
(มิลลิเมตร) 

80.6 135.2 95.2 116.0 51.6 56.9 66.8 87.8 88.1 85.0 90.3 123.6 113.9 Daily maximum (millimeter) 

รายการ 
2545 

(2002) 
2546 

(2003) 
2547 

(2004) 
2548 

(2005) 
2549 

(2006) 
2550 

(2007) 
2551 

(2008) 
2552 

(2009) 
2553 

(2010) 
2554 

(2011) 
2555 

(2012) 
2556 

(2013) 
2557 

(2014) 
Item 

ฝนรวม (มิลลิเมตร) 356.5 542.45 432.9 472 470.05 413.25 1178.4 1342.25 1308 1218.85 1081.05 1152.9 751.45 Total rain (millimeter) 
จ านวนวนัฝนตก  42 48 43 44.5 49.5 48.5 127 123.5 133.5 136 116 135.5 106.5 Number of rainy days (day) 
ฝนสูงสุด 
(มิลลิเมตร) 

40.3 67.6 47.6 58 25.8 28.45 69 96.5 79.95 85 79.1 229.1 83.45 Daily maximum (millimeter) 

Arer 219.4 329.02 261.75 287.25 272.67 245.1 687.2 781.12 760.72 719.92 647.07 758.75 470.7  
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 3.1.4  อุทกวทิยา และแหล่งน ้า 
  แหล่งน ้ าผิวดินท่ีส าคญัของพื้นท่ี คือ แม่น ้ าเจา้พระยา ซ่ึงลอ้มรอบพื้นท่ีกระเพาะ
หมูของบางกระเจา้บางกะเจา้อยู่ห่างจากบริเวณปากน ้ าเพียง 20 กิโลเมตรเท่านั้น ดงันั้นจึงอยู่ใน
อิทธิพลน ้าทะเลอยูต่ลอดเวลาถึงแม่วา่จะไม่โดยตรงนกั เน่ืองจากบริเวณลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาตอนบน
ตอ้งปล่อยน ้ าลงมาเพื่อใช้ตา้นน ้ าเค็มไม่ให้ข้ึนไปถึงแม่น ้ ามากกว่าน้ี เพราะจะก่อความเสียหายกบั
สวนไร่นาบริเวณตอนบนของกรุงเทพฯ ลกัษณะการข้ึนลงของน ้ าทะเลเป็นแบบผสม (mixed tides) 
คือ ลกัษณะการข้ึนลงของน ้ าทะเลแต่ละวนัไม่แน่นอน อาจเป็นข้ึนคร้ังเดียวและลงคร้ังเดียว ซ่ึงเป็น
แบบน ้ าเด่ียว หรือข้ึนสองคร้ังลงสองคร้ังเป็นแบบน ้ าคู่ ช่วงเวลาน ้ าข้ึนสูงสุดในรอบปี คือ ระหวา่ง
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ในช่วงฤดูฝน ท าให้น ้ าท่ีไหลมาจากแม่น ้ าเจา้พระยาและคลองต่างๆ 
ไหลออกสู่ทะเลบริเวณจงัหวดัสมุทรปราการไม่สามารถไหลออกทะเลได ้เพราะน ้ าทะเลหนุนสูง 
จึงเป็นสาเหตุให้เกิดน ้ าท่วมในบริเวณบางกะเจา้และกรุงเทพฯ ดงันั้นความสูงของระดบัน ้ าทะเลจึง
เ ป็นสา เห ตุห น่ึ ง ท่ี มี ผลกระทบ ต่อบ ริ เ วณบางกะ เจ้า ในแ ง่ก ายภาพ (คณะวนศาสต ร์  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2557) 
 3.1.5  ทางน ้า 

  จากสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีมีแม่น ้ าลอ้มอยูจ่นเกือบรอบพื้นท่ี ในอดีตการคมนาคม

ทางน ้ าจึงมีความส าคญัต่อพื้นท่ีอย่างมาก เน่ืองจากตั้งแต่ดั้งเดิมการเดินทางใชท้างน ้ ามาโดยตลอด 

เน่ืองจากแม่น ้าเจา้พระยาและระบบคลองต่างๆ เป็นทางเดียวท่ีใชเ้ขา้ถึงพื้นท่ี คลองต่างๆ ในพื้นท่ีจะ

เช่ือมกบัแม่น ้ าเจา้พระยาทุกคลอง ซ่ึงในอดีตมีการใชป้ระโยชน์จากคลองแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

คือ(คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2557) 

  3.1.5.1 เพื่อขนส่งผลผลิต  3.1.5.2 เพื่อใชใ้นการเดินทาง   

  3.1.5.3 เพื่อใชใ้นการเกษตร 3.1.5.4 เพื่อเป็นทางระบายน ้า    

  โดยมีล าคลองในพื้นท่ีทั้งหมด 14 สาย ท่ีมีความส าคญัตามหน้าท่ีการใช้สอยอยู่

อยา่งสูงโดยเฉพาะทางการเกษตรและการระบายน ้ า ส่วนการขนส่งผลผลิตและเดินทางในบางส่วน

ท่ีถนนเขา้ไปถึงแลว้จะลดความส าคญัลง รวมทั้งจากขนาดของคลองบางช่วงแคบต้ืนเขินไม่เหมาะ

แก่การเดินทาง 

 3.1.6  การใชพ้ื้นท่ีปัจจุบนัในคุง้บางกระเจา้ 

  การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในคุง้บางกะเจ้ามีผลการศึกษาจากหลายๆ 
ส่วน (เอกราช ปรีชาชน, 2547) ซ่ึงท าการศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีสีเขียว บริเวณบาง
กระเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ โดยท าการศึกษาการเปล่ียนแปลงการใช้
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ประโยชน์ท่ีดินใน 3 ช่วงระยะเวลาดว้ยกนัคือ ในปี พ.ศ. 2537, พ.ศ. 2542  และ พ.ศ. 2547 โดยได้
ใชเ้ทคโนโลยกีารส ารวจ 
  ระยะไกลมาใชใ้นการศึกษาการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และไดท้  าการจ าแนกการใช้

ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีบางกะเจา้ออกเป็นทั้งส้ิน 13 ประเภท ดงัน้ี 

  3.1.6.1 ท่ีลุ่มน ้าขงั   3.1.6.2 ท่ีอยูอ่าศยั   3.1.6.3 ท่ีอยูอ่าศยัท่ีทิ้งร้าง 

  3.1.6.4 พื้นท่ีก าลงัก่อสร้าง 3.1.6.5 ยา่นอุตสาหกรรม 3.1.6.6 สถานท่ีราชการ 

  3.1.6.7 สถานีคมนาคม   3.1.6.8 สวนสาธารณะ   3.1.6.9 แหล่งน ้า     

  3.1.6.10 ไมป้ระดบั   3.1.6.11 ไมผ้ลผสม   3.1.6.12 ไมผ้ลผสมทิ้งร้าง 

  3.1.6.13 สวนป่า 

 จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีบางกะเจา้ในช่วง 10 

ปี คือปี พ.ศ. 2537 และปี พ.ศ. 2547  การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ การเปล่ียนพื้นท่ีไมผ้ลผสมไปเป็น

ท่ีอยู่อาศยั ส่วนในช่วง 5 ปีแรก คือ พ.ศ. 2537 และ ปี พ.ศ. 2542 การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือการ

เปล่ียนจากพื้นท่ีไมผ้ลผสมไปเป็นพื้นท่ีสวนสาธารณะ และในช่วง 5 ปีหลงั การเปล่ียนแปลงท่ี

ส าคญัคือ การเปล่ียนจากพื้นท่ีท่ีอยูอ่าศยัไปเป็นพื้นท่ีก าลงัก่อสร้าง 

 เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินปัจจุบนัน้ี ผูถื้อครองท่ีดิน

บางส่วนไม่ใช่คนในทอ้งท่ีเดิม ดงันั้น จึงมีความพยายามเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินท่ีเคยเป็นสวนและ

พื้นท่ีเกษตรกรรมมาเป็นท่ีอยูอ่าศยั เช่น การจดัสรรท่ีดินออกเป็นแปลงท่ีดินขนาดเล็ก ตดัตน้ไมท่ี้มี

อยูเ่ดิมออก ถมร่องสวนเดิม ถมดินใหสู้งข้ึนกวา่แปลงอ่ืนเพียงเพื่อใหแ้ปลงท่ีดินของตนสูงพน้ระดบั

น ้ าท่วม แต่กลบัมีผลกระทบท่ีร้ายแรงตามมา กล่าวคือ เดิมน ้ าในพื้นท่ีบางกะเจา้สามารถระบายน ้ า

และปรับระดบัน ้ าเฉล่ียไปสู่ท่ีดินแปลงอ่ืนๆ จนระบายน ้ าออกสู่คลองและแม่น ้ า การถมดินปิดทบั

ร่องสวนเดิม การกั้นทางน ้ าไหล ท่ีใดท่ีเป็นท่ีต ่ากว่าจะกลายเป็นท่ีกกัขงัน ้ า ปลูกพืชผลใดๆ ไม่ได ้

ต่อไปทุกๆ คนจะตอ้งถมดินใหสู้งกวา่ท่ีดินแปลงอ่ืนๆ ไปเร่ือยๆ ไม่รู้จบ หากเหตุการณ์ยงัเป็นเช่นน้ี

ต่อไป พื้นท่ีบางกะเจา้ทั้งหมดก็จะเปล่ียนสภาพจากการเกษตร เป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยัและอุตสาหกรรม 

ซ่ึงจะขดัแยง้กบัผงัเมืองหลกัท่ีก าหนด ซ่ึงก าหนดและอนุรักษใ์หพ้ื้นท่ีบริเวณเหล่าน้ีเป็นพื้นท่ีสีเขียว 

  ภทัรทิรา (2555) กล่าววา่ จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินของพื้นท่ีคุง้บางกะ

เจา้ขอ้มูลล่าสุดในปี พ.ศ. 2554 พบวา่ พื้นท่ีส่วนใหญ่ของคุง้บางกะเจา้มีสภาพการใชท่ี้ดินประเภท

เกษตรกรรมร้อยละ 33.26 รองลงมา คือ พื้นท่ีสวนรกร้าง ร้อยละ 25.26 โดยพื้นท่ีเกษตรกรรมมี

แนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง เฉล่ียร้อยละ 17.59 พบวา่ ส่วนใหญ่ถูกเปล่ียนแปลงไปเป็นท่ีอยูอ่าศยั 
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ซ่ึงพื้นท่ีสีเขียวคุง้บางกะเจา้ท่ีมีพื้นท่ีมากท่ีสุด คือ พื้นท่ีเกษตรกรรม รองลงมา คือ พื้นท่ีรกร้าง พื้นท่ี

ป่าชายเลน และพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการบริการ คิดเป็นพื้นท่ีเฉล่ียร้อยละ 65.73, 9.22, 3.58 และ 0.92 

ของพื้นท่ีบางกะเจา้ทั้งหมด 

ตารางที ่3.3 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีคุง้บางกะเจา้ในปี พ.ศ. 2537, 2542 และ 2547 

การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พ.ศ. 2537 พ.ศ.2542 พ.ศ.2547 

ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ 

ท่ีลุ่มน ้าขงั 0.87 4.07 0.40 1.90 0.36 1.73 

ท่ีอยูอ่าศยั 3.78 17.90 4.81 22.78 5.19 24.60 

ท่ีอยูอ่าศยัทิ้งร้าง 0.39 1.85 0.41 1.93 0.48 2.27 

พื้นท่ีก าลงัก่อสร้าง - - - - 0.30 1.41 

ยา่นอุตสาหกรรม 0.52 2.47 0.55 2.61 0.56 2.65 

สถานท่ีราชการ 0.87 4.10 0.90 4.24 0.84 3.97 

สถานีคมนาคม 0.01 0.06 0.04 0.18 0.03 0.16 

สวนป่า 0.00 0.01 0.00 0.01 - - 

สวนสาธารณะ - - 0.34 1.61 0.34 1.61 

แหล่งน ้า 3.93 18.62 3.93 18.63 3.86 18.32 

ไมป้ระดบั 0.03 0.14 0.03 0.14 0.03 0.14 

ไมผ้ลผสม 10.63 50.39 9.48 44.95 8.88 42.08 

ไมผ้ลผสมทิ้งร้าง 0.08 0.38 0.21 1.01 0.22 1.06 

รวม 21.10 100.00 21.10 100.00 21.10 100.00 

ทีม่า : ดดัแปลงจาก เอกราช ปรีชาชน, (2547) 

 
 3.1.7 ศึกษาระบบนิเวศในคุง้บางกระเจา้ 
  นอกจากน้ีทางโครงการฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงการใช้

ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีคุง้บางกะเจา้ในปีปัจจุบนั (2558) โดยแปลจากภาพถ่ายดาวเทียม Worldview 

วนัท่ี 15 เมษายน 2557  ผลการศึกษาดงัแสดงในตารางท่ี 3.3 ซ่ึงพบว่า ระบบนิเวศพื้นท่ีสีเขียวคุง้

บางกะเจา้ จ  าแนกออกเป็น 6 ประเภทด้วยกนัดงัน้ี (คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 

2014) 
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  3.1.7.1 ระบบนิเวศเกษตร (วนเกษตรแบบสวนบ้าน)  เป็นพื้นท่ีในการปลูกพืช

ต่างๆ รอบท่ีอยู่อาศยัเพื่อการบริโภคเป็นหลกั โดยต่อมาได้มีการปรับเปล่ียนเป็นการผสมผสาน

ระหว่างไมผ้ล ไมป่้า และพืชล้มลุกประเภทต่างๆ เพื่อการบริโภคและการค้า ซ่ึงมีรูปแบบท่ีไม่

แน่นอน  

  3.1.7.2 พื้นท่ีรกร้าง ( เป็นสวนท่ีถูกทิ้งร้าง) หมายถึง  พื้นท่ีวา่งเปล่าท่ีถูกปล่อยทิ้ง

ไวโ้ดยไม่ไดเ้ขา้ไปท าประโยชน์ต่อเน่ืองกนัตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป พื้นท่ีร้างดงักล่าวเป็นพื้นท่ีท่ีเคยท าการ

เกษตรกรรมมาก่อนและปล่อยทิ้งร้างไว ้

  3.1.7.3 พื้นท่ีเปิดโล่ง หมายถึง พื้นท่ีภายนอกโครงสร้างอาคาร โดยรวมทั้งพื้นท่ี

ดาดแข็งและพื้นท่ีสีเขียว แต่ไม่นับรวมพื้นท่ีฐานอาคาร ซ่ึงจะแตกต่างกบัพื้นท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศ

ตรงท่ีนบัรวมพื้นท่ีของรถยนตท์ั้งหมด  

  3.1.7.4 พื้นท่ีแหล่งน ้า หมายถึง บริเวณท่ีมีการสะสมของน ้าบนพื้นผิวโลกหรือบน

ผิวดาวเคราะห์ เช่นมหาสมุทร ทะเล แม่น ้ า ไปจนถึงคลอง หรือพื้นท่ีชุ่มน ้ า ซ่ึงพื้นท่ีบางกระเจา้ถูก

โอบลอ้มดว้ยแม่น ้ าเจา้พระยา สภาพพื้นท่ียงัคงความอุดมสมบูรณ์ตามรูปแบบสวนเกษตรดั้งเดิมท า

ให้พื้นท่ีแห่งน้ีเปรียบเสมือนพื้นท่ีชุ่มน ้าขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการสะสมของตะกอนแม่น ้ า เกิดระบบ

นิเวศในลกัษณะ “3 น ้า” คือ น ้าจืด น ้าเคม็ และน ้ากร่อย  

  3.1.7.5 ระบบนิเวศป่าชายเลน พื้นท่ีป่าชายเลนพบทั้งหมด 15 ชนิด 11 วงศ ์พรรณ

พืชเด่นตามค่าดชันีความส าคญั (IVI) 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ตีนเป็ดน ้า (CerberaodollamGaertn.) ล าพ ู

(Sonneratiacaseolaris(L.)Engler) โพทะเล (Hibiscus tiliaceus L.) จาก (NypafruticansWurmb.) และ

หูกวาง (Terminaliacatappa L.)(คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,  2014) 

  3.1.7.6 ระบบนิเวศพื้นท่ีสวนสาธารณะและนนัทนาการ โครงสร้างของหมู่ไมต่้อ

ภูมิอากาศจุลภาคของพื้นท่ีสีเขียวคุง้บางกะเจา้ เป็นการสุ่มวางแปลงเพื่อศึกษาโครงสร้างของหมู่ไม้

ในพื้นท่ีสวนสาธารณะและนนัทนการคือ บริเวณสวนศรีนครเข่ือนขนัธ์ จ  านวน 2 แปลง และท่ีสวน

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนวดัจากแดง) จ านวน 1 แปลง  ได้ผลการศึกษา ดังน้ี พื้นท่ี

สวนสาธารณะหรือพื้นท่ีนนัทนาการท่ีคุง้บางกะเจา้ ส ารวจพบชนิดพรรณไมท้ั้งหมด 32 ชนิด 16 

วงศ์ได้แก่ ตีนเป็ดน ้ า (CerberaodollamGaertn.) มะพร้าว (Cocosnucifera L. var. nucifera) เม่าไข่

ปลา  (AntidesmaghaesembillaGaertn.)  ทองหลาง กินใบ  (Erythrina crista-galli L.) และข่อย 

(StreblusasperLour.) ( คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2014 ) 
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  จากการส ารวจระบบนิเวศพื้นท่ีสีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพบางกระเจา้ 

ซ่ึงระบบนิเวศท่ีสอดคล้องกบัเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก อ าเภอพระประแดง จงัหวดั

สมุทรปราการ นั้นได้มีระบบนิเวศแบบป่าชายเลน โดยมีพืชพรรณเด่นตามดัชนีความส าคญั 5 

อนัดบั คือ ตน้จาก  

 

 3.1.8  แหล่งท่องเท่ียวโดยรอบบริเวณคุง้บางกระเจา้ 

 พื้นท่ีบางกะเจา้เป็นส่วนหน่ึงของ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการโดย
พื้นท่ีมีลกัษณะคลา้ยกระเพาะหมูมีแม่น ้ าเจา้พระยาลอ้มรอบจึงดูคลา้ยเกาะมีเน้ือท่ีกวา้งใหญ่ถึง 1.2 
หม่ืนไร่ ครอบคลุมพื้นท่ีถึง 6 ต าบลของ อ าเภอพระประแดงไดแ้ก่ ต าบลทรงคนอง ต าบลบางยอ 
ต าบลบางกระสอบ ต าบลบางน ้ าผึ้ง ต าบลบางกอบวั และต าบลบางกะเจา้ถือเป็นพื้นท่ีสีเขียวขนาด
ใหญ่ใกลก้รุงท่ีนอกจากจะอุดมไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติแลว้ยงัพร่ังพร้อมดว้ยวิถีวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญา และมีสถานท่ีท่องเท่ียวภายในคุง้บางกระเจา้มีมากมาย ดงัต่อไปน้ี 

 3.1.8.1 เส้นทางศึกษาธรรมชาติท่ีสวนศรีนครเข่ือนขนัธ์ สวนสาธารณะและสวน
พฤกษชาติศรีนครเข่ือนขนัธ์ มีเน้ือท่ีกวา่ 200 เป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีรัฐบาลก าหนดให้เป็นปอด
ของกรุงเทพฯ โดยมีสะพานไม้ทอดยาวให้เดินชมพื้นท่ีรวมถึงหอชมวิวสูง 7 เมตร ท่ี
สามารถชมทิวทศัน์ไดโ้ดยรอบ มีจกัรยานใหเ้ช่าส าหรับข่ีชมรอบสวน 

 
ภาพที ่3.1 สภาพแวดลอ้มภายในสวนศรีนครเข่ือนขนัธ์ 
ทีม่า : https://www.marinmans.wordpress.com 
 

https://www.marinmans.wordpress.com/
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ภาพที ่3.2 สภาพแวดลอ้มภายในสวนศรีนครเข่ือนขนัธ์ 
ทีม่า : https://www.i3ackpacker8.blogspot.com 
 
  3.1.8.2 ตลาดบางน ้าผึ้ง ตั้งอยูท่างดา้นหลงัของวดับางน ้าผึ้งในรายลอ้มดว้ยสวน

ผลไมท้ั้งสองฝ่ังคลอง นกัท่องเท่ียวสามารถเลือกซ้ือส้ินคา้ไดม้ากมาย อาทิ ห่อหมกหมู ไก่สะเตะ๊ 

หอยทอดขนมครก และผลิตภณัฑข์องชาวบา้น อาทิ ดอกไมจ้ากเกล็ดปลา ธูปสมุนไพร สินคา้ OTOP 

ของสมุทรปราการ นอกจากน้ียงัมีเรือพายใหเ้ช่าส าหรับเท่ียวชมบรรยากาศโดยรอบ  

 
ภาพที ่3.3 ตลาดบางน ้าผึ้ง 
ทีม่า : https://www.edtguide.com 
 
 
 

https://www.i3ackpacker8.blogspot.com/


35 
 

  3.1.8.3 บ้านธูปหอมสมุนไพร แหล่งผลิตและจ าหน่ายสมุนไพรไล่ยุง ธูปหอม 
ตะไคร้หอม โดยกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบางน ้ าผึ้ง ท่ีใช้วตัถุดิบจากสมุนไพรในทอ้งถ่ิน และยงัเป็น
ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีการอบรมวิชาชีพเช่น ท าผา้มดั
ยอ้ม ท าธูปหอมไล่ยุง ซ่ึงหากมาเป็นหมู่คณะตอ้งแจง้ล่วงหน้า 1 วนั อตัราบริการ กิจกรรมละ 60 
บาทต่อคน 

 
 

 
ภาพที ่3.4 บา้นธูปหอมสมุนไพร 
ทีม่า : https://www.edtguide.com 
 
  3.1.8.4 พิพิธภณัฑ์ปลากดัไทย จดัตั้งข้ึนเพื่อส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 
ในรูปแบบพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้ และการพกัผอ่นหย่อนใจ ซ่ึงนอกจากเน้ือหาดา้นปลากดัและ
ความสวยงามของปลากดัสายพนัธ์ุต่างๆ ท่ีไดจ้ดัแสดงไว ้ยงัมีส่ิงท่ีน่าสนใจอ่ืนๆ อาทิเช่น 
    
 

https://www.edtguide.com/
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   1) คุณค่าของสถาปัตยกรรมเรือนไทยประยุกต์ ซ่ึงประดิษฐานบูรพ
กษตัริยไ์ทย 2 พระองค ์
   2) การปรับภูมิทศัน์ให้กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มดั้งเดิมทั้งบ่อน ้ าขนาด
ใหญ่  และตน้ไม ้ประจ าทอ้งถ่ิน เพื่อก าหนดอตัลกัษณ์ใหเ้ป็นพิพิธภณัฑท์่ามกลางธรรมชาติ 
   3) การจดัแสดงพนัธ์ุปลาท่ีมีแหล่งก าเนิดจากแม่น ้าเจา้พระยา 
   4) สามลอ้ถีบ สัญลกัษณ์ประจ าเมืองพระประแดง เป็นตน้ 

 
 

 
ภาพที ่3.5 พิพิธภณัฑป์ลากดัไทย 
ทีม่า : https://www.painaidii.com 
 
 3.1.9 เส้นทางเขา้ถึงสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียวในบางกระเจา้ 
  การเดินทางไปบางกระเจ้ามีเส้นทางการเดินทางไปได้โดยรถยนต์ส่วนตวั รถ
ประจ าทาง และเรือ ซ่ึงถา้เดินทางโดยใช้รถส่วนตวัจะมีความสะดวกมากกว่าในการท่องเท่ียวบาง
กระเจา้ โดยเส้นทางในบางกระเจา้มีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย โดยมีเส้นทางหลกัคือถนนเพชรหึงษ ์ท่ี
ใชใ้นการเดินทางไปตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆในบางกระเจา้ ซ่ึงเส้นทางท่ีใชใ้นบางกระเจา้จะเป็น
เส้นทางของรถยนต์ เส้นทางจกัรยาน และท่าเรือ ส่วนใหญ่ในจะเน้นการป่ันจกัรยานท่องเท่ียว
ภายในบางกระเจา้ เพื่อเป็นการรักษาแวดลอ้มไม่ให้เกิดมลพิษ ให้นกัท่องเท่ียวไดซึ้มซบับรรยากาศ
สภาพแวดลอ้มธรรมชาติ และเห็นถึงวิถีชีวิตของคนในบางกระเจา้  ซ่ึงมีเส้นทางการเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวในบางกระเจา้ดงัน้ี 
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ภาพที ่3.6  ลกัษณะเส้นทางสถานที่ท ่องเที่ยวบางกระเจา้ 

ทีม่า : http://www.oknation.net 
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3.2  ข้อมูลด้านกายภาพของพืน้ทีค่ลองผหีลอก 
 3.2.1  ประวติัความเป็นมาของพื้นท่ีเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผหีลอก 
  “คลองผีหลอก” ช่ืออาจจะดูน่ากลวั แต่สภาพธรรมชาติรอบขา้งท่ีปรากฏอยู่ใน
เบ้ืองหน้า ไม่มีความน่ากลวัอยู่เลย ดว้ยสภาพพื้นท่ียงัคงความเป็นระบบนิเวศป่าชายเลน ซ่ึงเป็น
ระบบนิเวศดั้งเดิมของพื้นท่ีแห่งน้ี 
  ความเป็นมาของช่ือคลองผหีลอก มีเร่ืองเล่าวา่ในกาลก่อนเม่ือนานมากมีคนพบศพ
ลอยน ้ ามาในคลอง จนคนพายเรือมาพบเจอ กลายเป็นท่ีมาของช่ือ ปัจจุบนัคลองแห่งน้ียงัคงความ
เงียบสงบ คงสภาพความเป็นธรรมชาติดั้งเดิม ร่มร่ืนดว้ยไมพ้ื้นถ่ินในพื้นท่ี และยงัคงมีชุมชนใน
พื้นท่ีเขา้มาหาปลาและสัตวน์ ้าในคลองแห่งน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 
 

 
ภาพที ่3.7 คลองผหีลอก 
ทีม่า : ส านกังานสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเข่ือนขนัธ์, 2557 
 
 3.2.2  ระบบนิเวศคลองผหีลอก 
  สองฝ่ังคลองผีหลอก จะเห็นตน้ไมข้ึ้นอยู่สองฝ่ังคลองแน่นขนัด ท่ีมองเห็นเป็น
จ านวนมาก คือ กลุ่มตน้จาก ตน้ล าพู ตน้ปอทะเล ตน้กรวยน ้ า ตน้แดงน ้ า ตน้จิกน ้ า ตน้พงักาหวัสุม
ดอกขาวหรือประสักดอกขาว และตน้คลกั ทั้งยงัพบไมล้ม้ลุกพวกเถาคนั หวายลิง และปรงทะเลเป็น
จ านวนมาก จากชนิดพนัธ์ุไมท่ี้ปรากฏอยูใ่นพื้นท่ีแห่งน้ีบอกไดถึ้งระบบนิเวศดั้งเดิมในพื้นท่ีวา่เป็น
ระบบนิเวศป่าชายเลน  ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากน ้าทะเลข้ึน-ลง จนกลายเป็นน ้ ากร่อย ซ่ึงพื้นท่ีแห่งน้ีอยู่
ห่างจากปากแม่น ้าเจา้พระยาประมาณ 26 กิโลเมตร  
  ป่าชายเลนเป็นป่าท่ีอยู่ระหว่างทะเลและแผ่นดิน เป็นสังคมพืชท่ีเกิดจากอิทธิพล
ของน ้ าข้ึน-น ้ าลง เม่ือน ้ าข้ึน รากของพนัธ์ุไมป่้าชายเลนจะจมอยู่ใต้น ้ า และจะโผล่เหนือพื้นน ้ า
ในช่วงน ้ าลง ระบบรากของพนัธ์ุไมป่้าชายเลนบางชนิดท่ีพบในพื้นท่ี เช่น ตน้ล าพู มีรากโผล่พน้
พื้นดินเลน ลกัษณะรูปกรวยเรียวแหลมเป็นแท่งช้ีข้ึนฟ้า ตน้แดงน ้า มีรากโผล่พน้พื้นดินเลน เป็นรูป
คลา้ยหมุด ตน้พงักาหัวสุมดอกขาวหรือประสักดอกขาวหรือตน้คลกั มีรากรูปคลา้ยหวัเข่า ซ่ึงราก
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รูปร่างพิเศษแบบน้ี เรียกว่า รากหายใจ (Pneumatophore) ซ่ึงมีการพฒันากลไกให้สามารถดูดธาตุ
อาหาร น ้ า หายใจ ยึดและค ้ายนัในดินเลนและมีออกซิเจนต ่า โดยทัว่ไปรากของพนัธ์ุไมป่้าชายเลน
จะแผก่วา้งอยูใ่นระดบัต้ืนๆและไม่มีรากแกว้ 
  หมู่ไมจ้  านวนมากท่ีพบในบริเวณน้ี ไดท้  าหนา้ท่ีท่ีส าคญัต่อชุมชนในพื้นท่ี คือ การ
ท าหน้าท่ีเป็นแนวปะทะคล่ืนลมอนัเน่ืองจากเรือสินค้าขนาดใหญ่ท่ีเดินเรือผ่านไปมาในแม่น ้ า
เจา้พระยา ช่วยรักษาหนา้ดิน ช่วยยดึดินริมตล่ิง ช่วยฟอกอากาศ และเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของสัตวน์ ้า
ในพื้นท่ี ก าแพงตน้ไมผ้นืใหญ่ ณ ท่ีแห่งน้ีไดท้  าหนา้ท่ีอยา่งเขม้แขง็มาเน่ินนาน ช่วยเหลือดูแลคนใน
ชุมชน และคนในชุมชนก็ช่วยกนัดูแลตน้ไมใ้นพื้นท่ีแห่งน้ี ให้คงอยู่ในสภาพความเป็นธรรมชาติ
ดั้งเดิม เพื่อคงความเป็นพื้นท่ีสีเขียวอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

 

 
ภาพที ่3.8 พนัธ์ุไมบ้ริเวณคลองผหีลอก 
ทีม่า : ส านกังานสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเข่ือนขนัธ์, 2557 
 
 3.2.3 การเขา้ถึงและพื้นท่ีโดยรอบเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผหีลอก 
  3.2.3.1 พื้นท่ีโดยรอบโครงการ จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการโดยรอบจาก
สวนสาธารณะสวนศรีนครเข่ือนขนัต์พบว่า มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั 1 แห่ง ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑ์
ปลากดัซ่ึงตั้งอยูร่ะหวา่งเส้นทางไปยงัเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก ซ่ึงจะเห็นไดว้า่เส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอกมีทางเขา้สู่พื้นท่ี3 เส้นทางคือเส้นทางท่ี 1 เร่ิมจากสวนศรีนครเข่ือน
ขนัต ์เส้นทางท่ี 2 เร่ิมจากแยกโรงไม ้เส้นทางท่ี 3 เส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผหีลอก  
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ภาพที ่3.9  เส้นทางการเขา้ถึงโครงการ 
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  3.2.3.2 เส้นทางการเดินทางเขา้ถึงคลองผีหลอก  ลกัษณะของเส้นทางการเขา้ถึง
สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในคุ้งบางกระเจ้า สามารถป่ันจกัรยาน ขดัลดัเลาะไปตามเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติคลองผหีลอกได ้โดยมีการแบ่งตามลกัษณะเส้นทาง ดงัต่อไปน้ี 

  1) เส้นทาง 1-ก เร่ิมเดินทางจากสวนศรีนครเข่ือนขนัธ์   
  มีระยะทาง 470 เมตร เป็นทางเขา้สู่เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติคลองผี

หรอก โดยพื้นท่ีเป็นสะพานปูนทางกวา้ง 1.00-1.30 เมตร เส้นทางเป็นทางแคบบางส่วน สภาพ
เส้นทางโดยรอบจะเป็นบา้นพกัอาศยั และมีพนัธ์ุไมใ้หญ่ข้ึนทั้งสองขา้งทาง 

  2) เส้นทาง 1-ข เร่ิมเดินทางจากสวนศรีนครเข่ือนขนัธ์   
  มีระยะทาง 750 เมตร เป็นสะพานปูนทางกวา้ง 1.20-1.50 เมตร ซ่ึงเป็น

ทางท่ีใชใ้นการป่ันจกัรยานไปศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก สภาพเส้นทางโดยรอบจะเป็นพนัธ์ุไม้
ใหญ่ท่ีข้ึนเตม็สองขา้งทางและมีบา้นพกัอาศยับางต าแหน่ง 

  3) เส้นทาง 2-ค เร่ิมเดินทางจากแยกโรงไม ้
  มีระยะทาง 1.2 กิโลเมตร มี บา้นเรือนอาศยับางส่วน โดยทั้งสองขา้งทางมี

บรรยากาศร่มร่ืนเน่ืองจากมีตน้ไมใ้หญ่ตามขา้งทางมีล าน ้ าเล็กๆไหลผ่านตามเส้นทาง และมีแปลง
เกษตร ร่องสวนบางส่วนของพื้นท่ี  

  4) เส้นทาง 3ฉ และ 3ช เส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผหีลอก 
  มีระยะทาง 570 เมตร เป็นสะพานปูนทางกวา้ง 1.00-1.30 เมตร เส้นทางมี

ทางแคบในระยะตน้ทาง ซ่ึงเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก สภาพเส้นทางโดยรอบตน้
ทางจะเป็นตน้พลูข้ึนทั้งสองขา้งทาง กลางทางจะเป็นพนัธ์ุไมน้ ้ าข้ึงทั้งสองขา้งทางตลอดปลายทาง 
และมีแม่น ้ าเจ้าพระยาไหลผ่านและมีกลุ่มต้นจากข้ึนปกคลุมและพนัธ์ุไม้น ้ าต่างๆทั้ งสองข้าง
เส้นทางจึงไดมี้การออกแบบป้ายบอกเส้นทาง และป้ายส่ือความหมายของเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
คลองผีหลอก โดยเลือกมา 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางท่ี 1-ก,1-ข และ 2-ค เพราะเป็นเส้นทางท่ีมี
ระยะทางสั้นท่ีสุด จากการศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอกมีจุดท่ีเหมาะสมแก่การเป็น
พื้นท่ีศึกษาธรรมชาติ 4 จุด คือ 1) จุดเดินทางเร่ิมตน้ของเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก 2) 
บริเวณท่ีสามารถมองเห็นทางน ้ าท่ีเช่ือมต่อระหว่างแม่น ้ าเจา้พระยาและคลองโดยรอบของบาง
กระเจา้ 3) พรรณไมท่ี้ส าคญัต่อระบบนิเวศป่าชายเลนภายในบริเวณพื้นท่ี 4) กลุ่มตน้จากท่ีข้ึนอยู่
อยา่งหนาแน่นภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผหีลอก  
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ภาพที ่3.10 บริเวณท่ี 1 จุดเดินทางเร่ิมตน้ 
ทีม่า : https://www.painaidii.com 
 

 
 

ภาพที ่3.11 บริเวณท่ี 2 ทางน ้าแม่น ้าเจา้พระยา 
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ภาพที ่3.12 บริเวณท่ี 3 กลุ่มตน้จาก 
 

 
 

ภาพที ่3.13 บริเวณท่ี 4 พนัธ์ุไมท่ี้ส าคญัต่อระบบนิเวศป่าชายเลน 
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ภาพที ่3.14 เส้นทางสาย 1-ก 
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ภาพที ่3.15 มุมมองเส้นทางสาย 1-ก
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ภาพที ่3.16 เส้นทางสาย 1-ข 
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ภาพที ่3.17 มุมมองเส้นทางสาย 1-ข 
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ภาพที ่3.18 เส้นทาง 2-ค 
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ภาพที ่3.19 มุมมองเส้นทาง 2-ค
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ภาพที ่3.20 เส้นทางคลองผหีลอก 
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ภาพที ่3.21 มุมมองเส้นทางคลองผหีลอก 
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3.3  ข้อมูลด้านผู้ใช้ 

 3.3.1 ส ารวจความตอ้งการของผูใ้ชใ้นปัจจุบนั 

  ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) ไดด้ าเนินงานพฒันา
วิชาการโครงการ “การพฒันาแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ (ป่าจาก) ต าบลบางกะเจา้ 
อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ” ซ่ึงมีวตัถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ ใน
การศึกษาถึงศกัยภาพของพื้นท่ีป่าจากบริเวณต าบลบางกะเจา้วา่มีศกัยภาพในการท่ีจะอนุรักษ์และ
พฒันา หรือส่งเสริมใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยืนต่อไปในอนาคตไดห้รือไม่ เพื่อจกัไดก้ าหนด
แผนแม่บทและแผนปฏิบติัการ หรือกิจกรรม ในการส่งเสริมและพฒันาพื้นท่ีป่าจากแห่งน้ีต่อไป 
ทางโครงการฯจึงไดจ้ดัท าแบบสอบถามให้ตวัแทนหมู่บา้นทั้ง 7 หมู่ ประกอบดว้ย หมู่ 2 บา้นบาง
กระเบ้ือง หมู่ 3 บา้นบางกระเบ้ืองล่าง หมู่ 4 บา้นวดัใหญ่ หมู่ 5 บา้นใหญ่ หมู่ 6 บา้นบางกระเจา้ หมู่ 
7 บา้นบางกระเจา้ และหมู่ 8 บา้นคลองสวนหมาก ในต าบลบางกระเจา้เข้าร่วมประชุมและให้
ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นต่อโครงการฯ โดยมีการท าแบบฟอร์มแสดงขอ้คิดเห็นใหก้บัตวัแทน
แต่ละหมู่ในต าบลบางกระเจา้เขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจดัท าโครงการฯน้ี
ข้ึนมา ในวนัพฤหัสบดี ท่ี 2 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30-18.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ สวนศรี
นครเข่ือนขนัธ์ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ  
  ซ่ึงมีผลส ารวจทางด้านการเลือกกิจกรรมท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในโครงการตาม
ระดบัความตอ้งการ และการเลือกรูปแบบส่ิงอ านวยความสะดวกตามแบบทางเลือกท่ีให้ไปตาม
ระดบัความตอ้งการ 
โดยมีแบบสอบถามทั้งหมด 20 ชุด แต่มีผูม้าส ารวจแบบสอบถามเพียง 13 คน  
  ดงันั้นผลส ารวจจากการท าแบบสอบถามให้คนในพื้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและให้
ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นต่อโครงการฯ จึงมีผลส ารวจดงัน้ี 
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  จากการส ารวจแบบสอบถามดา้นการเลือกกิจกรรมท่ีตอ้งการภายในโครงการฯใน
ระดบัมากท่ีสุดร้อยละ 61.54 คือจุดชมวิว/จุดเรียนรู้ ระดบัมากร้อยละ 30.77 คือท่ีนัง่พกัผอ่น ระดบั
ปานกลางร้อยละ 15.38 คือท่ีนัง่พกัผอ่น 
ตารางที ่3.4 ดา้นการเลือกกิจกรรมท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในโครงการ 

หวัขอ้ 

ระดบัความเหมาะสม/ ระดบัการประเมิน 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ดา้นกิจกรรม      

1.1 จุดชมววิ/จุดเรียนรู้ 61.54 23.08 7.69 0.00 0.00 

1.2 ท่ีนัง่พกัผอ่น 46.15 30.77 15.38 0.00 0.00 

 

 
แผนภูมิที ่3.1 แสดงผลส ารวจแบบสอบถามดา้นกิจกรรม 
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  จากการส ารวจแบบสอบถามดา้นการเลือกส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งการภายใน
โครงการฯในระดบัมากท่ีสุดร้อยละ 69.23 คือป้ายบอกเส้นทาง ระดบัมากร้อยละ 46.15 คือท่ีจอด
รถจกัรยาน ระดบัปานกลางร้อยละ 15.38 คือท่ีจอดรถจกัรยาน 
ตารางที ่3.5 ดา้นการเลือกส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในโครงการ 

หวัขอ้ 

ระดบัความเหมาะสม/ ระดบัการประเมิน 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก      

2.1  ท่ีจอดรถจกัรยาน 38.46 46.15 15.38 0.00 0.00 

2.2 ราวกนัตก 53.85 30.77 7.69 0.00 0.00 

2.3 ป้ายบอกเส้นทาง 69.23 15.38 7.69 0.00 0.00 

2.4 ป้ายแสดงแผนผงัรวมของโครงการ 61.54 23.08 7.69 0.00 0.00 

2.5 ป้ายส่ือความหมายธรรมชาติ 53.85 38.46 7.69 0.00 0.00 

2.6 อ่ืนๆ  0.00 7.69 0.00 0.00 0.00 

 

 
แผนภูมิที ่3.2 แสดงผลส ารวจแบบสอบถามดา้นการเลือกส่ิงอ านวยความสะดวก 
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มากที่สุด มาก ปานกลาง
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  จากการส ารวจแบบสอบถามด้านการเลือกความปลอดภัยท่ีต้องการภายใน
โครงการฯในระดบัมากท่ีสุดร้อยละ 76.92 คือไฟส่องสวา่งระดบัมากร้อยละ 23.08 คืออุปกรณ์ขอ
ความช่วยเหลือ ระดบัปานกลางร้อยละ 7.69 คือไฟส่องสวา่งและอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือ 
ตารางที ่3.6 ดา้นการเลือกความปลอดภยัท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในโครงการ 

หวัขอ้ 

ระดบัความเหมาะสม/ ระดบัการประเมิน 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ดา้นความปลอดภยั      

3.1 ไฟส่องสวา่ง 76.92 15.38 7.69 0.00 0.00 

3.2 อุปกรณ์ขอความช่วยเหลือ 61.54 23.08 7.69 0.00 0.00 

 

 
แผนภูมิที ่3.3 แสดงผลส ารวจแบบสอบถามดา้นการเลือกความปลอดภยั 
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  จากการส ารวจแบบสอบถามดา้นอ่ืนๆท่ีตอ้งการภายในโครงการฯในระดบัมาก
ท่ีสุดร้อยละ 61.54 คือมีการดูแลรักษาอยา่งต่อเน่ืองระดบัมากร้อยละ 53.85 คือมีการดูแลรักษาอยา่ง
ต่อเน่ือง ระดบัปานกลางร้อยละ 53.85 คือมีการดูแลรักษาอยา่งต่อเน่ือง 
ตารางที ่3.7 ดา้นอ่ืนๆท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในโครงการ 

หวัขอ้ 

ระดบัความเหมาะสม/ ระดบัการประเมิน 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ดา้นอ่ืนๆ      

4.1 มีการดูแลรักษาอยา่งต่อเน่ือง 61.54 53.85 53.85 0.00 0.00 

4.2 มีการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว

เป็นประจ าทุกปี 

23.08 15.38 38.46 0.00 0.00 

4.3 จดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์ดว้ยเอกสาร 7.69 23.08 7.69 0.00 0.00 

 

แผนภูมิที ่3.4 แสดงผลส ารวจแบบสอบถามดา้นอ่ืนๆ 
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  จากผลการส ารวจแบบสอบดา้นแบบทางเลือกตามระดบัความตอ้งการของป้าย
บอกทาง ซ่ึงผูท่ี้ท  าการตอบแบบสอบถามไดมี้การเลือกป้ายบอกทางแบบท่ี 1 ร้อยละ 46.15 ทางเลือก
ป้ายบอกทางแบบท่ี 2 ร้อยละ 38.46 ซ่ึงจากการส ารวจมีความตอ้งการป้ายบอกทางแบบท่ี 1 
ตารางที ่3.8 ดา้นแบบทางเลือกป้ายบอกทาง 

หวัขอ้ ระดบัความเหมาะสม/ ระดบัการประเมิน 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ป้ายบอกทาง      

แบบท่ี 1 

 

46.15 46.15 7.69 0.00 0.00 

แบบท่ี 2 

 

38.46 30.77 23.08 0.00 0.00 
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แผนภูมิที ่3.5 แสดงผลส ารวจแบบทางเลือกป้ายบอกทาง 
 
  จากผลการส ารวจแบบสอบดา้นแบบทางเลือกตามระดบัความตอ้งการของป้ายส่ือ
ความหมาย ซ่ึงผูท่ี้ท  าการตอบแบบสอบถามไดมี้การเลือกป้ายส่ือความหมายแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 
ท่ีมีคะแนนร้อยละ 46.15เท่ากนั 
ตารางที ่3.9 ดา้นแบบทางเลือกป้ายส่ือความหมาย 

หวัขอ้ ระดบัความเหมาะสม/ ระดบัการประเมิน 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ป้ายส่ือความหมาย      

แบบท่ี 1 

 

46.15 38.46 15.38 0.00 0.00 
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ตารางที ่3.9 ดา้นแบบทางเลือกป้ายส่ือความหมาย (ต่อ) 
หวัขอ้ ระดบัความเหมาะสม/ ระดบัการประเมิน 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ป้ายส่ือความหมาย      

แบบท่ี 2 

 

46.15 38.46 7.69 0.00 0.00 

 

 
แผนภูมิที ่3.6 แสดงผลส ารวจแบบทางเลือกป้ายส่ือความหมาย
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แผนภูมิแสดงผลส ารวจความตอ้งการดา้นกิจกรรมและส่ิงอ านวยความสะดวกของเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก 

 
แผนภูมิที ่3.5 ผลส ารวจความตอ้งการดา้นกิจกรรมและส่ิงอ านวยความสะดวก
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 3.3.2 ความตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ชใ้นปัจจุบนั 

  จากการส ารวจความตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ช้ในปัจจุบนัมีความเห็นดว้ย

เก่ียวกบัโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ( ป่าจาก ) ต าบลบางกระเจ้า 

อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ และการบริหารจดัการพื้นท่ีเส้นทางคลองผีหลอก เพื่อให้

มีความสะดวกในการใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็น

องค์ประกอบท่ีเข้ามาช่วยให้นักท่องเท่ียวสามารถท าความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง จึงมีการท า

แบบสอบถามส ารวจความต้องการและพฤติกรรมของผูใ้ช้ในปัจจุบนั อยากให้มีการปรับปรุง

เพิ่มเติมอะไรบา้งท่ีสามารถท าใหน้กัท่องเท่ียวสนใจในการมาใชเ้ส้นทางศึกษาธรรมชาติมากข้ึน ซ่ึง

มีผลสรุปดงัน้ี 

  3.3.2.1 ดา้นการเลือกกิจกรรมและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนใน

โครงการฯ จากการส ารวจสภาพเส้นทางและพฤติกรรมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนทอ้งถ่ินนั้น 

โดยส่วนใหญ่คนในชุมชนและนักท่องเท่ียวใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก ซ่ึงสภาพ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติมีขนาดเล็กและแคบมาก ท าใหก้ารสัญจรภายในเส้นทางไม่มีความปลอดภยั 

  ดงันั้นจึงมีการบริหารจดัการพื้นท่ีเส้นทางคลองผีหลอก โดยท าจุดชมวิว ท่ีนั่ง

พกัผอ่น ท่ีจอดจกัรยาน ป้ายแสดงผงับริเวณโดยรวม ป้ายบอกทาง ป้ายส่ือความหมายเพื่อเป็นการ

สร้างกิจกรรมและส่ิงอ านวยความสะดวกให้เกิดข้ึนภายในโครงการฯ ท่ีตอบสนองความตอ้งการ

ของบุคคลในชุมชนทอ้งถ่ินและนักท่องเท่ียวท่ีสนใจจะเขา้ไปในเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลอง

ผหีลอก  

  3.3.2.2 ดา้นแบบทางเลือกป้ายบอกทางและป้ายส่ือความหมาย จากการส ารวจท า

แบบสอบถามความตอ้งและพฤติกรรมของผูใ้ช้ในปัจจุบนั โดยส่วนใหญ่คนในชุมชนทอ้งถ่ินมี

ความเห็นดว้ยใหมี้ส่ิงอ านวยต่างๆเขา้มาเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั เช่น ป้ายส่ือความหมาย ป้ายบอก

ทาง  เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวสะดวกและสามารถศึกษาหาความรู้ดว้ยตวัเองได ้ 

  ดงันั้น จึงมีการท าป้ายส่ือความหมาย และป้ายบอกทางในแต่ละจุด เพื่อให้บุคคล

ในชุมชนทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวมีความสะดวกในการเขา้มาเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก

โดยจากการท าแบบสอบถามทางเลือกป้ายบอกทางและป้ายส่ือความหมาย ผูต้อบแบบสอบถามมี

ความต้องการในรูปแบบป้ายบอกทางแบบท่ี 1 และแบบทางเลือกป้ายส่ือความหมายท่ีมีความ

ตอ้งการเท่ากนัทั้ง 2 รูปแบบ
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บทที ่4 
ออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผหีลอก 

 
4.1  แนวคดิหลกัในการออกแบบ 
 เสน้ทางศึกษาธรรมชาติคลองผหีลอกมีลกัษณะพื้นท่ีท่ีเป็นระบบนิเวศป่าชายเลน มีสะพาน
ปูนทอดยาวออกไปยงัแม่น ้าเจา้พระยา สามารถมองเห็นแม่น ้าเจา้พระยาไดร้อบทิศทาง พรรณไมต้น้
จากลอ้มรอบพื้นท่ีโครงการฯ จึงไดมี้แนวคิดในการออกแบบป้ายส่ือความหมายและป้ายบอกทาง
ภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ โดยบอกลกัษณะ
ของพื้นท่ี และเสน้ทางการเดินทางเขา้ถึงพื้นท่ีอยา่งชดัเจน ซ่ึงมีการออกแบบป้ายส่ือความหมายและ
ป้ายบอกทาง ซ่ึงใชว้สัดุประเภท เหลก็ ทรายลา้ง สเเตนเลส เพื่อความทนทานต่อการใชง้าน มีความ
สวยงามท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี เพื่อใหมี้รูปแบบป้ายมีลกัษณะเด่นท่ีน่าสนใจ ส่ือความหมายได้
อยา่งละเอียดชดัเจนมากท่ีสุด 
 

4.2 แนวคดิในการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาตคิลองผหีลอก 
 4.2.1  แนวคิดในการออกแบบป้ายบอกทาง 
  เส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอกมีเส้นทางท่ีสามารถเขา้ถึงโครงการฯได้
หลายเสน้ทาง ท าใหน้กัท่องเท่ียวอาจเกิดความสบัสน เน่ืองจากเสน้ทางในการเดินทางไม่มีป้ายบอก
เส้นทางในการเข้าถึงโครงการฯ จึงมีแนวคิดในการออกแบบป้ายบอกเส้นทางเพื่อความ
สะดวกสบายแก่นักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเดินทางเขา้สู้พื้นท่ีโครงการฯ ซ่ึงมีการออกแบบป้ายบอก
เส้นทางให้มีรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบับริเวณโดยรอบของพื้นท่ีและเลือกใชว้สัดุท่ีมีความทนทาน
แขง็แรงต่ออายกุารใชง้าน 
 4.2.2  แนวคิดในการออกแบบป้ายส่ือความหมาย 

 เส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอกเป็นเส้นทางท่ีมีประโยชน์มากมายต่อบุคคล
ในทอ้งถ่ินทั้งทางดา้นการด ารงชีพ เดินทาง และประกอบอาชีพต่างๆ ดงันั้นจึงมีแนวคิดในการ
ออกแบบป้ายส่ือความหมายให้มีความสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี โดยมีขอ้มูลการเรียนรู้ระบบนิเวศ
และกายภาพของพื้นท่ีแต่ละกิจกรรมท่ีส าคญัในเส้นทางเพื่อให้นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ไปเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติคลองผีหลอกไดท้ราบถึงวิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ิน เรียนรู้วฒันธรรม และระบบนิเวศของ
คลองผหีลอก 
 4.2.3 แนวคิดในการออกแบบจุดชมวิว 

 เส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอกเป็นเส้นทางยาวท่ีไม่มีท่ีส าหรับพกัระหว่าง
ทาง จึงไดมี้แนวคิดในการออกแบบมุมชมวิวและพกัผอ่นอยูบ่ริเวณทางเขา้ของพื้นท่ีโครงการฯ ไว้
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ส าหรับรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเหน่ือยจากการป่ันจกัรยานไดเ้ขา้มาพกัและซึมซบับรรยากาศบริเวณ
จุดชมวิว โดยมีการออกแบบทางเดินเทา้ส าหรับบุคคลท่ีมีปัญหาดา้นการข้ึน-ลงบนัไดล าบาก ดว้ย
ทางลาดของคนพิการ 

 

4.3  เส้นทางการเข้าถึงคลองผหีลอกและต าแหน่งป้ายบอกทาง 
 จากการศึกษาพื้นท่ีโดยรอบคุง้บางกระเจา้ท่ีสามารถเขา้ถึงพื้นท่ีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
คลองผหีลอกได ้3 เส้นทาง คือ เส้นทาง 1-ก,1-ข และ 2-ค แต่ละเส้นทางมีการแสดงป้ายบอกทางไว้
แต่ละจุดของเส้นทาง โดยแบ่งออกเป็นสัญลกัษณ์ป้าย 3 ประเภท คือ ทางเล้ียวซา้ย(A B C D E และ 
F) ทางเล้ียวขวา(A D F G และ H) สะพานแคบ(E) เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวท่ีสนใจในการเดินทางไปยงั
เส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอกสะดวกในการเดินทางไดด้ว้ยตวัเองดงัต่อไปน้ี(ดงัภาพท่ี 4.1 
และ 4.2) 
 4.3.1 เส้นทาง 1-ก  
  4.3.1.1 ลกัษณะเส้นทาง 1-ก เป็นถนนสายหลกัท่ีใชเ้ป็นเส้นทางในการเดินทางไป
ยงัเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก โดยรอบเส้นทางจะผ่านบา้นพกัอาศยัและมีพนัธ์ไมใ้หญ่
ข้ึนทั้ งสองขา้งทางและระหว่างเส้นทางยงัผ่านแหล่งท่องเท่ียว คือ พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย ซ่ึง
ปัจจุบนัยงัเปิดให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปศึกษาหาความรู้ในเร่ืองต่างๆเก่ียวกบัปลากดัและ
ความสวยงามของปลากดัสายพนัธ์ุต่างๆ ท่ีไดจ้ดัแสดงไว ้

 4.3.1.2 ต าแหน่งป้ายบอกทางและบรรยากาศภายในเส้นทาง เส้นทางท่ี 1-ก เป็น
เส้นท่ีเขา้ถึงถนนสายหลกั สายท่ี 1  ไปยงัเส้นทางสายรอง สาย 1-ก และไปยงัเส้นทางเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติคลองผีหลอก โดยจะมีการวางต าแหน่งป้ายบอกทางในแต่ละจุด ส าหรับการเขา้ถึงพื้นท่ี
ไดส้ะดวกไดแ้ก่ จุด A B C D และ E มีบรรยากาศภายในเส้นทางสาย 1-ก(ดงัภาพท่ี 4.3 และ 4.4) 

4.3.2 เส้นทาง 1-ข  
 4.3.2.1 ลกัษณะเส้นทาง 1-ข เป็นเส้นทางแยกท่ีเขา้สู้เส้นทางศึกษาธรรมชาติคอลง

ผีหลอก โดยทั้งสองขา้งทางเป็นพื้นท่ีอยู่อาศยั และสวนบา้นของบุคคลในทอ้งถ่ิน มีบรรยากาศร่ม
ร่ืนจากตน้ไมใ้หญ่ท่ีอยู่ภายในบริเวณพื้นท่ี เป็นสะพานปูนมีขนาด 1.20-1.50 เมตร สภาพพื้นท่ีมี
ความร่มร่ืน เงียบสงบ 

 4.3.2.2 ต าแหน่งป้ายบอกทางและบรรยากาศภาพในเส้นทาง เส้นทางท่ี 1-ข เป็น
เส้นท่ีเขา้ถึงถนนสายหลกั สายท่ี 1 ไปยงัเส้นทางสายรอง ผา่นสาย 1-ก ก่อนเขา้ถึงเส้นทางสาย 1-ข 
ไปยงัเส้นทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผหีลอก โดยจะมีการวางต าแหน่งป้ายบอกทางในแต่ละ
จุด ส าหรับการเขา้ถึงพื้นท่ีไดส้ะดวกไดแ้ก่ จุด A B C D F และ E มีบรรยากาศภายในเส้นทางสาย 
1-ข (ดงัภาพท่ี 4.5 และภาพท่ี 4.6)  
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 4.3.3 เส้นทาง2 ค 
4.3.3.1 ลกัษณะเส้นทาง 2-ค เป็นเส้นทางแยกตรงร้านอาหารลูกจนัทร์ มีระยะทาง

ท่ีไกล ส่วนมากจะเป็นคนในพื้นท่ีท่ีอยูภ่ายในเสน้ทาง โดยทั้งสองขา้งทางเป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยั และมี
ส่ิงก่อสร้างมากกวา่เสน้ทางสายอ่ืน มีบรรยากาศร้อน อึดอดั  

4.3.3.2 ต าแหน่งป้ายบอกทางและบรรยากาศภาพในเส้นทาง เส้นทางท่ี 2-ค เป็น
เส้นท่ีเขา้ถึงถนนสายหลกัสายท่ี 2 ไปยงัเส้นทางสายรอง สาย 2-ค และไปยงัเส้นทางเส้นทาง
ธรรมชาติคลองผีหลอก โดยจะมีการวางต าแหน่งป้ายบอกทางในแต่ละจุด ส าหรับการเขา้ถึงพื้นท่ี
ไดส้ะดวกไดแ้ก่ จุด A H G F และ E มีบรรยากาศภายในเส้นทางสาย 2-ค (ดงัภาพท่ี 4.7 และภาพท่ี 
4.8) 

4.3.4 เส้นทางคลองผหีลอก 
 4.3.4.1 ลกัษณะเส้นทางคลองผีหลอก เป็นสะพานปูนมีบรรยากาศร่มร่ืน มีระบบ

นิเวศป่าชายเลนกลุ่มตน้จากข้ึนทั้งสองขา้งทางและมีพนัธ์ไมน้ ้ าต่างๆข้ึนอยู่ภายในพื้นท่ี สามารถ
มองเห็นแม่น ้าเจา้พระยาไดช้ดัเจน 

 4.3.4.2 ต าแหน่งป้ายบอกทางและบรรยากาศ เส้นทางคลองผีหลอกเป็นเส้นท่ี
เขา้ถึงถนนสายหลกั สายท่ี 1 และ 2 ไปยงัเส้นทางสายรอง สาย 1-ก, 1-ข และ 2-ค โดยทุกเส้นทาง
สามารถเขา้ถึงพื้นท่ีเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผหีลอก โดยจะมีการวางต าแหน่งป้ายบอกทางใน
แต่ละจุด ส าหรับการเขา้ถึงพื้นท่ีไดส้ะดวกไดแ้ก่ จุด A B C D F G และ H (ดงัภาพท่ี 4.9 และภาพท่ี 
4.10) 
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ภาพที ่4.1 รูปแบบป้ายบอกทาง
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ภาพที ่4.2 แสดงต าแหน่งป้ายบอกทาง 
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ภาพที ่4.3 เส้นทาง 1-ก ต าแหน่งป้ายบอกทางและมุมมองบรรยากาศ 



68 
 

 

 

 

 

           

ภาพที ่4.4 มุมมองบรรยากาศเส้นทาง 1-ก
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ภาพที ่4.5 เส้นทาง 1- ข ต าแหน่งป้ายบอกทางและมุมมองบรรยากาศ 
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ภาพที ่4.6 มุมมองบรรยากาศเส้นทาง 1-ข
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ภาพที ่4.7 เส้นทาง 2-ค ต าแหน่งป้ายบอกทางและมุมมองบรรยากาศ 
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ภาพที ่4.8 มุมมองบรรยากาศ เส้นทาง 2-ค
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ภาพที ่4.9 เส้นทางคลองผหีลอกต าแหน่งป้ายบอกทางและมุมมองบรรยากาศ 
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ภาพที ่4.10 มุมมองบรรยากาศเส้นทางคลองผหีลอก
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4.4  เส้นทางคลองผหีลอกและต าแหน่งป้ายส่ือความหมาย 
 จากการศึกษาสภาพสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กของพื้นท่ีโครงการพบว่ามีบางส่วนของ
พื้นท่ีท่ีมีการทรุดจากการใชง้านเป็นระยะเวลานานจึงควรมีการปรับปรุงเพื่อใหส้ามารถเดินหรือป่ัน
จกัรยานเขา้สู่พื้นท่ีโครงการฯไดดี้ข้ึน โดยมีการออกแบบกิจกรรมในแต่ละจุดท่ีส าคญัของเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติและป้ายส่ือความหมาย เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาศึกษาขอ้มูลไดท้ราบรายละเอียด
ขอ้มูลวิถีชีวิตของคนในชุมชนและประวติัความเป็นมาของแต่ละจุด  

4.4.1 ลกัษณะเสน้ทางคลองผหีลอก 
  จากการศึกษาระบบนิเวศในพื้นท่ีพบว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอกมี
ลกัษณะเป็นป่าชายเลนหรือท่ีชาวบา้นเรียกกันว่า ป่าโกงกาง มีบทบาทส าคญัต่อบุคคลภายใน
ทอ้งถ่ินในการใช้ประโยชน์จากพรรณไม ้สมุนไพร และการประกอบอาชีพต่างๆภายในพื้นท่ี
โครงการฯ จึงไดมี้การออกแบบป้ายส่ือความหมายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก เพื่อ
เป็นการแสดงถึงสภาพทางกายภาพของพื้นท่ี ให้นักท่องเท่ียวท่ีสนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้ถึง
ประโยชน์และความส าคญัของพื้นท่ีเสน้ทางศึกษาธรรมชาติคลองผหีลอก(ดงัภาพท่ี 4.11 และ 4.12) 
  ดงันั้นจึงบอกต าแหน่งป้ายส่ือความหมายภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลอง
ผีหลอกออกเป็น 4 จุด เพื่อแสดงขอ้มูลความส าคญัต่างๆของแต่ละจุด ให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ใจถึง
ความส าคญัแต่ละจุดของเสน้ทางศึกษาธรรมชาติคอลงผหีลอก 

4.4.2   ต าแหน่งป้ายส่ือความหมาย  
  4.4.2.1 ต าแหน่งป้ายส่ือความหมาย การออกแบบการวางต าแหน่งในพื้นท่ีเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอกไดก้ าหนดใหมี้ป้ายส่ือความหมายในการศึกษาธรรมชาติบริเวณพื้นท่ี
ไว ้4 จุด โดยก าหนดช่ือแต่ละจุดดงัต่อไปน้ี (ดงัภาพท่ี 4.13) 
  จุดท่ี 1 “ชวนป่ัน...ไปคลองผหีลอก” 
  จุดเร่ิมตน้ในการเดินทางไปยงัเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก เร่ิมตน้ท่ี
สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเ ข่ือนขันธ์  โดยบอกเส้นทางในการเดินทาง
สภาพแวดลอ้มโดยรอบทั้งสองขา้งทางภายในชุมชน การด ารงชีพและวิถีวฒันธรรมของคนใน
ทอ้งถ่ิน สภาพพื้นท่ีคลองผหีลอก ระบบนิเวศ ไมพ้ื้นถ่ิน (ดงัภาพท่ี 4.16) 
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  จุดท่ี 2 “คลองผหีลอก...บอกเร่ืองราว” 
 เน่ืองด้วยพื้นท่ีดังกล่าวเป็นจุดเร่ิมตน้การเดินเพื่อศึกษาธรรมชาติของเส้นทาง

คลองผีหลอก  เม่ือเดินเขา้ไปขา้งในพื้นท่ีสามารถมองเห็นจุดข้ึนลงของระดบัน ้ าทะเลอยา่งชดัเจน 
จึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีแนวคิดในการออกแบบพื้นท่ีส าหรับนั่งพกัผ่อนและเร่ิมเรียนรู้ระบบนิเวศชายฝ่ัง 
บริเวณน้ีผูศึ้กษาจะไดรั้บรู้การข้ึนลงของระดบัน ้ าทะเลอย่างชัดเจน และเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถนั่ง
พกัผ่อนไปพร้อมๆกบัเสียงของน ้ าในฤดูน ้ าข้ึนท่ีเกิดจากการไหลเขา้สู่พื้นท่ีผ่านร่องระบายน ้ าได ้
โดยมีแนวคิดในการออกแบบระเบียงท่ีนัง่ท่ียื่นออกมาซ่ึงสามารถนัง่บริเวณดงักล่าวไดแ้ละยงัเป็น
จุดป้ายส่ือความหมายอีกดว้ย (ดงัภาพท่ี 4.17) 

  จุดท่ี 3 “จากกบัวิถีชุมชน” 
  จากการศึกษาพื้นท่ีพบว่าเม่ือเดินเขา้ไปยงัพื้นท่ีบริเวณบริเวณระยะกลางของ
เส้นทาง พบว่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะโล่งและสามารถมองเห็นสภาพพื้นท่ีของทั้ งสองขา้งของ
เส้นทางไดเ้ป็นอย่างดี โดยเฉพาะพื้นท่ีดงักล่าวสามารถแสดงกลุ่มของตน้จากท่ีอยูร่วมตวักนัอยา่ง
หนาแน่นซ่ึงท าใหเ้ห็นโครงสร้างของตน้จากไดเ้ป็นอยา่งดี (ดงัภาพท่ี 4.18) 
  จุดท่ี 4  “ชุมชนรักษาตน้ไม ้ตน้ไมรั้กษาชุมชน” 

  จากการศึกษาพื้นท่ีพบว่าบริเวณจุดน้ีมีพนัธ์ุไมม้ากมายในบริเวณเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติคลองผีหลอก โดยพนัธ์ุไมเ้หล่าน้ีเป็นไมท่ี้มีความส าคญัต่อบริเวณพื้นท่ีน้ี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบ่ง
บอกถึงระบบนิเวศป่าชายเลน รวมทั้งเป็นการศึกษาลกัษณะของพนัธ์ุไมน้ ้ าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์อีก
ดว้ย (ดงัภาพท่ี 4.19) 
  4.4.2.2 รูปแบบป้ายส่ือความหมาย จากการศึกษาขอ้มูลของพื้นท่ีเส้นทางคลอง
ผีหลอกและบรรยากาศภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซ่ึงมีแนวคิดในการออกแบบป้ายส่ือ
ความหมายใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติ โดยไม่ท าลายระบบนิเวศธรรมชาติมากจนเกินไป  
  ดงันั้นจึงมีการออกแบบป้ายส่ือความหมาย 2 รูปแบบ คือ ป้ายส่ือความหมายศาลา 
(ดงัภาพท่ี 4.18) แสดงขอ้มูลประวติัความเป็นมาของคลองผีหลอก และป้ายส่ือความหมายภายใน
เส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก (ดังภาพท่ี 4.19) แสดงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบนิเวศ
ธรรมชาติภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผหีลอก ท่ีสามารถแสดงรายละเอียดขอ้มูลของในแต่
ละจุดไดค้รบทวน เพื่อให้นักท่องเท่ียวสามารถท าความเขา้ใจไดด้ว้ยตวัเองโดยมีรูปแบบป้ายส่ือ
ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ เ น้ื อ ห า ใ น ป้ า ย ส่ื อ ค ว า ม ห ม า ย ดั ง ต่ อ ไ ป น้ี
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ภาพที ่4.11 สภาพของเสน้ทางศึกษาธรรมชาติคลองผหีลอก 
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ภาพที ่ 4.12 สภาพภูมิทศัน์ป่าชายเลนในพื้นท่ีศึกษา
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ภาพที ่ 4.13 ต าแหน่งป้ายสื่อความหมาย 
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ภาพที ่4.14 ต าแหน่ งป้ายสื่อความหมาย 
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ภาพที ่4.15 จุดป้ายส่ือความหมายจุดท่ี 1
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ภาพที ่4.16 จุดป้ายส่ือความหมายจุดท่ี 2 
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ภาพที ่4.17 จุดป้ายส่ือความหมายจุดท่ี 3 
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ภาพที ่4.18 จุดป้ายส่ือความหมายจุดท่ี 4 
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ภาพที ่ 4.19 รูปแบบป้ายส่ือความหมายแบบท่ี 1 
 
 
 
 
 

2.10 ม. 

0.38 ซม. 

0.19 ซม. 

1.10 ซม. 

1.10 ซม. 

2.39 ซม. 

0.40 ม. 

0.20 ม. 

1.00 ม. 

0.85 ม. 

2.45 ม. 
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ภาพที ่ 4.20 รูปแบบป้ายส่ือความหมายแบบท่ี 2

0.50 ซม. 

1.70 ซม. 

0.05 ซม. 

0.80 ม. 

0.50 ม. 

1.40 ม. 

0.05 ม. 

1.95 ม. 
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ภาพที ่4.21 รูปแบบเน้ือหาป้ายส่ือความหมาย
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ภาพที ่4.22 รูปแบบเน้ือหาป้ายส่ือความหมาย 
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บทที ่5 
ผลการออกแบบ 

 

 
ภาพที ่5.1 บทน าโครงการ (Introduction) ประกอบดว้ย 

- ความเป็นมาของโครงการ 
- วตัถุประสงคใ์นการศึกษา ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ และขอบเขตการศึกษา 
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ภาพที ่5.2 การวิเคราะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบดว้ย 

- รายละเอียดพื้นท่ีโครงการและการเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
- ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
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ภาพที ่5.3  การวิเคราะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบดว้ย 

- ลกัษณะดินในพื้นท่ีโครงการและสภาพภูมิอากาศ 
- อุทกวิทยาและแหล่งน ้าในพื้นท่ีโครงการ 
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ภาพที ่5.4  การวิเคราะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบดว้ย 

- การใชพ้ื้นท่ีปัจจุบนัและศึกษาระบบนิเวศในคุง้บางกระเจา้ 
- แหล่งท่องเท่ียวโดยรอบบริเวณและเสน้ทางการเขา้ถึงคุง้บางกระเจา้ 
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ภาพที ่5.5  การวิเคราะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบดว้ย 

- ประวติัความเป็นมาและระบบนิเวศของคลองผหีลอก 
- การเขา้ถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผหีลอก 
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ภาพที ่5.6  การวิเคราะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบดว้ย 

- ต าแหน่งการเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

- ทศันียภาพของแต่ละเสน้ทาง 
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ภาพที ่5.7  การวิเคราะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบดว้ย 

- ส่ิงก่อสร้างเดิมและพืชพรรณเดิมโครงการ 

- ทศันียภาพของโครงการ 
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ภาพที ่5.8  การวิเคราะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบดว้ย 

- ขอ้มูลดา้นผูใ้ช ้
- สรุปความตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ชใ้นปัจจุบนั 
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ภาพที ่5.9  แนวคิดหลกั (Main Concept) ประกอบดว้ย 

- แนวคิดหลกัในการออกแบบและแนวคิดในการออกแบบป้ายบอกทาง 
- แนวคิดในการออกแบบป้ายส่ือความหมายและแนวคิดในการออกแบบจุดชมวิว 
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ภาพที ่5.10  ต าแหน่งป้ายบอกทาง 
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ภาพที ่5.11  ผงัแม่บท (Master Plan) 
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ภาพที ่5.12  แนวคิดในการออกแบบ (Concept)ประกอบดว้ย 

- ป้ายส่ือความหมาย “ชวนป่ัน...ไปคลองผหีลอก” 
- ป้ายส่ือความหมาย “คลองผหีลอก...บอกเร่ืองราว” 
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ภาพที ่5.13  แนวคิดในการออกแบบ (Concept)ประกอบดว้ย 

- ป้ายส่ือความหมาย ”จากกบัวถีิชุมชน” 
- ป้ายส่ือความหมาย ”ชุมชนรักษาตน้ไม ้ตน้ไมรั้กษาชุมชน” 
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ภาพที ่5.14  แนวคิดในการออกแบบ (Concept)ประกอบดว้ย 

- Detail Plan 
- ภาพตดั และภาพดา้น (Perspective) 
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ภาพที ่5.15  ทศันียภาพ (Perspective) 
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ภาพที ่5.16 รายละเอียดโครงสร้าง ( Construction) 

- รายละเอียดโครงสร้างบริเวณจุดชมวิว 
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ภาพที ่5.17 รายละเอียดโครงสร้าง (Construction) 

- รายละเอียดโครงสร้างป้ายส่ือความหมายและป้ายบอกเสน้ทาง 
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การประมาณราคางานภูมทิศัน์ 
โครงการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผหีลอก อ าเภอพระประแดง 

จังหวดัสมุทรปราการ 
 

รายละเอียดโครงการและงบประมาณส่ิงปลูกสร้าง 
 

ตารางที่ 5.1 แสดงรายการงบประมาณราคาดาดแขง็ (Hard Scape) 

 

ล ำดับ รำยกำร หน่วย จ ำนววน รำคำ/หน่วย รวมเงิน

Item Description Unit นิว้ สูง/ม. Qty. Unit/Price Total
1.1 งานภูมิทศัน์ดาดแขง็

จุดชมวิว

 - ปูน ถุง - - 70.76 80.00 5,660.80

 - ทราย คิว - - 6.04 545.00 3,291.80

 - หิน คิว - - 3.00 600.00 1,800.00

 - น ้า คิว - - 2.00 10.00 20.00

 - เหลก็ BR 9 กก. - - 294.38 83.83 24,677.88

 - ไมแ้บบ ลบ.ฟ. - - 30.92 334.00 10,327.28

 - ตะปู กก. - - 20.22 49.00 990.78

 - ราวสแตนเลส น้ิว 3" - - เหมา 2,000.00

 - พ้ืนกระเบ้ืองแกรนิตโต้ ตร.ม. - - 3.00 359.00 1,077.00

 - กระเบ้ืองลายจุด อนั - - 2.00 109.00 218.00

 - บนัไดส าเร็วรูป อนั - - 1.00 1,062.00 1,062.00

 - แผน่พ้ืนส าเร็จรูป แผน่ - - 3.00 185.00 555.00

 - อิฐมอญ กอ้น - - 60.00 2.00 120.00

 - เหลก็ I 0.18x0.18x21 ม ตน้ - - 8.00 3,753.00 30,024.00
รวม 81,824.54

1.2 ส่ิงอ านวยความสะดวก

ป้ายบอกทางเขา้ ป้าย - - 8.00 2,819.00 22,552.00

ป้ายส่ือความหมายแบบท่ี1 ป้าย - - 3.00 5,920.00 17,760.00

ป้ายส่ือความหมายแบบท่ี2 ป้าย - - 2.00 12,343.00 24,686.00

ราวสะพาน เมตร - - 16.00 470.00 7,520.00

รวม 72,518.00

รวม 154,342.54

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 154,342.54

-

154,342.54

154342.5354

163,603.09

178,584.59

155,885.96

652,416.17

698,085.31

1,350,501.48

หนึ่งล้ำนสำมแสนห้ำหมืน่ห้ำร้อยหนึ่งบำทส่ีสิบแปดสตำงค์

ขนำด

รวมราคางาน Soft Scape

รวมราคางาน Hard Scape

รวมราคางานภูมิทศนั์ทั้งหมด

คา่ด าเนินการของราคารวมงานภูมิทศัน์ 6%

ก าไร 10.5% ของราคารวมงานภูมิทศัน์

ภาษีเงินได ้1% ของราคารวมงานภูมิทศัน์

รวมราคางานภูมิทศนั์+คา่ด าเนินการ+ก าไร+ภาษีเงินได้

ภาษีมลูคา่เพ่ิม (Vat) 7%

รวมทั้งส้ิน
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บทที ่6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 บทสรุป 
 โครงการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ มี
พื้นท่ีทั้ งหมดหม่ืนกว่าไร่ ซ่ึงมีพื้นท่ีคลา้ยกระเพาะอาหารจึงเรียกว่า ”กระเพาะหมู” โดย
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงมีพระราชด าริใหพ้ื้นท่ีเกาะกระเพาะหมูแห่งน้ีวา่ “เป็นผนืป่ากลาง
กรุง” หรือท่ีเรียกว่า “ปอดของคนเมือง”  เป็นพื้นท่ีเพื่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดลอ้ม ประกอบกบันโยบายการส่งเสริมการรับรู้ดา้นระบบนิเวศและท่องเท่ียวท าให้พื้นท่ี
เส้นทางคลองผีหลอกได้ถูกน ามาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวด้านการศึกษาระบบนิเวศและ
วฒันธรรม โดยใชเ้สน้ทางจกัรยานในการเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ    
 ดงันั้นจากการศึกษาและการส ารวจในพื้นท่ีโครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผหีลอก 
พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่รู้จกัเส้นทางคลองผีหลอก โครงการดงักล่าวจึงเป็นการออกแบบ
เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึงของบางกระเจา้ โดยมีการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวก
และกิจกรรมต่างๆภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก  เช่น ป้ายส่ือความหมาย ป้ายบอก
ทาง ท่ีนัง่พกัผอ่น จุดชมวิว ท่ีจอดจกัยาน เป็นองคป์ระกอบท่ีเขา้มาช่วยให้นกัท่องเท่ียวสามารถท า
ความเขา้ใจไดด้ว้ยตวัเอง และยงัสร้างความน่าสนใจท่ีสามารถดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเขา้มาใชพ้ื้นท่ี
ภายในโครงการ ฯ มากข้ึน โดยสรุปเสน้ทางท่ีเลือกใชใ้นการเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ ดงัน้ี  
 6.1.1 เส้นทาง 1-ก  เร่ิมเดินทางจากสวนศรีนครเข่ือนขนัธ์  
  เป็นเส้นทางท่ีมีระยะทาง 470 เมตร เป็นทางเขา้สู่เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
คลองผีหรอก ผีหลอก โดยรอบเส้นทางจะผ่านบา้นพกัอาศยัและมีพนัธ์ไมใ้หญ่ข้ึนทั้งสองขา้งทาง 
ซ่ึงมีสภาพพื้นท่ีร่มร่ืน เงียบสงบและ ระหว่างเส้นทางยงัผา่นแหล่งท่องเท่ียว คือ พิพิธภณัฑป์ลากดั
ไทย ซ่ึงปัจจุบนัยงัเปิดใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปศึกษาหาความรู้ในเร่ืองต่างๆเก่ียวกบัปลา
กดัและความสวยงามของปลากดัสายพนัธ์ุต่างๆ ท่ีไดจ้ดัแสดงไว ้ โดยจะมีการวางต าแหน่งป้ายบอก
ทางในแต่ละจุด ส าหรับการเขา้ถึงพื้นท่ีไดส้ะดวกไดแ้ก่ จุด A B C D และ E  
 6.1.2 เส้นทาง 1-ข เร่ิมเดินทางจากสวนศรีนครเข่ือนขนัธ์   
  เป็นเส้นทางท่ีมีระยะทาง 750 ซ่ึงเป็นทางท่ีใช้ในการป่ันจักรยานไปศึกษา
ธรรมชาติคลองผีหลอก สภาพเส้นทางโดยรอบจะเป็นพนัธ์ุไมใ้หญ่ท่ีข้ึนเต็มสองขา้งทางและมี
บา้นพกัอาศยับางต าแหน่ง โดยจะมีการวางต าแหน่งป้ายบอกทางในแต่ละจุด ส าหรับการเขา้ถึง
พื้นท่ีไดส้ะดวกไดแ้ก่ จุด A B C D F และ  E  
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 6.1.3 เส้นทาง 2-ค เร่ิมเดินทางจากแยกโรงไม ้
  เป็นเสน้ทางท่ีมีระยะทาง 1.2 กิโลเมตร มี บา้นเรือนอาศยับางส่วน โดยทั้งสองขา้ง
ทางมีบรรยากาศร่มร่ืนเน่ืองจากมีตน้ไมใ้หญ่ตามขา้งทางมีล าน ้ าเล็กๆไหลผา่นตามเส้นทาง และมี
แปลงเกษตรร่องสวนบางส่วนของพื้นท่ี  โดยจะมีการวางต าแหน่งป้ายบอกทางในแต่ละจุด ส าหรับ
การเขา้ถึงพื้นท่ีไดส้ะดวกไดแ้ก่ จุด A H G F และ E   
 6.1.4 เส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผหีลอก 
  เป็นเส้นทางท่ีมีระยะทาง 570 เมตร  ซ่ึงเส้นทางคลองผีหลอกเป็นระบบนิเวศป่า
ชายเลน และมีกลุ่มตน้จากข้ึนปกคลุมและพนัธ์ุไมน้ ้ าต่างๆทั้งสองขา้งเส้นทาง สามารถมองเห็น
แม่น ้ าเจา้พระยาไดช้ัดเจน และมีแม่น ้ าเจา้พระยาไหลผ่านตลอด จึงได้มีการออกแบบป้ายบอก
เส้นทาง และป้ายส่ือความหมายของเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก จากการศึกษาเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติคลองผหีลอกมีจุดท่ีเหมาะสมแก่การเป็นพื้นท่ีศึกษาธรรมชาติ 4 จุด ดงัน้ี 
  6.1.4.1 จุดท่ี 1 “ชวนป่ัน...ไปคลองผีหลอก” จุดเร่ิมตน้ในการเดินทางไปยงั
เสน้ทางศึกษาธรรมชาติคลองผหีลอก เร่ิมตน้ท่ีสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเข่ือนขนัธ์ 
โดยบอกเส้นทางในการเดินทางสภาพแวดลอ้มโดยรอบทั้งสองขา้งทางภายในชุมชน การด ารงชีพ
และวิถีวฒันธรรมของคนในทอ้งถ่ิน สภาพพื้นท่ีคลองผีหลอก มีระบบนิเวศป่าชายเลนและยงัมี
พรรณไมน้ ้ า เช่น ตีนเป็นน ้า ล  าพ ูโพทะเล ปอทะเล หูกวางและจาก เป็นตน้  
  6.1.4.2 จุดท่ี 2 “คลองผีหลอก...บอกเร่ืองราว” เน่ืองดว้ยพื้นท่ีดงักล่าวเป็น
จุดเร่ิมตน้การเดินเพื่อศึกษาธรรมชาติของเส้นทางคลองผหีลอก  เม่ือเดินเขา้ไปขา้งในพื้นท่ีสามารถ
มองเห็นจุดข้ึนลงของระดับน ้ าทะเลอย่างชัดเจน จึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีแนวคิดในการออกแบบพื้นท่ี
ส าหรับนั่งพกัผ่อนและเร่ิมเรียนรู้ระบบนิเวศชายฝ่ัง บริเวณน้ีผูศึ้กษาจะได้รับรู้การข้ึนลงของ
ระดบัน ้ าทะเลอย่างชดัเจน และเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถนัง่พกัผ่อนไปพร้อมๆกบัเสียงของน ้ าในฤดูน ้ า
ข้ึนท่ีเกิดจากการไหลเขา้สู่พื้นท่ีผา่นร่องระบายน ้ าได ้โดยมีแนวคิดในการออกแบบระเบียงท่ีนัง่ท่ี
ยืน่ออกมาซ่ึงสามารถนัง่บริเวณดงักล่าวไดแ้ละยงัเป็นจุดป้ายส่ือความหมายอีกดว้ย 
  6.1.4.3 จุดท่ี 3 “ชุมชนรักษาตน้ไม ้ตน้ไมรั้กษาชุมชน” จากการศึกษาพื้นท่ีพบว่า
บริเวณจุดน้ีมีพนัธ์ุไมม้ากมายในบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก โดยพนัธ์ุไมเ้หล่าน้ี
เป็นไมท่ี้มีความส าคญัต่อบริเวณพื้นท่ีน้ี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงระบบนิเวศป่าชายเลน รวมทั้งเป็น
การศึกษาลกัษณะของพนัธ์ุไมน้ ้ าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์อีกดว้ย  
  6.1.4.4 จุดท่ี 4 “จากกบัวิถีชุมชน” จากการศึกษาพื้นท่ีพบวา่เม่ือเดินเขา้ไปยงัพื้นท่ี
บริเวณบริเวณระยะกลางของเส้นทาง พบว่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะโล่งและสามารถมองเห็นสภาพ
พื้นท่ีของทั้งสองขา้งของแม่น ้ าเจา้พระยา โดยเฉพาะพื้นท่ีดงักล่าวสามารถแสดงกลุ่มของตน้จากท่ี
อยูร่วมตวักนัอยา่งหนาแน่นซ่ึงท าใหเ้ห็นโครงสร้างของตน้จากไดเ้ป็นอยา่งดี 
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6.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการท างาน  
 6.2.1 ดา้นการท างาน  
  โครงการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อ า เภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการเป็นพื้นท่ีอนุรักษธ์รรมชาติ ท่ีตอ้งค านึงถึงระบบนิเวศของธรรมชาติ โดยไม่ใหท้ าลาย
ธรรมชาติมากจนเกิดไป จึงตอ้งค านึงถึงนกัท่องเท่ียวและคนในชุมชนทอ้งถ่ิน โดยตอ้งค านึงถึงการ
เลือกใชว้สัดุท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายในพื้นท่ี ส่วนการหาขอ้มูลดา้นความตอ้งการและ
พฤติกรรมของผูใ้ชใ้นปัจจุบนั จากการส ารวจท าแบบสอบถาม และลงศึกษาพื้นท่ีจริง พบอุปสรรค
หลายดา้นในการศึกษา เน่ืองจากพื้นท่ีออกแบบโครงการอยู่ไกลและไม่มีแผนท่ีเส้นทางในการ
เขา้ถึงพื้นท่ี ท าให้เกิดความล่าชา้ในการลงศึกษาส ารวจพื้นท่ีในแต่ละคร้ัง ดงันั้นพื้นท่ีบางกระเจา้
ควรมีการส ารวจเส้นทางสายย่อยโดยเฉพาะเส้นทางจักรยาน และจัดท าแผนท่ีเพื่อสะดวกแก่
นกัท่องเท่ียวต่อไป 
 6.2.2 ดา้นการพฒันาโครงการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ คลองผหีลอก 
  โครงการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อ า เภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ เป็นสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ อาจท าให้ยงัไม่รู้จกัมากนัก ดงันั้นจึง
ควรมีการประชาสัมพนัธ์เพิ่มเติมจากท่ีมีอยู ่เช่น ป้ายประชาสัมพนัธ์ ป้ายโฆษณา โบชวัร์ เวบ็ไซต ์
เพื่อเผยแผ่ให้เป็นท่ีรู้จกั และสามารถตอบสมองจุดประสงคท่ี์ตั้งไวข้องเจา้ของโครงการฯ โดยท่ี
ตอ้งการใหพ้ื้นท่ีโครงการเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศธรรมชาติ และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีก
ท่ีในคุง้บางกระเจา้ สามารถเพิ่มกิจกรรมท่ีเพิ่มรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชนทอ้งถ่ินให้มีเศรษฐกิจท่ีดี
ข้ึน   
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ประวตัผู้ิจดัท ำ 
 

ช่ือ นางสาวบุษบง แช่มงาม 
เกิด วนัท่ี 10 มีนาคม 2537 
 
การศึกษา 
 ปีการศึกษา  2548 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
    โรงเรียนบา้นหนองระแหงชมแสงประชานุกลู กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา  2551 จบการศึกษาระดบัมธัยมตอนตน้ 
    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั  กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา  2554 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลยั  กรุงเทพมหานคร  
 ปีการศึกษา  2558 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ 
    สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์ 
    คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 
 สถานท่ีติดต่อ  ท่ีอยู ่ 31  ซอยท่าขา้ม  28  แยก  10-5  แขวงแสมด า   
    กรุงเทพมหานคร 10150 

 โทรศพัท ์09 5757 9659 
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ประวตัผู้ิจดัท ำ 
 

ช่ือ นางสาวสุดาพร ป้ันแววงาม 
เกิด วนัท่ี  7  กรกฎาคม  2536 

 
การศึกษา 
 ปีการศึกษา  2548 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
    โรงเรียนพิชญศึกษา  จงัหวดันนทบุรี 
 ปีการศึกษา  2551 จบการศึกษาระดบัมธัยมตอนตน้ 
    โรงเรียนอมัพรไพศาล  จงัหวดันนทบุรี 
 ปีการศึกษา  2554 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนอมัพรไพศาล จงัหวดันนทบุรี 
 ปีการศึกษา  2558 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์  
    สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์ 
    คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 
 สถานท่ีติดต่อ  62/60  หมู่ 4  ต าบลคลองเกลือ  อ าเภอปากเกร็ด  
    จงัหวดันนทบุรี  11120  
    โทรศพัท ์ 08 7340 2199 
 

https://www.dn

p.go.th 

https://www.dnp.go.th/parkreserve/Np/Html/Tour/Interpretation/Symbol/Symbol_Goal.ht%09ml
https://www.dnp.go.th/parkreserve/Np/Html/Tour/Interpretation/Symbol/Symbol_Goal.ht%09ml
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