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บทคัดย่อ 

 
 โครงการการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 ต าบล
หนองปลาไหล อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เป็นสถานท่ีราชการอยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี มีพื้นท่ีท้ังหมด 4 ไร่ 6,400 ตารางเมตร พื้นท่ีอาคารท้ังหมดรวม 416 ตารางเมตร และ
พื้นท่ีออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 5,984 ตารางเมตร  
   ลักษณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหลภายในพื้นท่ีโครงการได้มีการจัดภูมิทัศน์แล้ว
บางส่วน และในบางส่วนของพื้นท่ียังไม่ได้มีการจัดภูมิทัศน์แต่อย่างใดท าให้พื้นท่ีปกคลุมไปด้วยวัชพืชนานา
ชนิด โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหลต้องการให้มีการจัดภูมิทัศน์ในพื้นท่ีโครงการการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์พื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล ในพื้นท่ีโดยรอบท่ียังไม่มีจุดพักผ่อน มีสภาพพื้นท่ีช ารุด
ทรุดโทรม ปัญหาพื้นท่ีจอดรถและท่ีเก็บของไม่เป็นสัดส่วน ห้องน้ าท่ีเก่าและพื้นท่ีป่ารกล้างยังไม่มีการใช้
ประโยชน์ของพื้นท่ีท าให้ผู้ท่ีเข้าติดต่อราชการเป็นจ านวนมากจึงมีนโยบายท่ีจะปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปลาไหล เพื่อให้พื้นท่ีมีความเหมาะสมต่อการใช้งานพร้อมท้ังมีความปลอดภัยและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการท ากิจกรรมต่อประชาชนในพื้นท่ีโดยรอบ 
 ในการศึกษาข้อมูลทางกายภาคของโครงการออกแบบปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลาไหล อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สามารถแบ่งพื้นท่ีการศึกษาออกเป็น 3 โซน ดังนี้ 
 พื้นท่ี Zone A เป็นพื้นท่ีในส่วนด้านหน้าของตัวอาคารส านักงาน ซึ่งเป็นพื้นท่ีโล่งกว้างเป็นดินลูกรัง มี
ส่ิงปลูกสร้างเดิม คือ ลานซีเมนต์ เสาธง และพรรณไม้เดิมท่ีพบบริเวณพื้นท่ีโครงการทรุมโทรม เนื่องจากเป็น
พื้นท่ีโล่ง ภายในพื้นท่ีโครงการไม่มีทางสัญจรหลักภายในพื้นท่ี และพื้นลานปูนโล่งกว้าง พรรณไม้ยืนต้นเดิม
ขาดร่มเงาให้แก่พื้นท่ี โดยพื้นท่ีส่วนนี้จึงได้รับแสงแดดตลอดท้ังวัน จึงต้องก าหนดจุดบงัคับทางสัญจรออกแบบ
ทางเดิน ท่ีจอดส าหรับรถยานยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ เพื่อความ
สวยงาม และปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้ร่มเงาแก่พื้นท่ี 
 พื้นท่ี Zone B เป็นพื้นท่ีอยู่ด้านหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ ลักษณะพื้นท่ีโล่งกว้าง โดยท่ีพื้นท่ีในส่วนนี้
จะเป็นพื้นท่ีร่ม เพราะมีพรรณไม้เดิมอยู่ คือ ต้นจามจุรีใหญ่ 3 ต้น เนื่องจากลักษณะพื้นท่ีโล่งกว้างมีการให้ร่ม
เงาจากต้นไม้เดิมอยู่แล้ว และอยู่ด้านหน้าศูนย์การเรียนรู้  ซึ่งพื้นท่ีไม่มีการจัดพื้นท่ีส าหรับนั่งพักผ่อน หรือการ
ท ากิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในพื้นท่ีนี้เพื่อไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้โครงการ ดังนั้น ก าหนดการกั้นเขตแดนให้กับ
พื้นท่ี จัดภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานต่อพื้นท่ี โดยก าหนดการใช้พื้นท่ี คือ การจัดสวน
หย่อนท่ีสวยงาม จัดพื้นท่ีออกก าลัง และพื้นท่ีส าหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจแก่ผู้ท่ีเข้ามาใช้พื้นท่ีโครงการ 
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 พื้นท่ี Zone C เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ด้านหลังของพื้นท่ีโครงการและอยู่ด้านหลังอาคารศูนย์การเรียนรู้ และมี
ปลูกสร้างเดิม คือ โรงจอดรถ และห้องน้ าไว้ส าหรับบริการผู้ท่ีเข้ามาใช้โครงการพื้นท่ีซึ่งท่ีบริเวณด้านหลังจะติด
กับพื้นท่ีป่ารกร้าง และติดกับภูเขาเนื่องจากเป็นซึ่งพื้นท่ีในส่วนนี้เป็นพื้นท่ีป่ารกร้างติดกับภูเขา ไม่มีการจัดภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบๆ มีสภาพพื้นท่ีทรุดโทรม และไม่มีเขตแดนกั้นระหว่างตัวพื้นท่ีกับเขตภูเขาอาจจะท าให้เป็น
อันตรายได้จากสัตว์ป่าเข้ามาสู่พื้นท่ีโครงการ ดังนั้นก าหนดการกั้นเขตแดนให้กับพื้นท่ีโครงการในส่วนพื้นท่ี
ด้านหลังท้ังหมด และจัดท าห้องน้ าส าหรับคนพิการเพิ่มก าหนดทิศทางเดินจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบให้เหมาะสม 
และจัดพรรณไม้ปิดบังพื้นท่ีโครงการ 
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    ในการจัดท าโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ท้ังบุคลากร และเจ้าหน้าท่ีต่างๆ ท่ีได้เอื้อเฟื้อข้อมูล และให้ความ
ร่วมมือซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท าโครงการปัญหาพิเศษให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีตามจุดประสงค์ท่ีได้วางไว้ 
    ขอขอบคุณอาจารย์ไตรภพ  บุญธรรม อาจารย์ท่ีปรึกษาปัญหาพิเศษ ท่ีคอยช้ีแนะให้
ค าปรึกษาในท้ังด้านข้อมูลแนวคิดในการท างาน ให้ตรงตามเป้าหมายท่ีวางเอาไว้ตลอดเวลา 4 ปีท่ีได้ 
ท าการศึกษา และขอขอบคุณอาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ทุกท่านท่ีคอยแนะน าให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูล แนวคิดด้านต่างๆ และรู้จักวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ จนสามารถส าเร็ จสุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
    สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณ บิดา มารดา ท่ีคอยเป็นก าลังใจ และให้การสนับสนุน
งบประมาณในการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพื่อนๆ ท่ีคอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ ท้ังก าลังใจท่ีดีต่อ
กันเสมอมา และคอยเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความต้ังใจในการศึกษา ในการท าปัญหาพิเศษจน
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จนถึงวันนี้ วันท่ีข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้ หากโครงการปัญหาพิเศษเล่มนี้มี
ข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาใน ณ ท่ีนี้ด้วย ขอขอบพระคุณค่ะ     
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลท้องถิ่น เดิมช่ือว่า 
ต าบลหนองเอี่ยน ต่อมาต าบลหนองปลาไหลได้ถูกยกฐานะเป็นสภาต าบลนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2358 และสภาต าบลหนอง
ปลาไหล ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2539 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี 1                  
ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ต้ังอยู่ในพื้นท่ีตอนล่างทิศใต้ของอ าเภอเมือง
สระบุรี ระยะทางห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเมืองสระบุรีประมาณ 8 กิโลเมตร มีพื้นท่ีท้ังหมด 4 ไร่ หรือ
ประมาณ 6,400 ตารางเมตร พื้นท่ีการปกครองท้ังหมด 9 หมู่บ้าน มีประชากรท้ังส้ิน 9,383 คน มี
จ านวนครัวเรือน 2,482 ครัวเรือน โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล ต้องการให้
ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ในโครงการ โดยท่ีพื้นท่ีโครงการได้มีการจัดภูมิทัศน์แล้วบางส่วน และใน
บางส่วนของพื้นท่ียังไม่ได้มีการจัดภูมิทัศน์ ซึ่งท่ีพื้นท่ีโดยรอบมีสภาพพื้นท่ีช ารุดทรุดโทรม ปัญหาพื้นท่ี
จอดรถ และท่ีเก็บของไม่เป็นสัดส่วน และพื้นท่ีป่ารกล้างท่ียังไม่มีการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ี  
 ดังนั้น จึงให้ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหลขึ้น ท าให้
สภาพพื้นท่ีภายในบริเวณพื้นท่ีโครงการเกิดความสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการใช้
พื้นท่ีภายในบริเวณให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โครงการท่ีจะ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหลให้ครบทุกด้าน และตรงตาม
ความต้องการอย่างแท้จริง 
 
1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1 เพื่อศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศน์พื้นท่ีสาธารณะ และสถานท่ีราชการ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการ เพื่อก าหนดศักยภาพในการรองรับ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น 
 1.2.3 เพื่อศึกษาข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้โครงการเพื่อก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีตอบสนองผู้ใช้ 
 1.2.4 เพื่อน าเสนอผลงานในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
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1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ 
 1.3.1 การเข้าถึงพื้นท่ีโครงการ 
  การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากกรุงเทพมหานคร - สระบุรี โดยใช้เส้นทางถนน
พหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) เข้าสู่จังหวัดสระบุรี ชิดซ้ายตัดเข้าทางคู่ขนานท่ีถนนพหลโยธิน     
แล้วชิดซ้ายเพื่อวิ่งต่อบนถนนหมายเลข 362 จากนั้นวิ่งตรงตามถนนบายพาสสระบุรีฝ่ังตะวันออก             
10 กิโลเมตร แล้วให้เล้ียวขวาตรงส่ีแยกไฟแดง เข้าถนนลาดยาง 5 กิโลเมตร แยกซ้ายถึงวัดพระพุทธ
ฉาย จากนั้นเบีย่งซ้ายเข้าสู่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล  
 
          
 
 

 
 

 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
แสดง : การเข้าถึงพื้นท่ีโครงการ ภำพที่ 1.1 
สัญลักษณ์ :  
                      ทางสัญจรท่ี 1 
                      ทางสัญจรท่ี 2                
                      ทางสัญจรท่ี 3 

 
ที่มำ : - 

 
 1.3.2 ขอบเขตพื้นท่ีออกแบบ 
  โครงการการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีเนื้อท่ีท้ังหมด 4 ไร่ หรือ 6,400 
ตารางเมตร เป็นอาคารส านักงาน อาคารศูนย์การเรียนรู้ อาคารศูนย์ดับเพลิงของต าบล รวมเนื้อท่ี
ท้ังหมด 416 ตารางเมตร และพื้นท่ีส าหรับจัดภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบมีสภาพทรุดโทรม สภาพไม่
เหมาะสมต่อการใช้งาน และลักษณะของตัวอาคารแบบรวมสมัย โดยมีอาณาเขตติดต่อกับส่วนต่างๆ 
ดังนี้  
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  ทิศเหนือ ติดกับเขตภูเขา 
  ทิศใต้  ติดกับถนนทางสัญจรหลักด้านหน้าโครงการ 
  ทิศตะวันออก ติดกับพื้นท่ีป่ารกร้าง และกับถนนทางสัญจรหลัก 
  ทิศตะวันตก ติดกับอาคารเอนกประสงค์ 
 
          
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
แสดง : ขอบเขตพื้นท่ีออกแบบ ภำพที่ 1.2 
สัญลักษณ์ :  
              
                      ช้ีบอกต าแหน่ง 

 
 

ที่มำ : - 
 

ทิศเหนือ ทิศตะวันตก 

ทิศตะวันออก ทิศใต้ 
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1.4  สภำพพ้ืนท่ีโครงกำร 
 1.4.1 สภาพพื้นท่ีทางด้านทิศเหนือเป็นพื้นท่ีโล่งกว้างสภาพเป็นพื้นดิน และในส่วนด้านหลัง
โครงการติดกับภูเขาอุทยาน และเป็นพื้นท่ีป่ารกร้าง ในพื้นท่ีส่วนนี้ยังไม่มีการก่อสร้างเขตแดนกั้น
ระหว่างอุทยานกับตัวพื้นท่ีโครงการ เพราะด้านสภาพเป็นพื้นท่ีติดเขาอาจมีสัตว์ต่างๆ เข้ามาในพื้นท่ีได้ 
 

 
ภำพที่ 1.3 พื้นท่ีทางทิศเหนือ 
 
 1.4.2 สภาพพื้นท่ีทางด้านทิศใต้เป็นบริเวณทางเข้าโครงการ และทางสัญจรหลักท้ังสองด้าน
ของถนนไม่มีการก าหนดขอบเขตท่ีชัดเจนของเส้นทางเท้ากับถนน อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้เข้าใช้
บริการได้ 

 
ภำพที่ 1.4 พื้นท่ีทางทิศใต้ 
 
 1.4.3 สภาพพื้นท่ีทางด้านทิศตะวันออก เป็นพื้นท่ีด้านขวาของโครงการมีพื้นท่ีป่าขึ้นรกร้างไม่
มีการจัดภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดความสวยงาม 

 
ภำพที่ 1.5 พื้นท่ีทางทิศตะวันออก 
 
 1.4.4 สภาพพื้นท่ีทางด้านทิศตะวันตก ลักษณะพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีโล่งมีสภาพพื้นดิน และพื้นท่ี
บางส่วนนี้เอาไว้จอดรถของทางองค์บริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล ในพื้นท่ีส่วนนี้ยังไม่มีการก่อสร้าง
โรงจอดรถจึงประสบปัญหาทางด้านการจอดรถไม่เป็นระเบียบ  
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ภำพที่ 1.6 พื้นท่ีทางทิศตะวันตก 
   
1.5  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์พื้นท่ีสาธารณะ และสถานท่ีราชการ 
 1.5.2 ทราบถึงข้อมูลทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการ เพื่อก าหนดศักยภาพในการรองรับ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น 
 1.5.3 ทราบถึงข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้โครงการเพื่อก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีตอบสนองผู้ใช้ 
 1.5.4 น าเสนอออกแบปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 
1.6  วิธีกำรด ำเนินงำนศึกษำ 
 1.6.1 ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์พื้นท่ีสาธารณะ และสถานท่ีราชการ  
       1.6.1.1 ศึกษาหลักการออกแบบสวนส าหรับสถานท่ีราชการ 
  1.6.1.2 ศึกษาหลักการและแนวคิดในการออกแบสวนสาธารณะ และสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 
      1.6.1.3 ศึกษาแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมต่อผู้เข้ามาใช้พื้นท่ีโครงการ 
  1.6.1.4 ศึกษาหลักการในการออกแบบสวนส าหรับการดูแลรักษา 
  1.6.1.5 ศึกษาหลักแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมนันทนาการเครื่องออกก าลังกาย 
 1.6.2 ศึกษากรณีศึกษาท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการ 
 1.6.3 ศึกษาลักษณะทางกายภาพและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นท่ีโครงการและความต้องการของ
ผู้ใช้โครงการ 
  1.6.3.1 ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 
   1) ศึกษาท่ีต้ังโครงการ 
   2) ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
   3) ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
   4) ศึกษาพืชพรรณเดิม 
   5) ศึกษากิจกรรมท่ีมีในพื้นท่ีเดิม 
   6) ศึกษาข้อมูลสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   7) ศึกษาระบบทางสัญจร 
   8) ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเดิมในพื้นท่ีโครงการ 
   9) ศึกษาลักษณะทัศนียภาพและมุมมอง 
  1.6.3.2 ข้อมูลด้านผู้ใช้ 
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   1) ประเภทและจ านวนของผู้ใช้โครงการ 
   2) พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 1.6.4 การสรุปข้อมูล 
        1.6.4.1 สรุปลักษณะพื้นท่ี ปัญหาและแนวทางทางการแก้ไขปัญหา 
  1.6.4.2 สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพื้นท่ีจากพฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้ 
         1.6.4.3 ก าหนดลักษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามศักยภาพพื้นท่ี และแก้ไขปัญหา
พื้นท่ีอย่างเหมาะสม  
 1.6.5 ข้ันตอนการออกแบบ 
  1.6.5.1 ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
         1.6.5.2 ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
        1.6.5.3 ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ ดังนี้ 
   1) แนวความคิดในการใช้พืชพรรณ 
   2) แนวความคิดด้านงานสถาปัตยกรรม 
   3) แนวความคิดในการใช้พื้นท่ี 
   4) แนวความคิดด้านระบบสัญจร 
   5) แนวความคิดด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
   6) แนวความคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
  1.6.5.4 ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
         1.6.5.5 เสนอแบบทางเลือก 2 ทาง 
          1.6.5.6 ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 
          1.6.5.7 เสนอแบบแปลนข้ันสุดท้าย 
         1.6.5.8 แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ 
         1.6.5.9 แสดงแบบรูปตัด รูปด้านของโครงสร้างต่างๆ 
  1.6.5.10 แสดงรูปแบบทัศนียภาพในโครงการ 
  1.6.5.11 ท าการประมาณราคา 
 1.6.6 ข้ันตอนในการสรุปผลและประเมินผล 
  1.6.6.1 สรุปลักษณะของพื้นท่ีและกิจกรรมภายในโครงการ 
  1.6.6.2 ข้อเสนอแนะในการออกแบบ 
 1.6.7 จัดท ารูปเล่ม 
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1.7 ล ำดับและข้ันตอนกำรน ำเสนอผลงำน 
 
 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1.1 ขั้นตอนในการศึกษา 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

ศึกษาและรวบรวมข้อมูล การออกแบบภูมิทัศน์สถานที่
ราชการ พ้ืนที่สาธารณะ และโครงการที่เกี่ยวข้อง 
1. ศึกษาหลักการและแนวคิดในการออกแบสวนสาธารณะ 
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
2. ศึกษาแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมต่อผู้เข้ามาใช้พ้ืนที่
โครงการ 
3. ศึกษาหลักการในการออกแบบสวนส าหรับการดูแลรักษา
4. ศึกษาหลักแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมนันทนาการ
เครื่องออกก าลังกาย 

ศึกษาลักษณะทางกายภาพและวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนที่โครงการและความต้องการ
ของผู้ใช้โครงการ 

1. ข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนที่โครงการ 
2. ข้อมูลด้านผู้ใช้ 

การสรุปข้อมูล 

1. สรุปลักษณะพ้ืนที่ ปัญหาและแนวทางทางการแก้ไขปัญหา 

2. สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพ้ืนที่ จากพฤติกรรม  
และความต้องการของผู้ใช ้

3. ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพพ้ืนที่  
และแก้ไขปัญหาพ้ืนที่อย่างเหมาะสม 

ข้ันตอนการออกแบบ 

1. ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
2. ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
3. ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ 
4. ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
5. เสนอแบบทางเลือก 2 ทาง 
6. ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 
7. เสนอแบบแปลนข้ันสุดท้าย 
8. แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ 
9. แสดงแบบรูปตัด รูปด้านของโครงสร้างต่าง ๆ 
10. แสดงรูปแบบทัศนียภาพในโครงการ 
11. ท าการประมาณราคา 
 

ข้ันตอนในการสรุปผลและประเมินผล 

1. สรุปลักษณะของพ้ืนที่และกิจกรรม
ภายในโครงการ 

2. ข้อเสนอแนะในการออกแบบ 

จัดท ารูปเล่ม 



 
 

บทที่ 2 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษา 
 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี ต้องการท่ีจะปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ บริเวณพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล
ท่ีมีความเส่ือมโทรมให้มีสภาพดีขึ้น เพื่อความเหมาะสมกับรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลา
ไหล และการใช้สอยพื้นท่ีของประชาชน โดยมีกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในพื้นท่ีโครงการ เช่น ติดต่อ
ประสานงานเอกสารต่างๆ และการจัดงานประจ าปีเป็นต้น เนื่องจากพื้นท่ีโครงการมีความหลากหลาย 
การออกแบบพื้นท่ีใช้สอยท่ีดี จะต้องมีความสมพันธ์กับความต้องการใช้พื้นท่ีกิจกรรมของผู้ใช้โครงการ 
 
2.1  หลักการออกแบบสวนส าหรับสถานท่ีราชการ 
 เอื้อมพร วีสมหมาย (2535) กล่าวว่า สถานท่ีจัดสวนในส านักงานมีความแตกต่างจากการจัด
ภูมิทัศน์เคหะสถาน เนื่องจากเป็นสถานท่ีส าหรับประชาชนท่ัวไปท่ีสามารถเห็น สัมผัส และรู้สึกถึงความ
สวยงามในสถานท่ีนั้นๆ ด้วยการจัดภูมิทัศน์ในส านักงาน ต้องค านึงถึงประโยชน์การใช้สอยเป็นอันดับ
แรก เช่น การปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงา และสามารถให้ความสวยงามได้ในเวลาเดียวกัน 
 สถานท่ีราชการเป็นสถานท่ีท่ีจะให้บุคคลต่างๆ เข้ามาติดต่อหรือใช้บริการ การจัดตกแต่ง
บริเวณเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะจะช่วยให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ความสง่าแก่อาคาร
สถานท่ีนั้น 
 การจัดภูมิทัศน์ส านักงานควรมีการก าหนดขั้นตอนการออกแบบ โดยค านึงถึงการใช้ประโยชน์ 
และความต้องการของผู้ใช้พื้นท่ีโครงการ การจัดภูมิทัศน์ส านักงาน มีข้ันตอนดังนี้  
 2.1.1 ความหมายของสวนสาธารณะและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
  สวนสาธารณะและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจท่ีดี จะช่วยให้ผู้คนรู้สึกสดช่ืนและผ่อน
คลาย รู้สึกดีท่ีได้ไปท่ีนั่น รู้สึกอบอุ่นและเป็นท่ีต้อนรับ สถานท่ีท่ีประสบความส าเสร็จไม่ใช่เพียงเพราะมี
ความงามเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะว่าเป็นสถานท่ีท่ีท าให้ผู้ใช้สามารถรู้สึกผ่อนคลาย ได้ร่วม
กิจกรรมกับคนอื่นๆ สถานท่ีเหล่านี้จะเช่ือมโยงคนในชุมชนเข้าด้วยกัน เมื่อพวกเขาเข้ามาท ากิจกรรม
และใช้เวลาว่างร่วมกัน 
  นอกจากนี้การสร้างพื้นท่ีท่ีประสบความส าเสร็จ ต้องค านึงถึงองค์ประกอบทาง
กายภาพ ท่ีท าให้ผู้คนรู้สึกว่าเป็นท่ีต้อนรับและสะดวกสบาย เช่น การจัดให้มีม้านั่ง หรือการจัดสวนท่ี
สวยงาม การจัดระบบทางเท้าท่ีดี การพัฒนาให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างพื้นท่ีโดยรอบและกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นภายในพื้นท่ี เป้าหมายคือการสร้างสรรค์สถานท่ี ซึ่งมีบรรยากาศของชุมชนและมีภาพลักษณ์ท่ี
อบอุ่นเป็นกันเอง การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อม รวมถึงหน้าท่ีใช้สอยท่ีตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้อย่างแท้จริง 
 2.1.2 ก าหนดพื้นเพื่อประโยชน์การใช้สอย และความสวยงามโดยค านึงถึงเรื่องประโยชน์การ
ใช้สอย การก าหนดต าแหน่งความสวยงามและความปลอดภัย 
  บริเวณทางเดิน และถนนควรปลูกไม้ยืนต้นเพื่อช่วยลดการสะท้อนแสงของคอนกรีต
และให้ร่มเงา ท าให้เกิดความร่มรื่น 1 - 2 จุด จัดไว้เพื่อเป็นจุดเด่นเอาไว้รองรับการพักผ่อนของผู้เข้าบริการ



 
 

ในพื้นท่ีหากมีหลายแห่งเกินไปอาจจะท าให้จุดเด่นหลักหายไป ส่วนส าคัญสวนหย่อมควรมองเห็นได้ง่าย 
สะดุดตา และควรเลือกใช้พันธุ์ไม้ท่ีมีรูปร่างสวยงาม โตช้าหรืออาจใช้ไม้ดัดก็ได้ 
  บริเวณสวนหย่อม ต าแหน่งสวนหย่อมควรอยู่ใกล้กับลานพักผ่อนหรืออยู่ใกล้ห้อง 
อเนกประสงค์สวนหย่อมควรมี 1 - 2 จุด จัดไว้เพื่อเป็นจุดเด่นเอาไว้รองรับการพักผ่อน ของผู้เข้าบริการ
ในพื้นท่ีหากมีหลายแห่งเกินไป อาจท าให้จุดเด่นจุดหลักหายไป ส่วนส าคัญสวนหย่อมควรมองเห็นได้ง่าย
สะดุดตา และควรเลือกใช้พันธุ์ไม้ท่ีมีรูปร่างสวยงาม โตช้าหรืออาจใช้ไม้ดัดก็ได้ 
  มุมสนามควรมีต้นไม้บริเวณมุมสนาม เพื่อลดความแข็งกระด้างโดยการใช้ไม้พุ่ม ปลูก
เป็นแนว เพื่อเพิ่มสีสันให้กับสนาม 
  มุมส าหรับเด็ก ควรจัดเป็นสนามหญ้าและพันธุ์ไม้ท่ีเลือกใช้ควรเป็นพันธุ์ไม้ท่ีไม่เป็น
อันตรายต่อเด็ก เพื่อเพิ่มสีสันให้กับสนาม 
  ควรก าหนดสนามหญ้าให้อยู่บริเวณส่วนกลางของพื้นท่ี โดยการออกแบบให้ยึดหลัก
ท่ีว่าสนามหญ้าต้องเป็นพื้นท่ีได้รับแสงแดดเต็มท่ี จึงจะเกิดความสวยงาม ในการเลือกพันธุ์ไม้ควรเป็น
พันธุ์ที่ทนทานลมและแสงแดดได้ดี   
 2.1.3 การวางต าแหน่งไม้ยืนต้น เพราะต้นไม้มีการเจริญเติบโตตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งโดยเฉพาะ
ไม้ยืนต้นเป็นไม้ท่ีมีความสูง ต าแหน่งของไม้ยืนต้นคือ 
  2.1.3.1 ข้างถนน 
  2.1.3.2 บริเวณรั้วรอบโครงการท้ังหมด  
  2.1.3.3 เฉพาะบริเวณท่ีต้องการร่มเงาเพื่อการพักผ่อน 
  2.1.3.4 ปลูกด้านใดด้านหนึ่งของรั้ว เพื่อปิดบังทิศทางลม และฝุ่นละออง 
 2.1.4 การออกแบให้มีจุดเด่น ในการออกแบบต้องออกแบบสวนให้มีจุดเด่น และจุดรองโดย
จุดเด่นต้องมีขนาดใหญ่กว่าจุดรอง แล้วจ านวนต้นไม้ต้องมากกว่า การเลือกพันธุ์ไม้ไม่ควรเยอะเกินไป
จะท าให้เกิดความแตกต่าง 
  การจัดสวนราชการนั้นมีความแตกต่างจากการจัดสวนบ้านหลายอย่างเพราะสถานท่ี
ราชการเป็นท่ีท่ีประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อราชการต่างๆ หรือ
แม้แต่ท ากิจกรรม เช่นการพักผ่อน การออกก าลังกาย เป็นต้น โดยประชาชนท่ีเข้ามาให้บริการนั้นมี
โอกาสได้สัมผัสความงามภายในส่วนใหญ่ เพราะเป็นเรื่องท่ีอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน      
(เอื้อมพร วีสมหมาย, 2527) 
  2.1.4.1 การปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือทางเดินเท้าควรจะปลูกต้นไม้ให้
ร่มเงาในสถานท่ีนั้น เพื่อให้ความร่มรื่นตลอดทางเดิน 
  2.1.4.2 ให้ความสบายตาสบายใจ ในขณะการเดินผ่านไปในสถานท่ีนั้นควรมีแปลงไม้
ดอก ไม้ประดับท่ีสวยงามท าให้เกิดความร่มรื่น สบายตาเป็นระเบียบปราศจากขยะและวัชพืช 
  2.1.4.3 เส้นทางท่ีใช้ในการสัญจร ควรออกแบบสวนให้เข้ากับ ความต้องการท่ี 
แท้จริงของกลุ่มคนส่วนใหญ่ เช่น การท าทางเท้าท่ีถาวรใช้วัสดุปูพื้นท่ีแข็งแรง เช่น อิฐ หิน หรือ        
ซีเมนต์เพื่อให้คนเดินไปตามทิศทางท่ีต้องการ แต่ในการออกแบบควรดัดแปลงทิศทางให้อ่อนนุ่ม 
สวยงาม กว่าเส้นทางเดินตรงๆ และควรปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอดทางเดิน ช่วงใดท่ีไม่ต้องการให้คนเดิน
เข้าไปในสวน หรือสนามควรไม่พุ่มกั้น แต่ควรเป็นพุ่มท่ีมีขนาดสูงกว่า 0.40 - 0.50 เมตร เพราะมิฉะนั้น
คนสามารถข้ามผ่านได้ง่ายถ้าสามารถท าก็ไม่จ าเป็นต้องติดป้ายห้ามเดินลัดสนาม 



 
 

  2.1.4.4 บริเวณสนามหญ้า ด้านหน้าของตัวอาคารต้องมีหญ้าที่มีความเขียวสด 
งดงาม และต้องราบเรียบปราศจากวัชพืช และเศษขยะโดยทั่วไปแล้วสนามหญ้าอาคารควรปลูก 
เฉพาะไม้ยืนต้นรอบสนามเท่านั้นหรืออาจมีไม้พุ่ม มีไม้ดอกรอบเสาธง ก็ได้แต่ควรเป็นแปลงเรียบๆ    
จะเหมาะสมกว่า 
  2.1.4.5 การจัดสวนหน้าอาคารไม่ควรจัดเป็นล าธาร เกาะแร่ง หรือสะพานข้าม 
เพราะการจัดสวนในลักษณะนี้ควรจัดอยู่ในมุมที่เป็นส่วนตัวภายในบ้านหรือมุมหนึ่งในอาคารท่ีไม่ 
ท าลายความสง่างามของสถานท่ีนั้น 
  2.1.4.6 การตัดแต่งต้นไม้เป็นรูปทรงต่างๆ ท่ีเหมาะส าหรับการแต่งสวนในราชการ 
เพราะเมื่อมองดูมีระเบียบให้ภาพพจน์ที่ดี มากกว่าการปล่อยให้โตเองตามธรรมชาติ เช่น ตัดแต่ง 
เข็มให้เป็นพุ่มกลม หรือดัดแปลงไม้ดอกให้มนตรงขอบแปลงจะดู สวยกว่าการปล่อยให้เปน็แปลงท่ี 
ส่ีเหล่ียมต่างๆ 
  2.1.4.7 พรรณไม้ที่เลือกใช้ควรเลือกใช้ไม้ที่โตเร็วและให้ร่มเงาต่อบริเวณทางเดิน    
ริมถนนและสามารถให้ดอกที่สวยงามด้วย เช่น นนทรี ประดู่ ชมพูพันธุ ์ทิพย์ตะแบก เป็นต้น   
ส่วนไม้พุ่มท่ีมีดอกควรเลือกชนิดท่ีดูแลรักษาง่าย เช่น เข็ม ขาไก่ แพงพวย เป็นต้น  
  2.1.4.8 การดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงาม ซึ่งรวมถึงการตัดแต่ง ฉีดยารักษาโรคแมลง 
การให้ปุ๋ยต้นไม้ สนามหญ้าหลังจาการดูแลแล้วจะท า ให้มองเห็นลักษณะของสวนที่เด่นชัด และ 
ปลอดโปร่งจากข้อมูลข้างต้นพบว่า สถานที่ราชการเป็นสถานที่ที่บุคคลต่างๆ เข้ามาติดต่อราชการ
หรือใช้บริการด้านนันทนาการ เช่น พักผ่อน ออกก าลังกาย การจัดตกแต่งภูมิทัศน์จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
เพราะ จะช่วยให้เกิดความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ความสวยงามแก่พื้นท่ีนั้นๆ ดังนั้น 
การจัดสวนส าหรับสถานท่ีราชการจะต้องพิจารณาประโยชน์การใช้สอยรวมไปถึงความสวยงามซึ่งจะ
เน้นความเป็นระเบียบเด่นชัดโปร่งตาต้องท้ังให้ความสดช่ืน ดังนั้น การจัดสวนในสถานท่ีราชการจะ
เป็นแบบมีระเบียบซึ่งต่างไปจากการจัดสวนในบ้าน 
 
2.2  หลักการและแนวคิดในการออกแบสวนสาธารณะ และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
 2.2.1 ความหมายของสวนสาธารณะ และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
  เอื้อมพร วีสมหมาย (2527) กล่าวว่า ความสนใจของมนุษย์ในเรื่องของการพักผ่อน
หย่อนใจมีหลายรูปแบบ และเกี่ยวเนื่องกับส่ิงต่างๆ อย่างกว้างขวาง หรือแม้ว่าจะเป็นเพียงการสนใจใน
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยเฉพาะตลอดอายุขัยของบุคคลนั้นก็ตามเริ่มจาก การเล่นตุ๊กตาในวัยเด็ก และเปล่ียนไป
เรื่อยๆ เมื่อเติบโตขึ้น เช่น ตกปลา ร้องเพลง เต้นร า ซึ่งลักษณะการพักผ่อนหย่อนใจนั้นเป็นส่ิงเฉพาะ
ของแต่ละบุคคลไม่มีขีดจ ากัด 
  การพักผ่อนหย่อนใจมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอายุความสนใจ และความต้องการของ
แต่ละบุคคลอาจจะเป็นรูปเฉพาะบุคคล หรือรวมกลุ่มบางครั้งก็ใช้ก าลังมากบางครั้งก็เงียบสงบรวมท้ัง
การนิ่ง และการเฝ้าดูคนอื่นเล่นเกมส์ต่างๆ  
 2.2.2 หลักการออกแบบสวนสาธารณะและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ (Principle of Design 
For Park and Recreation) การออกแบบสวนสาธารณะและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจจ าเป็นต้องทราบ
ถึงหลักการท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบซึ่งมีรายละเอียด  



 
 

  2.2.2.1 ออกแบบให้ทุกอย่างมีจุดมุ่งหมาย (Everything must have a Purpose) 
การพิจารณาเริ่มแรกในการออกแบบควรวิเคราะห์สภาพพื้นท่ีเป็นอย่างไร และส่ิงก่อสร้างต่างๆ ท่ีจะ
จัดท าให้มีข้ึนมีอะไรบ้าง เพื่อจัดแบ่งให้เป็นหมวดหมู่ เช่น  
  ลักษณะตามธรรมชาติ :  พรรณไม้น้ า 
  พื้นท่ีท่ีใช้ประโยชน์ :  สนามกีฬาต่างๆ ท่ีจอดรถ ถนน ฯลฯ   
  ส่ิงก่อสร้างท่ีส าคัญ : อาคาร ศาลา ห้องสุขา ฯลฯ  
  โครงสร้างอื่นๆ  :  ทางระบายน้ า รั้ว ป้ายบอกช่ือสถานท่ี ฯลฯ 
   1) ความสัมพันธ์ระหว่างสวนสาธารณะและส่ิงแวดล้อม (Park to Surroundings) 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะเน้นการออกแบบภายในบริเวณของสวนสาธารณะ ให้ได้ต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
เช่น การจัดสวนสาธารณะบนเนินเขาไม่มีผลให้น้ าท่วมบริเวณหุบเขาข้างล่างในขณะเดียวกัน
ส่ิงแวดล้อมก็เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับสวนสาธารณะ สถานท่ีต้องปราศจากเช้ือโรค เพื่อท าเป็นท่ีปิกนิกมี
รั้วรอบด้าน สงบและมีประโยชน์กับออกแบบท่ีดี ต้องส ารวจสภาพแวดล้อมรอบๆ สวนสาธารณะ
เพื่อท่ีจะหาข้อมูลท่ีแท้จริงมาเป็นส่ิงก าหนดต าแหน่งของสถานท่ีต่างๆ ในสวนสาธารณะและต้อง
พยายามท า ให้สวนสาธารณะเป็นสถานท่ีดีท่ีสุดบนพื้นท่ีนั้นอีกท้ังไม่เป็น สาเหตุให้การใช้สถานท่ี
รอบๆ สวนสาธารณะลดน้อยลง 
   2) ความสัมพันธ์ ระหว่ างต าแหน่ งของพื้นท่ี ท่ี ใช้กั บสภาพพื้ น ท่ี เดิ ม 
(Use Areas to Site) พื้นท่ีจะต้องไม่สูญเปล่า ดังนั้นทุกมุมของพื้นท่ีควรถูกใช้ท้ังหมด ไม่จ าเป็นต้องเป็น
การใช้แบบเดิมเราอาจปลูกไม้พุ่ม หรือเอาไว้เป็นท่ีนั่งเล่นเพื่อดูวิวสวยๆ บางครั้งก็จ าเป็นต้องคงสภาพเดิม
เพื่อรักษาความเป็นธรรมชาติท่ีส าคัญ 
 อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบไหนการสร้างสถานท่ีต่างๆ จ าเป็นต้องอยู่ในต าแหน่งท่ี
เหมาะสมและเข้ากันได้กับประโยชน์ใช้สอย โดยค านึงถึงความลาดชันของพื้นท่ีด้วยเช่น 
    (1) พื้นท่ีส าหรับใช้ประโยชน์ในแต่ละแห่งต้องการความลาดเอียงใน
ระดับต่างกัน เช่น สนามเทนนิสเหมาะกับพื้นท่ีราบ      
    (2) ผลของการวางต าแหน่งไม่ถูกต้อง และไม่เข้ากับลักษณะของ
พื้นท่ีการใช้สถานท่ีท่ีอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม เช่น สถานท่ีปิกนิกอยู่กลางทุ่งท่ีร้อนแสงอาทิตย์ ต้นไม้
ถูกตัดเพื่อท าเป็นท่ีจอกรถ ถนนอยู่ในต าแหน่งท่ีหน้าฝนน้ าไหลลงมาท่วมขัง 
    (3) ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นท่ีท่ีจะใช้ประโยชน์ (Use Areas to 
Use Areas) การก าหนดต าแหน่งต่างๆ ของสถานท่ีจ าเป็นต้องแบ่งประเภทของการกระท า หรือ
กิจกรรมออกเป็นกลุ่มๆ โดยให้แต่ละกลุ่มท่ีมีลักษณะของกิจกรรมคล้ายคลึงกันอยู่รวมกัน เดินเล่น และ
นั่งเล่นเพราะเป็นกิจกรรมทีต้องใช้พื้นท่ีในการท ากิจกรรม 
    (4) ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงก่อสร้างและพื้นท่ีท่ีใช้ประโยชน์อื่นๆ 
(Major Structure to use Areas) การวางผังสร้างอาคารต่างๆ ต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างตัว
อาคารและพื้นท่ีรอบ เช่น การเข้าออกห้องต่างๆ สัมพันธ์กัน      
    (5) ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงก่อสร้างต่างๆ (Minor Structure to 
Minor Structure) สวนสาธารณะมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ท่ีต่อเนื่องกันและยุ่งยากท าให้ต้องค านึงถึง 
ความสัมพันธ์ต่อกันด้วย เช่น การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกัน 
  2.2.2.2 การออกแบบต้องท าเพื่อประชาชน (Design Must be for People) ความ 
สมดุลระหว่างความต้องการทางด้านจิตใจและร่างกายของผู้ใช้ ( Impersonal and Person) การ 



 
 

ด าเนินการท ากิจกรรมต่างๆ ในสวนสาธารณะต้องอาศัยวัสดุ และอุปกรณ์หลายอย่างซึ่งวัสดุ และ 
อุปกรณ์เหล่านี้ มีขนาดท่ีเป็นมาตรฐาน และต้องใช้เป็นจ านวนมาก ดังนั้นวัสดุอุปกรณ์จึงมีรูปแบบท่ี 
เหมือนกัน จะท าให้ผู้ใช้เกิดความเบื่อหน่าย 
  การออกแบบควรจัดให้มีบางจุดท่ีให้ผู้ใช้เกิดความเป็นอิสระท่ี จะท าอะไรตามใจชอบ 
นั่งเล่น เดินเล่น คุยกัน ควรเป็นสถานท่ีมีวิวสวยงามร่มรื่น และเป็นสถานท่ีเปิดมองเห็นรอบๆ ด้านท่ีมี
ท้องฟ้าสดใส และอากาศสดช่ืนเย็นสบายทุกอย่างท่ีออกแบบเพื่อประชาชนต้องเห็นว่า จะให้ได้ผลเป็น
ท่ีพึงพอใจและเป็นบรรทัดฐานของการพัฒนาจิตใจด้วย 
  2.2.2.3 ออกแบบให้ใช้ได้ดีและสวยงาม (Both Function and Aesthetics Must be 
Satisfied) ความสมดุลระหว่างเงิน และคุณค่าของมนุษย์ (Balance of Dollar and Human Values) 
เพื่อให้การออกแบบสวนสาธารณะคุณภาพดี จะต้องค านึงถึงเงิน และความรู้สึกของมนุษย์เพื่อใช้ 
ประโยชน์ได้เป็นรากฐานท่ีต้องพิจารณาจะต้องค านึงถึง การใช้ประโยชน์ได้ดีก่อนท่ีจะคิดถึงเรื่องความ
สวยงามของการออกแบบ แต่ก็ไม่ควรคิดถึงประโยชน์ใช่สอยเพียงอย่างเดียว 
  2.2.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม (Establish an Appropraite Experience)  
 2.2.3 ออกแบบให้เข้ากับสถานท่ีนั้นๆ (Suit to Personality of Place) สถานท่ีแต่ละแห่งมี 
ลักษณะต่างกัน เช่น สง่างาม สงบ ร่าเริงฯลฯ ซึ่งส่ิงเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ส่วนส่ิงท่ีมนุษย์ 
สร้างขึ้นมีคอนกรีต เหล็ก อิฐ ฯลฯ ซึ่งก็แตกต่างกับส่ิงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีอยู่ 2 วิธีท่ีจะท า 
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้คือ 
  2.2.3.1 การต่อเติมทางด้านวัตถุคือมีการต่อเติมจากสภาพพื้นท่ีนั้นๆ ท าให้ดู 
เหมือนว่าเกิดจากสถานท่ีนั้นจริงๆ หรือดูแล้วเหมือนตัวอาคารโผล่มาจากพื้นดิน  
  2.2.3.2 การระมัดระวังในการออกแบบเนื่องจากสภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้ลักษณะท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของบริเวณนั้น เช่น สถานท่ีทางโบราณคดี ลักษณะเส้น รูปร่าง ผิวสัมผัส สี ต้นไม้เดิม 
ดินและหิน ส่ิงเหล่านี้เราอาจน ามาใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างใหม่ เพื่อให้กลมกลืนกับลักษณะ ของตัว
อาคารเดิม หรือกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติในเขตนั้น 
  ลักษณะท่ีกล่าวมานี้เน้นสภาพตามธรรมชาติมากกว่า เช่น เป็นการสร้างบ้านให้มี 
ลักษณะคล้ายกับต้นไม้พื้นดินแถบนั้น เรียกว่า การท าให้มนุษย์เข้ากับธรรมชาติได้ 
  ส่วนการออกแบบให้เข้ากับส่ิงเก่าๆ รอบด้านทางเสียง เส้น สี ผิวสัมผัส และรูปร่าง 
ซึ่งมองดูแล้วกลมกลืนกับตัวอาคารเก่าๆ บริเวณนั้นเรียกว่า การท าส่ิงใหม่ให้เข้ากับส่ิงเก่าได้ 
  2.2.3.3 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม (Establish and Appropriate Experience) 
   1) ออกแบบให้เข้ากับสภาพท่ีนั้นๆ (Suit to Personality of Place) สถานท่ี
แต่ละแห่งมีลักษณะต่างกัน เช่น สงบ ร่าเริง ซึ่งส่ิงเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนส่ิงท่ีมนุษย์สร้าง
ขึ้นมีคอนกรีต เหล็ก อิฐ ซึ่งก็แตกต่างกับส่ิงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีอยู่ 2 วิธีท่ีจะท าให้เขากับ
สภาพแวดล้อมได้คือ 
    (1) การต่อเติมทางด้านวัตถุ คือการต่อเติมจากสภาพพื้นท่ีนั้นๆ   
ท าให้ดูเหมือนว่าเกิดจากสถานท่ีนั้นจริงๆ หรือดูแลแล้วเหมือนตัวอาคารโผล่มาจากพื้นท่ี 
    (2) การระมัดระวังในการออกแบบ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเพื่อให้
ได้ลักษณะท่ีเป็นเอกลักษณ์ของบริเวณนั้นๆ  
   2) ออกแบบให้เหมาะกับผู้ใช้ (Suited to Personality of User) เมื่อพิจารณา
จากนิสัยของประชาชนในแต่ละท้องท่ีแล้ว จะท าให้ทราบถึงความต้องการ และความชอบของคน



 
 

เหล่านั้น พยายามน าเอกลักษณะท่ีบุคคลท่ัวไปชอบมาไว้ในงานออกแบบท่ังนี้เพื่อประชาชน ท่ัวไปจะได้
มีโอกาสใช้อย่างคุ้มค่า แต่ก็ควรจะสะอาดตามั่นคงแข็งแรง และให้ผู้ใช้สถานท่ีเกิดความรู้สึกสบายใจ  
   3) ออกแบบให้สัดส่วนพอเหมาะ (Suit to Scale) ออกแบบตกแต่งบริเวณ
ภายนอกสถานท่ีเกี่ยวเนื่องกับสัดส่วน 2 อย่างคือ 
    (1) สัดส่วนของมนุษย์ (Human Scale) มนุษย์ส่วนใหญ่จะรู้ สึก
คุ้นเคยเฉพาะส่ิงท่ีตนเองรู้จัก และมักจะเปรียบเทียบกับตัวเองเสมอ เช่น เปรียบส่วนสูงของตัวเอง 
แขน ขา นิ้ว กับ ต้นไม้ ประตู หรือส่ิงของอื่นๆ มนุษย์จะเกิดความรู้สึกวุ่นวายใจเพราะไม่สามารถท่ีจะ
เข้าใจถึง สถานท่ีเป็นอยู่อันเนื่องมาจากสัดส่วนท่ีผิด และไม่สบายใจในขณะท่ีใช้ สถานท่ีนั้น 
นอกจากนั้นต้องให้ผู้ใช้รู้สึกปลอดภัยด้วยทุกคนต้องการให้ส่ิงต่างๆ รอบด้านมีขนาดท่ีพอเหมาะกับ
ตัวเอง และสามารถเปรียบเทียบกับตนเองได้ 
    (2) สัดส่วนเนื่องจากความเร็ว (Speed Scale) สัดส่วนจาก
ความเร็วเป็นส่วนหนึ่งท่ีต้องค านึงถึง เพราะการกวาดสายตามองดูขณะท่ีผ่านไปด้วยความเร็วท่ี
แตกต่างกันจะท าให้มองเห็นภาพต่างกันด้วย เช่น เมื่อนั่งอยู่บนรถด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
จะสังเกตเห็น เฉพาะรูปร่างใหญ่อย่างคร่าวๆ ส่ิงท่ีมีผิวหยาบๆ ตัดกันหรือกลุ่มสีใหญ่ๆ เท่านั้น
รายละเอียดเล็กๆ ไม่สามารถมองเห็นได้ 
  2.2.3.4 มีส่ิงท่ีต้องการทางด้านเทคนิคเพียงพอ (Satisfy TechnicalRequirements) 
   1) ขนาด (Sizes) ก่อนท่ีจะมีการออกแบบต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของ 
พื้นท่ีนั้นก่อน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นสามารถหาได้จากอ าเภอหรือเขต ของพื้นท่ี รวมถึงส านักผังเมืองกอง
สวนสาธารณะ 
   2) ปริมาณ (Quantities) โดยปกติแล้วต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนของ
สถานท่ีท ากิจกรรมแต่ละส่ิงท่ีว่าต้องการใช้มากน้อยแค่ไหน เช่น สนามบอล และอื่นๆ เพราะว่าจ านวน
เหล่านี้เป็นท่ีต้องการส าหรับประชาชนจริงๆ ในขณะนั้นแต่ก็ควรต้องคิดเผ่ืออนาคตไว้ด้วย เพราะ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นทุกทีอาจจะมีท่ีจอดรถเป็นจ านวนคันมากกว่าท่ีจ าเป็นในปัจจุบัน 
   3) ผลเนื่องมาจากธรรมชาติ (Orientation to Natural Forces) ก่อนการ
ก าหนด ต าแหน่งของสถานท่ีควรนึกถึงการเล่นเกมส์ต่างๆ ท่ีอยู่กลางแจ้งเพื่อป้องไม่ให้แสงอาทิตย์สอง
ตา ในขณะท่ีเล่นฟุตบอลหรือกีฬาอย่างอื่นท่ีมีการโยนลูกบอลกลับไปมา ควรจัดให้สนามมีมุม 90 องศา 
กับมุมขึ้น - ลงของดวงอาทิตย์หรือในแนวเหนือ - ใต้นั้นเอง 
   4) ลมก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีมีผลส าคัญต่อการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ทิศทางของ 
กระแสลมท าให้ ต้องหาท่ีจอกรถเรือในต าแหน่งท่ีปลอดลม เพื่อไม่ ให้ได้รับอุบั ติ เหตุจากลม 
Campground การท าอาหารถ้าอากาศไม่ถ่ายเท อาจท าให้ควันไฟจากการหุงต้มจะลอยอยู่บริเวณนั้น 
ควรให้ทุกจุดมีลมพัดผ่านได้สะดวก โดยเฉพาะประเทศท่ีมีความช้ืนสูง นอกจากลมแล้วก็มีจ านวนน้ าฝน
แต่ละปี และการขึ้นลงของระดับน้ า มีผลต่อพื้นท่ีเมื่อเข้าใจถึงสาเหตุนี้แล้วก็จะสามารถ ก าหนด
ต าแหน่งของตัวอาคารได้ 
   5) ส่ิงอื่นท่ีจ าเป็น (Operating Needs) รถ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการ 
บ ารุงรักษาเป็นส่วนหนึ่งท่ีต้องค านึงถึงในแปลน เช่น ระยะ รัศมี ต่ าสุดของวงกลมท่ีจะท าให้รถเล้ียวได้
สะดวกคือ 20 ฟุต หรือ 6 เมตร ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นข้อมูลท่ีจะน าไปใช้ออกแบบถนนและท่ีจอดรถ 
 



 
 

   6) ส่ิงต่อไปท่ีจะต้องนึกถึงคือการเดินของมนุษย์ระยะก้าวเท้า ส้ัน ยาว หรือ 
ธรรมดา เพื่อให้การเดินเป็นไปโดยสะดวก จึงมีขนาดมาตรฐานส าหรับขั้นบันไดท้ังลูกต้ัง และลูกนอนลูก
ต้ังควรจะส้ัน ลูกนอนควรจะยาว Landscape Architect  ช่ือ Thomas Church แนะน าว่า 2 เท่า     
ลูกต้ังบวกลูกนอนเท่ากับ 26 นิ้วหรือ 65 เซนติเมตร เป็นขนาดท่ีพอเหมาะในการขึ้นลงภายในสวน 
  2.2.3.5 ออกแบบให้ประหยัดท่ีสุด (Meet Needs for Lowest Possible Cost)     
นักออกแบบต้องพยายามหลีกเล่ียงการใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น และเสนอส่ิงท่ีเป็นท่ีต้องการมากท่ีสุด          
จะไม่ท าผลงานท่ีไม่ดีออกมางานท่ีออกมา จะต้องให้ผลน่าพึงพอใจ ส าหรับความต้องการท่ีแท้จริง
ทางด้านการพัฒนาในการออกแบบ ดังนั้นการปรึกษาและตกลงกันระหว่างลูกค้า และผู้ออกแบบว่า
อะไรคือส่ิงท่ีต้องการจริงๆ และน าส่ิงนั้นมาเปรียบเทียบกับจ านวนงบประมาณท่ีมีอยู่ 
   1) หาความสมดุลระหว่างความต้องการและงบประมาณ (Balance of 
Needs and Budget) เริ่มออกแบบและลูกค้าได้มีโอกาสเจรจารายละเอียดแสดงความต้องการระหว่าง
กันหลังจากนั้นควรเสนอแบบร่าง และความคิดคร่าวๆ ต่อลูกค้าซึ่งอาจมีหลายส่ิง หลายอย่าง 
นอกเหนือจากความต้องการจากครั้งแรก แต่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทางด้านการออกแบบ 
จนกระท่ังส าเร็จออกมาเป็นแบบท่ีสมบูรณ์ แล้วนักออกแบบจะต้องติดต่อกับผู้รับเหมาเพื่อสอบถามว่า 
การก่อสร้างท้ังหมดกับงบประมาณท่ีมีอยู่นั้นพอเหมาะกันหรือไม่ ไม่มีเงินเหลืออีกเท่าไร มีกี่วิธีบ้างท่ีจะ
ให้เป็นไปตามแบบ และอยู่ในงบประมาณท่ีต้ังไว้อันไหนบ้างท่ีราคาสูง และราคาต่ า 
   2) การใช้สภาพพื้นท่ี ท่ี เป็นอยู่ให้ เป็นประโยชน์  (Use of Existing Site 
Resources) อาคารสถานท่ีต่างๆ ควรวางอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะกับสภาพพื้นท่ี (Site) ไม่ควรต้ัง 
Camp - Ground ในสถานท่ีท่ีการระบายน้ าไม่ดีควรจัดให้อยู่บนดินท่ีเรียบๆ หลีกเล่ียงการขุด  
และ โยกย้ายดินมากเกินไปเพราะจะท าให้การใช้จ่ายสูง ดังนั้นจึงควรสังเกตสภาพรอบด้านว่ามีลักษณะ 
อย่างไร และควรจะวางอะไรไว้ตรงไหน ท้ังนี้ต้องคิดถึงเรื่องความสวยงาม และการใช้ประโยชน์ควบคู่
กันด้วย 
   3) จัดหาวัสดุท่ีเหมาะสมในการก่อสร้างต่างๆ (Provision of Approiate 
Structural Materials) หลังจากท่ีไก้ก าหนดต าแหน่งของสถานท่ีต่างๆ แล้วขั้นต่อไปคือเลือกวัสดุซึ่ง 
เหมาะกับการใช้แต่ละแห่ง ซึ่งควรจะเลือกโดยการคิดถึงหลักดังนี้ 
  ความอดทน   :  ทนทานต่อน้ าหนัก  
  ส่ิงท่ีปรากฏ   :  เข้ากันได้กับสภาพแวดล้อม  
  สามารถหาได้   :  หาได้ง่ายตามท้องท่ีนั้นๆ  
  เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ :  ยังคงสภาพเดิมไม่ว่าอากาศจะร้อนหนาว   
  ระบายน้ า   :  หลังจากฝนตกน้ าไหลผ่านเร็ว  
  คุณภาพดี   :  โดยเฉพาะเมื่อคนต้องสัมผัสกับส่ิงนั้นๆ 
   4) จัดหาต้นไม้ให้เหมาะสม (Provision of Appropriate Plant Materials) 
ในการออกแบบสวนต้องมีการเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ซึ่งต้นไม้อาจให้ความรู้สึก    
หยุดนิ่งหรือเคล่ือนไหวได้อาจใช้เป็นฉากกั้นลม แสงอาทิตย์วิว เสียงไม่ท าให้น้ าท่วม และท าเป็นตัว 
ก าหนดทิศทางเดินต้นไม้ก็เหมือนส่ิงอื่นๆ คือมีขนาด รูปร่าง และท าหน้าท่ีถูกก าหนดให้ด้วยดีแต่    
ต้นไม้ไม่สามารถบังคับให้หยุดนิ่งได้ ต้นไม้อาจเปล่ียนแปลงเป็นหลายๆ แบบตลอดปีนับว่าต้นไม้เป็น
ส่ิงมีชีวิตอย่างหนึ่งท่ีเราต้องปฏิบัติต่อต้นไม่ ให้ถูกต้องเหมือนปฏิบัติ ต่อตนเอง เพราะต้นไม้มี
ลักษณะเฉพาะของมันเอง และแต่ละชนิดก็ต้องการส่ิงแวดล้อมท่ีต่างกัน 



 
 

 2.2.4 การจัดและออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย (Provide for Supervision Ease) 
  2.2.4.1 ความสะดุดระหว่างอิสรภาพและการควบคุม (Balance of Use Freedom 
and Control) บางครั้งจ าเป็นต้องมีการควบคุมบางจุดท้ังท่ีเป็นการเสียเวลา และพลังงาน เช่น ให้เดิน
รอบสนามใหญ่เพื่อท่ีจะไปยังจุดหนึ่งท่ีอยู่ตรงข้าม เพราะเห็นว่าเป็นการปลอดภัยกว่า เพราะจ าเป็นใน
การควบคลุมในเรื่องความปลอดภัย 
  2.2.4.2 ทิศทางการเดิน (Circulation) ในสถานท่ีสาธารณะท่ีมีประชาชนมากการ 
เคล่ือนไหวและทางเดินเป็นส่ิงท่ีต้องค านึงถึงว่าจะท าอย่างไรท่ีจะท าให้เขาสามารถไปยังจุดมุ่งหมายท่ี
ต้องการได้ตามประสงค์โดยไม่รบกวนจากส่ิงอื่น โดยเราต้องค านึงว่าจะออกแบบอย่างไรให้ผู้ใช้ได้อย่าง
สะดวกไม่ติดขัดเพื่อเดินไปยังจุดต่างๆ ท่ีน่าสนใจ 
  2.2.4.3 ความปลอดภัย (Safety) ควรมีความปลอดภั ยในการเล่นรวม ท้ัง 
ความสัมพันธ์ระหว่างการละเล่นแต่ละอย่าง เพื่อไม่ให้ไปเกิดอันตรายกับส่วนอื่นได้ เช่น ไม่ให้ทาง 
ระบายน้ าอยู่กลางสนามฟุตบอล และให้ทุกจุดท่ีมีการเล่นต่างๆ มองเห็นว่ามีอะไรรอบๆ ด้านไม่ปล่อย
ให้เด็กปีนป่ายเกิดพลาดตกลงมา ควรมีต าแหน่งท่ีผู้ปกครองมองเห็นเด็กเล่นแต่ไม่ควรอยู่บริเวณ
เดียวกัน 
  2.2.4.4 ระดับพฤติกรรมทางสังคม    
    1) พฤติกรรมของแต่ละบุคคล เป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออก 
เมื่ออยู่ในสังคมซึ่งสามารถน าไปอ้างอิงถึงบุคคลอื่นได้ เนื่องจากเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาคล้ายกัน 
   2) พฤติกรรมระหว่างบุคคล เป็นพฤติกรรมระหว่าง 2 คนซึ่งมีผลต่อกัน  
การแสดงพฤติกรรมจะอยู่ในลักษณะของการโต้ตอบ มีการกระท าก่อนหลังหรือการไม่กระท าร่วมกันซึ่ง
ถือเป็นปฏิสัมพันธ์รวมกัน ซึ่งการกระท าเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีแสดงถึ งความพอใจ สนุกสนาน หรืออาจ
ก่อให้เกิดความทุกข์ความไม่พอใจ การปฏิสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มจะต้องผ่านตัวแทนของคนในกลุ่ม  
เช่น การเรียนวัฒนธรรม 
   3) พฤติกรรมกลุ่ม เป็นพฤติกรรมของคนท่ีอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแสดงออก 
ร่วมกัน เช่น การร่วมกลุ่มเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นความต้องการของมนุษย์ท่ัวไป 
   การเรียนรู้บทบาทของตนหรือการแสดงบทบาทของตนและการเรียนรู้  
บทบาทของผู้อื่นท าให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน และกันพฤติกรรมทางสังคมจึงเกิด 
จากการสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล กระบวนการเรียนรู้บทบาททางสังคมเป็นการอบรมทางสังคม  
ซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้จากการสังเกต การกระท าการแสดงออก 
  2.2.4.5 พฤติกรรมแรงจูงใจของมนุษย์ท่ีมีต่อกิจกรรมนันทนาการ  
   1) พฤติกรรมพื้นฐานทางสังคมเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
ในชุมชน เช่นกิจกรรมเต้นร า การออกก าลังกาย การเยี่ยมญาติ ฯลฯ  
   2) พฤติกรรมเกี่ยวข้องผูกพันเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้คนท่ีมีส่วนร่วมหรือ
สมาชิกในกลุ่ม ให้มีความผูกพัน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม 
   3) พฤติกรรมเชิงแข่งขันเป็นกิจกรรมการส่งเสริมสภาพการแข่งขันการ
ประกวด และการทดสอบความสามารถ เช่น การแข่งขันกีฬา 
   4) พฤติกรรมเส่ียงอันตราย และท้าทายความสามรถโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์
ต้องการกิจกรรมท่ีท้าทายความสามรถ เช่น การกระโดดร่ม การเล่นเครื่องร่อน 



 
 

   5) พฤติกรรมบุกเบิกค้นกาเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการบุกเบิกค้นหา เช่น  
การออกค่ายพักแรม การเดินป่าการท่องเท่ียว 
   6) พฤติกรรมทดแทน และสร้างเสริมเป็นกิจกรรมประเภท การอ่าน การพูด 
และกิจกรรมแสดงศิลปะต่างๆ  
   7) ส่ิงกระตุ้นประสาทสัมผัส เป็นกิจกรรมนันทนาการทางสังคม เป็นกิจกรรม
สร้างสรรค์ เฉลิมฉลองกิจกรรมท่ีกระตุ้นประสาทสัมผัสต่างๆ เช่นการแสดงคอนเสิร์ต 
   8) การแสดงออกทางร่างกาย เป็นกิจกรรมประเภทเกม กีฬา การเต้นร า 
กิจกรรมการเข้าจังหวะ ท่ีเป็นกิจกรรมของการแสดงออกแสดงความสามารถ 
  2.2.4.6 ขอบข่ายของนันทนาการ 
   1) บุคคลในวัยต่างๆ 
    (1) วัยเด็ก (Infancy) เด็กท่ีอยู่ในวัยนี้ จะมีอายุ 1 - 9 ปี เด็กในวัยนี้
ต้องการกิจกรรมเกี่ยวกับการเคล่ือนไหว เพื่อสร้างความพร้อมเกี่ยวกับการใช้อวัยวะส่วนต่างๆ           
ให้สามารถท างานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกิจกรรมท่ีเด็กในวัยนี้ควรได้รับเป็นกิจกรรม   
ท่ีฝึกให้อวัยวะส่วนต่างๆ ท างานประสานกัน เช่น ตา มือ แขน ขา ทา งานประสานกันโดยเริ่มให้เด็ก 
แยกแยะว่าอะไรเหมือนกัน หรือต่างกันหรือสามารถระยะได้ใกล้เคียงกับความจริงมากท่ีสุด 
    (2) วัยก่อนวัยรุ่น (Pro - Adolescence) เด็กท่ีอยู่ในวัยนี้อายุ  
ประมาณ 10 - 13 ปี ในช่วงของเด็กวัยนี้มีความต้องการทักษะของการเคล่ือนไหว และมีการพัฒนา
ทักษะให้สูงขึ้นเป็นวัยท่ีอยากรู้อยากเห็น และควรเป็นกิจกรรมท่ีท้าทายความสามารถ เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้เด็กมีความสนใจในกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้กิจกรรมท่ีจัดขึ้นต้องเป็นการเสริมสร้าง
ทัศนคติท่ีดีให้เด็กตนเด็กสามารถปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้การปลูกฝังทัศนคติท่ีดีต้องเริ่มต้ังแต่เด็กใน
วัยนี้เพื่อส่งผลต่อในวัยต่อไป 
    (3) วัยรุ่น (Adolescence) เด็กท่ีอยู่ในวัยนี้อายุประมาณ 14 - 24 ปี 
วัยนี้จัดว่าเป็นหัวเล้ียวหัวต่อ เพราะมีการคบหาสมาคมกับเพื่อนฝูงมากมายไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกัน 
หรือต่างเพศย่อมมีความต้องการเป็นตัวของตัวเอง มีความอิสระ ต้องการแสดงความคิดเห็นสมาชิก 
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการศึกษาจึงมีการชักจูงให้กระท าในส่ิงท่ีสังคมไม่ยอมรับ หากผู้ใหญ่ปล่อยให้ เป็นไป
ตามธรรมชาติจะท าให้เกิดการหลงผิด และเป็นปัญหาต่อสังคมกิจกรรมนันทนาการ ของคนในวัยนี้ควร
เน้นในด้านการใช้ก าลังกายก าลังสมอง เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมท่ีจัดนั้น ควร
มีกิจกรรมท่ีหลากหลายแตกต่างกัน โดยเน้นกิจกรรมท่ีท างานเป็นกลุ่มเพื่อ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ให้มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เคารพในกฎเกณฑ์กติกามีวินัย 
    (4) วัยผู้ใหญ่ (Adulthood) ในช่วงนี้จะมีอายุประมาณ 25 - 29 ปี     
ผู้ ท่ีอยู่ในวัยนี้จะเป็นช่วงการท างานทุกคนมีความกระตือรือร้นในการท างาน เพื่อท่ีสร้างเนื้อสร้างตัวใน
วงสังคมในวัยนี้จัดว่ามีความเครียดกับการท างานมาก ดังนั้นนันทนาการเป็นวิธีหนึ่งท่ีจะช่วย ผ่อนคลาย
ความเครียดจากการท างานและการด าเนินชีวิตกิจกรรมต่างๆ ท่ีน ามาใช้ควรเป็นกิจกรรมท่ีเน้นในเรื่อง
ของความคลายเครียด แต่ต้องมุ่งเน้นการออกก าลังกายแบบเบาเพราะคนในวัยนี้ ร่างกายมักจะมีโรคท่ี
เกิดจากความเส่ือมของร่างกายเข้าแทรก เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น 
    (5) วัยสูงอายุ (Elderly) วัยนี้จะมีอายุประมาณ 60 ปีขึ้นไป ผู้ท่ีอยู่
ในวัยนี้จัดว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการท างานมาเป็นเวลานานต้องการการพักผ่อนมากกว่าการท างาน คนวัยนี้มัก
มีปัญหาในด้านการถูกลืมจากสังคม ดังนั้นกิจกรรมของคนในวัยนี้ควรเน้นการส่งเสริมให้มีการได้พบปะ



 
 

พูดคุยกับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่น หรือเพื่อนต่างวัยซึ่งเป็นการสร้างแนวความคิดว่าตนยังมี
ประโยชน์ต่อสังคม และไม่ได้ถกทอดท้ิง และควรส่งเสริมใหม่กิจกรรมออก ก าลังกายเพื่อสุขภาพท่ี
แข็งแรงไม่ควรเป็นกิจกรรมท่ีใช้ก าลังมาก ควรเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความ เพลิดเพลินสนุกสนานในตัว
หลีกเล่ียงการบิดตัวเอี้ยวตัวหรือเน้นน้ าหนักลงท่ีเข่า หรือกระดูกสันหลังมากเกินไปนอกจากนี้อาจเป็น
กิจกรรมท่ีสามารถท าได้ด้วยตนเองโดยให้ท างานอดิเรก เช่น การประดิษฐ์ของต่างๆ 
   2) การจัดบริการทางสังคม     
    (1) สวนหย่อมเป็นการจัดสวนเล็กๆ ท้ังไม้ดอกไม้ประดับและการ
ตกแต่งด้วยหญ้าภายในบริเวณส านักงานโดยใช้พื้นท่ีไม่มาก 
    (2) สวนไม้ดอกไม้ประดับ มีลักษณะเช่นเดียวกับสวนหย่อมเป็น
พื้นท่ีท่ีนิยมปลูกต้นไม้ประเภทดอก และใบเพื่อใช้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจท้ังในบ้าน และชุมชนหรือตาม
สถานท่ีราชการต่าง ๆเพื่อให้เกิดความร่มรื่นละเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
    (3) สวนสาธารณะ เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจเพื่อบริการ 
ประชาชน นอกจากจะให้ความร่มรื่น ความสวยงามยังมีพันธุ์ไม้น้ านาชนิด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้      
คนรักธรรมชาติจะได้ช่วยกันอนุรักษ์เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป 
    (4) สนามกีฬาเป็นสถานท่ีท่ีให้คนเล่นกีฬาเพื่อใช้ออกก าลังกาย 
ปัจจุบันรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดท าสนามกีฬาเพิ่มข้ึนเพื่อ
รองรับประชาชน และส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้มีโอกาสเล่นกีฬาออกก าลังกาย 
    (5) ศูนย์เยาวชน ภายในศูนย์จะประกอบไปด้วยสนามกีฬา สระว่ายน้ า 
สวนหย่อมฯลฯ โดยจัดด าเนินงานเพื่อให้เป็นศูนย์นันทนาการส าหรับชุมชน 
    จากการศึกษาสามารถสรุปหลักการออกแบบสวนส าหรับราชการ 
โดยต้องค านึงหลักการในการออกแบบ ความหมายของการจัดสวนในพื้นท่ีราชการ หลักการในการจัด
สวนภูมิทัศน์ในสถานท่ีราชการ และความต้องการของผู้ใช้ตามลักษณะกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นภายใน
โครงการมีข้อก าหนดท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นจึงได้น าข้อมูลท่ีได้มาประกอบ เพื่อการน าไปใช้ในการ
ออกแบบดังนี้ 
   1) ควรจัดพื้นท่ีให้มีความเหมาะสมในการท ากิจกรรม 
   2) มีการจัดพื้นท่ีกิจกรรมต่างๆ ให้มีความต่ืนเต้นไม่น่าเบ่ือ 
   3) จัดสถานท่ีให้เจ้าขิงโครงการมีความพึงพอใจในพื้นท่ีกิจกรรม 
   4) มีการแบ่งพื้นท่ีในการท ากิจกรรมท่ีเหมาะสม 
 สรุปหลักการและแนวคิดในการออกแบบนันทนาการ คือ การออกแบบพื้นท่ีให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ ท่ีเข้ามาใช้สถานท่ีมากท่ีสุดรวมถึงการ ออกแบบให้
เหมาะสมกับคนในแต่ละวัยนอกจากนี้ควรค านึงถึงความเป็นส่วนตัวในการเข้ามาใช้ สถานท่ี เช่น ท่ีนั่ง
พักผ่อนท่ีต้องการความเป็นส่วนตัวว่าประเภทของกิจกรรมอื่นๆ เช่น สนาม ฟุตบอล เป็นต้น 
 2.2.4.7 การสัญจร เป็นส่วนท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการเช่ือมต่อกิจกรรม เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันในระหว่างกิจกรรม และการใช้ประโยชน์บริเวณ โดยเฉพาะในระบบการสัญจรของ  
ยานยนต์เป็นองค์ประกอบเบื้องต้นท่ีส าคัญมากเป็นอย่างหนึ่งในการก่อสร้าง ในการใช้ดินระบบดังกล่าว 
คือ การสร้างระบบช้ันการไหลหรือเปล่ียนแปลงขนาดของถนน และท่ีส าคัญมาสู่ถนนย่อยโครงการเป็น
การเช่ือมโยงของบริเวณต่างๆ ภายในพื้นท่ีโครงการ รูปลักษณ์ของการสัญจรในตัวบริเวณต้องสามารถ
แก้ปัญหาในการมองขณะมุ่งสู่ตัวอาคารหรือจุดต่างๆ เป็นเรื่องของการจอดรถรับส่งคน เรื่องท่ีจอดรถ 



 
 

และเรื่องบริการท่ีโดดเด่นเป็นแบบอย่างมีล าดับความสัมพันธ์ต่างๆ ตามพื้นท่ีโครงการ และบริเวณ
กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจควรอยู่บริเวณนั้นด้วย 
  ข้อท่ีนักออกแบบวางผังทุกคนต้องเอาใจใส่ ได้แก่ การจัดระบบการสัญจรของรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ ดังนั้น จึงสามารถแบ่งการสัญจรได้เป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ 
  2.1.9.1 ระบบตาราง คือ ระบบที่เกิดขึ้นจาการวางแนวถนนที่ก าหนดระยะหา่ง
เท่าๆ กันตั้งฉากซึ่งกันและกัน โดยทั่วไปใช้กับพื้นที่แนวราบหรือพื้นที่ที่มีความลาดสูงต่ า ซึ่งการ
น าไปใช้ต้องค านึงถึงลักษณะของพื้นที่ ตามขนาดความแตกต่างตามความจ าเป็น ตลอดจนการจัด
ขนาดการไหลของการสัญจรให้ถูกต้อง 

 

 
ภาพที่ 2.1 การวางผังแนวถนนระบบตาราง 
 
  2.1.9.2 ระบบรัศมี คือ การน าการไหลของการจราจรไปสู่จุดศูนย์กลาง ซึ่งเป็น
บริเวณท่ีมีกิจกรรมประเภทต่างๆ รวมกันอยู่หนาแน่นแต่มักจะเกิดปัญหาท่ียุงยากในการจัดการ
บริเวณจุดกลางให้เป็นระเบียบได้ยาก นอกจากเน้นจุดกลางอย่างตายตัว ซึ่งยากต่อการปรับปรุง
เปล่ียนแปลง 
 

 
ภาพที่ 2.2 การวางแนวถนนระบบรัศมี 
 
  2.1.9.3 ระบบทางยาว คือ ระบบท่ีตรงไปตรงมาการสัญจรแบบทางยาวสามรถเห็น
ได้อย่างชัดเจน โดยมี อาจจะเกิดความขัดข้องภายในมีการจราจรมากจนเกินไป มีวิธีแก้โดยใช้วงรอบ
ข้างด้านใดข้างหนึ่งของเส้นทาง จะช่วยในการไหลในการสัญจรได้เป็นอย่างดี 
  

 
ภาพที่ 2.3 การวางแนวถนนระบบทางยาว 
 



 
 

  2.1.9.4 ระบบโค้ง คือ สามารถท่ีจะวางให้เข้ากับลักษณะความสูงต่ าของภูมิประเทศ 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการจราจรในระดับท้องถิ่นมากกว่าระบบอื่นๆ มีการตัดถนนผ่านน้อยเมื่อเทียบกับ
ระบบตาราง ส่วนมากจะใช้เป็นถนนปลายต้นแบบก้นถุง ซึ่งมีความยาวไม่เกิน 150 เมตร วิธีนี้จะช่วยหรือ
มีแนวโน้มท่ีจะท าให้การสัญจรแล่นช้าลง ท าให้ถนนมีความน่าสนใจมากกว่า โดยท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง
ของทิวทัศน์ และการเปล่ียนแปลงความยาวของถนน (การสัญจร สมาคมสถานปนิกสยามในพระ
ราชูปถัมภ์ สืบค้นจาก https://asa.or.th/homepage-th, 2559)  
 

 
ภาพที่ 2.4 การวางแนวถนนระบบโค้ง 
 
2.3  แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมต่อผู้เข้ามาใช้พ้ืนท่ีโครงการ 
 นิลุบล คล่องเวสสะ (2544) กล่าวว่า การศึกษาทฤษฎีและหลักการต่างๆ เหล่านี้เป็นท้ังนัก
พฤติกรรมศาสตร์นักจิตวิทยา  และนักออกแบบสภาพแวดล้อมท่ีมีความน่าสนใจ ในด้านพฤติกรรม
มนุษย์แต่ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล หลายแห่งก็ยังให้ความสนใจกับเรื่องนี้
น้อยมากเมื่อเทียบกับการใส่ใจในเรื่องของความสวยงาม และการรับรู้ในด้านศิลปะ 
 2.3.1 พฤติกรรมมนุษย์กับการออกแบบจะใช้ในการออกแบบใน 2 ด้าน คือ 
  พฤติกรรมเชิงการใช้สอย คือพฤติกรรมเชิงร่ างกายในการท ากิจกรรมต่างๆ  
และพฤติกรรมเชิงจิตวิทยา คือ การตอบสนองของมนุษย์ต่อส่ิงเร้าท่ีเกิดขึ้นขณะนั้น ซึ่งอาจเป็นบรรยากาศ
ปรับตัว สถานการณ์โดยรอบจ าแนกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การรับรู้และการแสดงออก ดังนั้น หลักการอันแรก
ท่ีเห็นจากเรื่องท่ีกล่าวมา คือพื้นท่ีส่วนต่างๆ ควรได้รับการออกแบบให้บุคคลต่างๆ ร่วมกันใช้สถานท่ีได้อยู่
อย่างสบายใจไม่รู้สึกแออัดไม่รู้สึกขัดแย้งไม่รู้สึกขัดใจท่ีจะใช้สถานท่ีนั้นๆ ร่วมกับผู้ใช้อื่นๆ 
  2.3.1.1 พฤติกรรมการใช้สอย ได้แก่พฤติกรรมเชิงร่างกายในการท ากิจกรรมต่างๆ 
เช่นการเดิน การนั่ง การเล่นกีฬา หรือด้านขนาดของพื้นท่ีท่ีต้องใช้ด้านวัสดุท่ีเหมาะสมท่ีจะรองรับ
กิจกรรมนั้นๆ ด้านอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและต าแหน่งการวางอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม และด้าน
ความสัมพันธ์กับกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น โดยรวมก็คือเป็นการจัดพื้นท่ีเพื่อสนับสนุนให้เกิดความสะดวก
ในการใช้สอยให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
  2.3.1.2 ในการท างานด้านนี้ผู้ออกแบบมักจะมีเครื่องมือช่วยเช่นคู่มือ และมาตรฐาน
ต่างๆ ซึ่งเป็นงานค้นคว้าเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ และการเคล่ือนไหวคู่มือในด้านกฎเกณฑ์กติกาและแนว
ปฏิบัติต่างๆ การศึกษาและสังเกตเพื่อท าแผนภูมิความสัมพันธ์กิจกรรม เป็นต้น 
  2.3.1.3 พฤติกรรมเชิงจิตวิทยาได้แก่ การตอบสนองของมนุษย์ต่อส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึน 
ขณะนั้น อาจเป็นบรรยากาศรอบตัวผู้คนรอบตัวเหตุการณ์รอบตัวสถานการณ์โดยรอบฯลฯ ซึ่งอาจ   
จ าแนกเป็น 2 ขั้นตอนคือ 
   1) การรับรู้ ได้แก่ การรับรู้ผ่านประสารสัมผัสของร่างกายแล้วผ่านการรับรู้ 
นั้นไปยังสมองเพื่อการตีความ และประเมินค่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้น โดยอัตโนมัติ 



 
 

เรียกว่า สัญชาตญาณ (Perception)  ได้แก่ การรับรู้ความรู้สึก เช่น ความรู้สึกปลอดภัย รู้สึกมั่นใจรู้สึก
ส ารวม รู้สึกยิ่งใหญ่ รู้สึกสนุกสนาน เป็นต้น การประเมินค่า เช่น ความช่ืนชม ความชอบ ความเกลียด 
ความสวย ความน่าเกลียด เป็นต้น เป็นสัญชาติญาณของมนุษย์ท่ีจะมีความรู้สึกและมีความคิดต่อส่ิงท่ี
เขาเห็น และรับรู้เสมอไม่ว่าจะแสดงออกให้เห็นหรือไม่ก็ตาม    
   2) การแสดงออก ได้แก่ การแสดงออกเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีอยู่รอบข้าง 
ในขณะนั้น เช่น การเลือกท ากิจกรรมต่างๆ การลุกหนี การพูดคุย การหัวเราะ การระวังตัวเมื่อมนุษย์
รับรู้ และมีสัญชาติญาณต่อส่ิงท่ีเขาได้เห็น และสัมผัสแล้วมักจะมีการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อส่ิง
นั้นๆ ซึ่งบุคคลอื่นอาจสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนหรืออาจสังเกตไม่ชัดเจน การแสดงออกนี้อาจเป็นได้
ต้ังแต่กิริยาเล็กๆ น้อยๆ เช่น ท่าทางในการนั่ง การยืน ต าแหน่งของการวางสายตา การเม้มริมฝีปาก 
การกอดอก ไปจนกระท่ังถึงกิริยาท่ีแสดงออกในทางการส่ือสารโดยตรง เช่น การพูด การผลัก การ     
จับมือ รวมไปถึงกิริยาท่ีตอบสนองท่ีเป็นผลจากอื่นๆ เช่น การตัดสินใจเลือก การท าลายการช่วยเหลือ  
การร่วมมือการแยกตัวซึ่งการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะเรามักจะมุ่ง สนใจพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาในส่วน
การตอบสนองในด้านการตัดสินใจท ากิจกรรมในท่ีนั้น การตัดสินใจเพื่อเลือกสถานท่ีกิจกรรมนั้น  
และการสร้างความร่วมมือในชุมชน เพื่อลดการท าลายอุปกรณ์บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
 2.3.2 การประยุกต์ความรู้ด้านพฤติกรรมมนุษย์ มาใช้เพื่อการออกแบบแผนการใช้พื้นท่ี       
ส าหรับพื้นท่ีนันทนาการสาธารณะมิใช่ว่าจะก าหนดเป็นแผนการใช้ท่ีตายตัวลงไปได้ เพราะการใช้พื้นท่ี
จริงจะเป็นการใช้พื้นท่ีโดยอิสระของผู้ใช้การวางแผน และออกแบบจึงต้องมีความยืดหยุ่นใน แผนงาน
ใช้อยู่เสมอมักจะเป็นการวางแผนอย่างแน่นอน ในบางจุดและเห็นพื้นท่ีอเนกประสงค์ในบางจุดหลักการ
ทางพฤติกรรมท่ีถูกน ามาใช้ในขั้นตอนนี้ ได้แก่ 
  2.3.2.1 อาณาเขตครอบครอง เกิดได้ท้ังการท่ีครอบครองท้ิงร่องรอยแสดงความ  
เป็นเจ้าของไว้ หรือเกิดจากการท่ีผู้ครอบครองใช้พื้นท่ีนั้นเป็นประจ าจนเป็นท่ีรู้กัน เมื่อบุคคลใดรู้สึกว่า
อยู่ในพื้นท่ีครอบครองของผู้อื่นก็ย่อมจะรู้สึกไม่สบายใจท่ีจะใช้พื้นท่ีส่วนนั้นๆ และหากผู้ปกครองนั้น
เป็นกลุ่มบุคคลท่ีไม่พึงประสงค์ ก็จะมีผลให้คนกลุ่มอื่นๆ หลีกเล่ียงเป็นอย่างยิ่งท่ีจะใช้สถานท่ีนั้นๆ        
กรณีดังกล่าวมานี้ เรียกว่าเกิดการขัดแย้งของอาณาเขตครอบครอง ในการใช้สถานท่ีนั้นๆ การแสดง
ขอบเขตนับเป็นเทคนิคหลักของการออกแบบพื้นท่ี เพื่อหลีกเล่ียงข้อขัดแย้ง 
  2.3.2.2 บรรยากาศกิจกรรม เป็นลักษณะบรรยากาศแวดล้อมท่ีตรงนั้นเหมาะสมกับ
กิจกรรมนั้นๆ โดยคนกลุ่มนั้นๆ กิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะมีความต้องการ ด้านสถานท่ีแตกต่างกัน  
ความต้องการด้านสภาพแวดล้อมของสถานท่ีท ากิจกรรมนี้รวมความต้องการ 3 อย่าง คือ ความต้องการ
ด้านพื้นท่ีใช้สอยความต้องการด้านอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม และความต้องการด้านจิตวิทยา 
  2.3.2.3 ระยะการเดิน การจัดวางกิจกรรมในพื้นท่ีต้องค านึงถงึการเข้าถึงกิจกรรมนั้นๆ 
ด้วยว่าผู้ใช้กลุ่มท่ีเราคาดว่าจะมาท ากิจกรรมนั้นๆ จะมีความสามารถและมีความสมัครใจท่ีจะเดินมาใช้ใน
ระยะทาง และกิจกรรมท่ีดึงดูดกิจกรรมเป็นท่ีสนใจจะเป็นบริเวณดึงดูดคนเข้าไปสู่บริเวณนั้นๆ 
  2.3.2.4 ระยะสังคม (Social  Distance)  ระยะท่ีเป็นระยะสังคมนี้ต่างจากระยะส่วน
บุคคลตรงท่ีว่าเป็นระยะท่ีไม่มีการสัมผัสร่างกายใช้ระดับเสียงปกติ และมีการปรับในระดับเสียง 
เล็กน้อยระหว่างระยะใกล้กับระยะไกลในระยะใกล้ (ระยะ 4 - 7 ฟุต) เป็นระยะท่ีมีการจ้องในส่วนต่างๆ 
ไปเรื่อยๆ เพราะยังเห็นได้ชัดเจนเพียงบางส่วนสามารถเห็นรายละเอียดของผิว และผมได้อย่างชัดเจน  
การติดต่อทางธุรกิจไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมักเกิดขึ้นระหว่างบุคคลท่ีอยู่ห่างในระยะนี้ ซึ่งยังเป็นระยะห่างท่ี
บุคคลมีโอกาสเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมากกว่าระยะไกล จึงเป็นระยะห่างท่ีปรากฏอยู่ท่ัวไประหว่างผู้ท่ี



 
 

ท างานอยู่ในส านักงานเดียวกัน หรือระหว่างบุคคลในการพบปะสังสรรค์ท่ีไม่มีกิจจะลักษณะส่วนใน
ระยะไกล (ระยะ 7 - 12 ฟุต) บุคคลสามารถเห็นใบหน้าได้ชัดเจนท้ังใบหน้า จึงไม่ต้องเปล่ียนต าแหน่งท่ี
จ้องมองแม้ว่าจะไม่เห็นรายละเอียดบนใบหน้าแต่ก็ยังเห็นสภาพของผิว ผม หรือเส้ือผ้า ในการสนทนา
เป็นระยะยาวนานจ าเป็นต้องมีการมองเห็นกัน และการมองเห็นกันในระยะห่างนี้ได้ใช้ประโยชน์กว่า
ระยะใกล้กว่า เพราะเห็นได้ชัดเจนท้ังหมดการใช้เสียงในระยะไกลมกัดงักว่าในระยะใกล้ เป็นส่ิงท่ีสังเกต
ได้ว่าการติดต่อหรือการประชุมทางธุรกิจมักเกิดขึ้น ในสังคมระยะไกลนี้ระยะสังคมระยะไกลนี้เป็นระยะ
ท่ีบุคคลเริ่มเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นน้อยลง และเริ่มรู้สึกมีอิสระในการท่ีจะสัมพันธ์พูดจาด้วยหรือไม่ก็ได้ 
  2.3.2.5 ระยะสาธารณะ (Public  Distance)  เป็นระยะที่บุคคลที่ไม่อาจยุ่งเกีย่ว
กัน โดยตรงระหว่างบุคคลกับบุคคล จึงมีการเปล่ียนแปลงในการรับรู้การสัมผัสจากการรับรู้ท่ีเกิดขึ้น
ใน ระยะส่วนบุคคล และระยะสังคมเมื่อมีระยะห่างกันมากระยะใกล้ (ระยะ 12 - 25 ฟุต) เริ่มมีการ
ใช้เสียงดังแม้จะยังไม่สามารถเห็นชัดทั้งใบหน้า และไม่อาจเห็นรายละเอียดของผิวหนัง และตาเห็น
แต่ส่วนสีขาวของตาความสามารถในการมองเห็นความลึกมีน้อยลงส่วนต่างๆ เริ่มปรากฏให้เห็นขึ้นท่ี
ระยะ 12 ฟุต บุคคลที่คล่องแคล่วสามารถหลบหลีกหรือท าการป้องกันตัวเองได้ทันหากได้รับการ
คุกคาม  ระยะนี้จึงเปรียบได้กับระยะหนีในสัตว์ และระยะไกล (ระยะ 25 ฟุต ขึ้นไป) ระยะนี้มกีาร
เปล่ียนแปลงมากในการรับรู้ และการส่งข่าวสารไม่อาจเห็นรายละเอียดของการแสดงออก และการ
เคลื่อนไหวของใบหน้าหากพูดด้วยเสียงระดับปกติจะไม่สามารถสื่อความหมายที่ละเอียดออ่นได้ 
ต ้องเพิ ่มระดับเสียงจากปกติรวมทั ้งการแสดงออกอย่างอื ่นด้วยในระดับมากกว่าปกติการ
ติดต่อสื่อสารที่ไม่ใช้ถ้อยค าได้เปลี่ยนมาเป็นการใช้กับกิริยา และท่าทางของร่างกายแทนการ
แสดงออกบนใบหน้า 
 สรุป ในการออกแบบพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล ระยะห่างเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องจะเป็น
การสร้างความเป็นส่วนตัวของมนุษย์ในท่ีสาธารณะเกิดจากการท่ีอาณาเขตส่วนตัว และของกลุ่มของ
เขาไม่ลุกล้ าจากบุคคลอื่นท่ีไม่พึงประสงค์ และอยู่ในสถานการณ์ท่ีจะหลีกเล่ียงการติดต่อส่ือสารกับบุคล
อื่นๆ ท่ีไม่พึงประสงค์ได้ และนอกเหนือจากความต้องการสังคมความต้องการ อาจมีผู้ใช้พื้นท่ี
นันทนาการสาธารณะบางกลุ่มการจัดสภาพแวดล้อม และระยะห่างท่ีเอื้อต่อการสังสรรค์จึงเป็นส่ิงท่ี
ควรจัดให้มีด้วยนอกเหนือจากการจัดให้มีพื้นท่ีพักผ่อนส่วนตัว และสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อบุคคล 
ควรค านึงถึงระยะห่างท่ีเว้นระหว่างบุคคลซึ่งควรส่งเสริมให้บุคคลมีการกระท าต่อกัน และไม่ส่งเสริมให้
มีการกระท าต่อกัน  เช่น การจัดท่ีนั่งบริเวณรอบๆ สนามเพื่อส่งเสริมให้เกิดการนั่งพักผ่อน และพูดคุย
กันของบุคคลในพื้นท่ีแต่ไม่ควรส่งเสริมให้บุคคลท่ีอยู่บริเวณรอบๆ รู้ สึกว่าถูกรุกล้ าพื้นท่ีส่วนตัวซึ่งใน
ระยะการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังมนุษย์สภาพลักษณะของ
กิจกรรม และการกระท าท่ีเกิดขึ้นต่อบุคคลกับบุคคล 
 2.3.3 ภาวะเป็นส่วนตัว (Privacy) มนุษย์ต้องการความเป็นส่วนตัวเสมอบุคคลโดยท่ัวไปอาจ
ต้องการความสงบสมาธิ และรอดพ้นจากสายตาผู้คนระดับในการต้องการความเป็นส่วนตัวมีระดับท่ี
มากน้อยแตกต่างกัน ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับความสนิทสนม และกิจกรรมท่ีกระท าอยู่ระดับในความต้องการ
ความเป็นส่วนตัวอาจแบ่งได้ 4 ระดับคือ 
  2.3.3.1 ภาวะนรินาม (Anonymity) ความรู้สึกเป็นส่วนตัวในกลุ่มคนหมู่มาก โดยรู้สึก
ว่าไม่มีใครสังเกตจึงท าให้เกิดความเป็นส่วนตัวเต็มท่ี       
  2.3.3.2 ภาวะส ารวม (Reserve) ความรู้สึกส่วนตัวในคนหมู่มากโดยการกระท า 
กิจกรรมท่ีไม่ใส่ใจผู้อื่น เช่น อ่านหนังสือนั่งหลับตาฯลฯ     



 
 

  2.3.3.3 ภาวะอยู่ในกลุ่ม (Intimacy) ความรู้สึกเป็นส่วนตัวในกลุ่มคนใกล้ชัด โดยรู้สึก
ว่าผู้อื่นไม่ได้ใส่ใจ  
  2.3.3.4 ภาวะสันโดษ (Solitude) การอยู่ตามล าพังในพื้นท่ีบุคคลอื่นไม่อาจพบเห็นได้ 
และอาจไม่ได้ยืนเสียงอื่นๆ 
  จากการศึกษาแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมต่อผู้เข้ามาใช้พื้นท่ีโครงการ ซึ่งศึกษา
ทฤษฎีการต่างๆ ตามลักษณะทางด้านพฤติกรรมของมนุษย์กับการออกแบบภูมิทัศน์ ดังนั้นจึงได้น า
ข้อมูลท่ีได้มาประกอบได้มีความสนใจกับเรื่องนี้น้อยมาก เมื่อเทียบกับการความเหมาะสมระหว่างพื้นท่ี
กับผู้ท่ีเข้ามาใช้โครงการ และก าหนดการวางผังในการออกแบบให้ตรงตามความต้องการต่อผู้ท่ีเข้ามาใช้
พื้นท่ีโครงการ 
 
2.4 หลักการในการออกแบบสวนส าหรับการดูแลรักษา 
 การจัดสวนเป็นการผสมผสานองค์ประกอบส่ิงมีชีวิตหรือภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) และ
ไม่มีชีวิตหรือภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) และท้ังสองส่วนมีโอกาสเส่ือมสภาพถ้าหากการดูแลเอา
ใจใส่ไม่เพียงพอ และต่อความต้องการในส่ิงท่ีจะบ ารุงรักษาให้มีอายุการใช้งานยาวนาน การจัดสวนทุก
องค์ประกอบนั้นต้องการจัดการดูแลรักษาเมื่อทุกส่ิงต้องการบ ารุงรักษานั้นหมายถึงต้องใช้ แรงงาน
งบประมาณ และเวลา  
 การจัดสวนปัจจุบันเนื่องจากเข้าของโครงการ ผู้ใช้บริการมีภารกิจมากขึ้นในการแสวงหา 
ปัจจัยในการด ารงชีวิต ภาระดังกล่าวมีผลกระทบต่อสวนโดยตรง เพราะสวนสวยงามได้นั้นจะต้องมีการ
จัดการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ ท้ิงช่วงตอน ปัจจุบันมีแนวคิดในการจัดการท่ีมีการจัดการ  
และบ ารุงรักษาท่ีต่ า (Low Maintenance) การบ ารุงรักษาง่าย (Easy Maintenance) การบ ารุงรักษา
ต่ า หรือการบ ารุงรักษาง่ายก็อยู่ท่ีการวางแผนพื้นฐาน เริ่มต้ังแต่การออกแบบโดยมีแนวความคิดในการ 
ออกแบบสวนให้มีการจัดการ และบ ารุงรักษาต่ าพอสังเขป ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 2.5 ความลาดเอียง 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 
 
 2.4.1 พื้นท่ีท่ีมีความลาดเอียงมากกว่า 26 เปอร์เซ็นต์ ถ้ามีการปลูกหญ้าอาจท าให้การตัด 
หญ้าท าด้วยความยากล าบาก ควรปลูกพืชคลุมดินท่ีมีความทนทาน ยึดติดดินได้ดีในพื้นท่ีลาดเอียง 
 



 
 

 
ภาพที่ 2.6 การออกแบบพืชพรรณในแต่ละฤดู 
ที่มา : https://www.kasetporpeangclub.com 
 
 2.4.2 การออกแบบพืชพรรณ การใช้ต้นไม้หลายฤดู (Perennials) ย่อมมีการจัดการน้อยกว่า
การใช้ในจัดการย่อมน้อยกว่าการปลูกต้นเดียวโดด การท่ีต้นไม้โตช้าย่อมมีการจัดการง่ายกว่าต้นไมโ้ตเร็ว 

 
ภาพที่ 2.7 การสร้างมุมในสวน 
ที่มา : https://www.homedeedee.com/th/article/9062 
 
 2.4.3 หลีกเล่ียงการสร้างมุมแหลม หรือพื้นท่ีมุมฉากในสวน การใช้เส้นควรเป็นเส้นโค้งเส้นไม่
เป็นระเบียบ (Informal line) พื้นท่ีมุมแหลมยุ่งยากต่อการตัดหญ้า และการสัญจรไปมา 
 

 
ภาพที่ 2.8 ขอบเขตของแนวทางเดิน 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 
 
 2.4.4 ใช้แผ่นอิฐวางขั้นขอบเขตของแนวทางเดินพื้นท่ีติดอาคาร ท่ีเป็นแนวกั้นแผ่นอิฐจะไม่
ท าให้หญ้าล้ าเข้าไปในแปลงเป็นเขตสกัดกั้น 
  

 
 

ภาพที่ 2.9 การออกแบบรอบโคนต้นไม้ 
ที่มา : https://www.teedin108.com 



 
 

 2.4.5 รอบโคนต้นไม้ ควรออกแบบให้มีกรอบนอก ท้ังนี้เพื่อหลีกเล่ียงการตัดหญ้าชิดโคลน ซึ่ง
อาจเป็นอันตรายต่อโคลนไม้ไม่ได้ภายในกรอบโรยกรวด หรือหินกลม 
 

 
ภาพที่ 2.10 แบบม้านั่งในสวน 
ที่มา : https://www.g04.s.allicin.com  
 
 2.4.6 ม้านั่งในสวนควรเป็นม้านั่งถาวรท่ีเป็นเหล็ก หรือคอนกรีตเพื่อหลีกเล่ียงการซึมของน้ า 
ถ้าซึมน้ าได้จะท าให้เกิดความช้ืน การนั่งล าบากการใช้ม้านั่งสวยงามแต่ดูดซับความช้ืน การป้องกันการ
ดูดซับความช้ืนคือให้ทาสีช่วย แต่เป็นสีท่ีมองดูเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด 
 

 
ภาพที่ 2.11 แบบการปลูกพรรณไม้  
ที่มา : https://www.novabizz.com 
 
 2.4.7 การปลูกไม้พุ่มต้องปลูกเป็นกลุ่มแน่นสะดวกประหยัดการให้ปุ๋ยการจัดการ และให้
ความสวยงามกว่าการปลูกต้นเดียวโดด และควรเลือกพืชปลูกพืชท่ีใช้ปลูกในสวนท่ีดีคือพืชท้องถิ่น 
เพราะจะมีความทนทานและทนต่อการท าลายของโรค และแมลงพืชท่ีปลูกไม่ควรโตเกินไปย าก      
ล าบากต่อการควบคุมรูปทรง (สมจิต โยธะคง, 2539) 
 จากการศึกษาหลักการในการออกแบบสวนส าหรับการดูแลรักษา หลักการจัดสวนภูมิทัศน์
ดาดอ่อน และภูมิทัศน์ดาดแข็ง ทุกองค์ประกอบนั้นต้องการจัดการดูแลรักษาเมื่อทุกส่ิงต้องการ
บ ารุงรักษา ดังนั้น จึงได้น าข้อมูลท่ีได้มาประกอบ โดยมีแนวความคิดในการออกแบบสวนให้มีการ
จัดการ และบ ารุงรักษาเพื่อการน าไปใช้ให้เหมาะสมในการออกแบบ 
 
2.5  แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมนันทนาการเครื่องออกก าลังกาย 
 กิจกรรมนันทนาการด้านการออกก าลังกาย การออกก าลังกายเป็นการลดความตึงเครียดต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวันเป็นความต้องการในการดูแลรักษาร่างกายด้วยตัวเอง กิจกรรมประเภทนี้มีหลาย
รูปแบบท้ังท่ีเป็น การออกก าลังกายแบบเบา เช่น การท ากายบริหาร และการออกก าลังกายแบบหนัก 
เช่น กิจกรรมการเล่นท่ีผาดโผนท้าทาย เป็นต้น (นพรักษ์ แกสมาน, 2547) 



 
 

 ปัจจุบันมีเครื่องออกก าลังกายผลิตออกมาจ าหน่ายมากมาย โดยเฉพาะเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้งเนื่องจากภาครัฐได้ให้ความส าคัญกับปัญหาสุขภาพของประชาชน ท าให้เราพบเห็นเครื่องออก
ก าลังกายติดต้ังไว้ตามสถานท่ีต่างๆ มากมายท้ังในสวนสาธารณะสถานศึกษา หรือสนามกีฬาของ
หน่วยงานต่างๆ การดูแลสุขภาพด้วยเครื่องออกก าลัง จึงควรศึกษาถึงความส าคัญรวมถึงการเลือกใช้
อุปกรณ์แต่ละชนิดอย่างถูกต้อง 
 

 
ภาพที่ 2.12 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 
ที่มา : https://www.bloggang.com 
 
 2.5.1 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง (Outdoor Exercise Equipment) 
  เครื่องออก าลังกายเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยเสริมการออกก าลังกายให้สนุกสนาน
เพลิดเพลิน และไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการออกก าลังกาย อุปกรณ์การออกก าลังกายบางชนิดยังเห็น
ผลได้อย่างรวดเร็ว จากการเล่นอย่างสม่ าเสมอ การเลือกใช้เครื่องออกก าลังกายท้ังแบบการออกก าลัง
กายในร่มและเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง หากต้องการเลือกซื้อควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 
  2.5.1.1 เป็นเครื่องออกก าลังกายท่ีออกแบบมา ส าหรับใช้งานกลางแจ้ง โดยเฉพาะ 
ด้วยการออกแบบ 
   1) ใช้โครงสร้างเหล็กท่ีหนา 
   2) ใช้ระบบบูทลูกปืนทุกจุดเพื่อลดแรงเสียดทานในขณะใช้งาน 
   3) ระบบสี Powder Coating พิเศษส าหรับงานสีเหล็กท่ีจัดวางกลางแจ้ง
โดยเฉพาะ สีสรรท่ีสดใส และฉูดฉาดท่ีเพิ่มมูลค่าและสามารถมองเห็นได้ง่ายในยามเช้ามืดหรือช่วงพลบค่ า 
  2.5.1.2 เป็นอุปกรณ์ออกก าลังกายท่ีไม่ต้องส้ินเปลืองค่าดูแลบ ารุงรักษา สามารถ
ติดต้ังได้ใน สนามเด็กเล่นหรือสวนสาธารณะในท่ีต่างๆ 
   1) รองรับผู้ท่ีต้องการออกก าลังกายได้ทุกเพศ ทุกวัย ท้ังวัย เด็ก วัยรุ่น และ
ผู้สูงอายุก็ยังสามารถใช้อุปกรณ์ออกกายกลางแจ้งนี้ เพื่อบริหารร่างกายได้ โดยไม่เกิดปัญหาต่อสุขภาพ 
หรือยุ่งยากในการใช้งาน 
   2) ด้วยหลักการออกแบบท่ีเน้นให้อุปกรณ์แต่ละตัว เป็นอุปกรณ์ท่ีอ านวย
ความสะดวกต่อการบริหารร่างกาย และสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินในขณะออกก าลังกายได้เป็น
อย่างดี 
 2.5.2 ประเภทของเครื่องออกก าลังกาย 
  เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งท่ีเราพบเห็นท่ัวไปมีหลายรูปแบบท้ังเครื่องออกก าลังกายท่ี
เหมาะส าหรับเด็กๆ ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ใหญ่ๆ ดังนี้ 



 
 

  2.5.2.1 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งแบบมีแรงต้าน เป็นเครื่องออกก าลังกายท่ี
เหมาะส าหรับสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและกระดูก ช่วยให้ร่างกายมีระบบเผาผลาญท่ีดี
เหมาะส าหรับคนท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก สร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูก 
  2.5.2.2 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งแบบแอโรบิก  เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง
รูปแบบนี้เหมาะกับคนท่ีเริ่มออกก าลังกายใหม่ๆ เพราะท าให้เหนื่อยง่ายและสามารถออกก าลังกายได้
เป็นเวลานาน ซึ่งการออกก าลังกายแบบแอโรบิก คือการเคล่ือนไหวร่างกายเป็นเวลานาน เพื่อให้
ร่างกายน าออกซิเจนไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.5.2.3 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งแบบยืดเหยียด เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง
รูปแบบนี้เหมาะส าหรับผู้ท่ีมีปัญหาเรื่องข้อต่อ เพราะขณะเล่นจะท าให้รู้สึกตึงกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น 
ช่วยลดปัญหาในส่วนคอ บ่า ไหล่ และบริเวณส่วนหลัง ข้อควรระวังในการเล่นเครื่องออกก าลังกาย
รูปแบบนี้คือไม่ควรฝืนเล่นนานเกินไป เพราะอาจเกิดการบาดเจ็บหรืออักเสบได้ 
   ดังนั้นเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งมีท้ังหมด 3 ประเภท มีข้อดีข้อด้อย
และประโยชน์ท่ีแตกต่างกัน การทราบข้อมูลและวิธีการเล่นท่ีถูกต้อง ช่วยให้คนท่ีรักสุขภาพ และ
ต้องการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกก าลังกาย โดยเฉพาะคนในวัยท างานได้เลือกเล่นเครื่อง
ออกก าลังกายแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพตามท่ีต้องการ 
 

 
ภาพที่ 2.13 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 
ที่มา : https://www.4.bp.blogpost.com 
 
 2.5.3 การออกก าลังกายตามวัยแต่ละช่างวัย 
  การออกก าลังกายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีความฟิต
พร้อม ซึ่งสุขภาพท่ีแข็งแรง หมายถึง มีก าลังกล้ามเนื้อท่ีดีแข็งแรง มีประสิทธิภาพในการหยิบจับ ยกส่ิง
ต่างๆ ได้ตามสภาพร่างกายมีสมรรถภาพการท างานของระบบหัวใจหลอดเลือด และปอดดีมีความ
ยืดหยุ่นดีท าให้ระบบข้อต่างๆ รวมท้ังกระดูกสันหลังเคล่ือนไหวได้ดีมีความคงทน สามารถท ากิจกรรมท่ี
ต้องใช้ก าลังได้อย่างต่อเนื่องมีความความคล่องแคล่ว สามารถเคล่ือนไหวร่างกายได้อย่างรวดเร็วใน
ทิศทางต่างๆ มีก าลังการใช้พลังงานได้มากเป็นพิเศษ สามารถใช้ก าลังกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี ดังนั้น 
จึงได้อธิบายลักษณะการการออกก าลังกายตามวัยแต่ละช่างวัยดังต่อไปนี้ 
  2.5.3.1 วัยเด็กถึงวัยรุ่น เป็นวัยท่ีก าลังเจริญเติบโต การออกก าลังกายเป็นการกระตุ้น
ให้มีการหล่ังฮอร์โมนต่างๆ ออกมาโดยเฉพาะ Growth Hormone ท าให้ร่างกายเจริญเติบโตมีสัดส่วน
ท่ีสูง และมีการพัฒนาการสร้างกล้ามเนื้อการออกก าลังกายในวัยนี้ ควรฝึกทักษะในการเล่นกีฬาหลายๆ 
ชนิดไปพร้อมกันด้วย อย่างไรก็ตามในวัยเด็กถึงวัยรุ่นต้องการการพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกาย



 
 

เสริมสร้างกล้ามเนื้อและเจริญเติบโตซึ่งเกิดขึ้นในขณะนอนหลับ แต่ไม่ควรออกก าลังกายด้วยการยก
น้ าหนักมากๆ เพราะอาจส่งผลร้ายต่อเยื่อเจริญของกระดูก 
         2.5.3.2 วัยผู้ใหญ่ สามารถออกก าลังกายได้เต็มรูปแบบ ควรมีการออกก าลังกายให้
ร่างกายฟิตพร้อมหรืออาจมีการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดความสนุกสนานร่วมด้วย บางท่านเป็นนักกีฬาท่ีมี
ความมุ่งหวังจะท าลายสถิติต่างๆ เช่น วิ่งมาราธอน ไต่เขา เล่นฟุตบอล เล่นเทนนิส การเล่นกีฬาต่างๆ 
นักกีฬาต้องมีร่างกายท่ีพร้อมและฝึกเทคนิคท่ีไม่ท าให้บาดเจ็บ นักกีฬาท่ีเล่นกีฬามากๆอาจมีภาวะข้อ
เส่ือมเมื่อถึงวัยกลางคน ดังนั้น จึงควรออกก าลังกายและเล่นกีฬาให้มีการผสมผสานกันอย่างเหมาะสม
และหลากหลาย 
         2.5.3.3 วัยสูงอายุ การออกก าลังกายจ าเป็นส าหรับการมีสุขภาพดี การมีสมรรถภาพ
ทางกายท่ีดีและความสามารถในการทรงตัวท่ีดีไม่ล้มง่าย ผู้สูงอายุควรเลือกการออกก าลังกายง่ายๆ เช่น 
การเดิน การร าไท้เก๊ก การเต้นร า การเดินในน้ า หรือการว่ายน้ า นอกจากนี้ควรเลือกสถานท่ีออกก าลัง
กายท่ีเหมาะสมไม่เส่ียงต่อการล้ม (พงศ์ศักด์ิ ยุกตะนันทน์, 2551) 
 
2.6  กรณีศึกษา 
 2.6.1 เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 
  การศึกษาพื้นท่ีเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง การเลือกตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อการ
น าไปใช้ออกแบบโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี       
การเลือกศึกษาพื้นท่ีเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง เนื่องจากภายในสวนมีการจัดวางองค์ประกอบ 
ทางด้านการพักผ่อน และการบริการท่ีลงตัวมีการใช้พื้นท่ีสัมพันธ์ต่อกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นทุกคนท่ีเข้ามาใช้
ในพื้นท่ีโครงการ 
  2.6.1.1 แผนท่ีการเข้าถึงพื้นท่ีโครงการ 

 

 
ภาพที่ 2.14 แผนท่ีการเข้าถึงเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 
ที่มา : https://www.trangcity.go.th/contactus 
 
 



 
 

  2.6.1.2 ประวัติความเป็นมา เดิมท่ีเทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในรูปแบบสุขาภิบาลซึ่งสุขาภิบาลจังหวัดตรัง ได้ถูกจัดต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2474 สมัยรัชกาลท่ี 7 ต่อมาเมื่อ
มีพระราชบัญญัติระเบียบ เทศบาล พ.ศ.2476 สุขาภิบาลจังหวัดตรัง ได้รับการยกฐานะมาเป็นเทศบาล
เมืองตรัง เมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ.2476 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองตรัง ซึ่งประกาศใช้
ในราชกิจจาอุเบกขา ลงวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ.2478 ซึ่งได้เปิดด าเนินการครั้งแรกโดยใช้ท่ีท าการ
สุขาภิบาลจังหวัดตรังเดิมเป็นส านักงานเทศบาล ต้ังอยู่ถนนวิเศษกุล ต าบลทับเท่ียง อ าเภอเมือง จังหวัด
ตรัง มีพื้นท่ีรับผิดชอบ ท้ังส้ิน 6.86 ตารางกิโลเมตร และในปี พ.ศ.2484 เทศบาลได้ท าการก่อสร้าง
อาคารส านักงานเทศบาลเมืองตรังขึ้นมาใหม่ในท่ีเดิม โดยสร้างเป็นอาคารไม้ช้ันเดียวแล้วด าเนินการ
เรื่อยมา  
 จากนั้นในปี พ.ศ.2511 เทศบาลได้มีการขยายอาณาเขตเทศบาลออกไปอีก 7.91 ตาราง
กิโลเมตร เมื่อวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ.2511 รวมเป็นพื้นท่ีรับผิดชอบท้ังส้ิน 14.77 ตารางกิโลเมตร 
หลังจากนั้นมาเทศบาลนครตรังนับวันเจริญขึ้นตลอดเวลาประกอบกับอาคารส านักงานเทศบาลเดิม
สภาพคับแคบและทรุดโทรม สมควรท่ีขยับขยายส านักงานให้กว้างขวางขึ้น เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและเป็นท่ีเชิดหน้าชูตาแก่ท้องถิ่น จึงได้ท าการก่อสร้างส านักงานเทศบาลขึ้นใหม่ โดยขอ
อนุมัติกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นจ านวนเงิน 7,980,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้าง
ส านักงานเทศบาลหลังใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นตึก 3 ช้ัน ทรงไทย ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันท่ี 5 เมษายน 
พ.ศ.2521 และได้ท าพิธีเปิดด าเนินการมาต้ังแต่วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ.2522 และได้รับการประกาศ
ให้เป็นเทศบาลนครตรัง ซึ่งประกาศในราชกิจจาอุเบกขา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนท่ี 110 ก เมื่อ
วันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 และมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 
    2.6.1.3 รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ ต้ังอยู่ ส านักงานเทศบาลนครตรัง       
103 ถนนวิเศษกุล ต าบลทับเท่ียง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เทศบาลได้มีการขยายอาณาเขตเทศบาล
ออกไปอีก 7.91 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นพื้นท่ีรับผิดชอบท้ังหมดของจังหวัดตรัง 14.77 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 9,231.25 ไร่ มีประชากรท้ังหมด 60,591 คน ซึ่งท่ีพื้นท่ีเทศบาลนครตรังมีท้ังหมด 8 ไร่ 
หรือประมาณ 12,800 ตารางเมตร ภายในสวนได้จัดสร้างส่ิงต่างๆ ได้แก่ การจัดสวนด้านหน้าโครงการ   
มีสวนหย่อม ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ ลานดอกไม้นานาพันธุ์ และพันธุ์ไม้นานาชนิดบริเวณรอบๆ 
โครงการ และมีลานกิจกรรม  
 
 

 

 
 
 
 
 
  
ภาพที่ 2.15 ผังบริเวณพื้นท่ีโครงการ 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps/place/เทศบาลนครตรัง 
 



 
 

 
ภาพที่ 2.16 ด้านหน้าเทศบาล 
ที่มา : https://www.skyscrapercity.com 
 

 
ภาพที่ 2.17 การสัญจร 
ที่มา : https://www.skyscrapercity.com 
 

 
ภาพที่ 2.18 รูปทรงการตัดแต่งไม้พุ่ม   
ที่มา : https://www.skyscrapercity.com 
 

 

 



 
 

 
ภาพที่ 2.19 พื้นท่ีลานกิจกรรม   
ที่มา : https://www.thainews.prd.go.th 
 
ตารางที่ 2.1 สรุปพื้นท่ีและการน าไปใช้กรณีศึกษาท่ี 1 
 

หัวข้อประเด็นในการศึกษา ข้อสรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 
1. กิจกรรมบริการท่ีจอดรถและการสัญจร 

 

การมีขอบเขตในการจอดรถท่ีเป็นระเบียบ และ
มีเขตแดนกั้นให้รู้ในการจอดรถ การ สัญจรรถ
เพื่อความปลอดภัย และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการสัญจร โดยการออกแบบทาง
สัญจรแบบ 45 องศา เลือกใช้ถนนแบบทางยาว 
 

2. พื้นท่ีลานกิจกรรม 

 

 

การจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ภายในพื้นท่ี
โครงการ จัดให้มีไว้ส าหรับเดินชมสวนพักผ่อน
หย่อนใจมีพื้นท่ีพักผ่อนส าหรับนั่งพูดคุยรอบ 
พื้นท่ีโครงการการใช้พื้นท่ี โครงการโดยเป็นการ
ใช้วัสดุให้การดูแลท่ี ยาวนาน เช่น ศาลา ม้านั่ง 
บล็อกทางเดิน เป็นต้น 

3. ถังขยะ 

 

การจัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกของแต่ละจุด 
เช่น ถังขยะ บริเวณข้างของอาคารส านักงาน 

 



 
 

ตารางที่ 2.1 สรุปพื้นท่ีและการน าไปใช้กรณีศึกษาท่ี 1 (ต่อ) 
 

หัวข้อประเด็นในการศึกษา ข้อสรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 
4. การใช้พืชพรรณเพื่อให้เกิดความสวยงาม 

 

 

การจัดองค์ประกอบของสวน มีการตัดแต่งต้นไม้
เป็นรูปทรงต่างๆ ท่ีเหมาะส าหรับการแต่งสวน
เพราะเมื่อมองดูมีระเบียบ ให้ภาพพจน์ ท่ี ดี 
มากกว่าการปล่อยให้โตเอง ตามธรรมชาติ    
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมนันทนาการ 

            

การจัดพื้นท่ีโครงการได้ คือ การจัดเรียงของ
เครื่องออกก าลังกาย และระยะห่างระหว่าง
เครื่องเล่น 

 
 2.6.2 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
  การศึกษาพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ การเลือก
ตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อการน าไปใช้ออกแบบโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล      
อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี การเลือกศึกษาพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ เนื่องจาก
ภายในพื้นท่ีโครงการมีการจัดวางองค์ประกอบ และการบริการท่ีลงตัวมีการใช้พื้นท่ีสัมพันธ์ต่อกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้นทุกคนท่ีเข้ามาใช้ในพื้นท่ีโครงการ (ดังภาพท่ี 2.20) ดังนี้ 
  2.6.2.1 แผนท่ีการเข้าถึงพื้นท่ีโครงการ 
 

 
ภาพที่ 2.20 แผนท่ีการเข้าถึงองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ 
ที่มา : https://www.bangplee.samutprakarn.police.go.th 



 
 

  2.6.2.2 ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ ต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2538 อยู่ใน
เขตการปกครองของต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะการปกครองท้องท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ ต้ังอยู่ ท่ีต าบลบางพลีใหญ่        
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 15 
กิโลเมตร เนื้อท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ มีพื้นท่ี 39.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 24,599 ไร่ 
ซึ่งท่ีพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ 15 ไร่ หรือประมาณ 24,000 ตารางเมตร จ านวน
หมู่บ้านมี 23 หมู่ บ้านประชากรรวมท้ังส้ิน 69,349 คน แยกเป็น ชาย 33,013 คน หญิง 36,336 คน 
จ านวนครัวเรือน 39,651 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 1,762 คน/ตารางกิโลเมตร 
 

 
ภาพที่ 2.21 ผังบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

ที่มา : https://www.google.co.th/maps/place/องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ 
 

 
ภาพที่ 2.22 อาคารองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ 
ที่มา : https://www.oldweb.bangpleeyai.go.th 
 

 

 
ภาพที่ 2.23 ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ 
ที่มา : https://www.oldweb.bangpleeyai.go.th 



 
 

   
ภาพที่ 2.24 บริการท่ีจอดรถและการสัญจร 
ที่มา : https://www.oldweb.bangpleeyai.go.th 
 

 
ภาพที่ 2.25 โรงจอดรถสาธารณภัย 
ที่มา : https://www.oldweb.bangpleeyai.go.th  
 
ตารางที่ 2.2 สรุปพื้นท่ีและการน าไปใช้กรณีศึกษาท่ี 2 
 

หัวข้อประเด็นในการศึกษา ข้อสรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 
1. การบริการท่ีจอดรถและการสัญจร การมีขอบเขตในการจอดรถท่ีเป็นระเบียบ 

และมีเขตแดนกั้นให้รู้ ในการจอดรถ การ 
สัญจรรถเพื่อความปลอดภัยและความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยในการสัญจรภายในพื้นท่ี
โครงการ โดยการออกแบบทางสัญจรแบบ 
45 องศา เลือกใช้ถนนแบบทางยาว 

2. การเลือกใช้วัสดุดาดแข็งและดาดอ่อน การจัดทางเดินเท้า ควรเป็นพื้นคอนกรีตซึ่งมี
ความคงทนแข็งแรง และดูแลรักษาง่าย 
พร้อมท้ังสามารถช่วยลดความแข็งการวาง 
ของพื้นท่ีได้ เช่น บล็อกตัวหนอน 

3. โรงจอดรถสาธารณภัย 
 

การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น โรงจอด
รถสาธารณภัยต่างๆ เพื่อให้จอดเป็นระเบียบ 
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย แก่รถ
สาธารณะภัย 

 



 
 

 



 
 

บทที่ 3 

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่กี่ยวขอ้งกับโครงการ 
 

 ศึกษาข้อมูลพื้นท่ีของโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี เพื่อนาข้อมูลไปประกอบกับการออกแบบโครงการ จึงจ าเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆ    
แล้วนามาวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ท่ีวางไว้ ซึ่งจะส่งผลทาให้พื้นท่ีโครงการนั้นสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น การศึกษาข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ข้อมูลระดับมหภาค และข้อมูลระดับจุลภาค 

 
3.1  การศึกษาข้อมูลระดับมหภาค  

 3.1.1 ตราประจ าจังหวัดสระบุรี  
  ตราประจ าจังหวัดสระบุรีเป็นรูปมณฑป หมายถึง สถานท่ีอันเป็นท่ีเคารพบูชาสูงสุด
ของชาวจังหวัดสระบุรี และชาวไทยท้ังประเทศ เป็นรูปมณฑปปลูกครอบรอยพระพุทธบาทขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้ังอยู่ท่ีวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ต าบลขุนโขลน อ าเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี (ดังภาพท่ี 3.1)  

 
ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดสระบุรี 
 
  3.1.1.1 ค าขวัญประจ าจังหวัดสระบุรี  
   “พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรน าล้ า
แหล่งเท่ียว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน                  
ลือล่ันเมืองชุมทาง” 
  3.1.1.2 ต้นไม้ประจ าจังหวัดสระบุรี คือ ต้นตะแบกนา (ดังภาพท่ี 3.2) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
ภาพที่ 3.2 ต้นตะแบกนา 



 
 

ที่มา : https://www.nongmaiclub.com 

 ช่ือวิทยาศาสตร์   :    Lagerstroemia floribunda Jack  
 ช่ือวงศ์    :    LYTHRACEAE  
 ช่ือพื้นเมือง  :   กะแบก ตะแบกไข่ ตะเเบกแดง ตะแบกน้า ตะแบกปรี้          
         บางอยามู แบก เป๋ือยด้อง เป๋ือยนา เป๋ือยหางค่าง 

  3.1.1.3 ดอกไม้ประจ าจังหวัดสระบุรี คือ ดอกสุพรรณิการ์ (ดังภาพท่ี 3.3) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
ภาพที่ 3.3 ดอกสุพรรณิการ์ 
ที่มา : https://www.remawadee.com 
 
 ช่ือดอกไม้   :    ดอกสุพรรณิการ์  
 วงศ์    :    BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE)  
 ช่ือวิทยาศาสตร์   :    Cochlospermum regium(Mart.&Schrank) Pilg  
 ช่ือสามัญ   :    Yellow Silk Cotton, Butter-Cup (Single), Butter-Cup 
         (Double), Torchwood  
 ช่ืออื่น    :    ฝ้ายค า (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง) 
 
  3.1.1.4 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวว่า เมือง “สระบุร”ี มีประวัติ
อันสันนิษฐานว่า ต้ังขึ้นประมาณ พ.ศ.2092 ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา   
สืบเนื่องมาจากยามมีศึกสงครามประชิดติดพระนครไม่ สามารถเรียกระดมพลรักษาพระนครได้ทัน 
เพราะหัวเมืองต่างๆ ตามท่ีมีการแบ่งการปกครองอยู่ห่างจากกรุงศรีอยุธยามาก จึงต้องต้ังเมืองใหม่ขึ้น
เพื่อให้สะดวกรวดเร็ว และได้ผลทันต่อเหตุการณ์ยามเกิด ศึกสงคราม ส่วนท่ีต้ังเมืองสระบุรีคราวแรก  
ไม่มีการก าหนดเขตแดนไว้แน่นอน สันนิษฐานว่าคงจะแบ่งเอาบางส่วนจากทางเมืองลพบุรีแขวงเมือง - 
นครราชสีมา แขวงเมืองนครนายก ต้ังขึ้นเป็นเมืองสระบุรีท้ังนี้เพราะเขตท่ีต้ังขึ้นเป็นเมืองสระบุรีเป็นเขตท่ี
คลุมบางส่วนของแม่น้าป่าสักซึ่งสะดวกต่อการเดินทางไปทางภาคตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ  
และยังเคยเป็นเส้นทางท่ีพวกขอมสมัยโบราณเคยใช้เดินทางในการติดต่อกับราชธานี (นครธม) ส าหรับ
ประวัติความเป็นมาของสระบุรีมีปรากฏในหนังสือเรื่อง “เท่ียวตามทางรถไฟ” พระนิพนธ์ของสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ซึ่งได้ทรงอธิบายแยกเรื่องความเป็นมาของสระบุรี ในแต่ละยุค
แต่ละสมัย          
  3.1.1.5 ท่ีต้ังของจังหวัดสระบุรี ต้ังอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งต้ังอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานครประมาณเส้นรุ้งท่ี 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 พิลิปดาดา
เหนือ กับเส้นแวงท่ี 100 องศา 54 ลิปดา 35.58478 พิลิปดาดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร



 
 

ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร (อนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิ - ศาลากลางจังหวัด) และตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ            
113 กิโลเมตร และตามแม่น้าเจ้าพระยาแยกเข้าแม่น้ าป่าสักประมาณ 165 กิโลเมตร เนื้อท่ีจังหวัด
สระบุรีมีเนื้อท่ีท้ังหมด 3,576.486 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,235,304 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.70 
ของพื้นท่ีประเทศ 
  3.1.1.6 แบ่งการปกครอง จังหวัดสระบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 อ าเภอ 
111 ต าบล 973 หมู่บ้าน 28 เทศบาล 80 องค์การบริหารส่วนต าบล (ดังภาพท่ี 3.4)  
  3.1.1.7 อาณาเขตติดต่อ  
   ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอเมืองลพบุรี อ าเภอชัยบาดาล และอ าเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี  
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอปากช่อง อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 
และอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  
   ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอ าเภอวังน้อย อ าเภอ
อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอภาชี อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และอ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 



 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
แสดง : ท่ีต้ังจังหวัดสระบุรี ภาพที่ 3.4 
สัญลักษณ์ : 

    
 
 
 
 

 

 

   
 

ที่มา : https://www.novabizz.com/map/34.htm 

พื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 

 



 
 

 3.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นท่ีจังหวัดสระบุรีเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณลุ่มน้ าท่ีราบลุ่มภาค
กลางรวมกับอีกส่วนหนึ่งของทิวเขาดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปมีลักษณะแตกต่างกันอย่าง
เห็นได้ชัด 3 ลักษณะคือบริ เวณท่ีราบลุ่ม บริ เวณเขาหย่อมหรือเขาเต้ีย และบริ เวณเขาสูง  
(ข้อมูลท่ัวไปของจังหวัดสระบุรี กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสารส านักงานสระบุรี ศาลากลาง
จังหวัดสระบุรี สืบค้นจาก https://www.saraburi.go.th, 2559)  
  โดยท่ัวไปพบดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายแป้งท่ีมีการระบายน้ าเลว หรือค่อนข้างเลว 
ใช้ท านาปลูกข้าว บางแห่งมี ช้ันของสารจาไรไซท์อยู่ ต้ืนมีปฏิกิริยาเป็นกรด ซึ่งเป็นพิษต่อข้าว  
บางแห่งอาจมีน้ าท่วมท าให้ผลผลิตสูญเสีย ส าหรับดินเหนียวที่มีการระบายน้ าดี และมีความลาดชันใช้
ส าหรับปลูกพืชไร่และไม้ผล บางแห่งพบช้ันกรวดหนาแน่นอยู่ตื้นและบางแห่งถูกกัดกร่อน ส่วนท่ีมีความ
ลาดชันสูงๆ จะเป็นภูเขาบางแห่งพบช้ันหินพื้นอยู่ต้ืน ซึ่งใช้เป็นท่ีป่า การปรับปรุงและรักษาความ  
อุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งท าได้หลายวิธ ีดังนี ้
  3.1.2.1 การจักการปลูกพืชบ ารุงดิน ได้แก่พืชตระกูลถั่วต่างๆ สลับกับพืชหลักการปลูก
พืชปุ๋ยพืชสดแล้วไถกลบลงไปในดิน  
  3.1.2.2 การใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก นอกจากเป็นการเพิ่มแร่ธาตุอาหารพืชให้แก่ดิน
แล้วยังช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินอีกด้วย โดยเฉพาะด้านความร่วนซุย  และ
ความสามารถในการอุ้มน้าหรือการดูดซับความช้ืนของดินได้ดีขึ้น  
  3.1.2.3 การใส่ปุ๋ยเคมี มีความจาเป็นในกลุ่มชุดดินท่ี 4 เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์
อยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง สาหรับสูตร อัตรา และวิธีการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช  
  3.1.2.4 กลุ่มชุดดินท่ี 4 โดยท่ัวไปใช้ปลูกพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก แต่หากต้องการปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับต้องมีการปรับปรุงดิน ตามข้อมูลท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นควบคู่ไปกับการใช้สารเคมี
เพื่อให้สามารถปลูกต้นไม้ หรือไม้ดอกไม้ประดับให้เจริญงอกงาม สถานีพัฒนาท่ีดินสระบุรี กล่าวว่า 
พื้นท่ีภายในตัวจังหวัดนั้นประกอบไปด้วยชุดดินต่างๆ ซึ่งในพื้นท่ีโครงการนั้นเป็นชุดดินสระบุรี 
(Sarabur serirs : Sb) กลุ่มชุดดินท่ี 4 (ดังภาพท่ี 3.5) 
 

 
ภาพที่ 3.5 ลักษณะชุดดินสระบุรี 
ที่มา : https://www.ldd.go.th 
 
   1) กลุ่มชุดดินนี้นั้นมีลักษณะตามพื้นท่ีจังหวัดส่วนใหญ่เป็นบริเวณท่ีราบลุ่ม 
บริเวณเขาหย่อมหรือเขาเต้ีย และบริเวณเขาสูง ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายแป้ง 
สภาพดินเป็น กรดปานกลางถึงเป็นกรดจัดมี pH ประมาณ 6 - 4 ซึ่งลักษณะของดินภายในจังหวัด



 
 

สามารถแบ่งได้ เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มดินนาดี มีพื้นท่ีประมาณร้อยละ 30 กลุ่มดินนาท่ีมีสภาพเป็นกรด
จัดมีพื้นท่ี ประมาณร้อยละ 70 เนื่องจากลักษณะดินส าหรับดินเหนียวที่มีการระบายน้ าดี และมีความ
ลาดชันใช้ส าหรับปลูกพืชไร่และไม้ผล บางแห่งพบช้ันกรวดหนาแน่นอยู่ต้ืน และบางแห่งถูกกัดกร่อน
ส่วนท่ีมีความลาดชันสูงๆ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงโดยการจักการปลูกพืชบ ารุงดิน การใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ย
หมัก และการใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตดีขึ้น และควรท่ีจะมีการจัดระบบระบายน้ าท่ีดี 
เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังพืชพรรณท่ีปลูก  
   2) ลักษณะกลุ่มชุดดินในพื้นท่ีโครงการ กลุ่มพื้นท่ีลาดชันซ้อน กลุ่มดินนี้
ประกอบด้วยพื้นท่ีภูเขาและบริเวณสันเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ดินท่ีพบบริเวณ
ดังกล่าวมีท้ังดินลึกและดินต้ืน ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติท่ีต่างกัน  
   ปัญหาการใช้ประโยชน์ มีความลาดชัน และบางพื้นท่ีอาจพบช้ันหินพื้นหรือ
เศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณผิวหน้าดิน ถ้าน ามาใช้ประโยชน์ท าปลูกพืชพรรณต่างๆ อาจจะเกิด
การชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุ่นแรง ขาดแคลนน้ า มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ควรสงวนไว้
เป็นพื้นท่ีป่าไม้ 
   แนวทางการจัดการ ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นท่ีอยู่อาศัยของ
สัตว์ป่า ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่างๆ จ าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน 
เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเชิงอนุรักษ์ใน
บริเวณพื้นท่ี ควรรักษาไว้ให้เป็นสวนป่า สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว (กลุ่มชุดดินสระบุรี 
ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 กรมพัฒนาท่ีเขตการใช้ท่ีดินต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมืองสระบุรี  
จังหวัดสระบุรี สืบค้นจาก https://www.dpt.go.th/saraburi/law.html, 2559) 
 3.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
  3.1.3.1 จังหวัดสระบุรีอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิดคือ 
   1) มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกว่ามรสุตะวันออกเฉียงเหนือ 
อิทธิพลของลมนี้จะท้าให้บริเวณจังหวัดสระบุรีมีอากาศหนาวเย็น และความแห้งแล้ง 
   2) มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝน 
ท าให้อากาศชุ่มช้ืน และมีฝนตกท่ัวไป 
  3.1.3.2 อุณหภูมิเนื่องจากจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลางและอยู่ลึกเข้ามาใน
แผ่นดินปกติมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง จึงท้าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวไม่หนาวจัด 
โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 28 - 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 32 - 34 องศาเซลเซียส      
และอุณหภูมิต่ าสุดเฉล่ีย 22 - 24 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนจัดท่ีสุดในรอบปี 
ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวท่ีสุดในเดือนมกราคม 
  3.1.3.3 การศึกษาสภาพภูมิอาการท่ีเกี่ยวข้องกับฤดูกาลท่ีทีผลกระทบต่อพื้นท่ี
โครงการสามรถแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
   1) ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีลมเย็น และแห้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ท าให้มีอากาศ
เย็นท่ัวไป โดยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเป็นบางวันในเดือนธันวาคม และมกราคม 



 
 

   2) ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะ
นี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม จะมีลมจากทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท าให้มีอากาศร้อนอบ
อ้าวท่ัวไป เดือนท่ีมีอากาศร้อนท่ีสุดคือเดือนเมษายน 
   3) ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้จะมีลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมท่ีพัดจากมหาสมุทรอินเดียน าเอาไอน้ า    
และความชุ่มช้ืนเข้ามายังประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีร่องความกดอากาศต่ าพัดผ่านประเทศไทย
ตอนบนเกือบตลอดช่วงฤดูฝน จึงท าให้บริเวณจังหวัดสระบุรีมีฝนชุกท่ัวไป โดยเดือนท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด
คือเดือนกันยายน 
  3.1.3.4 ฝน จังหวัดสระบุรีพิจารณาจากสถานีฝนอ าเภอในจังหวัดสระบุรีพบว่าพื้นท่ี
ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีปริมาณฝนรวมตลอดปี 1,200 - 1,400 มิลลิเมตร เว้นแต่บริเวณทางตอนล่างของ
จังหวัดท่ีมีปริมาณฝนรวมตลอดปีมากกว่า 1,400 มิลลิเมตร ส่วนบริเวณตอนบนของอ าเภอหนองโดน 
และบางพื้นท่ีของอ าเภอวังม่วงท่ีปริมาณฝนรวมตลอดปีต่ ากว่า 1,200 มิลลิเมตร ซึ่งฝนท่ีเกิดขึ้นใน
จังหวัดสระบุรีส่วนใหญ่เป็นฝนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และร่องความกดอากาศต่ าท่ีพาด
ผ่านประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วงฤดูฝน โดยตลอดท้ังปีมีจ านวนวันฝนตกเฉล่ียประมาณ        
70 - 90 วัน นอกจากนี้ในบางปีอาจมีพายุดีเปรสช่ันเคล่ือนผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัดสระบุรีหรือ
จังหวัดใกล้เคียงท าให้มีฝนตกเพิ่มข้ึนได้อีก พายุหมุนเขตร้อนท่ีเคล่ือนผ่านเข้ามาในบริเวณภาคกลาง 
ส่วนมากเป็นพายุดีเปรสช่ันซึ่งไม่มีความรุนแรงมาก จึงท าให้มีฝนตกแผ่เป็นบริเวณกว้างแต่อาจมีฝนตก
หนักถึงหนักมาก และลมกระโชกแรงเป็นอาจท าให้เกิดน้ าท่วมได้ ส าหรับพายุดีเปรสช่ันท่ีเคยเคล่ือน
ผ่านเข้ามาในจังหวัดสระบุรี ส่วนมากเป็นพายุดีเปรสช่ันท่ีอ่อนก าลังลงจากพายุโซนร้อนท่ีมีถิ่นก าเนิด
จากมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้เคล่ือนตัวผ่านประเทศเวียดนามและลาวโดย
ในช่วงเดือนกันยายน และตุลาคมเคยมีพายุดีเปรสช่ันท่ีอ่อนก าลังลงจากไต้ฝุ่น “เอลซี่” เคล่ือนผ่าน
จังหวัดสระบุรี ในช่วงวันท่ี 5 - 6 กันยายน 2515 และพายุดีเปรสช่ันซึ่งอ่อนก าลังลงจากพายุโซนร้อน 
“อีร่า” เคล่ือนผ่าน เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2533 จากสถิติท่ีบันทึกตั้งแต่ปี 2494 ถึง 2556 พบว่ามีพายุ
หมุนเขตร้อนเคล่ือนผ่านจังหวัดสระบุรี ในขณะมีก าลังแรงเป็นพายุดีเปรสช่ันท้ังหมด 7 ลูก โดยเคล่ือน
เข้ามาในเดือนกันยายน 5 ลูก ในปี พ.ศ.2506, 2515, 2528, 2548, 2552 และในเดือนตุลาคม 2 ลูก 
ในปี พ.ศ.2503, 2533   
  3.1.3.5 ความช้ืนสัมพัทธ์ จากการศึกความช้ืนสัมพัทธ์ ปี พ.ศ.2555 - 2559 ค่าเฉล่ีย
ของความช้ืนสัมพัทธ์ของ แต่ละเดือนไม่มีความแตกต่างกันมาก พบว่า เดือนสิงหาคมมีความช้ืนสัมพัทธ์ 
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 90.60 และเดือนมีนาคม มีค่าเฉล่ียความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าสุด 56.30 ดังนั้น จึงควร
ค านึงถึงการเลือกใช้พืชพรรณ ท่ีมีความทนทานกับความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศ ของพื้นท่ีโครงการพื้นท่ี
โครงการ (ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดสระบุรี ศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยา 
สืบค้นจาก https://www.hydro - 5.com/.html, 2559) 



 
 

 

แผนภูมิที่ 3.1 แสดงค่าเฉล่ียความช้ืนสัมพัทธ์ปี (2555 - 2559) 
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี จังหวัดสระบุรี กรมอุตุนิยมวิทยา (2555 - 2559) 
 
  จากลักษณะภูมิอากาศของพื้นท่ีท่ีได้รับอิทธิพลจากมรสุมต่างๆ ท าให้สภาพภูมิอากาศ
ในจังหวัดของแต่ละเดือนไม่เหมือนกัน (ดังตารางท่ี 3.1) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่ 3.1 สถิติอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย ปี 2555 - 2559 
 

เดือน ปริมาณ
น้ าฝน 
(ม.ม.) 

อุณหภูมิ
สูงสุด (ซ.) 

อุณหภูมิ
ต่ าสุด (ซ.) 

ความยาวนาน
แสงแดด  
(ชม./วัน) 

ความชื้น
สัมพัทธ์ (%) 

ความเร็ว
ลม  

(กม.-วัน) 

การคาย
ระเหยน้ า 

(ม.ม.) 

ม.ค. 8.01 35.37 16.92 8.46 62.30 59.15 116.56 

ก.พ. 5.89 36.44 19.51 8.78 64.90 51.59 119.00 

มี.ค. 42.11 37.80 21.30 8.15 67.10 50.70 144.77 

เม.ย. 93.86 38.42 23.09 8.83 70.15 53.37 156.90 

พ.ค. 152.34 37.53 23.62 7.49 74.80 48.47 148.80 

มิ.ย. 114.78 36.16 23.96 6.31 75.85 52.03 131.10 

ก.ค. 114.47 35.94 23.55 5.43 76.50 49.36 126.17 

ส.ค. 147.52 35.76 23.59 5.08 78.05 44.92 122.76 

ก.ย. 275.49 34.78 23.22 5.43 81.00 30.24 114.90 

ต.ค. 132.46 34.69 22.27 6.98 76.00 43.14 124.62 

พ.ย. 28.13 34.79 19.35 8.12 65.95 75.60 117.60 

ธ.ค. 4.37 34.82 16.88 8.56 59.90 88.94 121.21 

รวม 1,119.40 - - - - - 1,544.39 

เฉลี่ย - 36.04 21.44 7.31 71.04 53.96 - 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี จังหวัดสระบุรี กรมอุตุนิยมวิทยา (2555 - 2559) 
 
  จากตารางท่ี 3.1 แสดงสถิติอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยาในรอบปี (2555 - 2559)     
จังหวัดลพบุรีได้น ามาใช้พิจารณาเป็นตัวแทนลักษณะภูมิอากาศในพื้นท่ี ต าบลหนองปลาไหล          
อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สามารถสรุปได้ดังนี้ 



 
 

  ปริมาณน้ าฝน มีปริมาณน้ าฝนเฉล่ียท้ังปีประมาณ 1 ,119.40 มิลลิเมตร เดือนท่ีมี
ปริมาณฝนตกเฉล่ียสูงสุด คือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉล่ีย 275.49 มิลลิเมตร เดือนท่ีมีปริมาณฝน
ตกเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ เดือนธันวาคม มีปริมาณฝนเฉล่ีย 4.37  มิลลิเมตร ลักษณะการตกของฝนพบว่า
ฝนจะเริ่มตกมากขึ้น จากนั้นปริมาณฝนจะลดลง 
  อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 28.75 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน มีอุณหภูมิ
เฉล่ียสูงสุด 38.42 องศาเซลเซียส และเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิเฉล่ียต่ าสุด 16.88 องศาเซลเซียส 
  ความช้ืนสัมพัทธ์ ปริมาณความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียตลอดปี 71.04 เปอร์เซ็นต์ โดยท่ี
เดือนกันยายนมีความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุด 81.00 เปอร์เซ็นต์ และเดือนธันวาคมมีความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าสุด 
59.90 เปอร์เซ็นต์ 
  ดังนั้น สรุปการศึกษาสภาพอากาศโดยเฉล่ียต่อปีสามารถน าไปใช้ในการพิจารณา
เลือกพรรณไม้ ซึ่งท าให้รู้ว่าในเดือนไหนท่ีเราต้องดูแลพืชพรรณเป็นพิเศษ อัตราท่ีพืชพรรณได้รับ
ปริมาณน้ าฝนในแต่ละเดือนเดือนมากน้อยเพียงใด ทิศทางลมมีผลต่อการออกแบบ และการค านวณหา
ปริมาณน้ าฝนตกในพื้นท่ีว่ามีเพียงพอต่อการใช้ในงานภูมิทัศน์ ดังนั้นการศึกษาสภาพอากาศจึงมีผลต่อ
การออกแบบ การเลือกใช้พืชพรรณ รวมถึงการดูแลรักษาพืชพรรณ 
 

       
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
แสดง : แผนผังแสดงสภาพภูมิอากาศของพื้นท่ีโครงการ ภาพที่ 3.6 
สัญลักษณ์ : 
          ลมตะวันออกเฉียงเหนือ              ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
          รับแดดช่วงเช้า                         รับแดดช่วงบ่าย          
          รับแสงแดดตลอด 
 

 

 ที่มา : - 



 
 

3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค (ข้อมูลท่ัวไปของพ้ืนท่ีโครงการ) 
 3.2.1 สัญลักษณ์ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
 

 
ภาพที่ 3.7 สัญลักษณ์ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
ที่มา : https://www.nongplalai-sao.go.th 
  
  3.2.1.1 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
   “เป็นองค์ ท่ีรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ค าปรึกษา 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ศูนย์บริการร่วม” 
  3.2.1.2 การเข้าถึงพืน้ท่ีโครงการ เส้นทางคมนาคมท่ีส าคัญของจังหวัดสระบุร ีคือทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ท่ีตัดผ่านขึ้นไปยังภาคเหนือ และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ท่ีตัดผ่านขึ้นไปยังจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  3.2.3.3 โดยรถยนต์ ทางเข้าโครงการทางท่ี 1 สามารถเดินทางไป - กลับ 
กรุงเทพมหานคร - สระบุรีได้ภายในวันเดียว โดยใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) 
ก่อนถึงกิโลเมตรท่ี 102 แล้วเล้ียวขวากลับรถ(U - TURN) เข้าถนนลาดยาง 5 กิโลเมตร แยกซ้ายถึงวัด
พระพุทธฉายต่อด้วยฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สระบุรี และหากแยกขวาจากพระพุทธฉายต่อไปอีก           
3 กิโลเมตรถึงท่ีท าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
  3.2.3.4 โดยรถประจ าทาง ทางเข้าโครงการทางท่ี 2 วิ่งตามถนนบายพาสสระบุรีฝ่ัง
ตะวันออกมีรถประจ าทางปรับอากาศสายกรุงเทพมหานคร - สระบุรี ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ
หมอชิต 2 ถนนก าแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเท่ียว  
  3.2.3.5 โดยรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟ
กรุงเทพมหานคร (หัวล าโพง) ไปยังจังหวัดสระบุรีทุกวัน ท้ังรถธรรมดา รถเร็ว รถด่วน รถด่วนพิเศษ และ
รถพิเศษชานเมือง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 - 3 ช่ัวโมง (ข้อมูลท่ัวไปองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล อ าเภอสระบุรี จังหวัดสระบุรี สืบค้นจาก https://www.hydro -
5.com/.html, 2559) 



 
 

       
 
 
 

       
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
แสดง : การเข้าถึงพื้นท่ีโครงการ ภาพที่ 3.8 
สัญลักษณ์ : 
 
                                   เส้นทางหลัก 1  
                                   เส้นทางหลัก 2 
                                   เส้นทางรอง  
                  

 

 

ที่มา : https://www.novabizz.com/Map/34.htm 
   



 
 

  3.2.3.6 ข้อมูลท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล โครงการการ
ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองปลาไหล 
อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีเนื้อท่ีท้ังหมด 4 ไร่ หรือ 6,400 ตารางเมตร เป็นอาคารส านักงาน 
อาคารศูนย์การเรียนรู้ อาคารศูนย์ดับเพลิงของต าบล และพื้นท่ีส าหรับจัดภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบมี
สภาพทรุดโทรมสภาพไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน และลักษณะของตัวอาคารแบบรวมสมัย โดยมีอาณา
เขตติดต่อกับส่วนต่างๆ ดังนี้   
  ทิศเหนือ  พื้นท่ีด้านหลังติดกับภูเขา  
  ทิศใต้   พื้นท่ีด้านหน้าติดกับถนนทางสัญจร  
  ทิศตะวันออก  พื้นท่ีด้านซ้ายติดกับภูเขา และป่ารกร้าง  
  ทิศตะวันตก พื้นท่ีด้านขวาติดกับพื้นท่ีป่ารกร้าง 

 
               

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
แสดง : อาณาเขตติดต่อของพื้นท่ีโครงการ ภาพที่ 3.9               
สัญลักษณ์ : - 
 
 
 
 

 

 ที่มา : - 

ทิศเหนือ ทิศตะวันตก 

ทิศตะวันออก ทิศใต้ 



 
 

ตารางที่ 3.2 การวิเคราะห์พื้นท่ีโดยรอบโครงการ 
 

ท่ีต้ัง ลักษณะพื้นท่ี 

 

ทิศเหนือ เป็นพื้น ท่ี ท่ีอยู่ ด้านหลังโครงการ      
ติดกับภูเขา 

 

ทิศใต้ เป็นพื้นท่ีด้านหน้าโครงการใช้เป็นทาง 
เข้า - ออก ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ซึ่งติดกับถนนทางสัญจรหลัก 

 

ทิศตะวันออก เป็นพื้นท่ีด้านหน้าซ้ายโครงการท่ี
ติดกับภูเขาป่ารกร้าง และติดกับถนนทางสัญจร
หลัก 

 

ทิศตะวันตก เป็นพื้นท่ีด้านขวาโครงการ ท่ีติดกับ
พื้นท่ีป่ารกร้างและหมู่บ้านท่ีอยู่ติดกัน ลักษณะ
เป็นพื้นท่ีเปิดโล่ง รับแสงตลอดท้ังวัน และพื้นท่ี
โครงการส่วนของบริเวณด้านข้างอาคารไม่มีการ
ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเป็นท่ีดินท่ีมีการครอบครอง 

  
 3.2.2 ลักษณะสถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้างเดิมในโครงการ การใช้พื้นท่ีเดิมพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล ลักษณะโครงการเห็นสถานท่ีราชการประกอบด้วย อาคารส านักงาน 
อาคารศูนย์ดับเพลิง และอาคารศูนย์การเรียนรู้ สภาพพื้นท่ีบริเวณต่างๆ มีลักษณะดังนี้ 
  3.2.2.1 อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล ลักษณะของอาคาร
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัยลักษณะทางกายภาพเป็นพื้นท่ีโล่ง       
รับแดดตลอดวัน 



 
 

 
ภาพที่ 3.10 อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล  
 
  3.2.2.2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ต้ังอยู่บริเวณด้านข้างขวาทางของอาคารส านักงาน 
เป็นใช้ส าหรับประชุมของประชาชนต าบลหนองปลาไหล 
 

 
ภาพที่ 3.11 อาคารศูนย์การเรียนรู้ 
 
  3.2.2.3 ป้ายส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล ใช้วัสดุโครงสร้างป้าย
ตัวอักษรโลหะสแตนเลส (Stainless Steel) จุดเด่นของวัสดุสแตนเลสคือความเงา มันวาว สวยงาม  
ของผิวสแตนเลส  
 

 
ภาพที่ 3.12 ป้ายโครงการ 
 
  3.2.2.4 เสาธง ต้ังอยู่ลานกว้างบริเวณด้านหน้า ทางเข้า - ออกของส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
 

 
ภาพที่ 3.13 เสาธง 



 
 

  3.2.2.5 โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล ไว้ส าหรับจอดรถ
ข้าราชการ ท่ีท างานในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
 

 
ภาพที่ 3.14 โรงจอดรถ 
 
  3.2.2.6 อาคารส านักงานการประปา ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
ต้ังอยู่ด้านซ้ายติดกับทางเข้าโครงการ มีไว้ส าหรับผู้คุ้มประปาส่วนต าบลหนองปลาไหล 
 

 
ภาพที่ 3.15 อาคารศูนย์ดับเพลิงและประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       
 
 
 

 
 

 

 

       
 

 
 
 

 

 
 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
แสดง : ลักษณะสถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้างเดิมในโครงการ ภาพที่ 3.16 
สัญลักษณ์ : 
                
                 แสดงต าแหน่งของสถาปัตยกรรม 
 
 
 

 

 

ที่มา : - 

   

แท็งก์น้ า 

อาคารศูนย์ดับเพลิง 

อาคารศูนย์การเรียนรู ้

 

อาคารส านักงาน 

โรงจอดรถ 

ลานซีเมนต์ 

 

ป้ายโครงการ/เสาธง 

 



 
 

 
       

 
 
 

 

 
 
 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
แสดง : พืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ ภาพที่ 3.17 
สัญลักษณ์ :  

         

 ต าแหน่งไม้ยืนต้น 
         

ต าแหน่งไม้พุ่ม 
  

 

 

ที่มา : - 
 
 3.2.3 พืชพรรณเดิมในโครงการ           
  พืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ มีท้ังไม้ยืนต้นพืชพรรณท่ีพบในสวนสาธารณะมีจามจุรี 
ราชพฤกษ์ พญาสัตบรรณ สาละลังกา และมะขาม เป็นต้น จากการศึกษาข้อมูลของโครงการ พบว่า 
ภายในพื้นท่ีโครงการต้องการไม้ท่ีให้ร่มเงาและดูแลรักษาง่าย จึงต้องมีการปรับเปล่ียนพืชพรรณท่ีมีอยู่ใน
โครงการให้เหมาะสมกับกิจกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นใหม่ภายในพื้นท่ีโครงการ (ดังภาพท่ี 3.17 และตารางท่ี 3.3) 
 
 



 
 

ตารางที่ 3.3 แสดงพืชพรรณเดิมภายในโครงการ 
 

ชนิด ลักษณะทั่วไป ลักษณะนิสัย ประโยชน์ด้านภูมิทัศน์ หมายเหตุ 
ต้นจามจุรี 

 

 
 

เป็นไม้ ยืนต้นขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่ มี
อายุได้นานเป็นร้อยปี 
มีล าต้นสูงได้มากกว่า 
25 เมตร และมีขนาด
ทร ง พุ่ มก ว้ า ง ไ ด้
มากกว่า 25 เมตร 

ชอบดินร่วนความชื้น
ปานกลาง แสงแดด
เต็มวัน 

ตามสถานที ราชการ
ต่างๆ นิยมปลูกเพ่ือให้
ร่มเงาจากเรือนยอดที่แผ่
ก ว้ าง  การให้ เ น้ื อไม้
ส าหรับท าเครื่องเรือน
เน่ืองจากมีลวดลายสวย  

เอาไว้ต าแหน่งเดิม 
เพราะสามารถให้
ร่ มเงาแก่ พ้ื นที่ 
ได้ดี 

ต้นพญาสัตบรรณ 
 

 
 

เป็นไม้ ยืนต้นขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่สูง 
15 - 35 เมตร เปลือก
สีเทาอ่อนหรือเทาอม
เหลือง ค่อนข้างหนา 
มีดอกเล็ก สีเขียวอม
เหลือง หรืออมขาว
ออกเป็นกลุ่มในช่อซึ่ง
แยกกิ่งก้าน 

ดอกบาน มากทั่วทั้ง 
ต้นในช่วงดึกจนถึง 
เช้าตรู่ และจะบาน 
ไปเรื่อยๆ จนถึงช่วง
บ่ายออกดอกในช่วง
เ ดื อ น ตุ ล า ค ม  - 
ธันวาคม  

ให้ร่มเงาได้ ดีจึ งนิยม
น ามาปลูกตามสถานที่
ราชการหรือตามแหล่ง
จัดสวนต่างๆ 
 

ย้ายต าแหน่งต้น
ด้านหน้าโครงการ 
เน่ืองจากติดเสา
ไฟ ย้ ายไปอ ยู่
ด้านหลังอาคาร
ส านักงาน 

ต้นปาล์มฟอกเทล 
 

 

สูงได้ถึง 15 เมตรรูป
ใบพวงคล้ายหางหมา
ป่าทางใบยาว 2 - 2.50 
เมตรปลายใบเรียว
แหลม โคนใบรูปลิ่ม 
แ ผ่ น ใ บ สี เ ขี ย ว
ออกเป็นช่อแบบช่อ
แยกแขนงใต้โคนกาบ
ใบ 

เ ป็ น ไม้ ยื น ต้ น ที่  
ค่อนข้างโตเร็ว และ
สามารถข้ึนได้ กับดิน
เ กื อ บ ทุ ก  ช นิ ด
ต้องการ แสงแดด
ตลอดทั้งวัน 

เป็นไม้ที่นิยมปลูกในถาน
ที่ ต่ างๆ เป็ นประดั บ        
ส าหรับปลูกเพ่ือท ารั้ว บัง
ตาหรือตกแต่งในสวน 

ย้ายต าแหน่งออก
จากพ้ืนที่ด้านข้าง
อาคาร เน่ืองจาก
ไม่สามารถให้ร่ม
เงาแก่ พ้ืนที่ ตั ว
อาคารได้ จึงย้าย
ไปอยู่ในสวนที่ได้
ท าการออกแบบ 

ต้นราชพฤกษ์ 
 

 

เป็ นไม้ ต้ นผลั ดใบ          
สู ง  8 -  15 เ มตร 
รูปขอบขนาน ปลายใบ
แหลมโคนมนดอกสี
เหลือง ออกเป็นช่ อ
ตามซอกใบ หรื อ 
ตามกิ่งยาว 20 - 45 
เซนติเมตร 

ต้ องการแสงแดด
ปานกลา ง จน ถึ ง
แสงแดดจัด หรื อ
กลางแจ้ง ต้องการ
ปริ มาณน้ า  และ
ความชื้นปานกลาง 

ทรงพุ่มสวย ดอกสวยมี
สีสัน ปลูกประดับสวน 
ปลูกเป็นแถวริมถนน ให้
ร่มเงา ลานจอดรถ ไม่
ชอบระดับน้ าใต้ดินสูง 
ทนแล้งได้ดี 

เอาไว้ต าแหน่ง
เ ดิ ม เ พ ร า ะ
สามารถให้ร่มเงา
แก่พ้ืนที่ได้ดี 

ต้นมะขาม 
 

 

มะขามเป็นไม้ยืนต้น
ขนาดกลางจนถึ ง
ข น า ด ใ ห ญ่ แ ต ก
กิ่งก้านสาขามากไม่มี
หนาม เปลื อกต้น
ขรุขระและหนา สี
น้ าตาลอ่อน ออก
ดอกเป็นฝักกินได้ 

ควรปลูกต้นประดู่ 
เอาไว้กลางแจ้งเพราะ 
เป็นต้นไม้ที่ชอบแดด 
จั ด ค ว า ม ชื้ น สู ง 
สามารถข้ึนได้ในดิน 
ทุกชนิด ต้องการน้ า 
ปานกลางจึงควรรด 
น น้ าแบบพอดี 

ชอบ ดินร่ ว น ป น ดิ น
เหนียว ทนแล้ ง ไ ด้ ดี  
ต้องการปริมาณน้ ามาก 
 

เอาไว้ต าแหน่ง
เ ดิ ม  เ พ ร า ะ
สามารถให้ ร่ ม
เงาแก่พ้ืนที่ได้ดี 



 
 

ตารางที่ 3.3 แสดงพืชพรรณเดิมภายในโครงการ (ต่อ) 
 

ชนิด ลักษณะทั่วไป ลักษณะนิสัย ประโยชน์ด้านภูมิทัศน์ หมายเหตุ 
ต้นเข็มเเดงเชียงใหม่ 

 

 

ไม้พุ่มขนาดเล็กถึง 
ขนาดย่อม ล าต้นสูง 
ประมาณ 3 - 5 ฟุต 
จะ แตกกิ่งก้านสาขา
ออก แผ่เป็นพุ่ม ใบ
ของ ดอกเข็มแข็ง 
และ เปราะง่าย 

ต้องการแสงแดดจัด 
หรือกลางแจ้ง 
ต้องการปริมาณน้ า
ปานกลาง สามารถ
ทนต่อ ความแห้ง
แล้ง 

นิยมปลูกเป็นกลุ่ม
ตกแต่งสวนบริเวณบ้าน
หรือปลูกเป็นแนวรั้วก็
ได้สามารถตัดแต่ง และ
บังคับรูปทรงได้ตาม
ความเหมาะสม 

เอาไว้ต าแหน่ ง
เ ดิ ม และดู แล
รักษาตัดแต่งทรง
พุ่ม และตัดกิ่งที่
เสี ยที่ แห้ งตาย
ออก 

ต้นชาฮกเกี้ยน 
 

 

ไม้พุ่มต้นขนาดกลาง 
สูง 2 เมตร ความ 
กว้างของทรงพุ่ม 
1.5 เมตร รูปร่างทรง
พุ่ม เป็นรู 
 

ปลูกที่กลางแจ้งโดน 
แสงทั้งวันจะดีกว่า
ในร่มหน้าแล้งควร 
รดน้ า ทุกวันอย่าง
น้อย 1 ครั้ง เช้า    
8 - 9 โมง หรือ บ่าย
4 - 5 โมง 

เป็นไม้ประดับสวน ดัด
ให้มีรูปร่างตามต้องการ 

เอาไว้ต าแหน่ ง
เ ดิ ม และดู แล
รักษาตัดแต่งทรง
พุ่ม และตัดกิ่งที่
เสี ยที่ แห้ งตาย
ออก 

ต้นพุดศุภโชค 
 

 
 

ไม้พุ่มเต้ียเมื่อโต
เต็มที่จะมีความสูง 
ประมาณ 0.80 - 1.00 
ม. กิ่งก้าน และใบ
หนาแน่นเป็น พุ่ม
ทึบ 

เป็นไม้ประดับสวน     
ที่ปลูกง่ายดูแลง่าย 
ทนทานไม่มีปัญหา 
เรื่องโรคและแมลง 

สามารถปลูกกลางแจ้ง
ได้ชอบแดดจัดการรด 
น้ าก็รดตามปกติ เช่น 
เช้า - เย็น หรือแม้จะ
รดน้ าวันละครั้ง 

เอาไว้ต าแหน่ ง
เ ดิ ม และดู แล
รักษาตัดแต่งทรง
พุ่ม และตัดกิ่งที่
เสี ยที่ แห้ งตาย
ออก 

ต้นเทียนทอง 
 

 
 

สูงประมาณ 3 เมตร 
ใบและดอก เด่น
สะดุดตา ตอบสนอง
ต่อแสง ดีมากใบ
ออกเป็นคู่ตรงกัน
ข้าม เป็น 5 กลีบ 

ใบและดอกเด่น
สะดุด ตาตอบสนอง
ต่อแสง ดีมาก นิยม
ปลูกเป็นไม้สวน
กลางแจ้ง   

นิยมปลูกเป็นกลุ่มขนาด
ใหญ่ ใช้ตกแต่งสวน หรือ
บริเวณที่ต้องการแนว
เป็นรั้ว 

เอาไว้ต าแหน่ ง
เ ดิ ม และดู แล
รักษาตัดแต่งทรง
พุ่ม และตัดกิ่งที่
เสี ยที่ แห้ งตาย
ออก 

ต้นปรงญ่ีปุ่น 
 

 
 

ต้นคล้ายปาล์มสูง     
2 - 4 เมตร ล าต้นตรง
แตกกิ่งก้านสาขาใบ
โค้งเป็นทางยาวแบบ
ขนนกปลายแหลมสี
เขียวเข้มเป็นมัน 
ขอบใบม้วนเข้าหา
กลางใบ 

นิยมปลูกลงกระถาง 
โดยใช้ดินที่สมบูรณ์   
มีส่วนผสมของดิน 
ร่วนชอบแสงแดด 
เต็มวัน 

รับความนิยมน ามา 
ตกแต่งประดับประดา 
ตามสถานที่เป็นอย่าง 
มากเพราะความ 
สวยงามและมีรูปร่างที่ 
ไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่ 
จนเกินไป 

เอาไว้ต าแหน่ ง
เ ดิ ม และดู แล
รักษาตัดแต่งทรง
พุ่ม และตัดกิ่งที่
เสี ยที่ แห้ งตาย
ออก 

ต้นชบาด่างแดง 
 

 

ต้นพุ่มแน่นแตกกิ่ง
โดยรอบใบขอบใบ
หยักเป็นฟันเลื่อย 
ดอกเด่ียว สีแดงสด
อาจมีริ้วสีชมพู 
 

ถ้ารดน้ ามากเกินไป 
ใบจะเป็นสีน้ าตาล 
หากปลูกในที่ที่มี
แสงแดดครึ่งวันใบ
จะมีสีสดใส สวยงาม 

ปลูกเป็นไม้ประดับ
ภายในสวนให้ได้สวยงาม 

เอาไว้ต าแหน่ ง
เ ดิ ม และดู แล
รักษาตัดแต่งทรง
พุ่ม และตัดกิ่งที่
เสี ยที่ แห้ งตาย
ออก 



 
 

 3.2.4 ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการในพื้นท่ีโครงการ 
  3.2.4.1 ระบบไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแก่งคอย 2 มีการเช่ือมต่อ 
จากสายหลักเข้าสู่หม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีการโยงไฟเข้าทางด้านหน้าของโครงการฝ่ังทิศใต้ติดกับทาง
สัญจรหลัก 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.18 ระบบไฟฟ้า 
   
  3.2.4.2 ระบบประปา ในพื้นท่ีโครงการจะแบ่งระบบน้ าแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ระบบน้ าดีท่ีใช้ภายในอาคารและใช้ภายนอกอาคารเป็นน้ าประปาท่ีส่งมาจากปั้มน้ าทางด้านทิศเหนืออยู่
ติดกับพื้นท่ีด้านหลังอาคาร สายหลักส่งผ่านท่อ PVC มายังจุดต่างๆ คือ ทางด้านทิศใต้ท่ีติดกับถนน
ทางเข้าหลัก ทางด้านทิศเหนือจะติดกับตัวอาคารส านักงานและห้องเก็บวัสดุ ส่วนท่ีต้ังขอแท็งก์น้ าจะ
อยู่ทางทิศตะวันออกติดกับเขา และเป็นพื้นท่ีป่ารกร้าง ส่วนน้ าเสียนั้นจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ าท่ีมีอยู่
รอบพื้นท่ีโครงการ  
 

     
 
 
 
  
ภาพที่ 3.19 ระบบน้ าประปาและเก็บกักไว้ 
   
  3.2.4.3 ระบบระบายน้ า และระบายน้ าเสียจากอาคารต่างๆ ในพื้นท่ีโครงการจะแบ่ง
ระบบระบายน้ าออกเป็น 2 ส่วน คือน้ าท่ีใช้ภายนอกอาคาร และน้ าฝนซึ่งน้ าประเภทนี้จะไหลลงสู่      
ท่อระบายน้ าท่ีมีอยู่รอบอาคาร ส่วนน้ าอีกประเภทคือน้ าเสียท่ีเกิดจากการใช้ภายในอาคาร หลังจาก
การใช้น้ าจะไหลลงสู่ท่อระบายท่ีมีอยู่รอบพื้นท่ีโครงการ ส่วนสาธารณะในพื้นท่ีโครงการจะมีท่อระบาย
น้ าอยู่รอบอาคาร เพื่อไม่ให้มีน้ าขังเวลาฝนตก 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 3.20 ระบบระบายน้ า 



 
 

  3.2.4.4 ระบบสัญจร ด้านหน้าโครงการจะเป็นถนนทางสัญจรหลักของหมู่บ้านต าบล
หนองปลาไหลกว้างประมาน 6 เมตร และทางสัญจรในพื้นท่ีโครงการมีถนนทางเข้า - ออก 2 ทาง คือ     
ทิศตะวันออกทางด้านขวาของโครงการก าหนดให้เป็นทางเข้า และทิศตะวันตกทางด้านซ้ายของ
โครงการก าหนดให้เป็นทางออก ซึ่งภายในพื้นท่ีโครงการจะเป็นลานหินคลุกโล่งกว้างท่ัวท้ังโครงการไม่มี
ทางสัญจร และถนนท่ีเป็นระเบียบของพื้นท่ี  

 
 
 
 
 

  
ภาพที่ 3.21 ระบบสัญจรภายในพื้นท่ีโครงการ 
  

       
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
แสดง : แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในโครงการ ภาพที่ 3.22 
สัญลักษณ์ :  
                     แนวสายไฟ                        ท่อระบายน้ า          
                     ท่อประปา                         ทางสัญจร                                          
 
 

 

 ที่มา : - 



 
 

 จาการส ารวจพื้นท่ีโครงการ รูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมในพื้นท่ีนั้น คือ อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปทรงอาคารแบบไทยประยุกต์เป็นอาคารท่ีเรียบง่าย ไม่มีรูปทรงอาคารท่ีเป็นลักษณะเฉพาะตัว
เนื่องจากเป็นสถานท่ีราชการ จึงเน้นใช้อาคารเพื่อประโยชน์ในการติดต่อทางราชการ และจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับชุมชนให้กับคนในชุมชน ดังนั้นในการจัดภูมิทัศน์ในพื้นท่ีโครงการจึงควรจัดให้เหมาะสม
กับพื้นท่ี และให้เหมาะสมกับผู้ใช้ในพื้นท่ี  
 3.2.5 ทัศนียภาพของพื้นท่ีโครงการ 
  จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการนั้น เราสามารถท่ีจะแบ่งลักษณะมุมมองของพื้นท่ีนั้น
ออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ มุมมองท่ีภายนอกโครงการมองเข้ามาภายในพื้นท่ีของโครงการ และ        
มุมมองท่ีมองจากภายในโครงการออกสู่พื้นท่ีบริเวณภายนอกโครงการ 
  3.2.5.1 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ 
   1) มุมมองด้านทิศใต้มองไปยังทิศเหนือ เป็นมุมมองแบบเปิดกว้ าง      
(Open View) สามารถมองเห็นพื้นท่ีโครงการ เมื่อมองไปแล้วจะเห็นอาคารส านักงาน ด้านหลังอาคาร
เป็นพื้นท่ีป่าติดกับเขตภูเขา และสภาพพื้นท่ีทรุมโทรมวัชพืชขึ้นปกคลุมพื้นท่ี บริเวณนี้ควรท าความ
สะอาดวัชพืช และบริเวณรั้วอาจใช้พืชพรรณท่ีมีลักษณะเป็นพุ่มตามแนวรั้ว (ดังภาพท่ี 3.23)  
 

  
ภาพที่ 3.23 มุมมองด้านทิศใต้มองไปยังทิศเหนือ 
 
   2) มุมมองทางด้านทิศเหนือมองไปยังทิศใต้ เป็นมุมมองแบบเปิดกว้าง 
(Window View) เมื่อมองไปแล้วเห็นถนนทางสัญจรหลักด้านหน้าโครงการ เนื่องจากเป็นทางเข้าออก
พื้นท่ี และยังไม่มีทางเดินเท้าเข้าพื้นท่ี บริเวณนี้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าให้สวยงาม และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย (ดังภาพท่ี 3.24) 
 

 
ภาพที่ 3.24 มุมมองทางด้านทิศเหนือมองไปยังทิศใต้ 



 
 

   3) มุมมองทางด้านทิศตะวันออกมองไปยังทิศตะวันตก เป็นมุมมองแบบเปิด 
(Open View) มีลักษณะเป็นพื้นท่ีท่ีมุมมองแคบ มองไปแล้วจะเห็นพื้นท่ีลานโล่งกว้างไม่มีท่ีจอดรถ 
และบริเวณทางเดินร้อนบริเวณนี้จัดให้มีท่ีจอดรถเพิ่ม และจัดภูมิทัศน์ท่ีให้ร่มเงา (ดังภาพท่ี 3.25) 
 

 
ภาพที่ 3.25 มุมมองทางด้านทิศตะวันออกมองไปยังทิศตะวันตก 

   4) มุมมองแบบด้านทิศตะวันตกมองไปยังทิศตะวันออก เป็นมุมมองแบบปิด 
(Close View) เป็นพื้นท่ีท่ีมีมุมมองแคบ มองไปแล้วจะเห็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ซึ่งพื้นท่ีด้านอาคาร
จะเป็นพื้นท่ีโล่ง บริเวณนี้พื้นท่ีควรจัดภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม และเรียบร้อย (ดังภาพท่ี 3.26) 

         
ภาพที่ 3.26 มุมมองแบบด้านทิศตะวันตกมองไปยังทิศตะวันออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         

                                
 

 
 

 

                           
 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
แสดง : มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ ภาพที่ 3.27 

สัญลักษณ์ :  
   
 
                 
                  ต าแหน่ง           มุมมอง 
 

 

 
ที่มา : - 

 
  3.2.5.2 มุมมองจากภายในโครงการออกสู่ภายนอกโครงการ    
   1) มุมมองด้านทิศเหนือ เป็นมุมมองแบบปิด (Close View) เป็นมุมมอง
แบบแคบ เป็นมุมมองท่ีติดกับภูเขาในส่วนด้านหลังของตัวอาคารส านักงาน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมพื้นท่ี
มองเห็นสภาพพื้นท่ีภายนอกเป็นป่ารกร้าง และมีสภาพพื้นท่ีทรุมโทรมในพื้นท่ี บริเวณควรปรับปรุง
พื้นท่ีท าความสะอาดวัชพืช (ดังภาพท่ี 3.28) 

1 
2 

3
=
3 

4 

มุมมองแบบเปิดกว้าง (Open View) มุมมองแบบกรอบ (Window View) 

มุมมองแบบเปิดกว้าง (Open View) มุมมองแบบเปิด (Close View) 

 



 
 

 
ภาพที่ 3.28 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกทางทิศเหนือ 
 
   2) มุมมองด้านทิศใต้ เป็นลักษณะมุมมองแบบ (Open View)  เป็นมุมมอง
ด้านทางเข้าของโครงการ มีลานเสาธงรั้ว และประตูกันขอบเขตอย่างชัดจน สามารถมองเห็นเป็นสภาพ
พื้นท่ีโล่งกว้าง เห็นถนนทางสัญจรด้านหน้าโครงการ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีผลกระทบเรื่อง
พื้นท่ีจอดรถ  และปัญหาความร้อนในพื้นท่ีตลอดท้ังวัน พื้นท่ีบริเวณนี้เป็นพื้นท่ีต้อนรับจัดเป็นพื้นท่ี 
จอดรถเพิ่ม จึงควรภูมิทัศน์บริเวณนี้ให้สวยงาม และเลือกใช้พืชพรรณท่ีให้ร่มเงาแก่พื้นท่ี (ดังภาพท่ี 3.29) 
 

 
ภาพที่ 3.29 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกทางทิศใต้ 
 
   3)  ทัศนี ยภาพมุมมอง ด้านทิศตะวันออก เป็นมุ มมองแบบกรอบ      
(Window View) เมื่อมองไปแล้วเห็นอาคารศูนย์ดับเพลิง และประปา มีรั้วกั้นขอบเขตอย่างชัดเจน 
สามารถมองเห็นถนนทางสัญจรหลัก มีผลกระทบวัชพืชจึงขึ้นปกคลุมพื้นท่ีบางส่วน ท าให้ทัศนียภาพไม่
สวยงาม เนื่องจากพื้นท่ีติดกับขอบเขตภูเขาปล่อยเป็นพื้นท่ีรกร้างไม่มีการใช้งานในพื้นท่ี บริเวณนี้ควร
ท าควรสะอาดวัชพืช และสร้างโรงจอดรถส าหรับรถดับเพลิง อาจจะใช้ไม้พุ่มและหญ้าจัดภูมิทัศน์  
เพื่อกรองฝุ่นท่ีจะเข้ามาในพื้นท่ีโครงการ (ดังภาพท่ี 3.30) 
 

 
ภาพที่ 3.30 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกทางทิศตะวันออก 
 



 
 

   4) ทัศนียภาพมุมมองทิศตะวันตก เป็นมุมมองแบบกรอบ (Window View) 
เป็นมุมมองด้านข้างของโครงการ สามารถมองเห็นอาคารศูนย์การเรียนรู้พื้นท่ีด้านหน้าเป็นพื้นท่ีโล่ง 
พื้นท่ีส่วนนี้มองเห็นสภาพภายนอกเป็นป่ารกร้าง ระหว่างพื้นท่ีสวนสัตว์เก่า ท าให้ทัศนียภาพไม่สวย 
และเนื่องจากรั้วเป็นรั้วแบบลวดหนาม ปัญหาสัตว์ร้ายเข้ามาในพื้นท่ี (ดังภาพท่ี 3.31) 
 

 

ภาพที่ 3.31 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกทางทิศตะวันตก 
 

 
                     
                    
                           
 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
แสดง : มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการ ภาพที่ 3.32 
สัญลักษณ์ :  
                 
                  ต าแหน่ง           มุมมอง 

 
ที่มา : - 
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4 

มุมมองแบบปิด (Close View) มุมมองแบบเปิดกว้าง (Open View) 

มุมมองแบบกรอบ (Window View) มุมมองแบบกรอบ (Window View) 

 



 
 

 3.2.6 สรุปข้อมูลลักษณะของพื้นท่ีโครงการ 
  จาการศึกษาและวิเคราะห์เราสามมารถแบ่งพื้นท่ีออกเป็นโซนๆ ได้ 3 โซน ดังนี้ คือ 
Zone A บริเวณพื้นท่ีหน้าอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล Zone B บริเวณ
พื้นท่ีว่างด้านหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ Zone C บริเวณห้องน้ าพื้นท่ีส่วนนี้อยู่ด้านหลังพื้นท่ีโครงการ 
(ดังภาพท่ี 3.32 และตารางท่ี 3.4) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ตารางที่ 3.4 สรุปด้านลักษณะของพื้นท่ีตามโซนต่างๆ 

Zone Site Characteristics 

พื้นท่ี Zone A 
   1. ลักษณะท่ีต้ังพื้นท่ี 
   2. ลักษณะของพื้นท่ี 
   3. ปัญหาและข้อจ ากัด 

 
 

 
 

ลักษณะท่ีต้ังพื้นท่ี : พื้นท่ีต้ังอยู่ทางทิศใต้ 
พื้ น ท่ี  Zone A มี ขน าด  พื้ น ท่ี ในก าร
ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ท้ังหมด 1,880 ตร.ม. 
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดกับอาคารส านักงาน 
ทิศใต้  ติดกับเสาธงกับติดก าแพง 
ทิศตะวันออก ติดกับศูนย์กู้ภัย  
ทิศตะวันตก ติดกับอาคารศูนย์การเรียนรู้ 
 
ลักษณะของพื้น ท่ี :  เป็นพื้น ท่ีในส่วน
ด้านหน้าของตัวอาคารส านักงาน ซึ่งเป็น
พื้นท่ีโล่งกว้างเป็นดินลูกรัง มีส่ิงปลูกสร้าง
เดิม คือ ลานซีเมนต์ เสาธง และพรรณไม้
เดิมท่ีพบบริเวณพื้นท่ีโครงการทรุมโทรม  
 
ปัญหาและข้อจ ากัด : เนื่องจากเป็นพื้นท่ี
โล่ง ภายในพื้นท่ีโครงการไม่มีทางสัญจร
หลักภายในพื้นท่ี และพื้นลานปูนโล่งกว้าง 
พรรณไม้ยืนต้นเดิมขาดร่มเงาให้แก่พื้นท่ี 
โดยพื้นท่ีส่วนนี้จึงได้รับแสงแดดตลอดท้ัง
วัน  
 
หมายเหตุ : ก าาหนดจุดบังคับทางสัญจร
ออกแบบทางเดิน ท่ีจอดส าหรับรถยาน
ยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และ 
จัดภูมิ ทัศน์บริ เวณรอบๆ เพื่ อความ
สวยงาม และปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้ร่มเงา
แก่พื้นท่ี 
 

 



 
 

ตารางที่ 3.4 สรุปด้านลักษณะของพื้นท่ีตามโซนต่างๆ (ต่อ) 
 

Zone Site Characteristics 

พื้นท่ี Zone B 
   1. ลักษณะท่ีต้ังพื้นท่ี 
   2. ลักษณะของพื้นท่ี 
   3. ปัญหาและข้อจ ากัด 

 
 

ลักษณะท่ีต้ังของพื้นท่ี : พื้นท่ี ต้ังอยู่ทางทิศ
ตะวันตก  พื้นท่ี Zone B มีขนาด พื้นท่ีในการ
ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ท้ังหมด 1,440 ตร.ม.         
มีอาณาเขตติดต่อดังนี ้
ทิศเหนือ   ติดกับพื้นท่ีป่ารกร้าง และติดภูเขา    
ทิศใต้   ติดกับถนนทางสัญจร 
ทิศตะวันออก  ติดกับลานปูนและเสาธง   
ทิศตะวันตก  ติดกับพื้นท่ีป่ารกร้าง  
 
 
ลักษณะของพื้นท่ี : ภายในพื้นท่ี จะเป็นพื้นท่ีโล่ง
กว้าง อยู่ด้านหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ โดยท่ี
พื้นท่ีในส่วนนี้จะเป็นพื้นท่ีร่ม เพราะมีพรรณไม้
เดิมอยู่ คือ ต้นจามจุรีใหญ่ 3 ต้น  
 
 
ปัญหาและข้อจ ากัด : เนื่องจากเป็นพื้นเป็นพื้นท่ี
โล่งกว้าง มีการให้ร่มเงาจากต้นไม้เดิมอยู่แล้วและ
อยู่ด้านหน้าศูนย์การเรียนรู้  ซึ่งพื้นท่ีไม่มีการจัด
พื้นท่ีส าหรับนั่งพักผ่อน หรือการท ากิจกรรม
นันทนาการต่างๆ ในพื้นท่ีนี้เพื่อไว้ให้บริการแก่
ผู้ใช้โครงการ 
  
 
หมายเหตุ : ก าหนดการกั้นเขตแดนให้กับพื้นท่ี 
จัดภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ ให้เหมาะสมกับการใช้
งานต่อพื้นท่ี โดยก าหนดการใช้พื้นท่ี คือ การจัด
พื้นท่ีออกก าลัง และพื้นท่ีส าหรับนั่งพักผ่อน
หย่อนใจแก่ผู้ท่ีเข้ามาใช้พื้นท่ีโครงการ  
 

 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 3.4 สรุปด้านลักษณะของพื้นท่ีตามโซนต่างๆ (ต่อ) 
 

Zone Site Characteristics 

พื้นท่ี Zone C 
   1. ลักษณะท่ีต้ังพื้นท่ี 
   2. ลักษณะของพื้นท่ี 
   3. ปัญหาและข้อจ ากัด 

 

 
 

 
 

ลักษณะท่ีต้ังของพื้นท่ี : พื้นท่ีต้ังอยู่ทางทิศเหนือ  
พื้นท่ี Zone C มีขนาด พื้นท่ีในการออกแบบ
ปรับปรุ งภูมิ ทัศน์ ท้ั งหมด 1,181.65 ตร .ม .         
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดกับติดภูเขา    
ทิศใต้  ติดกับอาคารศูนย์การเรียนรู้ 
ทิศตะวันออก  ติดกับโรงจอดรถ และอาคาร
ส านักงาน   
ทิศตะวันตก  ติดกับพื้นท่ีป่ารกร้าง 
 
 
ลักษณะของพื้นท่ี : เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ด้านหลังของ
พื้นท่ีโครงการและอยู่ด้านหลังอาคารศูนย์การ
เรียนรู้ และมีปลูกสร้างเดิม คือ โรงจอดรถ และ
ห้องน้ าไว้ส าหรับบริการผู้ท่ีเข้ามาใช้โครงการพื้นท่ี
ซึ่งท่ีบริเวณด้านหลังจะติดกับพื้นท่ีป่ารกร้าง และ
ติดกับภูเขา  
 
 
ปัญหาและข้อจ ากัด : เนื่องจากเป็นซึ่งพื้นท่ีใน
ส่วนนี้เป็นพื้นท่ีป่ารกร้างติดกับภูเขา ไม่มีการจัด
ภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ มีสภาพพื้นท่ีทรุดโทรม 
และไม่มีเขตแดนกั้นระหว่างตัวพื้นท่ีกับเขตภูเขา
อาจจะท าให้เป็นอันตรายได้จากสัตว์ป่าเข้ามาสู่
พื้นท่ีโครงการ  
 
 
หมายเหตุ : ก าหนดการกั้นเขตแดนให้กับพื้นท่ี
โครงการในส่วนพื้นท่ีด้านหลังท่ีติดกับห้องน้ า 
โดยก าหนดทิศทางเดินจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบให้
เหมาะสมแก่พื้นท่ี และจัดพรรณไม้ปิดบังพื้นท่ี
โครงการ 
 

 

 



 
 

          
 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
แสดง : พื้นท่ีแต่ละโซนในพื้นท่ีโครงการ ภาพที่ 3.33 

สัญลักษณ์ :  
                 Zone A   
                 Zone B  
                 Zone C   

 

  
ที่มา : - 

 
3.3  การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้พ้ืนท่ีโครงการ 
 ในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล ได้ศึกษา
พฤติกรรม และความต้องการของผู้มาใช้โครงการ จากประเภทของผู้มาใช้โครงการรวมถึงประชาชนท่ี
อยู่ในบริเวณข้างเคียง ดังนั้นการศึกษาจึงใช้วิธีสัมภาษณ์จากผู้ใช้ประจ า และการออกแบบสอบถามท่ี
เกี่ยวข้องทางด้านพฤติกรรมของมนุษย์จากผู้ใช้ช่ัวคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.3.1 กลุ่มผู้ใช้ประจ า คือ เจ้าหน้าท่ีท างานประจ าในส านักงานท่ีมีการใช้พื้นท่ีในส่วนตัว
อาคารท่ีคอยให้บริการแก่ผู้ท่ีมาติดต่อราชการมีการใช้พื้นท่ีทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 
น. รับประทานอาหารเวลา 12.00 - 13.00 น. และหลังเลิกงานจะใช้เวลาช่วง 16.3 - 18.00น. ส่วน
ใหญ่ใช้เวลาในการพักผ่อน ในการศึกษาผู้ใช้ประจ าในพื้นท่ีโครงการนั้นพบว่าบุคลากรใช้พื้นท่ีในส่วน
ของตัวอาคาร ซึ่งมีจ านวนเจ้าหน้าท่ีท้ังหมด 40 คน โดยแบ่งได้ดังนี้ 
  1) การบริหารส่วนต าบล    จ านวน 4   คน     
  2) การคลัง      จ านวน 10 คน     
  3) โยธา       จ านวน 4   คน     
  4) ส านักปลัด      จ านวน 22 คน      
         รวม    จ านวน 40 คน 

Zone C 

Zone A 

Zone B 



 
 

  การศึกษาความต้องการของผู้ใช้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไหล เป็นการศึกษามี
ข้อจ ากัดในส่วนของงบประมาณ และเวลา ดังนั้น ผู้ศึกษาขอก าหนดกลุ่มประชากรศึกษาโดยก าหนด
สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 40 ชุด 
  การสัมภาษณ์แบบจงเจาะในกลุ่มของผู้ท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจในการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ภายในพื้นท่ี และความต้องการของเจ้าหน้าท่ีท างานประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
จ านวน 2 คน คือ      
  นางวรรณภา    แพงท้าว (ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล)    
  นายทนงศักดิ์   รักษาภัย (ต าแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา)                       
  โดยใช้ค าถามท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ท่ีท างานองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลาไหล นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าท่ี จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ใช้ประจ ามีความต้องการให้มีลาน
จอดรถและทางสัญจรภายในพื้นท่ีโครงการ ต้องให้ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เดิมท่ีมีอยู่แล้ว และการ
จัดสวนโดยรอบให้ตอบสนองแก่ผู้ท่ีเข้ามาใช้พื้นท่ีโครงการ โดยท่ีผู้ใช้ประจ าอยู่ในช่วงวัยท างานมี
ความต้องการพื้นท่ีพักผ่อนหลังจากเครียดจากการท างาน เช่น การนั่งพักผ่อนหย่อนใจ 
 3.3.2 กลุ่มผู้ใช้ช่ัวคราว คือ ประชาชนท่ีในละแวกใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการเข้ามา พื้นท่ี
โครงการเป็นครั้งคราว  โดยจากการศึกษานี้ได้ศึกษาจากแบบสอบถามและการสุ่มตัวอย่าง ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้สามารถแบ่งประเภทของผู้ใช้ช่ัวคราวได้ 2 ประเภท คือ 
   1) กลุ่มผู้ใช้ท่ีมาติดต่อราชการ คือ ประชาชนท่ีเข้ามาติดต่อราชการท่ีอยู่ใน
ละแวกใกล้เคียงพื้นท่ี การศึกษาโดยการกรอกแบบสอบถาม 
   2) กลุ่มผู้ใช้ท่ีเข้ามาใช้พื้นท่ีท ากิจกรรมนนัทนาการ คือ ประชาชนท่ีเข้ามา 
ใช้พื้นท่ีท ากิจกรรมนนัทนาการประเภทพักผ่อนย่อนใจ     
ตารางที่ 3.5 แสดงจ านวนพื้นท่ีและประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 

 หมู่ที่ หมู่บ้าน ประชากร รวม (คน) จ านวนครัวเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 บ้านพระพุทธฉาย 813 843 1,656 511 
2 บ้านหนองไผ่ล้อม 425 512 937 343 
3 บ้านโคกหนามแท่ง 1,233 1,089 2,322 1,124 
4 บ้านใหม่พัฒนา 2,462 797 3,259 937 
5 บ้านหนองปลาไหล 534 527 1,061 339 
6 บ้านหนองจอก 221 219 440 120 
7 บ้านป่าไม้พระฉาย 378 352 730 186 
8 บ้านเขาไม้โค่น 213 229 442 122 
9 บ้านหนองคู 255 270 525 176 
 รวม 6,534 4,838 11,372 3,858 

ที่มา : องค์การบริการส่วนต าบลหนองปลาไหล (2559) 
 
  ในการศึกษาครั้งนี้ใช้จ านวนประชากรท่ีอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล
มี  จ านวน 9 หมู่บ้าน ท่ีเข้ามาใช้พื้นท่ีเพื่อให้การศึกษาครั้งนี้ ตอบสนองความต้องการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปลาไหลมากท่ีสุดก าหนดขนาดประชากรเป็นจ านวน  



 
 

  การศึกษาความต้องการของผู้ใช้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไหล เป็นการศึกษามี
ข้อจ ากัดในส่วนของงบประมาณ และเวลา ดังนั้นผู้ศึกษาขอก าหนดกลุ่มประชากรศึกษาโดยก าหนด
สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 60 ชุด ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสังเกตผู้ใช้
ช่ัวคราวเป็นเวลา 1 วัน  
  3.3.2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จะมีทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุน คือ ทฤษฎีแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Contral Limit Thcorcm) อธิบาย
ได้ว่า ส าหรับประชากรใดๆแล้ว “ถ้าเก็บตัวอยางท่ีมากพอการกระจายตัวอย่างดังกล่าว จะมีแนวโน้ม
ใกล้เคียงกับการกระจายตัวแบบธรรมชาติเสมอ” โดยหากประชากรมีการแจกแจงไม่ปกติ การแจกแจง
ค่าเฉล่ียท่ีได้รับการสุ่มแบบไม่มีท่ีส้ินสุดมีแนวดน้มการแจกแจงข้อมูลเป็นแบบปกติ และการแจกแจง
ของตัวอย่างงท่ีมีต้ังแต่ 30 ตัวอย่างขึ้นไป จะประมาณค่าได้ว่าข้อมูลมีการแจกแจงเป็นปกติด้วย โดย
ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งการสอบถามออกเป็น 3 ตอนดังนี ้
   1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้กรอกแบบสอบถาม และการใช้พื้นท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปลาไหล เพื่อให้ทราบถึงสถานะภาพของผู้กรอกแบบสอบถาม และเพื่อให้ทราบถึงช่วง 
วัน เวลา ในการเข้ามาใช้พื้นท่ีของโครงการ 
   2) ข้อมูลความพึงพอใจของกิจกรรมเดิม และความต้องการส่ิงอ านวยความ
สะดวกในพื้นท่ีโครงการ เพื่อให้ทราบถึงส่ิงท่ีควรปรับปรุงและส่ิงท่ีควรเพิ่มเติม 
   3) ข้อมูลกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นใหม่และการปรับปรุงภูมิทัศน์ในองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล เพื่อก าหนดรูปแบบของกิจกรรมใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน 
  3.3.2.2 การแจกแจงแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังนี้ 
   1) ข้อมูลท่ัวไป  
    (1) การศึกษากลุ่มผู้ใช้ช่ัวคราว พบว่ากลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของผู้
ท่ีมาติดต่อราชการท่ีเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 55 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 45 
    (2) กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของผู้ท่ีมาติดต่อราชการมีอายุ ระหว่าง 
3 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 ช่วงอายุ 15 - 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 ช่วงอายุ 31 - 40 คิดเป็นร้อยละ 40 
และผู้ท่ีมาติดต่อราชการท่ีมีอายุ 45 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 
   2) ด้านข้อมูลการใช้พื้นท่ี 
     (1) ผู้ใช้พื้นท่ีมาใช้ในช่วง วันจันทร์ - วันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 90 
วันเสาร์ - อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 10             
     (2) ผู้ใช้ท่ีมาท ากิจกรรมนันทนาการใช้เวลา 30 - 60 นาที คิดเป็น 
ร้อยละ 20 มากกว่า 60 นาที คิดเป็นร้อยละ 80      
     (3) การเข้ามาใช้ท ากิจกรรมในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลาไหล จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่าผู้ท่ีมาติดต่อราชการในพื้นท่ีอาคาร คิดเป็นร้อยละ 47 
พื้นท่ีพักผ่อน 35 และพื้นท่ีลานกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 18 
   3) ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการแบบพักผ่อน และส่ิงอ านวยความ
สะดวกในพื้นท่ีท่ีต้องการเพิ่ม   
    (1) ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีต้องการในองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลาไหล จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่า 
 



 
 

   ทางสัญจรภายในพื้นท่ี ร้อยละ 23 ต้องการปรับปรุงมากท่ีสุด  
   ท่ีจอดรถ   ร้อยละ 22  ต้องการปรับปรุงมากท่ีสุด  
   พื้นท่ีนั่งพักผ่อน   ร้อยละ  17  ต้องการปรับปรุงมากท่ีสุด 
   พื้นท่ีสวนหย่อม    ร้อยละ  11      ต้องการปรับปรุงมากท่ีสุด  
   ถังขยะ     ร้อยละ  5  ต้องการปรับปรุงมากท่ีสุด  
   ไฟริมทาง   ร้อยละ  6  ต้องการปรับปรุงมากท่ีสุด 
 จาการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปความต้องการส าหรับข้อมูลผู้ใช้ท่ีกลุ่มผู้ใช้ประจ า และกลุ่ม
ผู้ใช้ช่ัวคราว จากแบบสอบถาม 100 ชุด พบว่าประชาชนท่ีใช้พื้นท่ีต้องการให้มีพื้นท่ีลานจอดรถ และ
ทางสัญจรภายในพื้นท่ีโครงการ และต้องการให้มีพื้นท่ีพักผ่อนส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ม้านั่ง พื้นท่ี
พักผ่อนเกิดขึ้นในพื้นท่ีโครงการ และกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นใหม่ คือ สวนส าหรับพื้นท่ีออกก าลังกาย
ด้านหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมและความต้องการเป็นตัวก าหนดเพื่อท าแบบสอบถาม  
เป็นค าถามท่ีหลากหลายท าให้สามารถเรียงล าดับหรือส่ิงท่ีต้องการมากท่ีสุด 
  3.3.2.3 การสังเกต จากการสังเกตท่ีได้เข้าไปในองค์การบริหารส่วน ต าบลหนองปลา
ไหลเป็นเวลา 1 วัน พบว่าผู้ท่ีเข้ามาติดต่อราชการจะมาในช่วงเวลา 8.00 - 16.00 น. โดยตลอดเวลาท่ีอยู่
ในพื้นท่ีโครงการ ระหว่างช่วงพักหรือช่วงรอติดต่อราชการ และประชุมชุมชน โดยพื้นท่ีบริเวณรอบๆ  
ตัวอาคารส านักงานไม่มีพื้นท่ีนั่งพักผ่อน และพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท่ีมีอากาศร้อน ซึ่งประชาชนส่วน
ใหญ่จะใช้เวลาพักการอบรมหรือประชุมในพื้นท่ีในอาคารและบริรอบๆ ตัวอาคาร (ดังตารางท่ี 3.6) ดังนี้ 
ตารางที่ 3.6 สรุปการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

ประเภท พฤติกรรม ความต้องการ 

1. ผู้ใช้ประจ ามีจ านวน 40 คน 
สุ่มการสัมภาษณ์ 2 คน คือนาง
วรรณภา แพงท้าว (ต าแหน่งรอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล)  
และนายทนงศักด์ิ  รักษาภั ย 
(ต าแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา)                       
 
 
 
 

มีการใช้ พ้ืนที่ ในส่ วนตัวอาคาร ที่คอย
ให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการมีการใช้
พ้ื นที่ ทุ กวั นจั นทร์  - วั นศุ กร์  เวลา  
08.00 - 16.00 น.  
 
 
 

1. มีความต้องการให้มีที่ จอดรถ
ส าหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาไหล และจัดให้มีพื้นที่
พักผ่อนด้านข้างอาคารเพ่ิม และจัดให้
มีพืชพรรณรอบๆ เพ่ือให้เกิดความร่ม
รื่นแก่พ้ืนที่ และส่วนโชว์ให้สวยงาม 
2. ระหว่างรอการติดต่อราชการอยาก
ให้มี จุ ดพักผ่ อนหย่อนใจบริ เวณ  
และจัดพืชพรรณบริเวณรอบพ้ืนที่  
และพืชพรรณเพ่ือให้ร่มเงา 

2.  ผู้ ใ ช้ ชั่ วคราวที่ ม า ติ ด ต่ อ 
ราชการ/ผู้ใช้ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ท า
กิจกรรมนันทนาการประเภท 
พักผ่อน 

ลักษณะพฤติกรรมผู้ที่มาติดต่อ ราชการ ใช้
พ้ืนที่ในตัวอาคาร เป็นส่วนใหญ่ แต่มีบ้างที่
ใช้ พ้ืนที่ภายนอกอาคาร เช่นอที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล ไม่มีจุด
พักผ่อนภายนอกอาคาร ให้บริการและพ้ืนที่ 
ลักษณะพฤติกรรมผู้ที่มาท ากิจกรรมนนัทนา
การ ส่วนใหญ่ ใช้พ้ืนที่พักผ่อนด้านหน้าตาม
บริเวณรอบ  ๆพ้ืนที่โครงการ อาคารทุกวัน
จันทร์ - ศุกร์ ใช้ เวลาท ากิจกรรมมากกว่า 60 
นาท ี
 

1. กิจกรรมนันทนาการ ประเภทพักผ่อน
ต้องการให้มี ศาลาพักผ่อน 
2. พ้ืนที่ผักพักผ่อนขณะพักการ
อบรมหรือประชุม 
3. จัดสร้างพ้ืนที่สวนออกก าลังกาย
ให้ร่มรื่นและสวยงามรวมถึงพ้ืนที่
พักผ่อนรอบอาคาร 



 
 

3.4  สรุปศักยภาพของพ้ืนท่ีและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ีโครงการ 
 การรวบรวมข้อมูลศักยภาพ ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาข้อจ ากัดต่างๆ รวมถึงการเข้าใช้พื้นท่ี
ต่างๆ ภายในพื้นท่ีโครงการเพื่อทราบถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพื้นท่ีโครงการรวมถึงการน าไป
พิจารณาด้านการออกแบบเพื่อพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ของพื้นท่ีนั้น (ดังตารางท่ี 3.7) 
ตารางที่ 3.7 สรุปศักยภาพของพื้นท่ีและการพัฒนาศักยภาพของพื้นท่ี 
 

Site Characteristics Program Potential Program Development Remark 
พ้ืนที่ Zone A เป็น พ้ืนที่
ส่วนโชว์ และส่วนบริการ 
ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ ลักษณะ
พ้ืนนที่โดยทั่วไปด้านหน้า
อาคารส านักงานเป็นพ้ืนที่
เปิดโล่งกวา้ง 

เป็นพ้ืนที่โล่งมีลานมีจอด
รถและสิ่ งก่อสร้าง  คือ 
ลานปูน  และป้ ายองค์
บริหารส่วนต าบลหนอง
ปลาไหล และเสาธง ซึ่ง
บริ เวณพ้ืนที่ โดยรอบมี
พรรณไม้เดิม แต่ยังไม่มี
การจัดภูมิทัศน์โดยรอบให้ 
สวยงาม   

พ้ืนที่ส่วนน้ีมีขนาด 1,880 ตร.ม. 
กิจกรรมที่จะเกิดข้ึนมี ดังน้ี   
1. พ้ืนทีส่ัญจร 
2. พ้ืนที่ให้ร่มเงา  
3. พ้ืนที่ลานจอดรถ 

เป็นพ้ืนที่โล่งกว้าง ยัง
ไม่มีการจัดภูมิทัศ น์
บ ริ เ วณ  ด้ า นห น้ า
อาค าร ให้ สวยงาม 
และไม่มี  พรรณไม้
เพ่ือให้ ร่มเงา   
ควรมีการออกแบบ 
ก าหนดเส้นทางสัญจร
ลานจอดรถ และมีจุด
พักผ่อน ให้กับผู้ที่เข้า
มาใช้บริการ 

พ้ืนที่ส่วน Zone B  เป็น
พ้ืนที่อยู่ทางทิศตะวันตก 
เป็นพ้ืนที่ด้านหน้าอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ 

พ้ืนที่ส่วนน้ีเป็นโล่งกว้าง
หินลูกรัง และรกร้าง ซึ่ง
ยังไม่มีจัดการพ้ืนที่ และ
จัดภูมิทัศ น์โดยรอบให้  
สวยงาม เพ่ือให้เหมาะสม
กับกิจกรรมที่จะเกิดข้ึน 

พ้ืนที่ส่วนน้ีมีขนาด 1,440 ตร.ม. 
กิจกรรมที่จะเกิดข้ึนมี ดังน้ี   
1. พ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรม
นันทนาการ 
2. พ้ืนที่ส าหรับน่ังพักผ่อน 
3. พ้ืนที่ให้ร่มเงา 
 

เป็นพ้ืนที่โล่งกว้างยัง
ไม่มีการจัดภูมิทัศ น์
บริเวณพ้ืนที่ในส่วนน้ี 
ควรมีการออกแบบที่
ส าหรับใช้ในกิจกรรม
นันทนาการการออก
ก าลั ง  และจัดสวน 
และที่น่ังพักผ่อนแก่ผู้
ที่ เ ข้ า ม า ใ ช้ พ้ื น ที่
โครงการ 

พ้ืนที่ส่วน Zone C พ้ืนที่
ทิ ศ เห น่ือ  ซึ่ ง เป็น พ้ืนที่
ด้านหลังพ้ืนที่โครงการ  
 
 
 
 
 
  

พ้ืนที่ส่วนน้ีเป็นพ้ืนที่ป่ารก
ร้างติดกับภูเขา และไม่มี
เขตแดนกั้นระหว่าง ตัว
พ้ืนที่กับเขตภูเขาอาจจะ
ท าให้เป็นอันตรายได้จาก
สัตว์ป่า ท าให้ พ้ืนที่ขาด
ทัศนียภาพที่สวยงาม 
 

พ้ืนที่ส่วนน้ีมีขนาด 1,181.65 ตร.ม. 
กิจกรรมที่จะเกิดข้ึนมี ดังน้ี   
1. พ้ืนที่ให้ร่มเงา 

เป็นพ้ืนที่ป่ารกร้าง 
จึงต้องก าหนดการกั้น
เขตแดนให้กับพ้ืนที่
โครงการ 
ส่ วนพ้ื นที่ ด้ านหลั ง
ทั้งหมด และพ้ืนที่ป่ารก
ร้างท าให้เป็นพ้ืนที่โล่ง
เพ่ือป้องกันอันตราย
จากสัตว์ป่าเข้ามาให้
พ้ืนที่โครงการ  
 



 
 

 
 
          
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
แสดง : ความสัมพันธ์ของพื้นท่ี (Bubble Diagram) ภาพที่ 3.34 
สัญลักษณ์ :  
 
                    ปิดกั้นด้วยรั้วคอนกรีต 
                    Screen ปิดกั้นสายตาด้วยพรรณไม้ไม่เกิน 2.50 เมตร 
                    Screen ปิดกั้นสายตาด้วยพรรณไม้ไม่เกิน 1.00 เมตร 
                    ทางสัญจรหลัก 
                    การเช่ือมระหว่างกิจกรรม 
 

 

 

ที่มา : - 
 
 



 
 

          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
แสดง : ภายในพื้นท่ีโครงการ (Site Relation) ภาพที่ 3.35 
สัญลักษณ์ :  
 
                    Screen ปิดกั้นสายตาด้วยพรรณไม้ไม่เกิน 2.50 เมตร 
                    Screen ปิดกั้นสายตาด้วยพรรณไม้ไม่เกิน 1.00 เมตร 
                    ทางสัญจรหลัก 
                    การเช่ือมระหว่างกิจกรรม 
                     
 

 

 

ที่มา : - 
 
 



 
 

3.5  สรุปกิจกรรมของการออกแบบสถานท่ีราชการในพ้ืนท่ีโครงการ 
 โครงการการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมุ่งเน้นการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสถานท่ีพักผ่อนของ
ประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการพื้นท่ีโครงการ โดยการท าการศึกษาพื้นท่ีโครงการความต้องการของผู้ใช้
โครงการ และหลักทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีโครงการเพื่อก าหนดรูปแบบ และส่วนประกอบของ
โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวความคิดในการออกแบบในแต่ละสัดส่วน โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ศักยภาพพื้นท่ีโครงการ โดยท่ีนโยบายของโครงการ และต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยใน ด้านต่างๆ 
ของผู้ใช้โครงการ 
 3.5.1 แนวความคิดในด้านการออกแบบพื้นท่ีใช้สอยภายในโครงการ 
            3.5.1.1 พื้นท่ีต้อนรับ เนื่องจากพื้นท่ีเดิมเป็นพื้นท่ีโล่ง ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าของ
โครงการ และบริเวณพื้นด้านหน้าเดิมเป็นลานปูน และหินคลุก จึงได้มีการออกแบบให้พื้นท่ีส่วนนี้เป็น
พื้นท่ีจอดรถ และจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ เพื่อให้ร่มเงาแก่พื้นท่ี 
            3.5.1.2 พื้นท่ีส่วนสาธารณะ เนื่องจากพื้นท่ีเดิมเป็นพื้นท่ีโล่งซึ่งอยู่บริเวณรอบๆ 
พื้นท่ีโครงการ โดยท่ีพื้นท่ียังเป็นดินถม และหินคลุกไม่มีการจัดภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับพื้นท่ี จึงได้มี
การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณนี้ขึ้นเพื่อความสวยงาม และความร่มรื่นให้กับพื้นท่ีโครงการ 
            3.5.1.3 พื้นท่ีส่วนบริการ เนื่องจากพื้นท่ีเดิมเป็นพื้นท่ีโล่ง ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลัง 
และด้านข้างของโครงการ ซึ่งพื้นท่ีบริเวณนี้พื้นเป็นหินคลุก จึงได้มีการออกแบบก าหนดการกั้นเขต
แดนให้กับพื้นท่ี จัดภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานต่อพื้นท่ี โดยก าหนดการใช้พื้นท่ี 
คือ การจัดสวนหย่อนท่ีสวยงาม จัดพื้นท่ีออกก าลัง และพื้นท่ีส าหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจแก่ผู้ท่ีเข้ามา
ใช้พื้นท่ีโครงการ 
 3.5.2 การออกแบบด้านพืชพรรณ 
          การดูแลบ ารุงรักษาพืชพรรณทุกชนิดท่ีเลือก ต้องพิจารณาถึงการดูแลรักษาควรเน้น
พืชพรรณท่ีมีการบ ารุงรักษาง่าย และมีต้นทุนต่ าจากประโยชน์ใช้สอยทางด้านต่างๆ ของพรรณไม้
สามารถน าพืชพรรณมาประยุกต์ใช้ในด้านแนวความคิดในการออกแบบ ด้านพืชพรรณตามลักษณะ
ของพื้นท่ี และการแบ่งโซนได้ (ดังตารางท่ี 3.8) ดังนี้ 
ตารางที่ 3.8  แนวคิดในการออกแบบด้านพืชพรรณ 
 

Zone การเข้าใช้พ้ืนที่โครงการ ประโยชน์การใชส้อย/การเลือกพืชพรรณ 

A 
เป็นพ้ืนที่
ด้านหน้า
อาคาร
ทั้งหมด 

1. พ้ืนที่ต้อนรับ 
2. พ้ืนที่ส่วนบริการ 

เน่ืองจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนโล่งด้านหน้าตัวอาคาร ลักษณะ
พ้ืนที่เป็น ลานซีเมนต์ และหินคลุก ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ได้รับแสงแดด
ตลอดทั้งวัน ดังน้ันจึงเลือกใช้พืชพรรณที่ให้ร่มเงา และสามารถทน
ต่อสภาพอากาศของพ้ืนที่ เพ่ือสร้างจุดเด่น และความสวยงาม
ให้กับพ้ืนที่รวมถึงมีการดูแลรักษาง่ายดังน้ันจึงเลือกใช้พืชพรรณที่
ให้ร่มเงา และทนต่อสภาพอากาศได้ดีเช่น หูกระจง ลีลาวดี อโศก
อินเดีย ปีบ ตะแบก เป็นต้น  
 

 

 



 
 

ตารางที่ 3.8  แนวคิดในการออกแบบด้านพืชพรรณ (ต่อ) 

Zone การเข้าใช้พ้ืนที่โครงการ ประโยชน์การใชส้อย/การเลือกพืชพรรณ 
B 

เป็นพ้ืนที่
ด้านข้างฝั่ง

ทิศ
ตะวันตก 

1. พ้ืนที่ออกก าลังกาย 
2. พ้ืนที่พักผ่อน 
3. สวนหย่อม 

สภาพพ้ืนที่ ปั จจุบั น เป็น พ้ืนที่ หิ นคลุ กที่ เ อา ไ ว้ ใช้ กิ จกรรม 
นันทนาการ ดังน้ันจึงไม่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดังน้ันจึง เลือกใช้
พืชพรรณควรค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้ เครื่องเล่นออก
ก าลังกาย และการจัดสวนส าหรับน่ังพักผ่อน จึงควรเลือกพืช
พรรณ และเครื่องเล่นที่ไม่เปราะหักง่าย และทนต่อสภาพอากาศ
ได้ดี เช่น ต้น ไทรอินโด กัลปพฤกษ์ ต้นหูกวางด่าง เป็นต้น 

C 
เป็นพ้ืนที่
ด้านหลัง 

1. พ้ืนที่ส่วนบริการ 
 

เน่ืองจากพ้ืนที่ส่วนน้ีเป็นพ้ืนที่ด้านหลัง มีอาณาเขตติดกับภูเขา 
สภาพเป็นพ้ืนที่ป่ารกร้าง และเป็นดินลูกรัง และเป็นพ้ืนที่ยังไม่มี
การจัดภูมิทัศน์ให้เหมาสมกับพ้ืนที่โครงการ ดังน้ันจึงก าหนดการ
กั้นเขตแดนให้กับพ้ืนที่โครงการในส่วนพ้ืนที่ด้านหลังทั้งหมด 
ก าหนดทิศทางเดินจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบให้เหมาะสม และจัด
พรรณไม้ปิดบัง และ การเลือกใช้พืชพรรณที่ให้ร่มเงา และเลือกพืช
พรรณที่สามารถ ทนต่อสภาพอากาศ และเพ่ือสร้างจุดเด่นความ
สวยงามให้กับพ้ืนที่รวมถึงมีการดูแลรักษาง่าย ดังน้ัน พืชพรรณที่
ควรเลือกใช้ในบริเวณพ้ืนที่น้ี คือ ตะแบก ราชพฤกษ์ ทรงบาดาล 
อินทนิล เป็นต้น ในการเลือกใช้ไม้พุ่มควรเลือกดูแลรักษาง่าย เช่น 
เทียนทอง โมกพวง เสริมสร้างความสวยงามให้พ้ืนที่  

  
 3.5.3 แนวความคิดในการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกภายในพื้นท่ี  
         3.5.3.1 เก้าอี้ ม้านั่ง และโต๊ะพักผ่อน เป็นลักษณะของการนั่งแบบท่ีต้องการใช้โต๊ะ
ด้วย เช่น โต๊ะเก้าอี้ ท่ีใช้ในบริเวณพักผ่อนของบุคคลท่ีมาเป็นกลุ่ม และมีของท่ีต้องการมีท่ีวาง โต๊ะ 
เก้าอี้ในบริเวณพักผ่อนท่ีต้องการมีการท ากิจกรรมน้อยๆ เก้าอี้มักจัดวางเป็นกลุ่มหลายๆ ชุดในบริเวณ
เดียวกัน เพื่อเป็นจุดท่ีบ่งบอกว่าเป็นพื้นท่ีพักผ่อน 

 
ภาพที่ 3.36 ม้านั่ง 
ที่มา : https://www.ihome108.com/22-tree-seating 
 

 
ภาพที่ 3.37 เก้าอี้ไม้ 
ที่มา : https://concreation.lnwshop.com 



 
 

 
ภาพที่ 3.38 ท่ีนั่งคอนกรีตโค้ง 
ที่มา : https://www.homenayoo.com 
         
  3.5.3.2 ถังขยะ คือ ถังรองรับขยะมูลฝอย เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวม หรือส่ิงเหลือใช้จากผู้ใช้พื้นท่ีโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณท่ีผู้ใช้มีจ านวนมากควร
ค านึงถึงรูปแบบ และต าแหน่งท่ีต้ังให้เข้ากับพื้นท่ีให้เหมาะสม โดยใช้วัสดุท่ีเลือกใช้ คือ พลาสติกหนา
ท่ีมีฝาปิดเพื่อป้องกันเหม็นมีขนาด และสัดส่วนรวมถึงรูปแบบ อาจจัดเรียงไว้บริเวณมุมบริการต่างๆ 
เช่น บริเวณท่ีออกก าลังกาย หรือตามสถานท่ีพักผ่อนส่วนอีกรูปแบบหนึ่งมีขนาด และสัดส่วนรวมถึง
การจัดเรียงไว้บริเวณภายในตัวอาคารทุกอาคารซึ่งมีลักษณะ ดังนี้    

 
ภาพที่ 3.39 รูปแบบถังขยะ 
ท่ีมา : https://static1velaeasy.readyplanet.com 
 
                 3.5.3.3 เครื่องออกก าลังกาย จัดไว้ส าหรับบริการให้กับประชาชน ซึ่งค านึงถึง
รูปแบบและต าแหน่งท่ีต้ังให้เข้ากับพื้นท่ีให้เหมาะสม เครื่องออกก าลังกายนั้นมีหลากหลายไว้ส าหรับ
บริการ และบริเวณโดยรอบมีบริเวณท่ีนั่งพักผ่อนไว้ส าหรับบริการ วัสดุอุปกรณ์ของเครื่องออกก าลัง
กายเป็นเหล็กหุ้มด้วยพลาสติก เนื่องจากท่ีเลือกวัสดุชนิดนี้มีความคงทน ไม่ซีดจางได้ง่ายอายุการใช้
งานยาวนาน 
 

 
ภาพที่ 3.40 รูปแบบเครื่องออกก าลังกาย 
ที่มา : https:/www.fitnessandtoys.blogspot.com 
 



 
 

3.5.4 แนวความคิดในการออกแบบมุมมอง 
         แนวความคิดด้านมุมมองนี้นั้นมีความส าคัญอย่างมาก ซึ่งสามารถแยกเป็นลักษณะ
ต่างๆ ได้โดยเพิ่มท่ีเป็นมุมมองท่ีดีส่งเสริมภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม และมุมมองในมุมนี้ไม่มีผลกระทบอะไร
ต่อพื้นท่ีโครงการ ซึ่งมุมมองนี้ได้แก่ พื้นท่ี Zone A พื้นท่ีทางเข้าโครงการอยู่ ฝ่ังทิศตะวันออก  
และ Zone B พื้นท่ีทางเข้า - ออก พื้นท่ีโครงการเดิมนั้นเป็นหินคลุก และอาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล และลานกว้างคอนกรีต และ Zone C พื้นท่ีเป็นพื้นท่ีโล่งมีอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล และ Zone C เป็นพื้นท่ีด้านหลังโครงการ 
เดิมเป็นพื้นท่ีรกร้างติดภูเขา (ดังภาพท่ี 3.41 - 3.44) 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.41 มุมมองแบบเปิดโล่งในพื้นท่ีโครงการ Zone A ฝ่ังทิศตะวันออก 
 
          โครงการ Zone A พื้นท่ีโดยรอบเป็นพื้นท่ีเปิดโล่งรับแดดตลอดท้ังวันไม่มีมีการจัด
ภูมิทัศน์โดยรอบ จึงได้มีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อความสวยงาม และจัดลานจอดรถ  
 
 
 
 
 
   
ภาพที่ 3.42  มุมมองแบบเปิดโล่งในพื้นท่ีโครงการ Zone A  
 
 Zone A พื้นท่ีเดิมนั้นเป็นพื้นท่ีโล่งอยู่ด้านหน้าอาคารส านัก และลานกว้างคอนกรีตซึ่งพื้นท่ี
โดยรอบเป็นพื้นท่ีเปิดแล้วจะได้รับแสงแดดตลอดท้ังวัน และไม่มีการจัดภูมิทัศน์ให้กับพื้นท่ีโครงการ 
จึงได้มีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อความสวยงาม เหมาะส าหรับผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการในพื้นท่ีโครงการ 
 
 
 
 
 
   
ภาพที่ 3.43  มุมมองแบบเปิดโล่งในพื้นท่ีโครงการ Zone B 
           



 
 

  Zone B พื้นท่ีเป็นพื้นท่ีโล่งด้านหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ซึ่งโดยรอบเป็นพื้นท่ีเปิดโล่ง 
ไม่มีการจัดภูมิทัศน์ และไม่มีท่ีอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ใช้บริการ จึงได้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ
จัดเครื่องออกก าลังกาย และจัดภูมิทัศน์จัดสวนหย่อนโดยรอบเพื่อความสวยงาม และมีการจัดท่ีนั่ง
พักผ่อนไว้ส าหรับผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการพื้นท่ีโครงการ 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.44  มุมมองแบบเปิดโล่งในพื้นท่ีโครงการ Zone C ฝ่ังทิศตะวันตก 
 
          Zone C พื้นท่ีส่วนนี้อยู่ด้านหลังโครงการ เดิมนั้นเป็นท่ีโล่งรกร้างติดกับเขตภูเขา  
ไม่มีการจัดภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน จึงได้มีการจัดภูมิทัศน์ขึ้นโดยรอบท้ังไม้ยืนต้นเพื่อให้เงา
แก่พื้นท่ี และใช้ไม้พุ่มเพื่อปิดบังสายตาพื้นท่ีกับตัวอาคารส านักงานไว้ส าหรับให้บริการในพื้นท่ีส่วนนี้ 
 3.5.5 แนวคิดด้านการดูแลรักษา 
            ภูมิทัศน์เป็นงานท่ีจะต้องปฏิบัติติเพื่อให้งานภูมิทัศน์สวยงามอยู่เสมอ สามารถจัด
กลุ่มการดูแลรักษาได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
  3.5.5.1 ดูแลรักษาภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) สามารถจ าแนกได้ดังนี้  
   1) การใส่ปุ๋ย ปุ๋ยท่ีใช้ในพื้นท่ีโครงการแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  
                             (1) ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยท่ีได้จากธรรมชาติ แบ่ง 2 ชนิด คือ ปุ๋ยคอก 
และป๋้ยหมัก แต่ในปัจจุบันนิยมใช้ปุ๋ยหมักมากกว่า เพราะปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยท่ีได้จากการย่อยสลายของ
ซากพืช และซากสัตว์จึงไม่ค่อยมีเมล็ดวัชพืชปะปน โดยการให้ปุ๋ยอินทรีย์จะควบคู่ไปกับการให้ปุ๋ยเคมี 
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ควรใส่ทุก 1 - 2 สัปดาห์ต่อครั้งเพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน 
                             2) ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ คือ ปุ๋ยท่ีผลิตจากอนินทรีย์วัตถุ โดยค านวณ
ธาตุอาหารส าคัญไว้ เพื่อท่ีสามารถน าไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
                  3.5.5.2 หลักการใส่ปุ๋ย 
                           1) ชนิดของปุ๋ยต้องมีธาตุอาหาร ท่ีเหมาะสมกับความต้องการของพืชพรรณ
ชนิดนั้นๆ เช่นพืชพรรณท่ีปลูกใหม่ต้องการปุ๋ยท่ีมีธาตุไนโตรเจนสูง  
                             2) ใส่ปุ๋ยในปริมาณท่ีพอเหมาะ  
                            3) การใส่ปุ๋ยบริเวณท่ีพืชพรรณดูดซึมได้เร็วท่ีสุด เช่น บริเวณโคนต้นพืช
พรรณหรือทางใบโดยตรง เพื่อพืชพรรณจะไดน้ าธาตุอาหารไปใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ   
                             4) ปุ๋ยอินทรีย์ควรใส่ก่อนปลูกพืชพรรณประมาณ 1 - 2 เดือน เพื่อช่วยใน
การปรับปรุงโครงสร้างดินก่อนปลูก แล้วจึงใส่ปุ๋ยเคมีเม่ือเริ่มปลูกพืชพรรณ  
                             5) การใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กันไป เพื่อป้องกันดิน      
กรด-ด่างเกินไป และช่วยในการระบายน้ า และอากาศในดิน  
                            6) การใส่อินทรีย์ควรใส่ทุกๆ 1 - 2 เดือนต่อครั้ง เพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน  



 
 

                            7) ควรใส่ปุ๋ยหลังการพรวนดิน และก าจัดวัชพืชแล้วเพื่อพืชพรรณจะได้ดูด
ซึมปุ๋ยได้อย่างเต็มท่ี   

 
ภาพที่ 3.45  การใส่ปุ๋ยพืชพรรณ 
ที่มา : https://www.1.bp.blogspot.com 
 
  3.5.5.3 การพรวนดิน คือ การท าให้ดินท่ีอัดตัวแน่นโปร่งสามารถระบายน้ าอากาศ
ได้ดี รวมท้ังเป็นการก าจัดวัชพืช และแมลงศัตรูพืชอีกทางหนึ่งการพรวนดินควรปฏิบัติก่อนใส่ปุ๋ย
เพื่อให้ปุ๋ยตกลงในช่องว่างของดิน ซึ่งจะท าให้รากพืชสามารถดูดซึมปุ๋ยได้อย่างสะดวก 
                              วิธีการพรวนดิน            
                              1) ใช้จอบถาก หรือจอบอเนกประสงค์พรวน ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติติท าได้
โดยท่ัวไปอาจท าก่อนหรือท าหลังจากท่ีปลูกพืชพรรณแล้วก็ได้             
                              2) ใช้ส้อมพรวน เป็นวิธีใช้แปลงปลูกพืชพรรณคลุมดินขนาดเล็ก หรือ
กระถางปลูกไม้ประดับหลักการพรวนดิน   
                             3) การพรวนดิน นั้นเมื่อสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดินอัดแน่นเกินไปหรือน้ าซึมสู่รากช้า     
                             4) ในการพรวนดินแต่ละครั้ง จะต้องระมัดระวังไม่ท าให้รากพืชพรรณขาด
มากเกินไป     
                              5) การพรวนดิน จะต้องพรวนบริเวณโคนต้นพืชพรรณ ใกล้เคียงเพื่อท่ีราก
จะสามารถดูดอากาศได้ดี     
                              6) การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์จะ ต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับขนาดของ
พื้นท่ีและพืชพรรณ     
                              7) การพรวนดินควรท าก่อนการใส่ปุ๋ย และควบคู่ไปกับการก าจัดวัชพืช 
และแมลงศัตรูพืช เพื่อให้พืชพรรณดูดซับปุ๋ยได้อย่างเต็มท่ี 
  3.5.5.4 การป้องกันก าจัดศัตรูพืชท่ีท าลายพืชพรรณให้เกิดความเสียหายขาดความ
สวยงาม และท าให้พืชพรรณชะลอการเติบโต สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ   
                              1) แมลงศัตรูพืช    
                              2) โรคพืช    
                              3) สัตว์ชนิดต่างๆ 
   หลักการป้องกันก าจัดศัตรูพืช   
                             1) พิจารณาสาเหตุของศัตรูพืชให้แน่ชัดเสียก่อน แล้วจึงหาวิธีในการป้องกัน  
ก าจัดท่ีเหมาะสมตามสาเหตุท่ีเกิด  
                             2) ควรรีบป้องกันก าจัดแมลง และโรคทันทีท่ีพบ เช่น ควรจับแมลงท าลาย 
หรือเก็บส่วนของพืชพรรณเป็นโรคเผาไฟก่อนระบาดมาก   



 
 

                            3) เลือกใช้สารเคมีท่ีใช้ก าจัดให้ตรงกับชนิดของศัตรูพืช รวมท้ังอ่านวิธีการใช้
และส่วนผสมจากบริษัทผู้ผลิตอย่าเคร่งครัด 
                            4) ก่อนฉีดพ่น ควรหาหน้ากาก หรือชุดป้องกันสารเคมีและคนท่ีฉีดพ่นต้องอยู่
เหนือลมเสมอ  
                            5) ควรฉีดพ่นช่วงใกล้ค่ าไม่ควรฉีด เมื่อแดดร้อนจัดเพราะสารเคมีจะระเหยเร็ว 
หรือควรฉีดก่อนฝนตกอย่างน้อย 6 ช่ัวโมง เพราะฝนตกชะล้างสารเคมีออกหมด   
                            6) ขณะท าการฉีดพ่นสารเคมีไม่ควรรับประทานอาหารหาร หรือวางภาชนะ
บรรจุอาหารไว้ใกล้เคียงบริเวณปฏิบัติติงาน ตลอดจนไม่ควรน าเด็ก หรือสัตว์เล้ียงไว้ใกล้บริเวณท่ี
ปฏิบัติติงาน เพราะอาจถูกละอองสารเคมี   
                           7) หลังจาดฉีดพ่นสารเคมีแล้วอาบน้ าชะล้างร่างกายให้สะอาดแล้ว เปล่ียน
เส้ือผ้าใหม่ทันที     
                           8) ขวดหรือภาชนะบรรจุสารเคมีควรท าลายให้ถูกวิธี เช่น ฝังดิน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.46  การฉีดพ่นสารเคมี 
ที่มา : https://www.rlnwfile.com 
 
                     3.5.5.5 การตัดแต่งกิ่ง คือ การควบคุมการเจริญเติบโตได้ดีปรับปรุงรูปทรงของ    
พืชพรรณให้สวยงาม และป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพื่อให้พืชพรรณเจริญเติบโตได้ดีมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้                                   
                              1) การตัดแต่งไม้ยืนต้น มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้        
    (1) ใช้เล่ือยตัดด้านล่างของกิ่งขึ้นประมาณ 1/3 ของ เส้นผ่าศูนย์กลางกิ่ง      
    (2) จากนั้น ตัดด้านบนลงมาประมาณ 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลาง 
กิ่ง ห่างกันประมาณ 20 เซนติเมตร ค่อนทางโคนกิ่ง      
    (3) ตัดกิ่งให้ชิดโคน แล้วแต่งแผลและทาหรือพ่นด้วยยาแผลต้นไม้     
                              2) การตัดแต่งไม้พุ่ม มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้    
      (1) ตัดกิ่งท่ีแน่นออกเพื่อให้ได้ทรงพุ่มท่ีโปร่งขึ้นโดยตัดออกทั้งกิ่ง      
    (2) ตัดออกเพียงบางส่วนเพื่อให้กิ่งเล็ก  ๆมากขึ้นโดยการท าให้กิ่งส้ันลง
ซึ่งจะตัดท่ีตาข้าง และตัดให้ถึงส่วนข้อของกิ่ง (การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบส่ิงแวดล้อม สืบค้นจาก https://www.faed.mju.ac.th, 2559)            
 ดังนั้น การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ ได้แก่ องค์ประกอบในงานภูมิทัศน์ท่ี ไม่มีชีวิต และมีความ
แข็งแรงเป็นงานท่ีเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด และซ่อมบ ารุงงานภูมิ ทัศน์  ดาดแข็งให้ 
สามารถใช้งานได้สะดวกปลอดภัยซึ่งจะมีการดูแล และตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ (ดังตารางท่ี 3.9) 
 
 



 
 

ตารางที่ 3.9 การสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา 
 

ประเภทงาน ลักษณะงาน รายละเอียดในการดูแลรักษา หมายเหตุ 

ภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
 (Softscape) 

ไม้ยืนต้น 1. การใส่ปุ๋ย  
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สม่ าเสมอซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ 
น้ันสามารถแบ่งออกได้ดังน้ี คือ ปุ๋ยคอก 
และปุ๋ยหมัก  
2. การพรวนดิน  
พรวนดินเมื่อสังเกตเห็นว่าดินน้ัน แห้ง
และมีการอัดตัวแน่นก็ควรจะ พรวนดิน
แต่ควรระวังไม่ให้โดนรากของพืชพรรณ
น้ันๆ  
3. การก าจัดโรค และแมลง 
เมื่อสังเกตเห็นว่าพืชพรรณน้ันๆ มีโรค
หรือมีสิ่งผิดปกติควรท า การหาสาเหตุ 
และชนิดของโรคแต่เน่ินๆ ทันทีแล้วท า
การรักษาหรือพ่นยา เ พ่ือเป็นการ
ป้องกัน 
 4. การก าจัดวัชพืช  
ควรถอนวัชพืชบริเวณโคนของต้นพืช
น้ันๆ เพ่ือให้พืชน้ันได้รับสารอาหาร
อย่างเต็มที ่

การใส่ปุ๋ยหรือ
พรวนดินสัปดาห์ละ 
1 - 2 ครั้ง 

ภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
 (Softscape) 

ไม้พุ่ม 1. การใส่ปุ๋ย 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สม่ าเสมอ  
2. การพรวนดิน  
พรวนดินเมื่อสังเกตเห็นว่าดินน้ันแห้ง
และมีการอัดตัวแน่นก็ควรจะพรวนดิน
แต่ควรระวังไม่ให้โดนรากของพืชพรรณ
น้ันๆ 
3. การก าจัดโรคและแมลง  
เมื่อสังเกตเห็นว่าพืชพรรณน้ันๆ มีโรค
หรือมีสิ่งผิดปกติควรท าการหาสาเหตุ 
และชนิดของโรคแต่เน่ินๆ ทันทีแล้วท า
การรักษาหรือพ่นยา เพ่ือป้องการกัน 
4. การก าจัดวัชพืช  
ควรถอนวัชพืชบริเวณโคนต้นพืชน้ันๆ 
เพ่ือให้พืชน้ันได้รับสารอาหารอย่าง
เต็มที ่
 

ในกรณีฤดูฝนควร
ลดการรดน้ าเป็น  
3 ครั้งต่อ/สัปดาห ์

 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 3.9 การสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา (ต่อ) 
 

ประเภทงาน ลักษณะงาน รายละเอียดในการดูแลรักษา หมายเหตุ 

ภูมิทัศน์ดาดอ่อน  
(Softscape) 

ไม้พุ่ม 5. การตัดแต่งกิ่งพืชพรรณ  
เป็นการตัดในส่วนของผิวใบของพุ่มใบ 
เพ่ือให้ได้รูปทรงตรงตามท่ีต้องการ 

ในกรณีฤดูฝนควร
ลดการรดน้ าเป็น  
3 ครั้งต่อ/สัปดาห ์

 สนามหญ้า 1. การตัดสนามหญ้า 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
หรือ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง ข้ึนอยู่ที่ชนิด 
ของหญ้า 
2. การใส่ปุ๋ย  
ใส่ปุ๋ยสนามหญ้า เช่น ปุ๋ย (46 – 0 - 0)
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก  
3. การรดน้ า  
การรดน้ าถ้าสนามหญ้าเป็นดินทราย ก็
ควรรดน้ าทุกวันวัน ส่วนบริเวณ สนาม
หญ้าที่เป็นดินเหนียวก็ควรรด 2-3 วัน
ต่อครั้ง 

ในกรณีฤดูฝน   
ควรลดการให้น้ า
น้อยเพ่ือป้องกัน
รากเน่า  

ภูมิทัศน์ดาดแข็ง  
(Hardscape) 

ถนน 
อิฐตัวหนอน 
ทางเดินเท้า 

 
ระบบไฟฟ้า 

 
 

ศาลาท่ีน่ังส าหรับ 
พักผ่อน 

 

- การท าความสะอาด และซ่อมบ ารุง 
ถนน และทางเท้า  
- ตรวจเช็คแผ่นทางเท้าที่ช ารุด เพ่ือ
ซ่อมแซม 
- ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ช นิด ต่ า ง ๆ  และหมั่ นส า ร วจ ว่ ามี  
หลอดไฟหรือสายไฟช ารุดหรือไม่ 
- ทาสีอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสภาพที่เก่า , 
ทรุดโทรมเปลี่ยนสิ่งผุพังที่เป็นอันตราย  
- ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ต่างๆว่า
ยังใช้ได้หรือไม่   
- ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อมีสภาพ
เสื่อมโทรมจากการใช้งานในลักษณะ
ต่างๆ  
 

 

          

 

 

 

 
 
 



 
 

 



บทที่ 4 

ผลการออกแบบ 

 
4.1  ผลงานการออกแบบ 
 

 
 
ภาพที่ 4.1 บทน ำ (Introduction) ประกอบด้วย 
 - ควำมเป็นมำโครงกำร วัตถุประสงค์ ประโยชน์ท่ีได้รับ ขอบเขตในกำรศึกษำ และกำรเข้ำถึง
พื้นท่ีโครงกำร 



 
 
ภาพที่ 4.2 กำรวิเครำะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบด้วย 
 - ท่ีต้ังโครงกำร ลักษณะดิน ลักษณะภูมิอำกำศ และสภำพภูมิอำกำศ 

 

 



 

ภาพที่ 4.3 กำรวิเครำะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบด้วย 
 - ลักษณะพื้นท่ีโครงกำร 
 - ส่ิงก่อสร้ำงเดิม 
 - พืชพรรณเดิมในโครงกำร 
 



 

ภาพที่ 4.4 กำรวิเครำะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบด้วย 
 - ระบบสำธำรณูปโภค 
 - ทัศนียภำพโครงกำร 
 - ระละเอียดผู้ใช้โครงกำร 

 



 

ภาพที่ 4.5 กำรสังเครำะห์พื้นท่ี (Site Synthesis) ประกอบด้วย 
 - Site Characteristics 
 - Bubble Diagram 
 - Site Relation 

   



 

ภาพที่ 4.6 แนวควำมคิดหลัก (Main Concept)  
 - แนวคิดหลักในกำรออกแบบ 
 - แนวคิดรูปแบบเครื่องออกก ำลังกำย 
 - แนวควำมคิดด้ำนพืชพรรณ แนวคิดด้ำนภูมิทัศน์ดำดแข็ง และแนวคิดด้ำนส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก  



 

ภาพที่ 4.7 ผังแม่บท (Master Plan) 

 

 

 



 

ภาพที่ 4.8 Detail Plan A 
 - Elevation Section 1 
 - Section A  

 



 

ภาพที่ 4.9 Perspective Zone A 



 

ภาพที่ 4.10 Detail Plan B 
 - Elevation Section 2 
 - Section B  

 



 

ภาพที่ 4.11 Perspective Zone B 

 



 

ภาพที่ 4.12 Detail Plan C 
 - Elevation Section 3 
 - Section C  

 



 

ภาพที่ 4.13 Perspective Zone C 

 

 



 

ภาพที่ 4.14 แบบขยำยรำยละเอียดโครงสร้ำง ประกอบด้วย  
 - บล็อกท่ีนั่ง บล็อกต้นไม้ บ่อน้ ำ และถนนคอนกรีต 



 
ภาพที่ 4.15 แบบขยำยรำยละเอียดโครงสร้ำง ประกอบด้วย 
 - โครงสร้ำงโรงจอดรถ 

 



 

ภาพที่ 4.16 แบบขยำยรำยละเอียดโครงสร้ำง ประกอบด้วย  
 - โครงสร้ำงซุ้มไม้ระแนง  

 



 

ภาพที่ 4.17 แบบขยำยรำยละเอียดโครงสร้ำง ประกอบด้วย 
 - แบบโครงสร้ำงสวนออกก ำลังกำย 

 

 



4.2  งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
ตารางที่ 4.1 รำยกำรกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (Hardscape) 
 

ล ำดับ 
ที ่

รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำวัสดุ/
หน่วย (บำท) 

ค่ำแรง/หน่วย
(บำท) 

รวมค่ำวัสดุและ
ค่ำแรง (บำท) 

งำนดำดแข็ง (Hardscape) 
1. พ้ืนถนน 

 1.1 ทรำยหยำบหนำ 0.05 ม. 84.51 ลบ.ม. 360.00 91.00 38,114.07 
 1.2 คอนกรีต 240 ksc (ลูกบำศก์)

หนำ 0.10 ม. 
169.02 ลบ.ม. 2,510.00 306.00 475,960.32 

 1.3 เหล็กตะแกรง 4 มม.@ 0.20 ม. 1,690.20 ตร.ม. 32.00 5.00 62,543.40 
 1.4 ไม้แบบ 17.06 ตร.ม. 180.00 100.00 4,766.00 
 1.5 ตะปู 4.26 กก. 30.00 - 127.80 
 1.6 บล็อกปูสนำม (Turf Block)

หญ้ำขนำด 40x25x8 ซม. สีเทำ 
256.00 แผ่น 35.00 5.00 10,240.00 

 1.7 คันหิน คสล. ส ำเร็จรูป ขนำด 
15x30x100 ซม. 

36.00 ท่อน 175.00 50.00 7,938.00 

 1.8 ทรำยหยำบรองพ้ืนคันหิน หนำ 
0.05 ม. 

18.67 ลบ.ม. 360.00 91.00 8,340.17 

 1.9 คอนกรีตหยำบรองพ้ืนคันหิน 
หนำ 0.05 ม. 

18.67 ลบ.ม. 1,400.00 306.00 31,851.02 

2. พ้ืนทำงเดินทรำยล้ำง 
 2.1 ทรำยหยำบหนำ 0.05 ม. 58.95 ลบ.ม. 360.00 91.00 26,586.45 
 2.2 คอนกรีต 240 ksc (ลูกบำศก์)

หนำ 0.10 ม. 
117.90 ลบ.ม. 2,510.00 306.00 332,006.40 

 2.3 เหล็กตะแกรง 4 มม.@ 0.20 ม. 1,179.00 ตร.ม. 32.00 5.00 43,623.00 
 2.4 ไม้แบบ  96.46 ตร.ม. 180.00 100.00 27,008.80 
 2.5 ตะปู 24.11 กก. 30.00 - 723.30 

 
2.6 คันหิน คสล. ส ำเร็จรูป ขนำด 
15x30x100 ซม. 159.00 ท่อน 175.00 50.00 35,572.50 

 2.7 คอนกรีตหยำบหนำ 0.05 ม. 15.81 ลบ.ม. 1,400.00 306.00 26,971.86 
3. แผ่นทำงเท้ำ ขนำด 40x40x0.4 ซ.ม. 813.00 แผ่น 25.00 15.00 32,520.00 
 3.1 ทรำยทรำยหยำบหนำ 0.05 ม. 16.27 ลบ.ม. 360.00 91.00 7,337.77 

4. บ่อน้ ำพุ 
 4.1 ก่ออิฐมอญ ขนำด 3x6x14 ซม. 52.50 ตร.ม 245.00 89.00 17,535.00 

 4.2 ทรำยหยำบหนำ 0.05 ม. 5.59 ลบ.ม. 360.00 91.00 2,521.04 
 4.3 คอนกรีต 240 ksc (ลูกบำศก์)

หนำ 0.05 ม. 
5.59 ลบ.ม. 2,510.00 306.00 15,741.44 

 4.4 ไม้แบบ 6.54 ตร.ม. 180.00 100.00 1,831.00 
 4.5 ตะปู 1.63 กก. 30.00 - 48.90 
 4.6 เหล็กตะแกรง 4 มม.@0.20 ม. 4.40 ตร.ม 32.00 5.00 162.80 



ตารางที่ 4.1 รำยกำรกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (Hardscape) (ต่อ) 

ล ำดับ 
ที ่

รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำวัสดุ/
หน่วย (บำท) 

ค่ำแรง/
หน่วย (บำท) 

รวมค่ำวัสดุและ
ค่ำแรง (บำท) 

งำนดำดแข็ง (Hardscape) 
 4.7 ผิวปูนฉำปขัดมัน 6.46 ตร.ม. 58.00 82.00 904.40 
 4.8 น้ ำยำกันซึม SIKA ผสมคอนกรีต 5.24 ลิตร 25.00 - 131.00 
 4.9 หัวน้ ำพุ 9.00 หัว 800.00 50.00 7,650.00 

5. พ้ืนทำงเดินลำดยำง หนำ 0.10 ม. 66.20 ตร.ม. 251.00 134.00 25,487.00 
 5.1 ทรำยหยำบหนำ 0.05 ม. 3.31 ลบ.ม. 360.00 91.00 1,492.81 

6. ท่ีน่ัง 
 6.1 ทรำยหยำบหนำ 0.05 ม. 5.00 ลบ.ม. 360.00 91.00 2,245.00 
 6.2 คอนกรีตหยำบ  5.00 ลบ.ม. 1,400.00 306.00 8,530.00 
 6.3 เหล็กตะแกรง 4 มม.@ 0.20 ม. 148.08 ตร.ม. 32.00 5.00 5,478.96 
 6.4 ไม้แบบ 74.04 ตร.ม. 180.00 100.00 20,731.20 
 6.5 ตะปู 18.51 กก. 30.00 - 555.30 

 6.6 ผิวปูนฉำปขัดมัน 10.74 ตร.ม 58.00 82.00 1,503.60 
7. พ้ืนไม้ระแนง 
 7.1 เหล็กกล่องขนำด 2”x2” 

หนำ 2.3 มม. 
12.00 ท่อน 400.00 120.00 6,240.00 

 7.2 พ้ืนไม้เทียมคอนวูด หน้ำ 4 
ขนำด 2.5x30x305 ซม.  

37.29 ตร.ม. 110.00 40.00 5,592.79 

 7.3 น็อตยิงไม้ระแนง 9.32 กก. 40.00 - 3,272.80 
 7.4 สีย้อมไม้เบเยอร์ 8.00 ถัง 659 - 5,272.00 

8. กระบะต้นไม้ ขนำด 4.00x0.80 ม. 
 8.1 คอนกรีต 240 ksc (ลูกบำศก์)

หนำ 0.05 ม. 
2.44 ลบ.

ม. 
2,510.00 306.00 6,871.04 

 8.2 เหล็กตะแกรง 4 มม.@ 0.20 ม.# 48.96 ตร.ม. 32.00 5.00 1,811.52 
 8.3 ไม้แบบ 48.96 ตร.ม. 180.00 100.00 13,708.80 
 8.4 ตะปู 12.24 กก. 30.00 - 367.20 

9. พ้ืนทำงเดิน 

 9.1 คันหิน คสล. ส ำเร็จรูป ขนำด 
15x30x100 ซม. 

4.00 ม. 175.00 50.00 900.00 

 9.2 แผ่นทำงเท้ำขนำด 40x40x4 
ซม. หน้ำหยำบ 

125.00 แผ่น 25.00 15.00 5,000.00 

 9.3 ทรำยหยำบหนำ 0.05 ม. 7.50 ลบ.ม. 360.00 91.00 3,382.50 
10 หินกรวด เบอร์ 2 สีขำว 20.00 ถุง 40.00 5.00 900.00 

11 บล็อกพ้ืนยำงสังเครำะห์หนำ 2 มม. 
พร้อมทำสีทับหน้ำ 2 ชิ้น 

41.70 ตร.ม. 290.00 190.00 20,016.00 

 



ตารางที่ 4.1 รำยกำรกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (Hardscape) (ต่อ) 

ล ำดับ 
ที ่

รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำวัสดุ/
หน่วย (บำท) 

ค่ำแรง/
หน่วย (บำท) 

รวมค่ำวัสดุและ
ค่ำแรง (บำท) 

งำนดำดแข็ง (Hardscape) 
12. ซุ้มไม้ระแนง ขนำด 5.30x6.40 ม. 
 12.1 เสำเหล็กกล่อง ขนำด 2”x6” 

หนำ 2 มม. 
6.00 ท่อน 863.33 84.00 5,683.98 

 12.2 คำนเหล็กกล่อง ขนำด 2”x4” 
หนำ 2 มม. 

9.00 ท่อน 596.67 54.00 5,856.03 

 12.3 ระแนงเหล็กกล่องขนำด 2”x2” 
หนำ 2 มม. 

28.00 ท่อน 296.67 54.00 9,818.76 

 12.4 เหล็กเพลท  
ขนำด 2”x6” หนำ 6 มม. 

6.00 แผ่น 24.00 30.00 324.00 

 12.5 น็อตสกรูเกลียวยึดแผ่น 3.13 กก. 55.00 - 62.15 
13. โรงจอดรถ ขนำด 11.00x12.00 ม. 

 13.1 งำนดินปรับพ้ืนที่ก่อสร้ำง 24.00 ลบ.ม. - 125.00 3,000.00 
 13.2 งำนขุดฐำนรำกและถมดิน 14.00 ลบ.ม. - 99.00 1,386.00 
 13.3 ทรำยหยำบรองพ้ืนหนำ 0.05 ม. 7.20 ลบ.ม. 360.00 91.00 2,858.40 
 13.4 คอนกรีต 240 ksc (ลูกบำศก์)  

หนำ 0.10 ม. 
14.40 ลบ.ม 2,510.00 306.00 40,550.40 

 13.5 ทรำยหยำบหนำ 0.10 ม. 14.40 ลบ.ม. 360.00 91.00 6,494.40 
 13.6 เหล็กเพลท 

ขนำด 2”x6” หนำ 6 มม. 
36.00 แผ่น 24.00 30.00 1,944.00 

 13.7 แผ่น Metal Sheet ยำว 12.00 
ม.หนำ 0.35 ม.ม. 

293.27 ตร.ม. 177.00 40.00 63,639.59 

 13.8 สกรูปลำยสว่ำนยึดหลังคำเมทัล
ชีท (แปเหล็ก) ขนำด 12  - 14 x 48 มม. 

36.00 กล่อง 450.00 - 16,200.00 

 13.9 เหล็กกล่อง 
ขนำด 75x45x15x2.3 มม. 

40.00 ท่อน 448.60 76.00 20,984.00 

 13.10 เหล็กกล่อง 4x4 น้ิว  
หนำ 2.3 มม. 

10.00 ท่อน 1,275.00 76.00 13,510.00 

 13.11 เหล็กกล่องแบน 3x1 ½ น้ิว 
หนำ 1.5 มม. 

8.00  ท่อน 482.00 64.00 4,360.00 

 13.12 เหล็กกล่องแบน 2x1 ½ น้ิว 
หนำ 1.2 มม. 

16.00 ท่อน 254.00 64.00 5,088.00 

 13.13 เหล็กตะแกรง 4 มม.@ 0.20 ม. 132.00 ตร.ม. 32.00 5.00 4,884.00 
 13.14 ท่อเหล็กเคลือสังกะสี BS-M 

ขนำด 2 น้ิว 
27.00 ท่อน 850.00 84.00 25,218.00 

 13.15 แผ่นเหล็กหัวเสำ ขนำด 6x6 
น้ิวหนำ 9 มิล. 

9.00 แผ่น 250.00 54.00 2,700.00 

 13.16 ลวดผูกเหล็ก 10.00 กก. 30.00 - 300.00 
 13.17 ไม้แบบ 21.12 ตร.ม. 180.00 100.00 5,913.60 



ตารางที่ 4.1  รำยกำรกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (Hardscape) (ต่อ) 

ล ำดับ 
ที ่

รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำวัสดุ/
หน่วย (บำท) 

ค่ำแรง/
หน่วย (บำท) 

รวมค่ำวัสดุและ
ค่ำแรง (บำท) 

งำนดำดแข็ง (Hardscape) 
 13.18 ตะปู  36.00 กก. 30.00 - 1,080.00 
 13.19 สีพ่นซีเมนต์ 132.00 ตร.ม 50.00 28.00 10,296.00 
 13.20 สีน้ ำพลำสสติก 144.00 ตร.ม 35.00 28.00 9,072.00 
 13.21 สีกันสนิม 144.00 ตร.ม 40.00 35.00 10,800.00 
 13.22 สีน้ ำมัน 144.00 ตร.ม 30.00 35.00 9,360.00 

งำนครุภัณฑ์ 
 เครื่องออกก ำลังกำย ชุดที่ 1        

ขนำด 60x100x120 ซม. 
1.00 เครื่อง 5,500.00 - 5,500.00 

 เครื่องออกก ำลังกำย ชุดที่ 2        
ขนำด 80x100x80 ซม. 

1.00 เครื่อง 5,500.00 - 5,500.00 

 เครื่องออกก ำลังกำย ชุดที่ 2        
ขนำด 60x100x170 ซม. 

1.00 เครื่อง 5,500.00 - 5,500.00 

 เครื่องออกก ำลังกำย ชุดที่ 2        
ขนำด 90x100x120 ซม. 

1.00 เครื่อง 5,500.00 - 5,500.00 

 ถังขยะพร้อมล้อเข็ม 240 ลิตรฝำเรียบ 3.00 ชุด 1,750.00 - 5,250.00 
 โต๊ะสนำม ขนำด 150x160x80 ซม. 1.00 ชุด 6,500.00 - 6,500.00 
 เก้ำอี้อัลลอยลำยไม้ ขนำด 200x50x80 

ซม. 
2.00 ชุด 5,500.00 - 5,500.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 4.2 รำยกำรกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (Softscape)  
ล ำดับ 
ที ่

รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำวัสดุ/
หน่วย (บำท) 

ค่ำแรง/ 
หน่วย (บำท) 

รวมค่ำวัสดุและ
ค่ำแรง (บำท) 

งำนดำดอ่อน (Softscape) 
1 ต้นหูกระจง 10” สูง 4.00 ม. 18.00 ต้น 6,500.00 1,000.00 135,000.00 

2 ต้นปีบ 10” สูง 4.00 ม. 8.00 ต้น 7,000.00 1,000.00 64,000.00 

3 ต้นแคนำ 10” สูง 4.00 ม. 7.00 ต้น 7,000.00 1,000.00 56,000.00 

4 ต้นกัลปพฤกษ์ 10” สูง 4.00 ม. 6.00 ต้น 6,000.00 1,000.00 42,000.00 

5 ต้นล ำดวน 10” สูง 4.00 ม. 5.00 ต้น 6,500.00 1,000.00 37,500.00 

6 ต้นตีนเป็ดน้ ำ 8” สูง 3.00 ม. 4.00 ต้น 3,000.00 800.00 15,200.00 

7 ต้นอินทนิล 8” สูง 3.00 ม. 2.00 ต้น. 2,800.00 800.00 7,200.00 

8 ต้นตะแบก 8” สูง 3.00 ม. 8.00 ต้น 2,200.00 800.00 24,000.00 

9 ต้นกระพ้ีจั่น 8” สูง 3.00 ม. 3.00 ต้น 2,700.00 800.00 10,500.00 

10 ต้นลีลำวดี 6” สูง 2.50 ม. 7.00 ต้น 3,000.00 800.00 26,600.00 

11 ปำล์มฟอกเทล 6” สูง 4.00 ม. 14.00 ต้น 2,500.00 500.00 42,000.00 

12 ต้นพุดกุหลำบ 4” สูง 2.00 ม. 2.00 ต้น 2,000.00 500.00 5,000.00 

13 ต้นบุนนำค 4” สูง 2.00 ม. 6.00 ต้น 2,000.00 500.00 15,000.00 

14 ไทรเกำหลี สูง 2.00 ม. 150.00 กถ. 250.00 100.00 52,500.00 

15 ไทรเกำหลี สูง 1.50 ม. 100.00 กถ. 200.00 50.00 25,000.00 

16 โมกพวง สูง 1.50 ม. 100.00 กถ. 200.00 50.00 25,000.00 

17 ต้นเทียนทอง 500.00 ถุง 25.00 5.00 15,000.00 

18 ต้นคริสติน่ำ 500.00 ถุง 25.00 5.00 15,000.00 

19 ต้นหนวดปลำหมึกแคระ 350.00 ถุง 25.00 5.00 10,500.00 

20 ต้นเฟิร์นใบมะขำม 350.00 ถุง 25.00 5.00 10,500.00 

21 ต้นเดหลี 150.00 ถุง 25.00 5.00 4,500.00 

22 ต้นหมำกเขียว สูง 1.00 ม. 10.00 ถุง 150.00 10.00 1,600.00 

23 ต้นเล็บครุฑด่ำงแคระ 350.00 ถุง 25.00 5.00 10,500.00 

24 ต้นพุดศุภโชค 500.00 ถุง 25.00 5.00 15,000.00 

25 หญ้ำมำเลเซีย 428.00 ตร.ม. 35.00 5.00 17,106.40 

26 หญ้ำนวลน้อย 441.00 ตร.ม. 35.00 5.00 17,639.30 

27 ดินปลูก 2,000.00 ถุง 18 - 36,000.00 

28 ทรำยหยำบหนำ 0.05 ม. 43.45 ลบ.ม. 360.00 91.00 19,613.95 

29 ไม้ค้ ำยันต้นไม้ใหญ่ 540.00 ท่อน 15.00 10.00 13,500.00 

 

 



ตารางที่ 4.3 สรุปรำคำงำนภูมิทัศน์ โครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองปลำไหล อ ำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

รำยกำร รวมรำคำ (บำท) 
รวมงำนรำคำงำน Hardscape 1,663,852.68 
รวมงำนรำคำงำน Softscape 768,959.65 
รวมงำนรำคำงำนภูมิทัศน์ท้ังหมด  2,432,812.33 
ค่ำด ำเนินกำรของรำคำรวมงำนภูมิทัศน์ 6.5% 158,132.80 
ก ำไร 12% ของรำคำรวมงำนภูมิทัศน์ 291,937.47 
ภำษีเงินได้ 3% ของรำคำรวมงำนภูมิทัศน์ 72,984.36 
รวมรำคำงำนภูมิทัศน์+ค่ำด ำเนินงำน+ก ำไร+ภำษีเงินได้ 2,955,866.96 
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (Vat) 7% 206,910.68 

รวมรำคำท้ังส้ิน 3,162,777.00 
(สำมล้ำนหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบำทถ้วน) 
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1  บทสรุป 
 หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล ภายในพื้นท่ีโครงการได้มีการจัดภูมิทัศน์
แล้วบางส่วน และในบางส่วนของพื้นท่ียังไม่ได้มีการจัดภูมิทัศน์แต่อย่างใดท าให้พื้นท่ีปกคลุมไปด้วย
วัชพืชนานาชนิด โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหลต้องการให้มีการจัดภูมิทัศน์ในพื้นท่ี
โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล ในพื้นท่ีโดยรอบท่ียัง
ไม่มีจุดพักผ่อน มีสภาพพื้นท่ีช ารุดทรุดโทรม ปัญหาพื้นท่ีจอดรถและท่ีเก็บของไม่เป็นสัดส่วน ห้องน้ า
ท่ีเก่าและพื้นท่ีป่ารกล้างยังไม่มีการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีท าให้ผู้ท่ีเข้าติดต่อราชการเป็นจ านวนมากจึง
มีนโยบายท่ีจะปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล เพื่อให้พื้นท่ีมีความเหมาะสม
ต่อการใช้งานพร้อมท้ังมีความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดในการท ากิจกรรมต่อประชาชนใน
พื้นท่ีโดยรอบ 
 เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล ต้องการปรับปรุงพื้นท่ีโครงการให้
ความเหมาะสมกับพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงเกิดแนวคิดหลัก คือ “Pond & Rhythm” 
ซึ่งเป็นแนวความคิดท่ีได้มาจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล ท่ีเนื่องจากทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลท้องถิ่น จึงเป็นศูนย์กลางให้กับ
ประชาชนท่ีได้มุ่งเน้นความส าคัญในการให้บริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้
โครงสร้างพื้นฐานพอเพียง เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี และสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี โดยลักษณะพื้นท่ี
โครงการนั้นแบ่งเป็นการท ากิจกรรมเป็นสัดส่วน โดยเลือกใช้วัสดุท่ีส่ือถึงเอกลักษณ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล  
 ในการศึกษาข้อมูลทางกายภาคของโครงการออกแบบปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลาไหล อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สามารถแบ่งพื้นท่ีการศึกษาออกเป็น 3 โซน ดังนี้ 
 5.1.1 พื้นท่ี Zone A เป็นพื้นท่ีในส่วนด้านหน้าของตัวอาคารส านักงาน ซึ่งเป็นพื้นท่ีโล่งกว้าง
เป็นดินลูกรัง มีส่ิงปลูกสร้างเดิม คือ ลานซีเมนต์ เสาธง และพรรณไม้เดิมท่ีพบบริเวณพื้นท่ีโครงการ
ทรุมโทรม เนื่องจากเป็นพื้นท่ีโล่ง ภายในพื้นท่ีโครงการไม่มีทางสัญจรหลักภายในพื้นท่ี และพื้นลาน
ปูนโล่งกว้าง พรรณไม้ยืนต้นเดิมขาดร่มเงาให้แก่พื้นท่ี โดยพื้นท่ีส่วนนี้จึงได้รับแสงแดดตลอดท้ังวัน จึง
ต้องก าหนดจุดบังคับทางสัญจรออกแบบทางเดิน ท่ีจอดส าหรับรถยานยนต์ รถจักรยานยนต์ 
รถจักรยาน และจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ เพื่อความสวยงาม และปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้ร่มเงาแก่พื้นท่ี 
 5.1.2 พื้นท่ี Zone B เป็นพื้นท่ีอยู่ด้านหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ ลักษณะพื้นท่ีโล่งกว้าง โดย
ท่ีพื้นท่ีในส่วนนี้จะเป็นพื้นท่ีร่ม เพราะมีพรรณไม้เดิมอยู่ คือ ต้นจามจุรีใหญ่ 3 ต้น เนื่องจากเป็นพื้น
เป็นพื้นท่ีโล่งกว้าง มีการให้ร่มเงาจากต้นไม้เดิมอยู่แล้วและอยู่ด้านหน้าศูนย์การเรียนรู้  ซึ่งพื้นท่ีไม่มี
การจัดพื้นท่ีส าหรับนั่งพักผ่อน หรือการท ากิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในพื้นท่ีนี้เพื่อไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้
โครงการ ดังนั้น ก าหนดการกั้นเขตแดนให้กับพื้นท่ี จัดภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ ให้เหมาะสมกับการใช้
งานต่อพื้นท่ี โดยก าหนดการใช้พื้นท่ี คือ การจัดสวนหย่อนท่ีสวยงาม จัดพื้นท่ีออกก าลัง และพื้นท่ี
ส าหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจแก่ผู้ท่ีเข้ามาใช้พื้นท่ีโครงการ  
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 5.1.3 พื้นท่ี Zone C เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ด้านหลังของพื้นท่ีโครงการและอยู่ด้านหลังอาคารศูนย์
การเรียนรู้ และมีปลูกสร้างเดิม คือ โรงจอดรถ และห้องน้ าไว้ส าหรับบริการผู้ท่ีเข้ามาใช้โครงการพื้นท่ี  
ซึ่งท่ีบริเวณด้านหลังจะติดกับพื้นท่ีป่ารกร้าง และติดกับภูเขา เนื่องจากเป็นซึ่งพื้นท่ีในส่วนนี้เป็นพื้นท่ี
ป่ารกร้างติดกับภูเขา ไม่มีการจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ มีสภาพพื้นท่ีทรุดโทรม และไม่มีเขตแดนกั้น
ระหว่างตัวพื้นท่ีกับเขตภูเขาอาจจะท าให้เป็นอันตรายได้จากสัตว์ป่าเข้ามาสู่พื้นท่ีโครงการ ดังนั้น
ก าหนดการกั้นเขตแดนให้กับพื้นท่ีโครงการในส่วนพื้นท่ีด้านหลังท้ังหมด และจัดท าห้องน้ าส าหรับคน
พิการเพิ่ม ก าหนดทิศทางเดินจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบให้เหมาะสม และจัดพรรณไม้ปิดบังพื้นท่ีโครงการ 

 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1 ในการศึกษาครั้งนี้มีปัญหาข้อจ ากัดด้านเวลา จากการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้จัดท า
แบบสอบถามในช่วงเวลาที่จัดท าการเพียงครั้งเดียว โดยไม่ได้ศึกษาทุกวันท าการ และส่วน
ใหญ่เป็นการศึกษาในวันจันทร์ - ศุกร์ ท าให้ท าการสังเกต และจัดท าแบบสอบถามได้ข้อมูลท่ี
น้อย จึงอาจท าให้ข้อมูลอาจคลาดเคล่ือนจากความต้องการ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
ดังนั้น จึงน าข้อมูลของบุคคลากรในองค์การบริหารส่วน ต าบลหนองปลาไหลกับการสัมภาษณ์ 
บุคลากรท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจ ใช้เป็นข้อมูลร่วมในการวิเคราะห์ผู้ใช้  
 5.2.2 เนื่องด้วยพื้นท่ีโครงการมีขนาดใหญ่ ควรมีการแบ่งพื้นท่ี และการด าเนินการเป็นส่วนๆ      
เพื่อสะดวกแก่การด าเนินการ และควรจัดสร้างภูมิทัศน์ในบางพื้นท่ีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อไม่ให้
ใช้งบประมาณในคราวเดียวมากจนเกินไป 
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แบบสอบถามผู้ท่ีมาติดต่อราชการ 

 ปัญหาพิเศษโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 ค าช้ีแจงแบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามทางการศึกษาเพื่อน าข้อมูลไปประกอบการศึกษา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ วิชาปัญหาพิเศษเรื่อง
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี ดังนั้น จึงขอความกรุณาตอบอิสระตามความคิดเห็นอย่างเป็นจริง ค าตอบ และข้อมูล
จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด แต่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษา 
            
กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความหรือเติมลงในช่วงว่างตามความเป็นจริง 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 

1.1 เพศ   (   ) ชาย   (   ) หญิง 

1.2 อายุ     
   (   ) ต่ ากว่า 15 ปี  (   ) 15 - 20 ปี 
   (   ) 21 - 30 ปี   (   ) 31 - 40 ปี 
   (   ) 41 - 45   (   ) 51 - 60 ปี 
1.3 การศึกษา  

   (   ) ประถมศึกษา  (   ) มัธยมศึกษา 
   (   ) ปวช.   (   ) ปวส. 
   (   ) ปริญญาตรี   (   ) สูงกว่าปริญญาตรี 

1.4 สถานภาพ 

   (   ) โสด   (   ) สมรส 

1.5 อาชีพ 

   (   ) นักเรียน   (   ) นักศึกษา 
   (   ) รับราชการ   (   ) รัฐวิสาหกิจ 
   (   ) ค้าขาย   (   ) ธุรกิจส่วนตัว 
   (   ) รับจ้าง   อื่นๆ ระบุ............................ 
  

 

 

 



กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความหรือเติมลงในช่วงว่างตามความเป็นจริง 
ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้พื้นที่โครงการ 

2.1 ยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางมาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล  

  (   ) จักรยาน   (   ) รถยนต์ 

  (   ) จักรยานยนต์  อื่นๆ ระบุ............................. 

2.2 ท่านมาติดต่อราชการในช่วงเวลาใด 

  (   ) ทุกวัน   (   ) 2 - 3 ครั้ง/สัปดาห์ 

  (   ) 1 ครั้ง/สัปดาห์  (   ) 1 ครั้ง/เดือน 

2.3 ระยะเวลาท่ีติดต่อราชการ 

  (   ) น้อยกว่า 30 นาที  (   ) 30 - 60 นาที 

  (   ) มากกว่า 60 นาที 

2.4 ระหว่าท่ีรอการติดต่อท่านใช้พื้นท่ีส่วนใดของโครงการ 

  (   ) อาคาร   (   ) ลานกิจกรรม 

  (   ) พื้นท่ีพักผ่อน  (   ) พื้นท่ีสีเขียว 

2.5 ท่านมาติดต่อราชการกี่คน 

  (   ) คนเดียว   (   ) 2 - 3 คน 

  (   ) 4 - 5 คน   (   ) มากกว่า 5 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 3 ข้อมูลความพึ่งพอใจของกิจกรรมเดิม และความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน
พื้นที่โครงการ (จงท าเครื่องหมาย / ตามล าดับท่ีให้ไว้) 

3.1 ข้อมูลความพึงพอใจของกิจกรรมท่ีมีอยู่เดิม 
( 1 = ปรับปรุง, 2 = พอใช้, 3 = ดี, 4 = ดีมาก) 

กิจกรรม ระดับความพึงพอใจ 
1 2 3 4 

1. พื้นท่ีภายนอกอาคาร     
- ท่ีนั่งพักผ่อน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ มีเพียงพอ     
- พืชพรรณภายนอกอาคารมีความสวยงาม     
- ท่ีจอดรถช ารุดหรืไม่สะดวกต่อท่าน     

 

3.2 ความต้องการด้านพื้นท่ีกิจกรรม และส่ิงอ านวยความสะดวก 

กิจกรรม ระดับความพึงพอใจ 
1 2 3 4 

1. กิจกรรมประเภทพักผ่อนหย่อนใจ     
- พื้นท่ีพักผ่อน เช่น โต๊ะ เก้าอี้     
- จัดพืชพรรณบริเวณรอบอาคาร และส่วนโชว์ให้
สวยงาม 

    

2. ส่ิงอ าหน่วยความสะดวก     
- ม้านั่ง     
- โต๊ะชุด     
- ถังขยะ     

 

 

ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส าหรับการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในครั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 



แบบสอบถามผู้ท่ีใช้พ้ืนท่ีท ากิจกรรม 

 ปัญหาพิเศษโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
 ค าช้ีแจงแบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามทางการศึกษาเพื่อน าข้อมูลไปประกอบการศึกษา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ วิชาปัญหาพิเศษเรื่อง
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี ดังนั้นจึงขอความกรุณาตอบอิสระตามความคิดเห็นอย่างเป็นจริง ค าตอบ และข้อมูล
จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด แต่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษา 
            
กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความหรือเติมลงในช่วงว่างตามความเป็นจริง 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 

1.1 เพศ   (   ) ชาย   (   ) หญิง 

1.2 อายุ     

   (   ) ต่ ากว่า 15 ปี  (   ) 15 - 20 ปี 
   (   ) 21 - 30 ปี   (   ) 31 - 40 ปี 
   (   ) 41 - 45   (   ) 51 - 60 ปี 
1.3 การศึกษา  

   (   ) ประถมศึกษา  (   ) มัธยมศึกษา 
   (   ) ปวช.   (   ) ปวส. 
   (   ) ปริญญาตรี   (   ) สูงกว่าปริญญาตรี 

1.4 สถานภาพ 

   (   ) โสด   (   ) สมรส 

1.5 อาชีพ 

   (   ) นักเรียน   (   ) นักศึกษา 
   (   ) รับราชการ   (   ) รัฐวิสาหกิจ 
   (   ) ค้าขาย   (   ) ธุรกิจส่วนตัว 
   (   ) รับจ้าง   อื่นๆ ระบุ............................ 

 

 

 



กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความหรือเติมลงในช่วงว่างตามความเป็นจริง 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้พื้นที่โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 

2.1 ยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางมาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล  

  (   ) จักรยาน   (   ) รถยนต์ 

  (   ) จักรยานยนต์  อื่นๆ ระบุ............................. 

2.2 ช่วงวันท่ีสามารถท ากิจกรรมนันทนาการ 

  (   ) วันจันทร์ - วันศุกร ์  (   ) วันเสาว์ - วันอาทิตย์ 

2.3 ระยะเวลาว่างส าหรับท ากิจกรรมนันทนาการ 

  (   ) น้อยกว่า 30 นาที  (   ) มากกว่า 60 นาที  

2.4 ท่านใช้พื้นท่ีภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหลท่านใช้กิจกรรมใดบ้าง 

  (   ) ลานกิจกรรม เต้นแอโรบิก (   ) กิจกรรมพักผ่อน 

  (   ) กิจกรรมออกก าลังกาย วิ่ง เดิน   

2.5 ท่านใช้พื้นท่ีภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหลกี่คน 

  (   ) คนเดียว   (   ) มากกว่า 2 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 3 ข้อมูลความพึ่งพอใจของกิจกรรมเดิม และความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน
พื้นที่โครงการ  

3.1 ข้อมูลความพึงพอใจของกิจกรรมเดิมในพื้นท่ี ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุงมากน้อยเพียงใดใน
พื้นท่ีนี้ (จงท าเครื่องหมาย / ตามล าดับท่ีให้ไว้) 

กิจกรรมพื้นที่เดิม ระดับความพึงพอใจ 
น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1. พื้นท่ีนันทนาการแบบออกก าลังกาย      
- อุปกรณ์เครื่องเล่นมีความช ารุด/เส่ือมโทรม       
- ลานส าหรับการออกก าลังกลางแจ้ง      
2. พื้นท่ีนันทนาการแบบพักผ่อน      
- พื้นท่ีสวนหย่อน มีพืชพรรณเส่ือมโทรม      
- พื้นท่ีพักผ่อนมีส่ิงอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ 
เช่น โต๊ะ เก้าอี้ 

     

3. ส่ิงอ านวยความสะดวกในพื้นท่ีโครงการ      
- โต๊ะ เก้าอี้ ความเส่ือมโทรม/ช ารุด      
- ถังขยะไม่เพียงพอ/ช ารุด      
- ห้องน้ า เส่ือมโทรม/ช ารุด      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 ข้อมูลความต้องการด้วนกิจกรรมนันทนาการพักผ่อนและสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นท่ี 
ท่ีต้องการเพิ่ม 

กิจกรรมพื้นที่เดิม ระดับความพึงพอใจ 
น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1. พื้นท่ีนันทนาการแบบพักผ่อน      
- มีการจัดพืชพรรณบริเวณสวนหย่อมให้สวยงาม      
- มีพื้นท่ีพักผ่อน เช่น นั่งเล่น นั่งพักผ่อน      
2. ส่ิงอ านวยความสะดวก      
- ม้านั่ง      
- โต๊ะสนาม      
- ถังขยะ      
- รั้วกันขอบเขต      
- ทางเดินเท้า      
- ท่ีจอดรถ      
- ลานออกก าลังกาย      

 

 

ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส าหรับการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในครั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
แบบทางเลือกและเกณฑ์การประเมินแบบทางเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทางเลือก 

 จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้ท าการออกแบบทางเลือก 2 ทางเลือก โดยในแต่ละทางเลือกจะมี
การจัดวางวัสดุตกแต่ง วัสดุพืชพรรณท่ีแตกต่างกันออกไป แต่ละรูปแบบของสวนนั้นยังคงเดิมอยู่  
ดังภาพต่อไปนี้ 

แบบทางเลือกท่ี 1 

 

 สรุปแบบทางเลือกท่ี 1 
  1. ข้อพิจารณาด้านการออกแบบ 
   ข้อดี มีการออกแบบด้านพืชพรรณ และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีดี เหมาะสม
แก่การใช้งานในพื้นท่ีโครงการ 
   ข้อเสีย เป็นพื้นท่ีติดทางเข้า-ออกหลัก จึงมีการสัญจรเป็นจ านวนมาก อาจ
ท าให้มีปัญหาทางด้านเสียงและฝุ่นละออง 
  2. ข้อพิจารณาด้านแนวความคิดในการออกแบบ 
   ข้อดี มีการออกแบบโดยเลือกปลูกต้นยืนต้นท่ีให้ร่มเงาแก่พื้นท่ี และไม้ตัด
แต่งได้เพื่อความสวยกับสถานที่ราชการ มีการออกแบบโดยเลือกใช้ไม้พุ่มปิดกั้นทัศนียภาพทีไ่ม่น่า
มอง และเลือกใช้พืชพรรณใหม่ให้เข้ากับพืชพรรณเดิม เพื่อให้เข้ากับพื้นท่ีโครงการ 
   ข้อเสีย พื้นท่ีเป็นท่ีได้รับแสงแดดตลอดท้ังวัน และค่อนข้างร้อน 
  3. ข้อพิจารณาการแก้ปัญหาในพื้นท่ี 
   ข้อดี มีการออกแบบพื้นท่ีควรจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม ควรใช้พืชพรรณท่ีทน
ต่อแดดร้อนตลอดท้ังวัน และเลือกใช้ไม้ยืนต้นท่ีช่วยให้ร่มเงาได้ดี  
   ข้อเสีย รอบๆ พื้นท่ีจะได้รับลม และแสงแดดเพราะพื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ี
โล่ง ควรปลูกต้นไม้ท่ีช่วยลดแรงลม และให้ร่มเงาแก่พื้นท่ีโครงการ 



แบบทางเลือกท่ี 2 
 

 
  
 สรุปแบบทางเลือกท่ี 2 
  1. ข้อพิจารณาด้านการออกแบบ 
   ข้อดี ได้มีการเลือกใช้วัสดุ และพืชพรรณต่างๆ  ท่ีใช้นั้นมีความเรียบง่ายต่อพื้นท่ีออก 
   ข้อเสีย วัสดุ และพืชพรรณบางอย่างไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน 
  2. ข้อพิจารณาด้านแนวความคิดในการออกแบบ 
   ข้อดี พืชพรรณท่ีใช้ในการปลูกเป็นระเบียบสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
   ข้อเสีย ระบบการสัญจรค่อนข้างยุ่งยากในการเข้าใช้พื้นท่ี  
  3. ข้อพิจารณาการแก้ปัญหาในพื้นท่ี 
   ข้อดี การวางส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมของ
พื้นท่ีท่ีท าการออกแบบ 
   ข้อเสีย จ านวน และความเหมาะสมต่อการใช้งานอาจไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินแบบทางเลือก 
 จากการศึกษาในทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ โดยสามารถน าไปใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน
แบบทางเลือกซึ่งมีหัวข้อในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1. ความต้องการของเจ้าของพื้นท่ีโครงการ 
 2. องค์ประกอบท่ีใช้ในการตกแต่งภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
 3. แนวคิดในการออกแบบพืชพรรณ 

จากการศึกษาข้อมูลด้านทฤษฎีในการออกแบบ สามารถน าไปเป็นเกณฑ์ในการประเมิน
แบบทางเลือกให้เกิดความเหมาะสมกับพื้นท่ีและผู้ใช้ โดยสรุปเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกได้ดังนี้ 
 1. ข้อพิจารณาด้านการแบ่งพื้นท่ี 
  1.1 ส่วนพื้นท่ีด้านหน้าอาคารส านักงาน 
  1.2 ส่วนพื้นท่ีบริการโดยรอบท้ังโครงการ 
 2. ข้อพิจารณาด้านการออกแบบภูมิทัศน์ 
  2.1 การออกแบบต้องท าเพื่อประโยชน์ใช้สอย และตรงตามความต้องการของ
เจ้าของโครงการและผู้ใช้บริการ 
  2.2 ออกแบบให้สวยงามและดูแลง่าย 
 
การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมินแบบทางเลือก 

เกณฑ์ในการประเมินทางเลือก ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 
1. มีการออกแบบให้เกิดความเหมาะสมต่อขนาดพ้ืนที่ 3 3 
2. มีการแบ่งพ้ืนที่กิจกรรมเป็นสัดส่วนชัดเจน 2 2 
3. มีความต่อเน่ืองสัมพันธ์กันระหว่างกิจกรรม 3 2 
4. มีรูปแบบพื้นผิว ทางสัญจร น่าสนใจกลมกลืนเหมาะสม 3 2 
5. สวนมีความสอดคล้องกับพ้ืนที่กิจกรรมโดยไม่ท าลายความเป็น
เอกภาพของสถาปัตยกรรม 

2 2 

6. มีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงการได้อย่างเต็มที่ 3 2 
7. มีความสวยงามในการก าหนดองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ 2 3 
8. มีความสะดวกดูแลง่าย 3 2 
9. มีความปลอดภัยต่อผู้ที่เข้ามาใช้ท ากิจกรรม 2 2 

คะแนนรวม 23 20 
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน 
  คะแนน     0  = แก้ไขปรับปรุง 
  คะแนน     1  = พอใช้ 
  คะแนน     2  = ดี 
  คะแนน     3  = ดีมาก 
จากเกณฑ์ในการประเมินแบบทางเลือกท้ังสองแบบรวมคะแนน โดยมีผลการให้คะแนนดังต่อไปนี้ 
  ทางเลือกท่ี 1 ได้คะแนนรวม 23 คะแนน 
  ทางเลือกท่ี 2  ได้คะแนนรวม 20 คะแนน 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ารูปแบบของการวางกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นท่ีโครงการ คือแบบ
ทางเลือกท่ี 1 มีความเหมาะสมกับพื้นท่ีมากท่ีสุดจึงน าทางเลือกนี้ไปพัฒนาต่อไปในอนาคต 



 
 



ประวัติผู้จัดท ำ 

 

ช่ือ นางสาวชนาพร  วงศ์วรรณา   

เกิด 24 มกราคม 2538 

 

 

การศึกษา 

 ปีการศึกษา  2548 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

    โรงเรียนวัดเตาปูน จังหวัดสระบุรี 

 ปีการศึกษา  2551 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

    โรงเรียนแกง่คอย จังหวัดสระบุรี 

 ปีการศึกษา  2556 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    โรงเรียนแกง่คอย จังหวัดสระบุรี 

 ปีการศึกษา  2559 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 

    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 สถานท่ีติดต่อ   5 หมู่ 5 บ้านแพะ ต าบลเตาปูน อ าเภอแก่งคอย  

จังหวัดสระบุรี 18110 

โทรศัพท์ 09 8869 3078 
 E-mail : Brobebeza@Hotmail.com 
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