
 
 

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมทิศัน์มูลนิธิมติรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวดัปทุมธานี 

Landscape Design and Improvement  
Project  of  Mittapabsongkior Foundation 

 Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani Province   
 
 
 
 
 

นายวสุธร นาคณรงค์สวสัดิ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปีการศึกษา 2558 



 
 

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมทิศัน์มูลนิธิมติรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวดัปทุมธานี 

 
Landscape Design and Improvement  

Project  of  Mittapabsongkior Foundation 
 Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani Province   

 
 
 
 
 

นายวสุธร นาคณรงค์สวสัดิ์ 
 
 
 
 
 
 

 
ปีการศึกษา 2558 



 

ปัญหาพเิศษ 
 
 

เร่ือง 
 
 

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมทิศัน์มูลนิธิมติรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวดัปทุมธานี 

 
Landscape Design and Improvement  

Project  of  Mittapabsongkior Foundation 
 Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani Province   

 
 
 

นายวสุธร นาคณรงค์สวสัดิ์ 
 
 
 
 
 

ปัญหาพเิศษนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์  

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพืชและภูมทิศัน์  
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
 ปีการศึกษา  2558 



 
 

หวัขอ้ปัญหาพิเศษ : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ 
แห่งประเทศไทย อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

ช่ือนกัศึกษา  : นายวสุธร นาคณรงคส์วสัด์ิ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา  : ดร.สุกญัญา ชยัพงษ ์
ปีการศึกษา  : 2558 
 

คณะกรรมการสอบปัญหาพิเศษ 
 
.............................................................  อาจารยท่ี์ปรึกษา(ประธานกรรมการ) 
(ดร.สุกญัญา    ชยัพงษ)์ 
.............................................................  กรรมการ 
(ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รัญญา    ภู่รอด) 
.............................................................  กรรมการ 
(อาจารยอ์รรถวทิย ์   แสงศรีจนัทร์) 
.............................................................  หวัหนา้สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์ 
(ดร.สุกญัญา    ชยัพงษ)์ 

 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธ์ิของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 



ก 
 

หวัขอ้ปัญหาพิเศษ : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ 
แห่งประเทศไทย อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

ช่ือนกัศึกษา  : นายวสุธร นาคณรงคส์วสัด์ิ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา  : ดร.สุกญัญา ชยัพงษ ์
ปีการศึกษา  : 2558 
 

 

บทคดัยอ่ 

มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย(รับอนุเคราะห์คนชราหญิง)ตั้งอยูท่ี่ 35/26 หมู่ 
1 ซอยร่วมสุขถนนติวานนท ์ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เป็นมูลนิธิท่ีรับ
อนุเคราะห์คนชราหญิง ท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ซ่ึงในพื้นท่ีมีลานสนามหญา้แต่ไม่มีผูเ้ขา้มาใช้ ทาง
มูลนิธิจึงมีความตอ้งการให้มีการออแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ในพื้นท่ี เพื่อให้เป็นพื้นท่ีส าหรับให้ผูสู้้
อายุได้มีพื้นท่ีในการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน และได้พบปะสังสรรค์ ดังนั้ นจึงต้องมีจึงต้อง
ท าการศึกษาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ และท าแบบสอบถาม พบว่าความตอ้งของผูสู้งอายุส่วน
ตอ้งการพื้นท่ีในการออกก าลงักาย และพื้นท่ีพกัผอ่น เม่ือท าการศึกษาพบวา่ในการออกแบบพื้นท่ี
ควรมีการออกแบบใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุจากขอ้จ ากดั และความตอ้งการของผูใ้ช้
ท่ียูภ่ายใตแ้นวคิด สวนแห่งความสุขของผูสู้งอาย ุโดยค่าด าเนินการก่อภูมิทศัน์ในโครงการทั้งหมด
ใชง้บประมาณ 1,459,943 สามรถแบ่งพื้นท่ีออกไดด้งัน้ี 

พื้นท่ีพกัผ่อน อยู่ทางทิศตะวนัตกของพื้นท่ีติดกับอาคาร A จากปัญหาของพื้นท่ีได้
วเิคราะห์และออกแบบภูมิทศัน์เพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองแดด และไม่มีกิจกรรมในพื้นท่ี โดยการเพิ่มไม้
ยนืตน้ในการใหร่้มเงาในพื้นท่ี และการจดัพื้นท่ีพกัในพื้นท่ี 

พื้นท่ีออกก าลงักาย อยูท่างทิศตะวนัออกของพื้นท่ีติดกบัอาคาร C จากปัญหาของพื้นท่ีได้
วเิคราะห์และออกแบบภูมิทศัน์เพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองแดด และไม่มีกิจกรรมในพื้นท่ี โดยการเพิ่มไม้
ยืนตน้ในการให้ร่มเงาในพื้นท่ี และสร้างลานกิจรรมอเนกประสงค์ข้ึนเพื่อให้ใช้ในการออกก าลงั 
และท ากิจกรรมต่างๆในพื้นท่ี 
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กติตกิรรมประกาศ 

ในการจัดท าปัญหาพิเศษเร่ืองโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์มูลนิธิมิตรภาพ
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ฉบบัน้ีส าเร็จ
ลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ ดว้ยค าแนะน า และความกรุณาอยา่งสูงจากอาจารยสุ์กญัญา ชยัพงษ ์
อาจารยท่ี์ปรึกษาปัญหาพิเศษ ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาให้ค  าแนะน าและติดตามการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี
อย่างใกล้ชิดตลอดมา  นับตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่ส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์  ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงใน
ความกรุณาของท่านเป็นอยา่งยิง่ และสามารถส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 

นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์อรัญญา    ภู่รอด, อาจารยพ์ิศาล  ตนัสิน,  
อาจารย์วีระยุทธ  นาคทิพย์,  อาจารย์อรรถวิทย์ แสงศรีจันทร์  และอาจารย์ทุกท่านในสาขา
เทคโนโลยีภูมิทศัน์  ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้ ค่อยให้ ความช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน า  และ
ใหข้อ้คิดท่ีดีต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท าปัญหาพิเศษ  และอาจารยทุ์กท่านท่ีใหก้ารศึกษา ให้
ความรู้แก่ขา้พเจา้มาโดยตลอด  ดงันั้นจึงขอกราบขอบพระคุณเป็น อยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย  

สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้ขอขอบพระคุณ บิดา  มารดา ท่ีค่อยเป็นก าลงัใจและให้การสนบัสนุน
ดา้นงบประมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี  รวมถึงเพื่อนๆ พี่ๆ  ท่ีคอยช่วยเหลือในดา้น
ต่างๆ เป็นทั้งก าลงัใจท่ีดีต่อกนัเสมอมา และค่อยเป็นแรงผลกัดนัใหข้า้พเจา้มีความตั้งใจในการศึกษา
ในการท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคจ์นถึงวนัน้ีวนัท่ีขา้พเจา้ส าเร็จการศึกษาคร้ังน้ี
และรวมถึงผู ้ท่ีไม่ไดก้ล่าวมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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2558          ....... 



ง 
 

สารบญั 
 

                     หนา้ 
บทคดัยอ่ ก 
กิตติกรรมประกาศ ข 
สารบญั  ค 
สารบญัภาพ  ง 
สารบญัตาราง ณ 
สารบญัแผนภูมิ ญ 
บทท่ี 1 บทน า  

1.1   ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา  1 
1.2   วตัถุประสงคใ์นการศึกษา  1 
1.3   ต าแหน่งท่ีตั้งโครงการและการเขา้ถึงโครงการ  2 
1.4   ขอบเขตของการศึกษา  3 
1.5   ผงับริเวณแสดงพื้นท่ีโครงการ 4 
1.6   สภาพพื้นท่ีออกแบบ  6 
1.7   ประโยชน์ท่ีดาดวา่จะไดรั้บ  7 
1.8   วธีิการด าเนิน  7 
1.9   สรุปขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ 8 
1.10 ขั้นตอนการออกแบบ  8 
1.11 จดัท ารูปเล่มล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอผลงาน  9 

บทท่ี 2 การศึกษาแนวคิด หลกัการ และกรณีศึกษา 
  2.1 ศึกษาความหมายและความส าคญัของผูสู้งอายุ 10 
 2.2 ศึกษาความหมายและความส าคญัในการออกแบบภูมิทศัน์พื้นท่ีสาธารณะ  13 
2.3  ศึกษาหลกัการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะ 13 
2.4 การออกแบบพื้นท่ีนนัทนาการ   15 
2.5  การสัญจร   23 
2.6 กรณีศึกษา   36 

บทท่ี 3  ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัโครงการ 
3.1 ศึกษาท่ีตั้งของจงัหวดัปทุมธานี  32 
3.2 ขอ้มูลระดบัจุลภาค  35 



จ 
 

สารบญั (ต่อ) 
 

หนา้ 
3.3 สรุปการศึกษาดา้นลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ  58 
3.4  ศึกษาผูใ้ชโ้ครงการ 61 
3.5  สรุปกิจรรมของผูใ้ชโ้ครงการ  64 
3.6 การศึกษาศกัยภาพของพื้นท่ี  65 

บทท่ี 4  แนวคิดในการออกแบบ 
4.1 ขอ้จ ากดัในการออกแบบ  68 
4.2 แนวคิดในการออกแบบ  69 
4.3 ก าหนดความสัมพนัธ์ของกิจกรรมภาพในโครงการ  70 
4.4 แนวความคิดดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายในพื้นท่ีโครงการ  71 
4.5  แนวความคิดดา้นการเลือกใชพ้ืชพรรณ 71 
4.6  แนวคิดเส้นทางสัญจร   71 
4.7  แนวคิดส่ิงอ านวยความสะดวกภายในพื้นท่ีโครงการ 74 
4.8 แนวคิดดา้นวสัดุปูพื้น 77 
4.9 เกณฑใ์นการออกแบบและเมินทางเลือก 80 

บทท่ี 5  การน าเสนอผลงาน 
 5.1 การน าเสนอผลงาม  82 
 5.2  การประมาณราคาภูมิทศัน์  92 
บทท่ี 6  สรุปและขอ้เสนอแนะ 

6.1  สรุป   94 
6.2  ปัญหาและขอ้เสนอแนะ  95 

บรรณานุกรม 96 
ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก แบบสอบถาม  97 
ภาคผนวก ข แบบก่อสร้าง 

ประวติัผูจ้ดัท า 
 
 
 
 



ฉ 
 

สารบญัภาพ 
 

หนา้ 
ภาพท่ี 1.1 การเขา้ถึงโครงการ  2 
ภาพท่ี 1.2 ขอบเขตของการศึกษา  3 
ภาพท่ี 1.3 ผงัแสดงโครงการมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  4 
ภาพท่ี 1.4 อาคาร A 4 
ภาพท่ี 1.5 อาคาร B 5 
ภาพท่ี 1.6 อาคาร C 5 
ภาพท่ี 1.7 อาคารส านกังาน 5 
ภาพท่ี 1.8 ทศันียภาพในพื้นท่ี 6 
ภาพท่ี 2.1 ทางลาดเอียง 23 
ภาพท่ี 2.2 ทางลาดเอียง 23 
ภาพท่ี 2.3 ราวจบั 24 
ภาพท่ี 2.4 ราวจบั 24 
ภาพท่ี 2.5 ราวจบั 24 
ภาพท่ี 2.6 เส้นทางสัญจรคนพิการ 25 
ภาพท่ี 2.7 เส้นทางสัญจรคนพิการ 25 
ภาพท่ี 2.8 เส้นทางสัญจรคนพิการ 25 
ภาพท่ี 2.9 สวนสันติภาพ 27 
ภาพท่ี 2.10 แผนท่ีสวนสันติภาพ  27 
ภาพท่ี 2.11 ลานนวดเทา้เพื่อสุขภาพ 28 
ภาพท่ี 2.12 ท่ีนัง่พกัผอ่น 28 
ภาพท่ี 2.13 สวนนาคราภิรมย ์ 29 
ภาพท่ี 2.14 แผนท่ีสวนสวนนาคราภิรมย ์ 30 
ภาพท่ี 2.15 ทางลาด 31 
ภาพท่ี 3.1 ท่ีตั้งจงัหวดัปทุมธานี 34 
ภาพท่ี 3.2 พื้นท่ีทิศเหนือ 35 
ภาพท่ี 3.3 พื้นท่ีทิศตะวนัออก 35 
ภาพท่ี 3.4 พื้นท่ีทิศใต ้ 36 
ภาพท่ี 3.5 พื้นท่ีทิศตะวนัตก 36 
ภาพท่ี 3.6 ต าแหน่งท่ีตั้งโครงการ 37 



ช 
 

สารบญัภาพ (ต่อ) 
 

หนา้ 
ภาพท่ี 3.7 ท่ีตั้งการเขา้ถึงพื้นท่ี  38 
ภาพท่ี 3.8 ทางเขา้มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 39 
ภาพท่ี 3.9 ถนนซอยร่วมสุข 39 
ภาพท่ี 3.10 ดา้นทิศเหนือหลงัอาคารดา้นหลงัอาคาร 39 
ภาพท่ี 3.11 ดา้นทิศตะวนัออก 40 
ภาพท่ี 3.12 ดา้นทิศตะวนัตก 40 
ภาพท่ี 3.13 ลาดจอดรถ 40 
ภาพท่ี 3.14 อาคารส านกังาน 41 
ภาพท่ี 3.15 อาคาร A 41 
ภาพท่ี 3.16 อาคาร B 41 
ภาพท่ี 3.17 อาคาร C 42 
ภาพท่ี 3.18 ศาลาสถาปัตยกรรมจีน 42 
ภาพท่ี 3.19 ศาลา 8 เหล่ียม 42 
ภาพท่ี 3.20 ศาลาสถาปัตยกรรมจีน 42 
ภาพท่ี 3.21 ปะตูทางเขา้ 43 
ภาพท่ี 3.22 วงเวยีน  43 
ภาพท่ี 3.23 แผนท่ีชุดดิน ต าบบลบา้นใหม ่อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 45 
ภาพท่ี 3.24 สภาพภูมิอากาศ 51 
ภาพท่ี 3.24 ประตูทางเขา้โครงการ 52 
ภาพท่ี 3.25 เส้นทางสัญจรภายในโครงการ 52 
ภาพท่ี 3.26 ลกัษณะเส้นทางสัญจรภายในโครงการ 53 
ภาพท่ี 3.27 หมอ้แปลงไฟฟ้าภายในโครงการ 54 
ภาพท่ี 3.28 แทงคน์ ้า 54 
ภาพท่ี 3.29 ระบบระบายน ้า 54 
ภาพท่ี 3.30 ลกัษณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  55 
ภาพท่ี 3.31 มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกโครงการมุมมองมุมมองดา้นทิศใต ้ 56 
ภาพท่ี 3.32 มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกโครงการมุมมองดา้นตะวนัตก 56 
ภาพท่ี 3.33 มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกโครงการมุมมองดา้นทิศเหนือ 56 
ภาพท่ี 3.34 มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกโครงการมุมมองดา้นทิศเตะวนัออก 57 



ซ 
 

สารบญัภาพ (ต่อ) 
 

หนา้ 
ภาพท่ี 3.35  มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกโครงการมุมมองทางทิศใต ้ 57 
ภาพท่ี 3.36   มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกโครงการดา้นทิศตะวนัออก 57 
ภาพท่ี 3.37 มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกโครงการดา้นทิศตะวนัตก 58 
ภาพท่ี 3.38 มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกโครงการดา้นทิศเหนือ  58 
ภาพท่ี 3.39 สรุปการศึกษาดา้นลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 60 
ภาพท่ี 3.40 Bubble Diagram 66 
ภาพท่ี 3.41 แนวคิดในการจดัวางพื้นท่ีกิจกรรมตามศกัยภาพพื้นท่ี  67 
ภาพท่ี 4.1 Site Relation 70 
ภาพท่ี 4.2 เส้นทางสัญจรภายในโครงการ 72 
ภาพท่ี 4.3 ถงัขยะ   73 
ภาพท่ี 4.4 มา้นัง่แบบผอ่นคลายแบบยาว  73 
ภาพท่ี 4.5 มา้นัง่แบบผอ่นคลาย  73 
ภาพท่ี 4.6 ไฟฟ้าภายในโครงการ 74 
ภาพท่ี 5.1  Introduction 82 
ภาพท่ี 5.2 Site Analysis 83 
ภาพท่ี 5.3  Site Analysis and User Analysis 84 
ภาพท่ี 5.4 Main Concept 85 
ภาพท่ี 5.5 Master Plan 86 
ภาพท่ี 5.6 Detail Plan 87 
ภาพท่ี 5.7 Elevation 88 
ภาพท่ี 5.8 Perspective 89 
ภาพท่ี 5.9 Detail Element Design 90
ภาพท่ี 5.10 Detail Element Design 91 
  
 
 
 
 
 



ฌ 
 

สารบญัตาราง 

 

หนา้ 
ตารางท่ี 3.1 พืชพรรณเดิมภายในพื้นท่ีโครงการ 44 
ตารางท่ี 3.2 สรุปกิจกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 64 
ตารางท่ี 3.3 การศึกษาศกัยภาพของพื้นท่ี 65 
ตารางท่ี 4.1 ขอ้จ ากดัในการออกแบบ 69 
ตารางท่ี 4.2  แสดงการเลือกใชว้ดัสุในแต่ละโซน 76 
ตารางท่ี 4.3 แสดงแนวความคิดดา้นการดูแลรักษา 79 
ตารางท่ี 4.4 เกณฑใ์นการออกแบบและประเมินทางเลือก 81 
ตารางท่ี 5.1 รายการการประมาณราคา 92 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ญ 
 

สารบญัแผนภูมิ 

 

หนา้ 
แผนภูมิท่ี 1.1 ล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอผลงานการออกแบบ  9 
แผนภูมิท่ี 3.1 อุณหภูมิ 2554-2558 50 
แผนภูมิท่ี 3.2 ปริมาณน ้าฝน 2554-2558  50 
แผนภูมิท่ี 3.3 ความเร็วลม 2554-2558 51 
แผนภูมิท่ี 3.4 ความช้ืนสัมพทัธ์ 2554-2558 51 
แผนภูมท่ี 4.1 แนวความคิดหลกัในการออกแบบ 70 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่1 
บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 

มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (รับอนุเคราะห์คนชราหญิง)ตั้งอยูท่ี่ 35/26 หมู่ 
1 ซอยร่วมสุขถนนติวานนท ์ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี มีเน้ือท่ีทั้งหมด 
5,543 ตารางเมตรปัจจุบนัมูลนิธิท่ีรับอนุเคราะห์คนชราหญิง มีจ านวนคนชราหญิงทั้งหมด 113 คน 
รับเฉพาะผู ้ท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปีข้ึน โดยเป็นผูห้ญิงทั้ งหมด ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง สามารถ
ช่วยเหลือตวัเองไดโ้ดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน มีทั้งท่ีมีญาติคอยดูแลและไม่มีญาติ  ผูดู้แลเป็น
ผูห้ญิงทั้งหมดจ านวน 14 คน มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย มีพื้นท่ีแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน เป็นส่วนของท่ีพกัอาศยั มี 3 อาคาร ประกอบไปดว้ย อาคาร A อาคาร B อาคาร C ซ่ึงอาคารทั้ง 
3 อาคารใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยั และอาคารส านกังาน โดยพื้นท่ีท่ีมีความตอ้งการใหอ้อกแบบปรับปรุงภูมิ
ทศัน์อยู่ทางทิศตะวนัตก เป็นลานสนามหญา้ท่ีอยู่ตรงกลางระหวา่งอาคาร A และ อาคาร B มีพื้นท่ี 
842 ตารางเมตร 

ปัญหาท่ีพบในพื้นท่ีตอ้งการออกแบบปรับปรุงคือ เป็นพื้นตรงกลางเป็นพื้นท่ีโล่งแจง้ท าให้
ไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั ผูใ้ชจึ้งไม่สามารถใชพ้ื้นท่ีไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ หวัหนา้มูลนิธิมิตรภาพ
สงเคราะห์แห่งประเทศไทยจึงมีความตอ้งการให้มีการออกแบบปรับปรุงพื้นท่ี เพื่อให้ผูท่ี้ใชพ้ื้นท่ี
นั้นสามารถใช้พื้นท่ีได้อย่างเต็มศกัยภาพ ดั้งนั้นการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณลานสนาม
หญา้ของมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นการออกแบบเพื่อสนองตามความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้ซ่ึงเป็นคนชราหญิงท่ีช่วยส่งเสริมดา้นสุขภาพของผูช้ราและสร้างให้เกิดบรรยากาศท่ีร่มร่ืน
สวยงามในพื้นท่ีเพื่อใชใ้นการพกัผอ่นของคนชราหญิง 

 

1.2  วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ  

1.2.1. ศึกษาหลกัการท่ีเก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศัน์พื้นท่ีสาธารณะและกรณีศึกษา 
1.2.2. ศึกษาและวเิคราะห์พื้นท่ีเพื่อก าหนดศกัยภาพในการพฒันาพื้นท่ีโครงการ 
1.2.3. ศึกษาและวเิคราะห์พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช้ 
1.2.4. น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทศัน์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

ต าบลบา้นใหม่  อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
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1.3  ต ำแหน่งทีต่ั้งและกำรเข้ำถึงกำรเข้ำถึงโครงกำร 

มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย(รับอนุเคราะห์คนชราหญิง) ตั้งอยูท่ี่ 35/26 หมู่ 
1 ซอยร่วมสุข ถนนติวานนท์ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี สามารถ
เดินทางมาไดโ้ดยมีลายระเอียดดงัน้ี 

1.3.1  รถส่วนตวั 
การเดินทางโดยรถยนตส่์วนตวัมาจากเส้นถนนติวานนท ์– ปทุมธานี สังเกตทางดา้น

ซา้ยมือมีป้ายมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทยอยูด่า้นในซอยร่วมสุข ใหเ้ล้ียวซา้ยเขา้มาใน
ซอยร่วมสุขขบัตรงเขา้มาอีกประมาณ 500 เมตร โดยพื้นท่ีโครงการอยูท่างดา้นซา้ยมือ(ดงัภาพท่ี 
1.1) 

1.3.2  รถโดยสายประจ าทาง 

พื้นท่ีโครงการตั้งอยู่บนถนนเส้นติวานนท์-ปทุมธานี โดยมีรถโดยสารประจ าทาง
สาย 367 รังสิต – ปากเกร็ด , สาย 367 รังสิต - นนทบุรีสาย 680 รังสิต - บางใหญ่ ผ่านบริเวณ
ดา้นหนา้พื้นท่ีโครงการ 

 

ภำพที ่1.1 การเขา้ถึงโครงการ 
ทีม่ำ : https://www.google.co.th/maps 
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1.4.  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ขอบเขตพื้นท่ีการศึกษาของโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย(รับอนุเคราะห์คนชราหญิง) ตั้งอยูท่ี่ 35/26 หมู่ 1 ซอยร่วมสุข ถนนติวานนท ์ต าบล
บ้านใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี มีเน้ือท่ีทั้ งหมด 5,543 ตารางเมตร มีพื้นท่ีแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นท่ีพกัอาศยัมี 3 อาคาร ประกอบไปดว้ย อาคาร A อาคาร B และอาคาร 
C นอกจากน้ียงัมีอาคารส านกังานซ่ึงตรงกลางระหว่างอาคาร B อาคาร C มีพื้นท่ีในการออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทศัน์อยูท่างทิศตะวนัตกโดยมีพื้นท่ีทั้งหมด 842 ตารางเมตร 

มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
 ทิศเหนือ          ติดกบั     พื้นท่ีรก (ดงัภาพท่ี 1.2) 
ทิศใต ้               ติดกบั     ถนน ซอยร่วมสุข (ดงัภาพท่ี 1.2) 
ทิศตะวนัออก    ติดกบั     พื้นท่ีรกร้าง (ดงัภาพท่ี 1.2) 
ทิศตะวนัตก      ติดกบั     พื้นท่ีรกร้าง (ดงัภาพท่ี 1.2) 

 

ภำพที ่1.2 ขอบเขตของการศึกษา 

ทีม่ำ : https://www.google.co.th/maps 
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1.5  ผงับริเวณแสดงพืน้ทีโ่ครงกำร   

 

 ภำพที ่1.3 ผงัแสดงโครงการมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
ทีม่ำ : https://www.google.co.th/maps 

อาคาร A เป็นอาคาร 2 ชั้น มีลกัษณะเป็นรูปตวัแอล (L) ใชเ้ป็นอาคารท่ีพกัอาศยัของคนชรา
มีจ านวน 26 หอ้ง ดา้นหลงัอาคารเป็นลานซกัลา้งยาวเช่ือมต่อไปยงัอาคาร (ดงัภาพท่ี 1.4) 

 

ภำพที ่1.4 อาคารA 

อาคาร B เป็นอาคาร 2 ชั้ นอยู่ตรงกลางระหว่างอาคาร A และ อาคารส านักงาน โดยมี
จ านวน 18 หอ้ง ใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัของคนชราส่วนดา้นหลงัลานซกัลา้ง (ดงัภาพท่ี 1.5) 

อาคาร A 

อาคาร B อาคารส านกังาน อาคาร C 
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ภำพที ่1.5 อาคารB 

อาคาร C เป็นอาคาร 2 ชั้นอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกอยูติ่ดกบัอาคารส านกังานในภายอาคาร
แบ่งเป็นหอ้งๆเพื่อเป็นท่ีพกัอาศยัของคนชรา พื้นท่ีดา้นหลงัเป็นลานซกัลา้ง (ดงัภาพท่ี 1.6) 

 

ภำพที ่1.6 อาคารC 

อาคารส านกังาน เป็นอาคารท่ีอยูต่รงขา้มกบัทางเขา้ออกของพื้นท่ีโครงการโดยตวัอาคารจะ
อยูร่ะหวา่งอาคาร B กบัอาคาร C  เป็นอาคาร 2 ชั้นสีขาว มีจ านวน 20 ห้อง ภายในประกอบไปดว้ย
ส านกังานและพื้นท่ีโล่งภายในตวัอาคาร ดา้นหนา้เป็นท่ีจอดรถ (ดงัภาพท่ี 1.7) 

 

ภำพที ่1.7 อาคารส านกังาน 
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1.6  สภำพพืน้ทีอ่อกแบบ 
สภาพพื้นท่ีในการออกแบบ พื้นท่ีในการออกอยู่ทางทิศตะวนัออกอยู่ตรงกลางระหว่าง

อาคาร A และ อาคาร B พื้นท่ีเป็นลานสนามหญา้กวา้งมีไมย้ืนตน้ข้ึนอยู่บริเวณโดยรอบของพื้นท่ี 
ส่วนตรงกลางพื้นท่ีนั้นเป็นพื้นท่ีโล่ง ท าให้บริเวณตรงกลางของพื้นท่ีไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั 
และในพื้นท่ีมีไม่กิจกรรมใดๆ ดงันั้น หวัหนา้มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจึงมีความ
ตอ้งการให้มีการออกแบบปรับปรุงพื้นท่ี เพื่อสร้างพื้นท่ีส าหรับคนชราหญิงได้มีพื้นท่ีประกอบ
กิจกรรมต่างๆ เช่น  กิจกรรมพกัผ่อน กิจกรรมออกก าลงักายเป็นตน้ ซ่ึงในพื้นจะมีกิจกรรมท่ีช่วย
ส่งเสริมด้านสุขภาพของผูช้รา และสร้างให้เกิดบรรยากาศท่ีร่มร่ืนสวยงามในพื้นท่ีเพื่อใช้ในการ
พกัผอ่นของคนชราหญิง  

 

ภำพที ่1.8 ทศันียภาพในพื้นท่ี 
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1.7  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.7.1 ทราบถึงหลกัการท่ีเก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศัน์พื้นท่ีสาธารณะและกรณีศึกษา 
1.7.2 ทราบถึงการวเิคราะห์พื้นท่ีเพื่อก าหนดศกัยภาพในการพฒันาพื้นท่ีโครงการ 
1.7.2 ทราบถึงการวเิคราะห์พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช้ 
1.7.2 น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทศัน์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

ต าบลบา้นใหม่  อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
 

1.8  วธิีกำรด ำเนิน 
1.8.1  ศึกษาหลกัการท่ีเก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศัน์พื้นท่ีสาธารณะและกรณีศึกษา 

1.8.1.1 ศึกษาความหมายและความส าคญัในการออกแบบภูมิทศัน์พื้นท่ีสาธารณะ 
1.8.1.2 ศึกษาความหมายและความส าคญัของผูสู้งอายุ 
1.8.1.3 ศึกษาหลกัการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะเพื่อการพกัผอ่น  
1.8.1.4 ศึกษากรณีศึกษาท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัโครงการ 

1.8.2  ศึกษาและวเิคราะห์พื้นท่ีเพื่อหาศกัยภาพการพฒันาพื้นท่ีโครงการและความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้           

1.8.2.1. ขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 
1) ลกัษณะท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อกบัโครงการ 
2) สถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้าง 
3) การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
4) ลกัษณะภูมิประเทศ 
5) ลกัษณะโครงสร้างของดิน 
6) ระบบทางสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
7) ระบบทางสัญจรภายในโครง 
8) มุมมองและทศันียภาพของโครงการ 

1.8.2.2 ขอ้มูลของผูใ้ชโ้ครงการ 
1) ลกัษณะพฤติกรรมและจ านวนของผูใ้ชโ้ครงการ 
2) ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
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1.9  สรุปข้อมูลของพืน้ทีโ่ครงกำร  
1.9.1 สรุปขอ้มูลทางกายภาพภายในพื้นท่ีโครงการ 
1.9.2 สรุปขอ้มูลของผูใ้ชโ้ครงการ 
1.9.3 สรุปลกัษณะของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการเพื่อก าหนดกิจกรรมท่ีสอด 

คลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ 
 

1.10  ขั้นตอนกำรออกแบบ 

1.10.1 ก าหนดแนวคิดหลกัการในการออกแบบ 
1.10.2 ก าหนดแนวคิดดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1) แนวความคิดดา้นการวางผงัและการสัญจรภายในโครงการ 
2) แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุและพืชพรรณตกแต่งภูมิทศัน์ 

1.10.3 ก าหนดเกณฑใ์นการออกแบบ 
1.10.4 ก าหนดแบบแปลนทางเลือก 2 ทางเลือก 
1.10.5 ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและเลือกทางเลือก 
1.10.6 แสดงแบบแปลนขั้นสุดทา้ย  
1.10.7 แสดงรายละเอียดผลการออกแบบ 
1.10.8 แสดงแบบภาพตดั ภาพดา้น 
1.10.9 แสดงทศันียภาพ 
1.10.10 ท าการประมาณราคา 
1.10.11  สรุปผลการออกแบบ 
1.10.12 ขอ้เสนอแนะ 
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เหตุผลในกำรศึกษำ 

 

1.11 จัดท ำรูปเล่มล ำดับขั้นตอนในกำรน ำเสนอผลงำนกำรออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่1.1 ล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอผลงานการออกแบบ 

ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบภูมิทัศน์พื้นที่ส ำ

ธำรณะ และกรณีศึกษำ  

- ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ 

- ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชพ้ื้นท่ี 

- ศึกษาโครงการท่ีมีความใกลเ้คียง (กรณีศึกษา) 
 
 

 

สรุปข้อมูล 
- สรุปลกัษณะพ้ืนท่ี  ปัญหา  และแนวทางแกไ้ขปัญหา 
- สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพ้ืนท่ี จากพฤติกรรมและ
ความตอ้งการของผูใ้ช ้
- สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพ้ืนท่ีจากพฤติกรรมและ
ความตอ้งการของผูใ้ช ้
- ก าหนดลกัษณะของกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ
ของพ้ืนท่ีและการแกไ้ขปั้ญหาพ้ืนท่ีอยา่งเหมาะสม 

 
 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
- ก าหนดแนวคิดหลกัการในการ
ออกแบบ 

- ก าหนดแบบความคิดท่ีมีผลต่อ
กิจกรรม 
- ก าหนดแบบความคิดในการจดัการ
วสัดุและพืชพนัธ์ุ 
- ก าหนดแนวความคิดในการวางระบบ
การจดัการ 
- การออกแบบทางเลือก 
- ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
- เลือกแบบท่ีเหมาะสมกบัการประเมิน 
- การประเมินราคา 
 

ขั้นตอนในกำรสรุปและประเมนิผล 
- น าเสนอผลการออกแบบ 
- ขอ้เสนอแนะ 
 

จดัท า 

 

ศึกษำข้อมูลเกีย่วข้องกบัสภำพพืน้ที ่

- ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 

- ศึกษาขอ้มูลระบบการสญัจร 

- ศึกษาส่ิงก่อสร้างเดิม 

- ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 

-ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 

 

 



 

 

   บทที่2 
การศึกษาแนวคดิ หลกัการ และกรณศึีกษา 

 
จากการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย(รับ

อนุเคราะห์คนชราหญิง) ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี การออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้ น ท่ีสาธารณะภายในมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ต้อง
ท าการศึกษาแนวคิดและหลักการทฤษฏีท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกัน ดังน้ี การศึกษาความหมายและ
ความส าคญัในการออกแบบภูมิทศัน์  ศึกษาหลกัการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะเพื่อการพกัผอ่น และ
การออกก าลงักายของคนชรา  ศึกษาเส้นทางสัญจรคนพิการและผูสู้งอายุ รวมทั้งกรณีศึกษาท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการออกแบบภูมิทัศน์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
แนวทางในการศึกษาเพื่อท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้ ก่อนท าการด าเนินการศึกษาละเอียด
ในบทต่อไป เพื่อใหก้ารศึกษาและการวเิคราะห์ท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็น ไปตามขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

 

2.1  ศึกษาความหมายและความส าคญัของผู้สูงอายุ 
2.1.1  ผูสู้งอายุ หมายถึง ผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป โดยถือเกณฑ์มติท่ี ประชุมสมชัชาวา่

ดว้ยผูสู้งอายแุห่งโลก (World Assembly on Aging) วา่อายุ 60 ปีข้ึนทั้งชายและหญิง โดยนบัอายตุาม
ปฏิทิน เป็นมาตรฐานสากลในการเป็นผูสู้งอายุ ส าหรับประเทศไทยก็ไดมี้ การบญัญติัค าวา่ ผูสู้งอาย ุ
ข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ในการประชุมระหว่างแพทยอ์าวุโสและผูสู้งอายุ
จากวงการต่าง ๆ และใช้เป็นเกณฑ์ในการเกษียณอายุส าหรับขา้ราชการ ด้วย   (น่ิมนวล ศรีจาด, 
2540) 

2.1.2  การแบ่งกลุ่มผูสู้งอายุตามพระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ. ศ. 2546 แบ่งกลุ่มผูสู้งอายุ
ไทย ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (ฤทยั กาญจนะจิตรา, 2550)   

2.1.2.1  กลุ่มผูสู้งอายวุยัตน้ คือ ผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 60-69 ปี    
2.1.2.2  กลุ่มผูสู้งอายวุยักลาง คือ ผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 70 -79 ปี   
2.1.2.3  กลุ่มผูสู้งอายวุยัปลาย คือ ผูท่ี้มีอาย ุ80 ปีข้ึนไป   

 จากความหมายของผูสู้งอายุท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่  ผูสู้งอายุ หมายถึง ผูท่ี้มีอาย ุ
60 ปีข้ึนไป เป็นวยัท่ีพน้จากการท างาน  มีสภาพร่างกายเปล่ียนแปลงไปสู่ความเส่ือมทั้งดา้นร่างกาย 
จิตใจและสังคมในทางท่ีเส่ือมลง  มีบทบาททางสังคม และกิจกรรมในการประกอบอาชีพลดลง 

2.1.3 การเปล่ียนแปลงของผูสู้งอาย ุ   
ลกัษณะการเปล่ียนแปลงของผูสู้งอายมีุสาระส าคญัท่ีสรุปได ้3 ดา้นคือ (สุรกุล เจน

อบรม, 2532)    
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2.1.3.1  ก าร เป ล่ี ยน แป ล งท างด้ าน ร่ างก าย  (Physiological Changes) ก าร
เปล่ียนแปลงทางร่างกายของผูสู้งอายุท่ีส าคญัคืออวยัวะและระบบการท างานต่างๆของร่างกายจะ
เปล่ียนแปลงไปสู่ สภาพความเส่ือม เช่น     

1)  ระบบต่อมต่างๆไดแ้ก่ต่อมน ้ าลายจะขบัน ้ าลายลดน้อยลงต่อมไร้ท่อ
เส่ือม จึงเกิดเป็นโรคเบาหวานได้ง่ายต่อมผิวหนังบางเห่ียวย่นไขมนัใตผ้ิวหนงัลดน้อยลงผิวหนัง
แหง้ การปรับตวัของร่างกายไม่ดี 

2)  ระบบการย่อยมีการย่อยอาหารผิดปกติเน่ืองจากฟันหักเค้ียวอาหาร
ไม่ละเอียดน ้ายอ่ยในกระเพาะอาหารลดนอ้ยลง 

3)  ระบบประสาทมีการเปล่ียนแปลงของสมองสมองเส่ือมความรู้สึก
ความวอ่งไวต่อ การรับรู้นอ้ยลงความสัมพนัธ์ระหวา่งสมองและกลา้มเน้ือจะเสียไปการทรงตวัไม่ดี 
มีอาการสั่นตาม ร่างกาย    

4)  ระบบทางเดินหายใจโดยปอดเส่ือมลงความยืดหยุน่ของปอดนอ้ยลง
ท าใหห้ายใจ เร็วเหน่ือยง่ายและรับออกซิเจนไดน้อ้ยลง     

5)  ระบบหลอดเลือดโดยหลอดเลือดแข็งความดันโลหิตจะสูงข้ึน
ออกซิเจนไปสู่ สมองนอ้ยเส้นเลือดไปเล้ียงหวัใจเส่ือมล้ินหวัใจแขง็เกิดโรคหวัใจไดง่้าย    

6)  ระบบทางเดินปัสสาวะไตเส่ือมสมรรถภาพขับของเสี ยออกจาก
ร่างกายได้น้อย แต่ขบัน ้ าออกมามากจึงถ่ายปัสสาวะบ่อย กล้ามเน้ือหูรูดกระเพาะปัสสาวะไม่ดี 
กลา้มเน้ือกระเพาะ ปัสสาวะยืดหยอ่นท าให้ถ่ายปัสสาวะไม่หมดและตกคา้งท าให้ปัสสาวะไหลง่าย
ในชายต่อมลูกหมากจะโต ทางด้านระดับสติปัญญาพบว่าความจ าเส่ือมโดยเฉพาะความจ าใน
เห ตุการณ์ ปัจ จุบัน  (Recent Memory) แต่ความจ าในอดีตไม่ เสี ย  (Remote Memory) ระบบ
ประสานงานระหว่างประสาทสัมผสั กบัความคิดอ่านจะเช่ืองช้าเป็นผลให้ดูเหมือนว่าผูสู้งอายุมี
สติปัญญาเส่ือมถอย    จากการเปล่ียนแปลงดา้นร่างกายดงักล่าวก่อให้เกิดปัญหาในผูสู้งอายุคือเกิด
การ เจ็บป่วยเร้ือรังซ่ึงพบวา่ 4 ใน 5 คนของผูสู้งอายุมีโรคเร้ือรังอยา่งน้อยหน่ึงโรคมีโรคประจ าตวั   
มี ปัญหาสุขภาพสุขภาพอ่อนแอมีปัญหาเก่ียวกบัฟันและตาและส่วนใหญ่มีปัญหาเก่ียวกบัระบบ 
ประสาทหลงลืมง่ายและควรงดอาหารเภทเน้ือสัตวไ์ม่ดีเกิดทอ้งอืด 

2.1.3.2   การเปล่ียนแปลงดา้นจิตใจในวยัน้ีมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นไปในดา้นลบ
ไดแ้ก่ 

1)  การสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรักทั้งน้ีเพราะมีเพื่อนฝูงบุคคลท่ีเป็นญาติ
สนิท หรือ คู่ชีวติตายจากท าใหเ้กิดความรู้สึกถูกพรากจากบุคคลอนัเป็นท่ีรักก่อใหเ้กิดความเหงา     

2)  การสูญเสียสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ เน่ืองจากท่ีจะตอ้งออก 
จากการท างานหรือปลดเกษียณท าให้ความสัมพนัธ์ทางสังคมก็ลดน้อยลงผูท่ี้อยู่ในช่วงหมดภาระ 
ติดต่อด้านธุรกิจการงานหรือหมดภาระหน้าท่ีรับผิดชอบท าให้ผูสู้งอายุเกิดความรู้สึกสูญเสีย
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ต าแหน่งหนา้ท่ี ไร้คุณค่า ไม่มีความหมายในชีวติ นอกจากน้ียงัมีผลให้ผูสู้งอายุขาดเพื่อน ขาดความ
ผูกพนัท่ีเคยมีต่อสังคม และขณะเดียวกนัก็ท าให้รายไดล้ดน้อยลงผลจากส่ิงเหล่าน้ีท าให้ผูสู้งอายุ
ตอ้ง พยายามปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน     

3)  การสูญเสียสัมพนัธภาพภายในครอบครัว เน่ืองจากลกัษณะของสังคม
ในปัจจุบนั คนในครอบครัวมีการออกไปสร้างครอบครัวใหม่ ไม่ไดอ้ยูร่่วมกนัเป็นครอบครัวใหญ่
เหมือนในสมยัก่อน ท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อแม่ซ่ึงเป็นผูสู้งอายุกบับุตรหลานของตน ท่ีมี
บทบาททางดา้นการให้ค  าปรึกษาดูแล และสั่งสอนลูกหลานลดนอ้ยลง ท าให้ผูสู้งอายุตอ้งอยูอ่ยา่ง
โดดเด่ียวเกิดความวา้เหว ่และรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่านอ้ยลง 

4)  การสูญเสียสมรรถภาพทางเพศ ซ่ึงเป็นการสูญเสียทางจิตใจท่ีส าคญั
อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสรีระเคมีของร่างกาย ท าให้เกิดการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการทางเพศในวยัสูงอายุได้ เคยมีผูศึ้กษาพบว่าชายสูงอายุท่ีสุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง ยงัมีความตอ้งการทางเพศแมจ้ะมีวยัถึง 90 ปี การไม่สนองความตอ้งการทางเพศ
ในวยัสูงอายุนอกจากจะมีสาเหตุจากการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศแล้ว  เหตุผลทางวฒันธรรม 
โดยเฉพาะเจตคติทางสังคมท่ีมีต่อเพศสัมพนัธ์ในวยัผูสู้งอายวุา่เป็นเร่ืองท่ีไม่เหมาะสม นบัเป็นส่ิงท่ี
ขดัขวาง ความตอ้งการทางเพศและมีผลกระทบต่อจิตใจของผูสู้งอาย ุ

2.1.3.3  การเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรมมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบั สาเหตุของปัญหาทางกายภาพและทางจิตของผูสู้งอายุการเปล่ียนแปลงทางสังคมไทย
ท่ีออกไปทาง ตะวนัตกมากข้ึนยอ่มเกิดผลกระทบต่อผูสู้งอายไุดแ้ก่ 

1)  การเปล่ียนแปลงทางสถานภาพสังคมปัจจุบนัไดกี้ดกนัผูสู้งอายุในดา้น
ต่างๆ เช่น ดา้นเศรษฐกิจ บทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการงานตลอดจนบทบาทในครอบครัว ผูสู้งอายุท่ี
เคยเป็นผูห้าเล้ียงครอบครัวเป็นหวัหนา้ครอบครัว กลบักลายเป็นผูพ้ึ่งพาอาศยัเป็นผูรั้บมากกวา่ผูใ้ห้
ท าให ้ผูสู้งอายสูุญเสียอ านาจและบทบาททางสังคมท่ีเคยมี ความรู้สึกวา่ตนเองหมดความส าคญั 

2)  การถูกทอดทิ้งผลของการเปล่ียนแปลงสังคมจากสังคมแบบดั้งเดิม
ไปสู่สังคมสมยัใหม่ ท าให้เกิดการขยายตวัหรือการเติบโตของชุมชนเมืองท าให้การด าเนินชีวิต
เปล่ียนไป ผูสู้งอายุท่ีเป็นภาระไม่สามารถประกอบอาชีพไดห้รือไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมกัจะถูก
ทิ้ง     

3)  การเส่ือมความเคารพ ในสมยัก่อนผูสู้งอายุไดรั้บการเคารพนบัถือจาก
ผูอ่้อนอาวุโสในฐานะท่ีเป็นผูมี้ประสบการณ์ผูแ้นะน าสั่งสอน แต่ในปัจจุบนัค่านิยมเหล่าน้ีก าลงั
เปล่ียนไปตามตวัอย่างสังคมอเมริกาหรือยุโรป ท่ียึดถืออิสรภาพส่วนบุคคลและคิดวา่ผูสู้งอายุเป็น
คนท่ีไม่ทนัต่อเหตุการณ์ ผูสู้งอายุควรอยู่ส่วนผูสู้งอายุส่วนคนหนุ่มสาวก็อยู่ตามทางของหนุ่มสาว
ซ่ึงความคิดเช่นน้ีก่อใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งวยัข้ึน  
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สรุปความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในผูสู้งอายุ มีทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม ซ่ึง
จะเป็นการเปล่ียนแปลงในทางเส่ือมถอยลงในทุกๆดา้น ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งเตรียมการเพื่อคอยช่วย
ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผูสู้งอายุ ทราบถึงการเปล่ียนแปลงของตวัผูสู้งอายุเอง และควรมีการ
เตรียมการในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น การสร้างเส้นทางสัญจรส าหรับผูใ้ชร้ถเข็น การ
ท าป้ายส่ือความหมายต่างๆ เป็นตน้ ให้ผูสู้งอายุสามารถใช้ชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึงจะ
ท าใหผู้สู้งอายไุม่รู้สึกวา่ตนเองไร้ค่าหรือเป็นปัญหาของสังคม  

 

 2.2  ศึกษาความหมายและความส าคญัในการออกแบบภูมทิศัน์พืน้ทีส่าธารณะ  
2.2.1  ความหมายของพื้นท่ีสาธารณะ 

พื้นท่ีสาธารณะ (Public Sphere) หมายถึง พื้นท่ีในชุมชน เกิดข้ึนจากความต้องการ
พื้นท่ีใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของประชาชนในชุมชน พื้นท่ีสาธารณะเหล่าน้ีมีหลากหลายรูปแบบและ
ระดบัในการให้บริการ ข้ึนอยูก่บักลุ่มผูใ้ช ้ต าแหน่งท่ีตั้งและหนา้ท่ีในการให้บริการ (วราภรณ์ วนา
พิทกัษ,์ 2554) 

2.2.2  ประเภทของพื้นท่ีสาธารณะ 
2.2.2.1  พื้นท่ีสาธารณะประเภทพื้นท่ี (Area) ได้แก่ พื้นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของ

ชุมชน เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา ซ่ึงมีความส าคญัต่อชุมชนเน่ืองจากพื้นท่ีสาธารณะส่วนใหญ่
ของชุมชนมีความตอ้งการในการใชอ้ยา่งมาก ทั้งยงัมีความส าคญัต่อคุณภาพชีวติของคนในชุมชน 

2.2.2.2  พื้นท่ีสาธารณะประเภทเส้นทาง (Linear) ไดแ้ก่พื้นท่ีสาธารณะท่ีมีรูปร่าง
ลกัษณะแคบยาวหรือเป็นเส้นตรง เช่น ถนนและเกาะกลางถนน ทางเทา้ 

สรุปพื้นท่ีสาธารณะ คือ พื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนจากความตอ้งการพื้นท่ีใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของ
ประชาชนในชุมชน มีอยูห่ลายรูปแบบข้ึนอยู่กบักลุ่มผูใ้ช้ ต  าแหน่งท่ีตั้งในการให้บริการ ประเภท
ของพื้นท่ีสาธารณะมี 2 ประเภท คือ พื้นท่ีสาธารณะประเภทพื้นท่ี เป็นพื้นท่ีท่ีความส าคญัและมี
ความตอ้งการใช้อยา่งมากต่อคนในชุมชน ตวัอยา่งพื้นท่ีสาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา 
เป็นต้น พื้นท่ีสาธารณะประเภทเส้นทาง เป็นพื้นท่ีท่ีมีรูปร่างลกัษณะแคบยาว เป็นเส้นตรง เช่น 
ถนน ทางเทา้ เป็นตน้ 

 

2.3  ศึกษาหลกัการออกแบบพืน้ทีส่าธารณะ 
2.3.1  หลกัการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะ 

มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทยซ่ึงถือวา่เป็นพื้นท่ีสาธารณะ ดงันั้นจึง
ได้น าการหลักการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะ มาประกอบการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์มูลนิธิ
มิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย หลกัการออกแบบพื้นสาธารณะน้ีเป็นการจดัการกิจกรรม
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ต่างๆ ในพื้นท่ีใหเ้กิดความเหมาะสม ผูอ้อกแบบตอ้งวเิคราะห์รายละเอียดโครงการ การวเิคราะห์นั้น
จะช่วยในการออกแบบและเขา้ใจในพื้นท่ีไดดี้ข้ึน โดยผูอ้อกแบบควรค านึงถึงพื้นท่ีเพื่อใหเ้กิดความ
พึงพอใจและเหมาะสมกบัผูใ้ช ้ (วมิลสิทธ์ิ หรยางกลู, 2526) 

2.3.2  หลกัการออกแบบเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผูใ้ชพ้ื้นท่ี 
ในการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะต้องศึกษาข้อมูลผู ้ใช้  และต้องสอดคล้องกับ

หลกัการของมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ท าให้การออกแบบโครงการสามารถใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไม่วา่จะเป็นการตอบสนองต่อผูใ้ชต่้างๆ มีการจกัการกิจกรรมใน
พื้นท่ีไดเ้หมาะสม และในการเขา้ใชพ้ื้นท่ีนั้นผูท่ี้เขา้มาใชแ้ลว้ตอ้งเกิดความสบายใจ สะดวกสบายใน
การเขา้ใชพ้ื้นท่ี 

2.3.2.1  การไม่เกิดความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มผูใ้ช้พื้นท่ีสาธารณะ โดยมากมกัเป็น
คนหลากหลายประเภทท่ีเขา้มาใช่พื้นท่ีร่วมกนั จะสังเกตวา่คนบางประเภทท่ีใชพ้ื้นท่ีร่วมกนัไดแ้ต่
บางประเภทก็ไม่สามารถใชพ้ื้นท่ีร่วมกนัได ้เช่น กลุ่มวยัรุ่นกบักลุ่มผูสู้งอายุมกัจะหลีกเล่ียงและไม่
อยากใชส้ถานท่ีพกัผอ่นร่วมกนั โดยผูอ้อกแบบควรค านึงถึงวา่กลุ่มคนท่ีเขา้มาใชพ้ื้นท่ีมีกลุ่มใดบาง
และแต่ลกลุ่มนั้นสนใจกิจกรรมใดบาง และในพื้นท่ีเดียวกนักลุ่มคนจะรวมใช่พื้นท่ีต่อเน่ืองกนัได้
หรือไม่อยา่งไร 

2.3.2.2  การมีอาณาเขตครอบครอง คือ พื้นท่ีท่ีถูกครอบครองโดยบุคคลหรือกลุ่ม
คน เช่น ในแง่ของพื้นท่ีสวนสาธารณะก็มีความรู้สึกถึงอาณาเขตครอบครองไดเ้ช่นเดียวกนักลุ่มคน
ท่ีใชบ้ริเวณใดบริเวณหน่ึงเป็นประจ า ท าใหผู้อ่ื้นรู้สึกวา่ท่ีนั้นๆเป็นของคนนั้นหรือของกลุ่มนั้นๆ 

2.3.2.3  ความเป็นส่วนตวัทฤษฎีพื้นท่ีเฉพาะ ตวัวา่มนุษยห์รือสัตวมี์ฉนวนอยูร่อบ
ตวัเองตลอดเวลา ฉนวนท่ีวา่น้ีคือการแสดงออกและปฏิกิริยาเวลาท่ีมีบุคคลอ่ืนเขา้มาใกล้ๆ  หากมี
คนคนหน่ึงนัง่อยูท่ี่มา้นัง่ยาวตวัหน่ึงเม่ือมีอีกคนเขา้มานัง่ในบริเวณเดียวกนั ถา้ระยะห่างพอเหมาะ
สมคนท่ีนัง่อยูเ่ดิมก็จะไม่มีปฏิกิริยาใดๆ แต่เม่ือใครคนหน่ึงคนใดคนหน่ึงเขา้มานัง่ใกล้ๆ คนท่ีนัง่อยู่
เดิมจะเร่ิมมีปฏิกิริยาการ นัน่หมายความว่า ไดมี้การล ้ าเขา้มาในบริเวณฉนวน หรือพื้นท่ีเฉพาะตวั
ของคนๆแรกแล้ว ฉนวนดัง่กล่าวมีอยู่รอบตวัมนุษย์ทุกๆคนขนาดนั้นจะไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับ
องคป์ระกอบต่างๆ 

2.3.2.4  ความตอ้งการของผูใ้ชด้า้นบรรยากาศ ผูพ้ื้นท่ีสาธารณะมีความตอ้งการใน
เร่ือง บรรยากาศภายในสวน ซ่ึงบรรยากาศนั้นควรจะเหมาะสมกบักิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน เช่น การเล่น
กีฬาควรมีพื้นท่ีโปร่ง การนัง่พกัผอ่นควรจะใหค้วามเป็นส่วนตวัไดดี้ สภาพอากาศมีความเหมาะสม
กบัความสบายของมนุษย ์ไม่มองเห็นภาพท่ีพึงประสงค ์

2.3.2.5  ความปลอดภยัของผูใ้ชพ้ื้นท่ีสาธารณะ ท าใหผู้ใ้ชเ้กิดความรู้สึกสบายใจใน
การใชส้ถานท่ีมากข้ึน ความปลอดภยัในสวนสาธารณะจ าแนกไดเ้ป็นความปลอดภยัในดา้นร่างกาย 
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และความปลอดภยัจากอาชญากรรม เช่น การไม่ถูกท าร้ายร่างกาย การไม่ถูกชิงทรัพย ์การออกแบบ
พื้นท่ีสาธารณะ จึงมีความจ าเป็นอยา่งมากท่ีตอ้งสร้างความมัน่ใจใหเ้กิดข้ึนต่อผูใ้ช ้

2.3.2.6  ความรู้สึกความสวยงาม ความสวยงามของพื้นท่ีสาธารณะส่วนท่ีส าคญั
ส่วนหน่ึง ท่ีผูอ้อกแบบไม่ควรท่ีจะละทิ้ง เพระความสวยงามของสถานท่ีท่ีท าใหผู้ใ้ชรู้้สึกสบาย และ
ก่อใหเ้กิดความระมดัระวงัในการใชส้ถานท่ี ไม่ท าใหส้ถานท่ีเกิดความเสียหาย 

สรูปการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะ ต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมผูใ้ช้ เพื่อใช้ในการก าหนด 
ขนาดพื้นท่ีให้เหมาะสมกบักิจกรรม ส่ิงอ านวยความสะดวกในพื้นท่ี และสามารถกระจายผูเ้ขา้ใช้
พื้นท่ีไดท้ัว่ถึงทุกพื้นท่ีไม่แออดัในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง ในดา้นการออกแบบพื้นท่ีควรมีความสวยงาม 
สะอาด มีระเบียบ เกิดความประทบัใจ ปลอดภยั จากการใช้พื้นท่ีสาธารณะ และสามารถดูแลรักษา
ไดใ้นระยะยาว 

 

2.4  การออกแบบพืน้ทีนั่นทนาการ 
เน่ืองจากมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทยตอ้งสร้างคุณภาพท่ีดีให้กบัผูใ้ชพ้ื้นท่ี 

และทางมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทยมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลในการออกแบบ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ข้าใช้พื้นท่ีจึงได้ศึกษาหลักการออกแบบพื้นท่ีนันทนาการเพื่อ
ประกอบการออกแบบ 

2.4.1  ความหมายของนนัทนาการ 
นนัทนาการเป็นกิจกรรมท่ีมีความจ าเป็นต่อมนุษยทุ์กคน หรือเป็นกิจกรรมท่ีมนุษย์

กระท าและแสดงออกตามธรรมชาติของแต่บุคคลตามความชอบ และความพอใจของผูน้ั้นในเวลา
วา่ง (จามรี อาระยานิมิตรสกุล, 2542) 

2.4.2  จุดมุ่งหมายของนนัทนาการ 
2.4.2.1  เพื่อให้มนุษยเ์กิดความพึงพอใจ จากความตอ้งการพื้นฐานของตนเองทั้งท่ี

มนุษยเ์รานั้นจะมีความตอ้งการพื้นฐานอยูห่ลายอยา่งดว้ยกนัและกิจกรรมช่วยใหม้นุษยรั์บความพึง
พอใจจากการเขา้ร่วมแลว้ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์

2.4.2.2  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของคนให้เกิดความสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
จากการท่ีกิจกรรมนนัทนาการเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งอาศยัการเคล่ือนไหวต่างๆของร่างกายและผลของ
การเคล่ือนไหวส่งผลใหร่้างการแขง็แรงและท าใหสุ้ขภาพจิตดีตามไปดว้ย 

2.4.2.3  เพื่อการพกัผ่อนความตึงเครียดจากการท างาน และสภาพปัจจุบนัมนุษยเ์รา
ตอ้งคร ่ าเคร่งกับการท างาน เพื่อหาเงินมาเล้ียงตนเองและครอบครัวประกอบกับมนุษยโ์ดยมาก
ตอ้งการท างานกบัเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกลทุกช่วงเวลาตอ้งท างานแข่งกบัตวัเอง และผูอ่ื้นกิจกรรม
การนันทนาการ นับว่ามีบทท่ีส าคญัในการลดความเครียด รวมถึงช่วยให้เกิดความเบิกบานทาง
อารมณ์ 



16 
 

2.4.2.4  เพื่อส่งเสริมให้ชีวิตให้ครอบครัวมีความสุขมากยิ่งข้ึน เม่ือสมาชิกใน
ครอบครัวมีโอกาสอยูด่ว้ยกนัพร้อมหนา้พร้อมตา ซ่ึงปัจจุบนัค่อนขา้งเป็นไปไดย้ากท าใหค้รอบครัว
ขาดความอบอุ่น ในการนนัทนาการจะมุ่งเห็นหนา้ความส าคญัในครอบครัวโดยสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งสมาชิกครอบครัวในเวลาวา่ง 

2.4.2.5  ส่งเสริมให้ทุกคนเป็นพลเมืองท่ีดี โดยการนนัทนาการ เป็นกิจกรรมท่ีช่วย
สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีให้ผูร่้วมเป็นอย่างดี ให้ผูเ้ข้าร่วมปฏิบัติตามกฎ และ ระเบียบ 
เสียสละเพื่อส่วนรวม   

2.4.3  การจดัการกิจกรรมนนัทนาการส าหรับผูสู้งอาย ุ
กิจกรรมนันทนาการมีความส าคญักบัผูสู้งอายุเพราะมีเวลาว่างมากข้ึนและการท่ี

ผูสู้งอายุไดท้  ากิจกรรมนนัทนาการจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงบทบาทใหม่การปรับตวัในสังคม
และการพฒันา กิจกรรมจะช่วยท าใหผู้สู้งอายไุดรั้บความพึงพอใจในการช่วยเหลือตวัเองเป็นการใช้
ศกัยภาพใน ตวัเองท าใหผู้สู้งอายุยอมรับพร้อมท่ีจะเผชิญกบัความเป็นจริงของชีวิตได ้จึงเป็นการท า 
ตามทฤษฎี การสูงอายุวิทยา (Engagement Theory) ซ่ึงเช่ือวา่การให้ผูสู้งอายุท  ากิจกรรมต่อไปอยา่ง
ปกติจะช่วย ชะลอความเส่ือมทางดา้นร่างกายจิตใจและสังคมลงไดก้ารท ากิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ
จะช่วยให ้ผูสู้งอายไุดพ้บเพื่อนวยัเดียวกนัไดพู้ดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัมีความสุข
ได ้แสดงออกลดความเหงาไดผ้อ่นคลายความเครียดมีท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจจะรู้สึกว่าตวัเองมีค่ามี 
ประโยชน์ตรงขา้มกบัผูสู้งอายุท่ีไม่มีกิจกรรมจะมีความรู้สึกเบ่ือหน่ายหดหู่จิตใจจะเส่ือมลงอย่าง 
รวดเร็ว (พีระพงศ ์บุญศิริ, 2542 )   

2.4.4  กิจกรรมนนัทนาการส าหรับผูสู้งอาย ุ
ลักษณะกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู ้สู งอายุเป็นกิจกรรมเพื่อรักษาระดับ

สมรรถภาพทาง กายให้คงท่ีช่วยสร้างความสุขความเพลิดเพลินขจดัความวิตกกงัวลเพื่อการพกัผอ่น
ใชเ้วลาไม่นาน ให้มีการเคล่ือนไหวอยา่งอิสระไม่ควรให้ผูสู้งอายใุชก้  าลงัมากเกินไปป้องกนัการนัง่
และยืนนานๆ และไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติของโครงสร้างและสภาพของร่างกายการจดักิจกรรม
ควรจดัตาม ความสนใจและความสามารถรวมทั้งความพอใจของผูสู้งอายุและควรมีช่วงว่างเวลา
หยุดพกั เพื่อ ผ่อนคลายกิจกรรมท่ีเหมาะสมจึงเป็นไปในรูปของกลุ่มสนใจดา้นกีฬาเกมงานอดิเรก
การสะสม   การอ่านการจัดกลุ่มสนทนาการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมต่างๆ
โดยเฉพาะบทบาท ท่ีปรึกษาทางสังคมเพื่อขอความสนับสนุนทางดา้นแหล่งเงินทุนซ่ึงคนสูงอายุ
สามารถใหค้วาม ร่วมมือไดดี้ 

2.4.4.1  กิจกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะกบัผูสู้งอาย(ุสมบติั กาญจนกิจ, 2533) 
1)  กิจกรรมนันทนาการประเภทเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและ

สมรรถภาพของผูสู้งอายเุช่น กีฬาเพื่อสุขภาพการเดินวิง่เหยาะเพื่อสุขภาพวา่ยน ้ากายบริหารและการ
นวดแผนโบราณทั้งน้ีกิจกรรม เหล่าน้ีจะตอ้งมีการเลือกสรรใหเ้หมาะสมกบัประชากรและอยูภ่ายใต้
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การแนะน าของแพทย์นักพลศึกษา และสรีรวิทยาการออกก าลังกายเพื่อใช้กิจกรรมในทาง
สร้างสรรคไ์ม่เป็นการท าลายสุขภาพและ สมรรถภาพ    

2)  กิจกรรมนนัทนาการประเภทส่งเสริมพฒันาอารมณ์สุข เช่น การฝึก
สมาธิ โยคะ การร ามวยจีน การท่องเท่ียวเพื่อชมทิวทศัน์ธรรมชาติ ตลอดจนการดูภาพยนตร์ วีดีโอท่ี
เหมาะสมตรงกบัความตอ้งการ และสนใจของกลุ่ม รวมถึงการศึกษาสัจธรรม คติธรรม ธรรมะ และ
ค าสอนทางศาสนา การร้อง เพลง เตน้ร า เป็นตน้   

3)   กิจกรรมนันทนาการประเภทงานอดิเรกซ่ึงมีกิจกรรมหลายอย่างท่ี
เหมาะสมเช่นงานอดิเรก งานประดิษฐ์ การท างานฝีมือ งานเยบ็ปักถกัร้อย ทอผา้ ท าหุ่น ท าอาหาร
คาวหวาน งานวาดภาพ ฟ้อนร าหรือเตน้ร า ร้องเพลง งานช่างไม ้การจดัสวน  ประเภทสร้างสรรค์
ประเภทสะสม เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมสามารถเลือกกิจกรรมได ้ตรงกบัความสนใจ   

4)  กิจกรรมนันทนาการทางสังคมหมายถึงกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการ
พบปะสังสรรค์เขา้ร่วม สมาคมเช่นเป็นสมาชิกสโมสรผูสู้งอายุมีกิจกรรมประเภทการเตน้ร ากีฬา
บนัเทิงการจดังานสังสรรค ์ภายในกลุ่ม เป็นตน้    

5)  กิจกรรมนันทนาการประเภทส่งเสริมการอ่านพูดเขียนกิจกรรมน้ีมี
รูปแบบมากมายใน เร่ืองของการอ่านหนงัสือประเภทต่างๆการพูดปาฐกถาการเขียนอาจจะออกมา
ในรูปการจดัเป็นชมรม กลุ่มผูส้นใจโดยมีกิจกรรมร่วมกนั    

6)  กิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรมเป็นกิจกรรมท่ีควร
สนบัสนุนให้กบัผูสู้งอายุ ไดใ้ชเ้วลาว่างเขา้ร่วมกิจกรรมตรงกบัความตอ้งการและความสนใจเป็น
การพฒันาคุณค่า และ สุนทรียภาพของศิลปะและงานหตัถกรรม    

7)  กิจกรรมนันทนาการประเภทงานอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคม
ผู ้สูงอายุมีประสบการณ์ท่ีมี คุณค่าเช่นการจัดกิจกรรมให้เป็นท่ีปรึกษาในเร่ืองงานท่ีท่านมี
ประสบการณ์หรือกิจกรรมสร้าง ความสัมพนัธ์มิตรภาพระหว่างวยั กิจกรรมอาสาสมคัรบ าเพ็ญ
ประโยชน์การออกค่ายพกัแรม และการจดักิจกรรมเน่ืองในวนัส าคญั เป็นตน้    

8)  กิจกรรมนันทนาการประเภทศึกษาประเพณีวฒันธรรมกิจกรรม
ประเภทน้ีถือว่ามี ความส าคญัยิ่งอย่างหน่ึงของชาติ เป็นการถ่ายทอดเอกลักษณ์และวฒันธรรม
ดังนั้นกิจกรรมน้ีจะช่วย ส่งเสริมคุณค่าในเร่ืองความซาบซ้ึงประเพณีท้องถ่ินของชาติต่อไปยงั
เยาวชนเช่นการจดักิจกรรมตาม ประเพณีวฒันธรรมของทอ้งถ่ินเป็นตน้ 

2.4.5  กิจกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีโครงการ 
2.4.5.1  กิจกรรมนนัทนาการเดิน 

การเดิน คือ การออกก าลงักายท่ีง่าย สะดวก และปลอดภยัท่ีสุดใครท่ีเดิน
ไดก้็สามารถออกก าลงักายดว้ยวธีิน้ีได ้นัน่คือการเดินเร็วท่ีสม ่าเสมอ และต่อเน่ืองในระยะเวลาหน่ึง 
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จนกระทัง่เหง่ือออกโซมกาย หัวใจเตน้เร็วกวา่ปกติ ชีพจรเตน้เร็ว 100-120 คร้ังต่อนาที(นพดล อ่ิม
กระจ่าง,  2547) 

ผลของการเดินเพื่อสุขภาพท่ีมีต่อร่างกาย แบ่งออกไดเ้ป็นส่วน ๆ ดงัน้ี  
1)  ผลท่ีเกิดข้ึนกบักล้ามเน้ือ เอ็นกล้ามเน้ือ และเอ็นขอ้ต่อส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง หรือใช้เคล่ือนไหวโดยตรง ไดแ้ก่ กลา้มเน้ือตน้ขาและสะโพก กลา้มเน้ือน่อง กลา้มเน้ือ
หน้าแขง้ ขอ้เทา้ ขอ้สะโพก เอ็นฝ่าเทา้ เอ็นร้อยหวาย ฯลฯ จะไดรั้บการพฒันาความแข็งแรงอดทน
เพิ่มข้ึน รวมทั้งกลา้มเน้ือหวัไหล่ ตน้แขนและล าตวั  

2)  ผลท่ีเกิดข้ึนกับระบบหายใจ ได้แก่ ปอด ถุงลม หลอดลม จะ
ไดรั้บการพฒันาทางดา้นความแข็งแรงและความยืดหยุน่ตวัเพิ่มข้ึนจากปกติ ช่วยให้ระบบทางเดิน
หายใจสามารถท างานหรือถ่ายเทหมุนเวียนอากาศ ให้เขา้ออกร่างกายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ช่วย
ลดและป้องกนัโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบทางเดินหายใจต่าง ๆ และโรคภูมิแพ ้ 

3)  ผลท่ีเกิดข้ึนกบัระบบไหลเวียนเลือด ไดแ้ก่ หัวใจ เลือด หลอด
เลือด ความดนั ซ่ึงจะท าให้มีมีเลือดไหลเวยีนไปเล้ียงตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายต่อนาทีทีมีปริมาณ
เพิ่มข้ึน หัวใจและหลอดเลือดมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นตัวดีข้ึน ช่วยลดและป้องกันโรคท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหวัใจ หลอดเลือดและความดนัเป็นตน้  

4)  ผลท่ีเกิดข้ึนกับระบบประสาท ท าให้ปฏิกิริยาการรับรู้และ
สั่งงานของระบบประสาท เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ช่วยพฒันาเซลล์ประสาทและหน่วยควบคุม
การเคล่ือนไหวของร่างกาย เพื่อให้ท างานได้อย่างสัมพนัธ์กนั เป็นผลให้เกิดความสมดุลในการ
เคล่ือนไหวและการทรงตวั  

5)  ผลท่ีเกิดข้ึนกบัระบบโครงสร้าง ไดแ้ก่ กระดูก กลา้มเน้ือ ขอ้ต่อ 
เอน็ พงัผดื เป็นตน้ มีการพฒันาทั้งขนาดและความแขง็แรง โดยเฉพาะกระดูกมีการสะสมแคลเซียม
เพิ่มมากข้ึน ช่วยป้องกนัโรคกระดูกบาง โรคกระดูกพรุน โรคขอ้ติด และโรคขอ้ต่อเส่ือมสภาพเร็ว
กวา่วยัอนัควร ช่วยพฒันาบุคลิกและความมัน่ใจในการเคล่ือนไหว  

6)  ผลท่ีเกิดข้ึนกับระบบขับถ่าย และขบวนการเผาผลาญผลิต
พลังงานของร่างกาย ท าให้เกิดการหลั่งเหง่ือระบายความร้อน และการถ่ายเทของเสียออกจาก
ร่างกายเป็นปกติ ร่างกายใชไ้ขมนัเป็นพลงังานเพิ่มมากข้ึนกวา่ปกติ ท าให้รูปร่างทรวดทรง กระชบั
แลดูไดส้ัดส่วนสวยงามไม่อว้น  

การออกก าลงักายดว้ยการเดินเพื่อสุขภาพนั้น สามารถพฒันาความแขง็แรงและโครงสร้าง
พื้นฐานของร่างกาย ช่วยเสริมสร้างและกระตุน้ระบบการท างานของอวยัวะต่าง ๆ ภายในร่างกายให้
มีสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มมากข้ึน ช่วยป้องกนัรวมทั้งลดปัญหาการเกิดโรค
ไขมนัอุดตนัในหลอดเลือด โรคอ้วน โรคหัวใจและภูมิแพ ้ท าให้สามารถประกอบภารกิจและ
ด ารงชีวติไดเ้ป็นปกติสุข มีสุขภาพแขง็แรง อายยุนืยาว 
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2.4.5.2  โยคะ หมายถึง ร่างกาย จิตใจและ ลมหายใจ การฝึกโยคะเป็นการรวมกาย
และใจเข้าด้วยกัน เหมือนกับการท่ีเรานั่งสมาธิให้ ต้องมีกายสงบแน่วแน่ และลมหายใจท่ีเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั เพื่อให้เกิดความสมดุลในร่างกายเรา เม่ือเรามีกายท่ีสมดุล มีจิตท่ีสงบน่ิงมัน่คง 
ก็จะช่วยยกระดบั จิตให้สูงข้ึนเต็มไปดว้ยพลงัแห่งการสร้างสรรค์ การฝึกโยคะนั้นเราจึงตอ้งมีสติ
กบักายท่ีรู้อยู ่ตลอดเวลาจึงเกิดสมาธิผสานกบัลมหายใจเขา้ออกก่อให้เกิดเป็นสมาธิ เม่ือท าต่อไป
เร่ือยๆ จะเกิดเป็นความสมดุลในร่างกาย เม่ือเราฝึกจนเกิดเป็นความสมดุลภายในร่างกาย และสมดุล
ระหวา่งผูอ่ื้น หรือแมแ้ต่สมดุลกบัส่ิงแวดลอ้ม จะเป็นผลดีกบัเรานั้นคือโยคะจะ ช่วยพฒันาจิตใจเรา
ให้สูงข้ึน สามารถแยกแยะวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนได ้และควบคุมจิตใจตวัเราเองได(้พงษ ์
วรพงศพ์ิเชษฐ. 2549) 

1)  ประโยชน์จากการฝึกโยคะ 
 (1)  ประโยชน์การฝึกโยคะดา้นสุขภาพ 

 (2)  ท าใหร่้างกายยดืหยุน่ เคล่ือนไหวออกก าลงัไดส้ะดวก 
    (3)  ท าใหสุ้ขภาพร่างกายแขง็แรง ห่างไกลจากเร่ืองไม่สบาย  

 (4)  ท าใหร่้างกายเกิดการเผาผลาญ การดูดซึมอาหาร ขบัถ่ายดีข้ึน 
 (5)  การท างานของหวัใจมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 (6)  ช่วยท าใหอ้วยัวะภายในของร่ายกายสร้างสมดุลท างานไดดี้ 
 (7)  ช่วยท าใหร้ะบบหายใจ หายใจไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน 
 (8)  ท าใหร่้างกายสดใส สดช่ืนข้ึน 

 (9)  ท าใหช่้วยบ าบดัและบรรเทาความเจบ็ปวดตามกระดูกและ 
ไขขอ้ต่างๆใหอ้าการดีข้ึน 

 (10)  ท าใหมี้สรีระกระชบัไดส้ัดส่วน รูปร่างสวยงามมากยิง่ข้ึน 
 (11)  ท าใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่ ดูอ่อนเยาว ์สดใส ผดุผอ่ง 
 (12) ใชใ้นทางบ าบดัรักษาโรคต่างๆ ท่ีมีสาเหตุเกิดมาจาก  

ความเครียด 
 (13)  ประโยชน์การฝึกโยคะดา้นจิตใจและสมาธิ 
 (14)  ท าใหมี้ความสดใสร่างเริงในการด าเนินชีวติ 
 (15)  ท าใหมี้สติ มีสมาธิในการท างานใดๆ 
 (16)  ท าใหร่้างกายไม่มีความเครียดผอ่นคลาย 
 (17)  ช่วยท าใหน้อนหลบัสบาย 
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2.4.5.3  การร ามวยจีน (ไทเก๊ก) เป็นศิลปะท่ีมีรากฐานมาจากเมืองจีน ท่ีเน้นเร่ือง 
การเคล่ือนไหวเกือบทุกส่วนของร่างกาย อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ตลอดเวลา มีความชา้อยูใ่นตวั 
ร าโดยไม่ตอ้งเกร็งกลา้มเน้ือ ปล่อยให้เป็น ตามธรรมชาติ การหายใจก็เป็นไปตามปกติ มีลกัษณะ
ของ ความต่อเน่ือง จากท่าแรกจนท่าสุดทา้ย เป็นลกัษณะของ การน าเอาพลงั ของร่างกายและจิตใจ
มาผสานกนั เน่ืองจากผูท่ี้ฝึก จะตอ้งมีสมาธิ ในการร า มีการก าหนดสายตาตามท่าทางตลอดตั้งแต่
ตน้จนจบการฝึก(นพพร สิริโพธ์ิ, 2558) 

1)  หลกัพื้นฐานของการฝึกการร ามวยจีนมี 3 ประการดงัน้ี คือ 
ฝึกกาย (ขบวนท่าต่าง ๆ ) เร่ิมจากการยนืท่ีถูกตอ้ง คือ กา้วขาซา้ยออก

ให้กวา้งเท่ากบัช่วงไหล่ (ช่วงใน) ปลายเทา้ทั้งสองตอ้งตรงเท่ากบัช่วงส้นเทา้ มองดูคลา้ยเลขหน่ึง 
และพร้อมท่ีจะย่อตวัในท่าปักหลกัได้ คือ ย่อเข่าลง ล าตวัตั้งตรง ลกัษณะเหมือนนั่งเก้าอ้ีบนเวหา 
ส่วนมือเม่ือยกข้ึนเคล่ือนไหวไปมา หวัแม่มือทั้งสองตอ้งกางออกตลอดเวลา แต่น้ิวมืออ่ืนไม่เหยียด
ตรงโคง้ไปตามธรรมชาติ อุง้มือเป็นแอ่ง สองมือพร้อมท่ีจะเคล่ือนไหวอยา่งน่ิมนวลเช่ืองชา้ไปตาม
จงัหวะดนตรีโดยสม ่าเสมอ  

ฝึกการหายใจ (หายใจเขา้ – ออกให้ลึกและยาว) คือ การหายใจเขา้ – 
ออกตามธรรมชาติใหลึ้ก และยาว หรือวธีิหายใจดว้ยทอ้ง หรือวธีิหายใจแบบฝืนหายใจอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงก็ได ้

ฝึกจิต (ฝึกการตั้งสมาธิ) ให้มุ่งสมาธิไปทุกส่วนของร่างกาย หรือมุ่ง
สมาธิไปตามส่วนของร่างกายท่ีเกิดโรค และผ่อนคลายบริเวณนั้น ๆ การผ่อนคลายร่างกายควรท า
ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเทา้ 

2)  ลกัษณะของไทเ้ก๊ก 
การร าไท้เก๊กรอบหน่ึง ประกอบข้ึนจากกระบวนท่าสั้ น ๆ หลาย

กระบวนท่าต่อเน่ืองกนัตั้งแต่ตน้จนจบ ไทเ้ก๊กชุดเล็ก 24 กระบวนท่าใชเ้วลาร ารอบหน่ึงประมาณ 4-
6 นาที เม่ือจบแลว้ก็อาจเร่ิมตน้ใหม่ ก่ีรอบก็ได ้ท่วงท่าและกา้วยา่งของไทเ้ก๊กนุ่มนวล แช่มช้า ไม่
ก้าวร้าวดุดัน แต่ในขณะเดียวกันก็แฝงความสุขุม ขึงขังระวงัระไว และองอาจอยู่ในที การ
เคล่ือนไหวของอวยัวะทุกส่วนจะเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและกลมกลืน ไม่มีการเกร็งกลา้มเน้ืออยา่งไม่
จ  าเป็น หลงัจากการร าไท้เก๊กเป็นระยะเวลาหน่ึง จะเสียเหง่ือมาก มากกว่าการวิ่งจ๊อกก้ิงท่ีใช้เวลา
เท่ากนั ในขณะท่ีจงัหวะการเตน้ของหวัใจยงัคงเป็นปรกติเหมือนกบัเดินเล่นเท่านั้น 

 3)  ประโยชน์ของไท้เก็กท่ีผูฝึ้กจะได้คือ เป็นเพิ่ม ความแข็งแรง ของ
กลา้มเน้ือ ท าให้เกิดการเคล่ือนไหวของร่างกาย ส่วนต่างๆ ขอ้ต่อ ไม่ติดขดั การท างานของระบบ
หวัใจและการหายใจดีข้ึน ซ่ึงรวมกนั แลว้ก็คือสุขภาพกายสมบูรณ์ดียิ่งข้ึน ส่วนสุขภาพจิต ก็ไดใ้น
แง่ของ การฝึกใหมี้สมาธิ ท่ีใชใ้นการร าต่อเน่ืองกนัตลอดเวลา 
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4)  ประโยชน์ต่อหวัใจจะเป็นการศึกษาเก่ียวกบั Tai Chi หรือไทเ้ก๊ก ซ่ึงก็
ไม่ได้หมายความว่าการร ามวยจีนอย่างอ่ืนไม่มีประโยชน์นะครับ เพียงเป็นการศึกษาท่ียงัไม่
แพร่หลายนกั มกัจะมาจากประเทศแถบตะวนัตก และจะศึกษาไทเ้ก๊กเท่านั้น 

5)  ประโยชน์ต่อความดนัโลหิต พบว่าการร ามวยจีนนั้นมีประโยชน์ต่อ
หวัใจอยูห่ลายดา้น ตั้งแต่ช่วยลดความดนัโลหิต จากการศึกษาหน่ึงท่ีศึกษาในผูป่้วยกลา้มเน้ือหวัใจ
ตาย 126 คน เอามาออกก าลงักายดว้ยการร ามวยจีน หรือการออกก าลงักายแบบแอโรบิกเป็นเวลา 8 
สัปดาห์ พบวา่ทั้ง 2 ประเภท ช่วยลดความดนัโลหิตตวับนไดอ้ยา่งชดัเจน แต่การร ามวยจีนเท่านั้นท่ี
มีผลช่วยลดความดนัโลหิตตวัล่าง ทั้งน้ีก็จะเป็นผลดีต่อหวัใจละครับ เพราะความดนัโลหิตท่ีลดลงมี
ผลท าใหห้วัใจท างานไดดี้ข้ึนครับ 

2.4.5.4  การนัง่สมาธิ 
สมาธิ คือ ความสงบ สบาย และความรู้สึกเป็นสุขอยา่งยิ่งท่ีมนุษยส์ามารถ

สร้างข้ึนได้ด้วยตนเอง เป็นส่ิงท่ีพระพุทธศาสนาก าหนดเอาไวเ้ป็นข้อควรปฏิบติั เพื่อการด ารง
ชีวิตประจ าวนัอย่างเป็นสุข ไม่ประมาท เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะ และปัญญา อนัเป็นเร่ืองไม่
เหลือวสิัย ทุกคนสามารถปฏิบติัไดง่้ายๆ 

1)  การนัง่สมาธิเบ้ืองตน้ 
กราบบูชาพระรัตนตรัย เป็นการเตรียมตวัเตรียมใจให้นุ่มนวลไวเ้ป็น

เบ้ืองตน้ แลว้สมาทานศีลหา้ หรือศีลแปด เพื่อย  ้าความมัน่คงในคุณธรรมของตนเอง 
คุกเข่าหรือนั่งพบัเพียบสบายๆ ระลึกถึงความดีท่ีไดก้ระท าไวดี้แลว้

ในวนัน้ี ในอดีต และท่ีจะตั้งใจท าต่อไปในอนาคต จนราวกบัว่า ร่างกายทั้งหมดประกอบข้ึนด้วย
ธาตุแห่งคุณงามความดีลว้นๆ 

นั่งขดัสมาธิ เทา้ขวาทบัเทา้ซ้าย มือขวาทบัมือซ้าย น้ิวช้ีของมือขา้ง
ขวาจรดน้ิวหัวแม่มือขา้งซ้าย นัง่ให้อยู่ในท่าท่ีพอดี ไม่ฝืนร่างกายมากจนเกินไป ไม่ถึงกบัเกร็ง แต่
อย่าให้หลงัโคง้งอ หลบัตาพอสบายคล้ายกบัก าลงัพกัผ่อน ไม่บีบกลา้มเน้ือตาหรือขมวดคิ้ว แล้ว
ตั้งใจมัน่ วางอารมณ์สบาย สร้างความรู้สึกให้พร้อมทั้งกายและใจวา่ ก าลงัเขา้ไปสู่สภาวะแห่งความ
สงบ สบายอยา่งยิง่ 

นึกก าหนดนิมิต เป็น ดวงกลมใส ขนาดเท่าแก้วตาด า ใสบริสุทธ์ิ 
ปราศจากรอยต าหนิใดๆ ขาวใส เยน็ตา เยน็ใจ ดงัประกายของดวงดาว การนัง่สมาธิดวงแกว้กลมใส
น้ีเรียกวา่ บริกรรมนิมิต นึกสบายๆ นึกเหมือนดวงแกว้นั้นมาน่ิงสนิทอยู ่ณ ศูนยก์ลางกายฐานท่ีเจ็ด 
นึกไปภาวนาไปอยา่งนุ่มนวล เป็นพุทธานุสติวา่ สัมมา อะระหงั หรือค่อยๆนอ้มนึกดวงแกว้กลมใส
ให้ค่อยๆเคล่ือนเขา้สู่ศูนยก์ลางกายตามแนวฐาน โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่ฐานท่ีหน่ึงเป็นตน้ไป น้อมนึก
อยา่งสบายๆ ใจเยน็ๆ ไปพร้อมๆกบัค าภาวนา 
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2)  ประโยชน์ของการนัง่สมาธิ 
ดา้นสุขภาพจิต 
ส่งเสริมให้คุณภาพของใจดีข้ึน คือ ท าจิตใจ ผอ่งใส สะอาด บริสุทธ์ิ 

สงบ เยอืกเยน็ ปลอดโปร่ง โล่ง เบา สบาย มีความจ า และสติ ปัญญาดีข้ึน 
ส่งเสริมสมรรถภาพทางใจ ท าอะไรคิดอะไรไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง เลือก

คิดแต่ในส่ิงท่ีดีเท่านั้น 
ดา้นพฒันาบุคลิกภาพ 
จะเป็นผูมี้บุคลิกภาพดี กระฉับกระเฉง กระปร้ีกระเปร่า มีความ

องอาจสง่าผา่เผย มีผวิพรรณผอ่งใส 
มีความมัน่คงทางอารมณ์ หนกัแน่น เยอืกเยน็และเช่ือมัน่ในตนเอง 
มีมนุษยสัมพนัธ์ดี วางตวัไดเ้หมาะสมกบัเทศกาลเทศะเป็นผูมี้เสน่ห์ 

เพราะไม่มกัโกรธ มีความเมตตากรุณาต่อบุคคลทัว่ไป 
ดา้นชีวติประจ าวนั 
ช่วยให้คลายเครียด เป็นเคร่ืองเสริมประสิทธิภาพในการท างานและ

การศึกษาเล่าเรียน 
ช่วยเสริมให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพราะร่างกายกบัจิตใจย่อมมี

อิทธิพลต่อกนั ถา้จิตใจเขม้แขง็ ยอ่มเป็นภูมิตา้นทานโรคไปในตวั 
ดา้นศีลธรรมจรรยา 
ยอ่มเป็นผูมี้สัมมาทิฏฐิ เช่ือกฎแห่งกรรม สามารถคุม้ครองตนให้พน้

จากความชัว่ทั้งหลายได ้เป็นผูมี้ความประพฤติดี เน่ืองจากจิตใจดี ท าให้ความประพฤติทางกายและ
วาจาดีตามไปดว้ย 

ยอ่มเป็นผูมี้ความมกันอ้ย สันโดษ รักสงบและมีขนัติเป็นเลิศ 
ย่อมเป็นผูมี้ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตวั ยอ่มเป็นผูมี้สัมมาคารวะและมีความอ่อนนอ้มถ่อมตน 
พื้นท่ีนนัทนาการ นอกจากจะเป็นกิจกรรมท่ีมนุษยก์ระท าแลว้เกิดความพึงพอใจจากการ

เขา้ร่วมใช้บริการในพื้นท่ีนั้น ยงัสามารถสร้างเสริมสุขภาพผูใ้ช้ให้เกิดความสมบูรณ์ ไม่วา่จะทาง
ร่างกาย และจิตใจ สามารถผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน ส่งเสริมให้ชีวิตในครอบครัวมี
ความสุขมากยิง่ข้ึน กิจกรรมนนัทนาการเป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างความรับผิดชอบต่อผูใ้ชเ้ช่น การท า
ตามกฎ การเสียสละเพื่อส่วนรวม ประเภทกิจกรรมนนัทนาการก็เป็นส่วนส่งเสริมในการออกแบบ
พื้นท่ีนนัทนาการ โดยกิจกรรมนั้นสามารถปฏิบติัไดต้ามความสนใจ เช่น งานฝีมือศิลปหัตถกรรม 
เกมส์ กีฬา กิจกรรมสร้างความบนัเทิง เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่ประเภทของกิจกรรมมีความหลากหลาย 
แต่การจดัสรรพื้นท่ีนั้นสามารถท าไดโ้ดยการรวมกิจกรรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เขา้มาใช้พื้นท่ี
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เดียวกนัได้ โดยกิจกรรมเหล่านั้นอาจจะใช้เวลาท่ีต่างกนัก็ได้ เป็นการท าให้ง่ายต่อการออกแบบ
พื้นท่ีส าหรับกิจกรรมนนัทนาการ 

 

2.5  การสัญจร 
  การสัญจร คือ ระบบการสัญจรมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการเช่ือมต่อระหวา่งกิจกรรม ซ่ึง

ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัในระหวา่งกิจกรรมและการใชป้ระโยชน์ในบริเวณโครงการ
โดยเฉพาะระบบการสัญจรของยานยนต์ ซ่ึงเป็นตัวเช่ือมถนนโดยรอบพื้นท่ี มาสู่ถนนภายใน
โครงการ แต่โดยทัว่ไปแลว้ ระบบสาธารณูปโภคและโครงข่ายคมนาคมจะมีความสัมพนัธ์โดยตรง
กบัถนน และทางเท้าดังนั้นตอ้งจดัท่อโสโครก ท่อน ้ าประปา สายไฟฟ้าและ สายโทรศพัท์ให้มี
ความสัมพนัธ์กบัส่วนประกอบทุกชนิด เช่น อาคาร บริเวณกิจกรรมท่ีมีในพื้นท่ี โครงการ ระบบการ
สัญจรสามารถแบ่งออกไดห้ลายประเภทตามความเหมาะสม (ช่อเพชร พานระลึก,  2551) 

2.5.1  เส้นทางสัญจรคนพิการและผูสู้งอายุ  
2.5.5.1  ทางเทา้ ถา้มีทางลาดเอียง ควรปรับให้มีความลาดเอียงเพียงเล็กนอ้ยไม่

ควรเกิน 1:15 ( ถ้าสูง 1 ต้องมีฐานทั้งยาว 15 ) ระหว่างทางควรมีราวจบัทั้งสองข้างเพื่อเป็นท่ียึด
ขณะท่ีเดินหรือรถเขน็ความสูงความสูงของราวจบัไม่เกิน 90 เซนติเมตร และควรมีคัน่กลางทุกเมตร 

 
ภาพที ่2.1 ทางลาดเอียง 

 
ภาพที ่2.2 ทางลาดเอียง 
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2.5.1.2  ราวจบัทางลาดยาวตั้ง 2.5 เมตร ข้ึนไปตอ้งมีราวจบัทั้ง 5 ขา้งติดตั้งห่าง
จะผนงั 5 เซนติเมตร สูงจากจุดยดื 15 เซนติเมตร ปลายราวจบัยดืยาจากจุดสินสุด 30 เซนติเมตร สูง
จากพื้นทางลาด 80-90 เซนติเมตร 

 
ภาพที ่2.3 ราวจบั 

 
ภาพที ่2.4 ราวจบั 

 
ภาพที ่2.5 ราวจบั 

2.5.1.3  ทางเท้า ทางเท้าทั้ งหมดในสวนความกวา้ง 90 เซนติเมตร เพื่อความ
สะดวกในการใชเ้ทา้หรือรถเขน็ ทางเทา้ตอ้งมีพื้นผวิท่ีหยาบจะไดไ้ม่ล่ืน ในฤดูฝนอาจเป็นซีเมนต ์ปู
ทบัซีเมนตด์ว้ยอิฐมอญหรือวสัดุปูพื้นอ่ืนๆ เช่น เซรามิคดา้นไม่ควรใชก้ระเบ้ืองเคลือบท่ีผิวมนั ถา้
ทางเทา้เป็นดินจะท าใหย้บุเป็นร่องและสกปรกไดง่้าย 
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ภาพที ่2.6 เส้นทางสัญจรคนพิการ 
 

 
ภาพที ่2.7 เส้นทางสัญจรคนพิการ 

 
ภาพที ่2.8 เส้นทางสัญจรคนพิการ 

จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่การสัญจร คือการก าหนดรายเอียดในรายการใชพ้ื้นท่ี
ต่างๆ โดยผา่นการวเิคราะห์พื้นท่ีนั้นมาแลว้ รูปแบบการสัญจรใชพ้ื้นท่ีสร้างแนวคิดในเร่ืองทศัน์รูป
และรูปการใชว้สัดุและปรับปรุงทรงเดิมของพื้นท่ีดว้ยการออกแบบปรับปรุงระดบั ระบบระบายน ้ า 
วางระบบการสัญจรและคมนาคมท่ี มีการเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ เขา้ดว้ยกนัมีความต่อเน่ือง สะดวก 
รวดเร็ว สวยงาม การจดัวางทางเทา้โดยค านึงถึงขนากความกวา้งสัมพนัธ์ นอกจากนั้นตอ้งค าหน่ึง
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ถึงสีและวสัดุท่ีน ามาใช้ให้เกิดความกลมกลืนกนัและสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบอ่ืนภายนอกพื้นท่ี
โครงการ ส่วนในเส้นทางสัญจรคนพิการและผูสู้งอายุนั้นเราควรค านึงถึงขอ้ก าหนดในการก่อสร้าง
เส้นทางสัญจรคนพิการละผูสู้งอายุเพื่อให้มีการใชง้านไดส้ะดวก ง่ายต่อการเขา้ใชพ้ื้นท่ีโครงการ มี
ระเบียบและมีความปลอดภยัไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายการในการเขา้งานของคนพิการละผูสู้งอายุ 

 

2.6  กรณศึีกษา  
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ศูนยมู์ลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย(รับ

อนุเคราะห์คนชราหญิง)ใชก้รณีศึกษาเพื่อศึกษาถึงสภาพพื้นท่ี แบบกิจกรรม การเช่ือมโยงกิจกรรม 
บรรยากาศ การวางผงัพื้นท่ีโครงการ การออกแบบต่างในพื้นท่ีและการเลือกวสัดุและพืชพนัธ์ทาง
ภูมิทศัน์ทั้งดาดอ่อนและดาดแขง็ของพื้นท่ีโครงการกรณีศึกษา เพื่อเป็นการก าหนดรายละเอียดและ
แนวทางในการออกแบบพื้นท่ีโครงการ 

2.6.1  สวนสันติภาพ 
ประวติัความเป็นมา “สวนสันติภาพ” สร้างข้ึนบนท่ีดินซ่ึงกรุงเทพมหานครเช่าจาก

ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยห์ลงัจากผูเ้ช่าเดิม คือ การเคหะแห่งชาติ ท่ีจดัสรรเป็นท่ีอยู่
อาศยัของประชาชนมานานไดห้มดสัญญาเช่าลง ดว้ยท่ีตั้งของท่ีดินผืนกวา้งแห่งน้ีอยูใ่นศูนยก์ลาง
ธุรกิจใจกลางเมือง ซ่ึงพื้นท่ีสีเขียวขนาดใหญ่เพื่อสาธารณะประโยชน์ และส่ิงแวดลอ้มหาไดย้ากยิ่ง 
กรุงเทพมหานครเล็งเห็นความส าคญัดงักล่าวจึงน ามาจดัสร้างเป็นสวนสาธารณะ โดยมีสัญญาเช่า 
30 ปีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2533 เป็นตน้มา และเร่ิมก่อสร้างสวนในปี 2540 หลงัจากยา้ยส่ิงปลูกสร้างผู ้
ครอบครองและผูบุ้กรุกออกจากพื้นท่ี สวนสันติภาพเปิดบริการเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 
2541 ช่ือสวนแห่งน้ีตั้ งข้ึนเพื่อระลึกถึงวนัส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ตรงกับวนัท่ี 16 สิงหาคม 
2488 เป็นวนัยุติความโหดร้ายของสงคราม และวนัเร่ิมตน้ของสันติภาพความสงบสุขแห่งมวล
มนุษยชาติอีกคร้ัง (ดงัภาพท่ี 2.13) 
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ภาพที ่2.9 สวนสันติภาพ 
ทีม่า : http://www.bangkok.go.th/ 

2.6.1.1  การเขา้ถึงพื้น 
รถส่วนตวั 
ขบัรถเขา้มาจากถนนดินแดง ขบัตรงมามีเจอกบัสัญญาไฟจราจรใหข้บั

ตรงมาอีกประมาณ 100 เมตร สวนสันติภาพจะอยูท่างดา้นซา้ยมือ 
รถโดยสารประจ าทาง  
สาย 12 14 17 24 36 38 61 63 69 74 77 92 204 ปอ.14 ปอ.140 ปอ.159 

 
ภาพที ่2.10 แผนท่ีสวนสันติภาพ 
ทีม่า : https://www.google.co.th/maps 

2.6.1.2   การศึกษาพื้นท่ี 
สวนสันติภาพ เป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีอยูใ่จกลางเมือง ซ่ึงภายในสวนสันติภาพ

มีกิจกรรมส าหรับการพกัผ่อน และกิจกรรมการออกก าลงักาย การศึกษาพื้นท่ีคร้ังส่ิงท่ีสามารถ
น าไปปรับใชก้บัพื้นท่ีโครงการไดมี้ ดงัต่อไปน้ี 

https://www.google.co.th/maps/place/สวนสันติภาพ
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1)  ลานนวดเทา้เพื่อสุขภาพ เพราะในพื้นท่ีโครงมีผูสู้งอายุท่ีมีโรคเร้ือรัง 
เช่น โรคเบาหวาน ท าให้ผูสู้งอายุเกิดอาการชาตามปลายมือปลายเท้า ซ่ึงอาการชาน้ีส่งผลให้
ผูสู้งอายุมีโอกาสเส่ียงเพิ่มมากข้ึนในการไดรั้บอุบติัเหตุต่างๆ ท าให้เกิดบาดแผลท่ีเทา้ไดง่้าย ท าให้
คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุลดลง ดงัในการเขา้ใช้นวดเทา้เพื่อสุขภาพ เป็นการกดนวดกระตุน้ฝ่าเทา้ 
หลงัเทา้ ขอ้เท้าตามต าแหน่งพื้นท่ีสะทอ้นอวยัวะนั้น ๆ เพื่อปรับการท างานของอวยัวะให้กลบัสู่
สภาพสมดุล ช่วยท าให้ระบบการไหลเวียนโลหิตภายในร่างกายดีข้ึน ซ่ึงท าให้ผูสู้งอายุมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีดีข้ึน และใชชี้วติไดอ้ยา่งมีความสุข(ดงัภาพท่ี 2.15) 

 การออกแบบพื้นเป็นรูปวงรี ท าพื้นปูนสูงจากพื้น 10 เซนติเมตร 
ผวิดา้นบนมีการใชหิ้นแม่น ้า เบอร์ 2-3 สีขาว และสีด า มาวางงเป็นพื้นผวิบนพื้น เพื่อใชเ้ป็นตวันวด
ฝ่าเทา้ ในการใช้หินสองสีนั้นเพื่อเป็นการดีไซน์ให้มีสีสันสวยงาม ส่วนตรงกลางมีราวจบัเพื่อให้
ผูสู้งอายไุดจ้บัประคองในการเดินนวยเทา้ และเพื่อไม่ใหเ้กิดอนัตรายในการใชล้านนวดเทา้ 

 
ภาพที ่2.11 ลานนวดเทา้เพื่อสุขภาพ 

2)  ท่ีนัง่พกัผอ่น ท่ีนัง่พกัผอ่นในพื้นท่ีกรณีศึกษาอยูบ่ริเวณติดกบั ทางเดิน
ภายในโครงการ มีบรรยากาศท่ีสงบ ร่มร่ืนอยูใ่ตร่้มเงาของตน้ไมใ้หญ่ มีการจดัสวนอยูบ่ริเวณริมร้ัว 
เพื่อความสวยงามในพื้นท่ี ท่ีนัง่เป็นมา้หินอ่อน และมีตูห้นงัสือ นิตยสารต่างๆใหส้ามารถน าเอามา
อ่านได ้ ซ่ึงพื้นท่ีโครงการสามารถสร้างมุมนัง่พกัผอ่นได ้ เพื่อใหผู้สู้งอายสุามารถนัง่พกัผอ่นอ่าน
หนงัสือ และเป็นพบปะสังสรรคก์นั ซ่ึงท าใหผู้สู้งอายรูุ้สึกไม่เหงา และเบ่ือหน่าย แต่ท าใหผู้สู้งรู้สึก
มีความสุขจากการพบปะสังสรรคพ์ูดคุยกนัในพื้นท่ีพกัผอ่นนั้นแทน (ดงัภาพท่ี 2.16) 

พื้นท่ีนั่งพักผ่อน ในกรณีศึกษาอยู่บริเวณติดกับทางเดินภายใน
โครงการมีลกัษณะพื้นท่ีเป็นส่ีเหล่ียมผื่นผา้ พื้นมีการปูดว้ยอิฐตวัหนอง ส่วนในพื้นท่ีมีชุดมา้หินอยู่
เพื่อให้นัง่พกัผอ่น บรรยากาศในพื้นท่ีเป็นบรรยากาศท่ีโปร่งโล่งเยน็สบายเพราะอยูใ่ตร่้มไมใ้หญ่ มี
การน าไมพุ้ม่มาปลุกติดกบัก าแพงเพื่อเป็นกนัปิดกนัเสียง และฝุ่ นจากภายนอกโครงการ 

 
ภาพที ่2.12 ท่ีนัง่พกัผอ่น 



29 
 

สรุป การน าสวนสันติภาพมาเป็นกรณีศึกษานั้น มีกิจกรรมท่ีสามารถน ามาใช้กบัพื้นท่ี
โครงการได้ คือ ลานนวดเท้าเพื่อสุขภาพ พื้นท่ีพักผ่อน และห้องน ้ าโดยทั้ งสามกิจกรรมเป็น
กิจกรรมท่ีใชพ้ื้นท่ีไม่มาก เหมาะส าหรับผูสู้งอายุในพื้นท่ีโครงการ และช่วยส่งเสริมในดา้นร่างกาย 
จิตใจของผูสู้งอายุ จากการไดน้วดเทา้เพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นการกดนวดกระตุน้ฝ่าเทา้ หลงัเทา้ ขอ้เทา้
ตามต าแหน่งพื้นท่ีสะทอ้นอวยัวะนั้น ๆ เพื่อปรับการท างานของอวยัวะให้กลบัสู่สภาพสมดุล ช่วย
ท าให้ระบบการไหลเวียนโลหิตภายในร่างกายดีข้ึน ซ่ึงท าให้ผูสู้งอายุมีสุขภาพร่างกายท่ีดีข้ึน ใน
ส่วนของพื้นท่ีพกัผอ่น ก็เป็นช่วยใหผู้สู้งอายไุดมี้พื้นส าหรับนัง่พกัผอ่น อ่านหนงัสือ และเป็นพบปะ
สังสรรคก์นั ซ่ึงท าให้ผูสู้งอายุรู้สึกไม่เหงา และเบ่ือหน่าย ท าใหผู้สู้งอายรูุ้สึกมีความสุขในการท าให้
ผูสู้งอายใุชชี้วติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุข 

2.6.2  สวนนาคราภิรมย ์
สวนนาคราภิรมย์เป็นสวนสาธารณะขนาดเล็ก มีพื้นท่ีรวม 3 ไร่ 3 งาน 65.90 

ตารางวาตั้งอยูบ่ริเวณ ทิศเหนือติดกบัสโมสรขา้ราชบริพาร ทิศใตติ้ดกบัถนนทา้ยวงั ทิศตะวนัออก
ติดถนนมหาราช ทิศตะวนัตกติดแม่น ้ าเจา้พระยา แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร ไดมี้การ
ร่วมลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการพฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะกรุงเทพมหานครตามแผนแม่บทเพื่อ
การอนุรักษแ์ละพฒันากรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดรั้บพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
พระราชทานช่ือวา่ “สวนนาคราภิรมย”์ อนัมีความหมายวา่ สวนเป็นท่ีน่าร่ืนรมยย์ิ่งของชาวพระนคร 
เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553 และเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2550  (ดงัภาพท่ี 2.17) 

 
ภาพที ่2.13 สวนนาคราภิรมย ์
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2.6.2.1  การเขา้ถึงพื้น การเดินทางโดยรถส่วนตวัสามรถมาได ้2 เส้นทาง คือ 
เส้นทางท่ี 1 ขบัรถจากถนนราชด าเนินในตรงไปท่ีถนนสนามไชยแล้ว

เล้ียวซ้ายซอยแรก ขบัรถตรงประมาณ 100 เมตร พบส่ีแยกให้เล้ียวซ้ายก็พบกบัพื้นท่ีโครงการท่ีอยู่
ทางดา้นขวามือ 

เส้นทางท่ี 2 ขบัรถจากถนนราชด าเนินในขบัตรงพบส่ีแยกให้เล้ียวซ้ายท่ี
ถนนหนา้พระลาน ขบัตรงไปแลว้เล้ียวขวา เขา้ถนนมหาราชขบัตรงมาประมาณ 500 เมตร พบพื้นท่ี
โครงการอยูท่างขวามือ 

รถโดยสารประจ าทาง  
ธรรมดา สาย 1, 25, 32, 47, 53, 82, 123 
ปรับอากาศ ปอ. สาย 44, 64, 91, 508, 524 

 
ภาพที ่2.14 แผนท่ีสวนสวนนาคราภิรมย ์
ทีม่า : https://www.google.co.th/maps 

2.6.2.2   การศึกษาพื้นท่ี 
สวนนาคราภิรมย ์สวนท่ีติดกบัริมแม่เจา้พระยา ซ่ึงมีทิวทศัน์สวยงาม ซ่ึง

ในออกแบบพื้นมีการออกแบบพื้นท่ีท่ีใชพ้รรณไมข้นาดเล็ก เพื่อไม่ให้เป็นการปิดบงัวิวทิวทศัน์ใน
พื้นท่ี และในพื้นท่ีมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ลานกิจกรรม มา้นัง่ และมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ซ่ึง
ในการศึกษาพื้นท่ีในคร้ังน้ี มีส่ิงท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัพื้นท่ีไดด้งัน้ี 

ทางลาดของคนพิการ เป็นส่ิงอ านวยเป็นเส้นทางการสัญจรแนวตั้งเพื่อ
เช่ือมพื้นท่ีต่างระดับอีกประเภทหน่ึง เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับผู ้ท่ีใช้รถเข็น ในพื้นท่ี
โครงการมีผูสู้งอายุท่ีใชร้ถเขม็ในการเคล่ือน ดงันั้น จากการศึกษาทางลาดเพื่อน ามาปรับใชก้บัพื้นท่ี
โครงการนั้น เป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช้รถเข็มในการเขา้ใชพ้ื้นท่ีโครงการให้สามารถ
เขา้ใชพ้ื้นท่ีไดอ้ยา่งสะดวก และความปลอดภยัในการเขา้ใชพ้ื้น (ดงัภาพท่ี 2.19) 
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การออกแบบทางลาดในการเขา้ใชพ้ื้นท่ีนั้นสวนนาคราภิรมย ์เป็น
พื้นท่ีท่ีอยูสู่งกวา่ระดบัถนน ดงันั้น ในการออกแบบการเขา้จึงจ าเป็นตอ้งท าบนัได หรือทางลาดใน
การเขา้ใชพ้ื้นท่ี ซ่ึงในการท าทางลาดนั้นก็มีมาตรฐานของความลาดเอียงของพื้นท่ีและขนาดความ
กวา้งขอพื้นท่ี โดยความลาดเอียงของพื้นท่ีควรควรปรับให้มีความลาดเอียงเพียงเล็กนอ้ยไม่ควรเกิน 
1:15 ถา้สูง 1 ตอ้งมีฐานทั้งยาว 15 ระหวา่งทางควรมีราวจบัทั้งสองขา้งเพื่อเป็นท่ียึดขณะท่ีเดินหรือ
รถเข็นความสูงความสูงของราวจบัไม่เกิน 90 เซนติเมตร และควรมีคัน่กลางทุกเมตร ในส่วนของ
ความกวา้งควรมีความกวา้ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร เพื่อการสัญจรไดส้ะดวก และเพื่อสร้างความ
ปลอดใหก้บัผูท่ี้เขา้มาใชพ้ื้นท่ีโครงการ 

 
ภาพที ่2.15 ทางลาด 

สรุป การน าสวนนาคราภิรมยม์าเป็นกรณีศึกษานั้น เป็นการศึกษาเก่ียวส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับผูท่ี้ใช้รถเข็นในการเขา้ใช้พื้นท่ีโครงการ เพื่อให้ผูท่ี้ใช้รถเข็นนั้นสามารถเขา้มาใช้
พื้นท่ีโครงการไดอ้ยา่งสะดวก และปลอกภยัในการเขา้ใช้พื้นท่ีโครงการ ซ่ึงท าให้ผูท่ี้ใชร้ถเข็นนั้น
ไม่ รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระผู ้อ่ืน รู้ว่าตนเองค้อยค่า แต่เป็นการท าให้ผู ้ท่ีใช้รถเข็มสามารถใช้
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุข 

 
 

 
 
 
 

 



บทที ่3 

ศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วกบัโครงการ 

 

 ศึกษาขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ต าบลบา้นใหม่ 

อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เพื่อน าไปประกอบการออกแบบโครงการ จึงจ าเป็นตอ้ง

ทราบขอ้มูลต่างๆ แลว้น ามาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

ตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้ซ่ึงจะส่งผลท าให้การออกแบบพื้นท่ีโครงการนั้นสมบูรณ์และมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยท าใหผู้อ้อกแบบทราบถึงสภาพพื้นท่ีโดยรอบและขา้งเคียงพื้นท่ีโครงการ  

ดงันั้นจึงมีขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 

3.1 ศึกษาทีต่ั้งของจังหวดัปทุมธานี 

3.1.1  ขอ้มูลจงัหวดัปทุมธานี   
3.1.1.1  ขอ้มูลจงัหวดัปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งท่ี 14 องศาเหนือ และ
เส้นแวงท่ี 100 องศา ตะวนัออก อยู่เหนือระดับน ้ าทะเลปานกลาง 2.30  เมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 
1,505.856 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ 
ตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร 

3.1.1.2  ท่ีตั้งและอาณาเขตของจงัหวดัปทุมธานี   
มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง คือ  
1)  ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอินและอ าเภอวงัน้อย 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อ าเภอหนองแค และอ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี  
2)  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก และอ าเภอ

บางน ้าเปร้ียว  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
3)  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม และอ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี  
4)  ทิศใต้ ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม  เขต

บางเขน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี    
3.1.1.3  ลกัษณะภูมิประเทศ 

พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดัเป็นท่ีราบลุ่ม โดยมีแม่น ้ าเจา้พระยาไหลผา่นใจ
กลางจงัหวดั ในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก ท าให้พื้นท่ีของจงัหวดัปทุมธานีถูก
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ังตะวนัตกของจงัหวดัหรือบนฝ่ังขวาของแม่น ้ าเจา้พระยา ไดแ้ก่ พื้นท่ีใน
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เขตอ าเภอลาดหลุมแก้วกับพื้นท่ีบางส่วน ของอ าเภอเมืองปทุมธานี และอ าเภอสามโคก  กบัฝ่ัง
ตะวนัออกของจงัหวดัหรือบนฝ่ังซ้ายของแม่น ้าเจา้พระยา ไดแ้ก่ พื้นท่ีอ าเภอเมืองปทุมธานีบางส่วน
อ าเภอธญับุรี  อ าเภอคลองหลวง  อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา และบางส่วน ของอ าเภอสามโคก 
โดยปกติระดบัน ้ าในแม่น ้ าเจา้พระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงข้ึนเฉล่ียประมาณ 50  เซนติเมตร  ซ่ึงท าให้
เกิดภาวะน ้ าท่วมในบริเวณพื้นท่ีราบริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยาเป็นบริเวณกวา้ง และก่อให้เกิด ปัญหา
อุทกภัยในพื้นท่ีฝ่ังขวาของแม่น ้ าเจ้าพระยา  ส าหรับพื้นท่ีทางฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าเจ้าพระยานั้ น  
เน่ืองจาก ประกอบดว้ยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจ านวนมาก สามารถควบคุมจ านวนปริมาณ
น ้าได ้ ท าใหปั้ญหา เก่ียวกบัอุทกภยัมีนอ้ยกวา่   
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เร่ือง :โครงการออกแบบภูมิทศัน์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ต าบลบา้น
ใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานีจงัหวดัปทุมธานี 

 แสดง : จงัหวดัปทุมธานี

 
 แสดงท่ีตั้ง จงัหวดัปทุมธานี

 

 เร่ือง โครงการออกแบบภูมิทศัน์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนนท ์
          ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 

สัญลกัษณ์ : 

                    การเช่ือมโยง                            ขอบเขต 

ภาพที ่3.1

 

ท่ีมา : https://www.google.co.th/ 
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3.2 ข้อมูลระดับจุลภาค 
3.2.1  ท่ีตั้งและอาณาเขตพื้นท่ีโครงการ 

3.2.1.1  ท่ีตั้งโครงการ 
มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (รับอนุเคราะห์คนชราหญิง)

ตั้ งอยู่ท่ี  35/26 หมู่ 1 ซอยร่วมสุข ถนนติวานนท์ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวดั
ปทุมธานี มีเน้ือท่ีทั้งหมด 5,543 ตารางเมตร 

3.2.1.2  มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดกบั  พื้นท่ีรกร้าง 
ทิศใต ้           ติดกบั            ถนน ซอยร่วมสุข 
ทิศตะวนัออก ติดกบั  พื้นท่ีรกร้าง 
ทิศตะวนัตก ติดกบั  พื้นท่ีรกร้าง 

3.2.1.3  การวเิคราะห์พื้นรอบท่ีโครงการ  
ทิศเหนือ ติดกบั พื้นท่ีรกร้างซ่ึงมีวชัพืชข้ึนอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ไม่ส่งผลต่อพื้นท่ี

กระทบต่อพื้นท่ี เน่ืองจากพื้นมีตวัอาการอยูโ่ดยรอบอยูแ่ลว้ 

.  
ภาพที ่3.2 พื้นท่ีทิศเหนือ 

ทิศตะวนัออก ติดกบั พื้นท่ีรกร้างมีวชัพืชข้ึนบางส่วนและมีผูท่ี้อาศยัอยู่ใน
พื้นท่ีน ารถเข้ามาจอดในพื้นท่ี แต่ไม่ส่งผลต่อพื้นท่ีกระทบต่อพื้นท่ี เน่ืองจากพื้นมีตวัอาการอยู่
โดยรอบอยูแ่ลว้ 

 

ภาพที ่3.3 พื้นท่ีทิศตะวนัออก 

ทิศใต ้ ติดกบั ถนน ซอยร่วมสุขซ่ึงเป็นเส้นทางหลกัในการเขา้ออกพื้นท่ี
โครงการ และเป็นเส้นทางการสัญจรสาธารณะ ซ่ึงเกิดปัญหาฝุ่ นละอองท่ีเขา้มาพื้นท่ีโครงการและ
จะส่งผลกระทบต่อผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ 
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ภาพที ่3.4 พื้นท่ีทิศใต ้

ทิศตะวนัตก ติดกบั พื้นท่ีรกร้างท่ีมีวชัพืชข้ึนอยูเ่ป็นจ านวนมากในพื้นท่ี ซ่ึง
แต่ไม่ส่งผลต่อพื้นท่ีกระทบต่อพื้นท่ี เน่ืองจากพื้นมีตวัอาการอยูโ่ดยรอบอยูแ่ลว้ 

 
ภาพที ่3.5 พื้นท่ีทิศตะวนัตก 

3.2.2  การเขา้ถึงท่ีตั้ง 
ในปัจจุบนัมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ซอยร่วมสุข ถนนติวานนท ์

ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี สามารถเดินทางไปยงัพื้นท่ีโครงการได ้2  แบบคือ 
3.2.2.1  การเดินทางโดยรถยนตส่์วนเดินทางมาจากเส้นถนนติวานนท์ – ปทุมธานี 

สังเกตทางดา้นซ้ายมือมีป้ายมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทยอยู่ดา้นในซอยร่วมสุข ให้
เล้ียวซ้ายเขา้มาในซอยร่วมสุขขบัตรงเขา้มาอีกประมาณ 500 เมตร โดยพื้นท่ีโครงการอยู่ทางดา้น
ซา้ยมือ (ดงัภาพท่ี 3.7) 

3.2.2.2  รถโดยสารประจ าทางพื้นท่ีโครงการตั้งอยูบ่นถนนเส้นติวานนท ์- 
ปทุมธานี โดยมีรถโดยสารประจ าทางสาย 367 รังสิต – ปากเกร็ด, สาย 367 รังสิต – นนทบุรี สาย 
680 รังสิต - บางใหญ่ ผา่นบริเวณดา้นหนา้พื้นท่ีโครงการ และนัง่จกัรยานยนตรั์บจา้งเขา้มาใน ซอย 
ร่วมสุข เขา้มาอีกประมาณ 500 เมตร โดยพื้นท่ีโครงการอยูท่างดา้นซา้ยมือ(ดงัภาพท่ี 3.7) 
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เร่ือง :โครงการออกแบบภูมิทศัน์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ต าบลบา้นใหม่ 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

 แสดง : ต  าแหน่งท่ีตั้งโครงการ

 
 แสดงท่ีตั้ง จงัหวดัปทุมธานี

 

 เร่ือง โครงการออกแบบภูมิทศัน์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนนท ์
          ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 

สัญลกัษณ์ : 

                    การเช่ือมโยง                            ขอบเขต 

ภาพที ่3.6 

 

 

 

 

ท่ีมา : https://www.google.co.th/maps 

          

https://www.google.co.th/maps/
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ภาพที ่3.6 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ต าบลบา้น
ใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

 แสดง : การเขา้ถึงพื้นท่ี 

สัญลกัษณ์ :  การเดินทางโดยรถส่วนตวัและรถรับจา้ง 

        การเดินทางโดนรถประจ าทาง 

        ท่ีตั้งของโครงการ 

 

                    

 

ท่ีมา : https://www.google.co.th/maps 
 

 

ภาพที ่3.7 

https://www.google.co.th/maps/
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3.2.3  สภาพพื้นท่ีปัจจุบนัพื้นท่ีโครงการ 
มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (รับอนุเคราะห์คนชราหญิง) ตั้งอยู่ท่ี 

35/26  หมู่ 1 ซอยร่วมสุข ถนนติวานนท ์ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี เป็นมูลนิธิท่ี
รับอนุเคราะห์คนชราหญิง ท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง สามารถช่วยเหลือ
ตวัเองได ้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน ทั้งท่ีมีญาติ และไม่มีญาติคอยดูแล มีพื้นท่ีแบ่งออกเป็น     
2 ส่วน เป็นส่วนของท่ีพกัอาศยัและส่วนของงานส านกังาน 

3.2.3.1 ดา้นทิศใต ้ติดกบัถนนซอยร่วมสุข มีทางเขา้พื้นท่ีโครงการมีประตูทางเขา้
เป็นสถาปัตยกรรมจีน มีวงเวียนอยู่ดา้นหน้าของอาคารส านกังาน ในวงเวียนจะมีการจดัสวนขนาด
เล็ก และมีบ่อน ้าลอ้มรอบสวนในวงเวยีน ดา้นซา้ยจะเป็นศาลาท่ีพกัสถาปัตยกรรมจีน และจะมีศาลา
รูปแบบสถาปัตยกรรมจีนท่ีประดิษฐานรูปป้ันเจา้แม่กวนอิมอยู ่ทางดา้นซา้ยของอาคารส านกังาน 

 
ภาพที ่3.8 ทางเขา้มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

 
ภาพที ่3.9 ถนนซอยร่วมสุข 

3.2.3.2 ดา้นทิศเหนือ ดา้นหลงัอาคาร A นั้นเป็นลานซกัลา้งใหผู้สู้งอายไุดซ้กัผา้ 
และตากผา้ มีก๊อกน ้าเป็นช่วงๆ ใหผู้สู้อายสุามารถใชน้ ้าได ้ดา้นท่ีติดกบัก าแพงจะมีท่อระบายน ้า 

 
ภาพที ่3.10 ดา้นทิศเหนือหลงัอาคารดา้นหลงัอาคาร 
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3.2.3.3 ดา้นตะวนัออก ดา้นหลงัอาคาร C ก็จะเป็นทางเดิน และมีราวตากผา้ มีก๊อก
น ้าเป็นช่วงๆใหผู้สู้งอายสุามารถใชน้ ้าได ้และในดา้นท่ีติดอยูก่บัก าแพงจะมีท่อระบายน ้า 

 
ภาพที ่3.11 ดา้นทิศตะวนัออก 

3.2.3.4 ดา้นตะวนัตก ดา้นหลงัอาคาร A มีการเวน้ท่ีไวเ้พื่อเป็นท่ีตากผา้ และมีการ
ติดตั้งก๊อกน ้าไวเ้ป็นช่วงๆเพื่อใหผู้สู้งอายสุามารถใชน้ ้าได ้ดา้นท่ีติดกบัก าแพงจะมีท่อระบายน ้า 

 
ภาพที ่3.12 ดา้นทิศตะวนัตก 

3.2.3.5 ลานจอดรถอยูท่างดา้นหนา้ตวัอาคารส านกังานและ ดา้นหนา้ของอาคาร C 
สามารถจอดรถได ้ประมาณ 13 คนั 

 
ภาพที ่3.13 ลาดจอดรถ 

3.2.4  ต  าแหน่งส่ิงก่อสร้างเดิม 
3.2.4.1 อาคารส านกังาน ตั้งอยูท่างดา้นหนา้ตรงขา้มกบัทางเขา้ เป็นอาคารสีขาว

ภายในเป็นท่ีโล่ง และมีห้องส านกังาน ใชใ้นการติดต่อประสานงานต่างๆของมูลนิธิ (ดงัภาพท่ี 
3.14) 
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ภาพที ่3.14 อาคารส านกังาน 

3.2.4.2 อาคาร A เป็นอาคารท่ีอยู่ทางด้านทิศตะวนัตก เป็นอาคารท่ีมีตวัอาคาร
ติดกนัเป็นรูป (L) อาคารมีสองชั้นสีขาว ภายในอาคารทั้งสองชั้นแบ่งเป็นห้องๆ เพื่อเป็นท่ีพกัอาศยั
ของผูสู้งอายสุ่วนดา้นหลงัเป็นลานซกัลา้ง (ดงัภาพท่ี 3.15) 

 
ภาพที ่3.15 อาคาร A 

3.2.4.3 อาคาร B เป็นอาคารท่ีอยูต่รงกลางระหวา่งอาคาร A และอาคาร B อาคาร B 
เป็นอาคารท่ีพกัอาศยัของผูสู้งอายโุดมีสองชั้นอาคารมีสีขาว ตรงกลางเป็นอุโมงคท์างเช่ือมไปสู่ลาน
สนามหญา้และ อาคาร A (ดงัภาพท่ี 3.16) 

 
ภาพที ่3.16 อาคาร B 

3.2.4.4 อาคาร C อยูท่างทิศตะวนัออก เป็นอาคารสองชั้นโดยภายในอาคารทั้งสอง
ชั้นจะแบ่งเป็นหอ้งๆ เพื่อเป็นหอ้งท่ีพกัของผูสู้งอาย ุทางดา้นขา้งนั้นเป็นลานซกัลา้งไวส้ าหรับซกัผา้
และตาก (ดงัภาพท่ี 3.17) 
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ภาพที ่3.17 อาคาร C 

3.2.4.5 ศาลาสถาปัตยกรรมจีน อยูท่างดา้นขวาของอาคารส านกังานเป็นท่ีประดิษฐ์
สถานของเจา้แม่กวนอิม (ดงัภาพท่ี 3.18) 

 
ภาพที ่3.18 ศาลาสถาปัตยกรรมจีน 

3.2.4.6 ศาลา 8 เหล่ียม อยูบ่ริเวณทิศใตข้องลานสนามหญา้ เป็นศาลาโล่งมีท่ีนัง่ 
และพกัผอ่นภายในศาลา (ดงัภาพท่ี 3.19) 

 
ภาพที ่3.19 ศาลา 8 เหล่ียม 

3.2.4.7 ศาลาสถาปัตยกรรมจีน อยูท่างดา้นซา้ยของทางเขา้พื้นท่ีโครงการ เป็นศาลา
โล่งมีท่ีนัง่พกัผอ่นภายในศาลา (ดงัภาพท่ี 3.19) 

 
ภาพที ่3.20 ศาลาสถาปัตยกรรมจีน 
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3.2.4.8 ปะตูทางเขา้ อยูท่างดา้นหนา้ของอาคารส านกังานเป็นทางเขา้
สถาปัตยกรรมแบบจีน (ดงัภาพท่ี 3.20) 

 
ภาพที ่3.21 ปะตูทางเขา้ 

3.2.4.9 วงเวยีน อยูต่รงกลางระหวา่งประตูทางเขา้พื้นท่ีโครงการและ อาคาร
ส านกังาน โดยตรงกลางของวงเวยีนมีการจดัสวนขนาดเล็ก และมีบ่อน ้าอยูล่อ้มรอบสวนอยูภ่ายใน
วงเวยีน (ดงัภาพท่ี 3.21) 

 
ภาพที ่3.22 วงเวยีน 

3.2.5  พืชพรรณเดิมภายในพื้นท่ีโครงการ 
พืชพรรณเดิมภายในโครงการนั้นมีทั้งไมย้ืนตน้และไมพุ้่ม ซ่ึงพืชพรรณภายใน

โครงการมี ดงัน้ี ตน้พญาสัตบรรณ ตน้หูกระจง ตน้มะม่วง เป็นตน้ จากการศึกษาขอ้มูลนั้นพบว่า
พื้นท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั ควรปลูกพืชท่ีเป็นไมย้ืนตน้เพื่อให้พื้นท่ีมีความรมร่ืน 
และต้องง่ายต่อการดูแลในระยะยาว ซ่ึงอาจจะมีการปรับเปล่ียนหรือยา้ยพืชพรรณตามความ
เหมาะสมของพื้นท่ี และกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนเพิ่มเติมภายในพื้นท่ี 
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ตารางที ่3.1 พืชพรรณเดิมภายในพื้นท่ีโครงการ 

ชนิดตน้ไม ้ ขนาด/รูปทรง/
ลกัษณะ 

ประโยชน์
ทางภูมิทศัน์ 

การดูแลรักษา ขอ้เสีย 

1.  ตน้พญาสัตบรรณ 

 

ตน้พญาสัตบรรณ
เป็นไมย้นืตน้
ขนาดใหญ่มี
ความสูงประมาณ 
12-20 เมตร ออก
ดอกสีเขียวอ่อน 
ดอกมีกล่ินฉุน
รุนแรง 

ใหร่้มเงา 
สร้างความ
สวยงามใน
พื้นท่ี 

รดน ้าเป็น
ประจ าใหปุ๋้ย
ตดัแต่งก่ิงท่ี
แหง้เพื่อน
ความสวยงาม 

ดอกมีกล่ิน
ฉุนและมี
ใบร่วง 

2.   ตน้หูกระจง 

 
 

ตน้หูกระจงมีการ
เจริญเติบโตเร็ว 
และมีอายยุนื เป็น
ไมท่ี้มีทรงพุม่
สวยงามแตกก่ิง
เป็นชั้น ๆ โดยใน
แต่ละชั้นจะห่าง
กนัประมาณ 50-
100 เซนติเมตร 

ใหร่้มเงา
สร้างความ
สวยงามใน
พื้นท่ี 

รดน ้าเป็น
ประจ าใหปุ๋้ย
ตดัแต่งก่ิงให้
มีรูปทรงท่ี
สวยงาม 

มีใบร่วง 

3.  ตน้มะม่วง 

 
 

ตน้มะม่วงไมย้นื
ตน้ขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ่ สูง
ประมาณ 10–30 
เมตร ดอก เป็น
ช่อ กลีบดอกมี 5 
กลีบ เกสรสีแดง
มีผลสามารถ
รับประทานได ้

ใหร่้มเงา 
สร้างความ
สวยงามใน
พื้นท่ีมีผล
สามารถ
ทานได ้

รดน ้าเป็น
ประจ าใหปุ๋้ย
ตดัแต่งก่ิงให้
มีรูปทรงท่ี
สวยงาม 

ใบร่วงละ 
เป็นท่ีอยู่
ของแมลง 
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3.2.6  ลกัษณะโครงสร้างดิน 
 จากการศึกษาขอ้มูลของ กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรร์จงัหวดั

ปทุมธานี อ าเภอเมืองปทุมธานี ต าบลบา้นใหม่ ประกอบดว้ยชุดดินคือ    

 

รูปภาพที ่3.23 แผนท่ีชุดดิน ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
3.2.6.1  ชุดดินหมายเลข 10 ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นดินเหนียว  ดินดา้นบน

มีสีด าหรือสีเทาแก่ ดินดา้นล่างมีสีเทามีจุดประสีน ้าตาลปน เหลือง สีแดง และพบจุดประสีน ้าตาล
ปนเหลืองฟางขา้วของสารจาโรไซต ์ภายในระดบัความลึก 100 เซนติเมตร จากผวิดิน พบท่ีบริเวณ
ราบลุ่มชายฝ่ังทะเล ดินมีการระบายน ้าไม่ค่อยดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า เป็นกรดจดัมาก pH 4.5 
ไดแ้ก่ ชุดดินองครักษ ์ชุดดินรังสิตประเภทท่ีเป็นกรดจดั มีวธีิแกไ้ขดินท่ีเป็นกรดจดัมากโดยการใช้
ปูน เพื่อแกไ้ขความเป็นกรดของดิน 

3.2.7  ลกัษณะภูมิอากาศ 
3.2.7.1  อุณหภูมิ 

อุณหภูมิเน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนืองท่ีหนาว
เยน็และ รับความร้อนจากดวงอาทิตย ์จึงท าให้อุณหภูมิค่อยขา้งสม ่าเสมอไม่ร้อนมาก (ดงัแผนภูมิท่ี 
3.1 อุณหภูมิเฉล่ีย 2554-2558) 

อุณหภูมิเฉล่ีย มกราคม – ธนัวาคม 29.3 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 36 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉล่ียต ่าสุดในเดือนมกราคม 21.02 องศาเซลเซียส 

3.2.7.2   ปริมาณน ้าฝน 
ฤดูฝน เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม เป็นมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดั

ผา่นเขา้มาในพื้นท่ีท าใหช่้วงน้ีมีฝนตกหนกั (ดงัแผนภูมิท่ี 3.2 ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย 2554-2558) 
ค่าเฉล่ียปริมาณน ้าฝนในปี พ.ศ. 2554-2558             104.96  มิลลิเมตร 
ปริมาณน ้าฝนสูงสุด คือ กนัยายน                      352.42  มิลลิเมตร 
ปริมาณน ้าฝนนอ้ยสุดคือ ธนัวาคม         0.54   มิลลิเมตร
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3.2.7.3  ความเร็วลม (ดงัแผนภูมิท่ี 3.3 ความเร็วลมเฉล่ีย 2554-2558) 
ความเร็วลมเฉล่ียในปี พ.ศ. 2554-2558 เฉล่ีย  8.76  กิโลเมตร/ ชัว่โมง 
ความเร็วลมเฉล่ียสูงสุด คือ กรกฎาคม เฉล่ีย  13     กิโลเมตร/ ชัว่โมง 
ความเร็วลมเฉล่ียต ่าสุด คือ  มกราคม เฉล่ีย  5.2    กิโลเมตร/ ชัว่โมง 

3.2.7.4  ความช้ืนสัมพทัธ์ (ดงัแผนภูมิท่ี 3.4 ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 2554-2558) 
ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียจาก เดือนมกราคม – ธนัวาคม   66.4 % 
ความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุดในเดือนตุลาคม    95.4% 
ความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าสุดในเดือนมกราคมและกุมภาพนัธ์   55.4% 

3.2.8  วเิคราะห์สภาพภูมิอากาศ 
3.2.8.1  ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่ เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 

1) อุณหภูมิ จากการศึกษา ฤดูร้อนท่ีผ่านมาพบว่าช่วงเดือนมีนาคม – 
เดือนพฤษาคม ช่วงน้ีจะมีค่าเฉล่ีย 30.6 องศาเซลเซียส จากการศึกษาจากค่าเฉล่ียจึงสรุปไดว้า่ ช่วงน้ี
เป็นช่วงท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดหรืออากาศร้อนสุดของทุกปี ดงันั้นในการออกแบบจึงตอ้งค านึงถึงการ
ลดความร้อนในพื้นท่ี โดยการปลูกพืชพรรณใหร่้มเงาเพื่อช่วยลดความร้อนในบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

2) ปริมาณฝน จากการศึกษาพบว่าช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม  
ช่วงน้ีมีค่าเฉล่ีย 74.96 มิลลิเมตร จากการศึกษาค่าเฉล่ียจึงสามารถสรุปไดว้า่ เป็นช่วงท่ีมีฝนตกน้อย 
ท าให้พื้นท่ีในช่วงน้ีมีอุณหภูมิสูงข้ึนและ การระเหยในพื้นท่ีมีความเร็วข้ึน จึงส่งผลกระทบต่อพืช
พรรณในการคลายน ้ าของพืช ดงันั้น ควรมีการจดัคนคอยดูแลการให้น ้ าพืชพรรณอย่างเป็นประจ า 
เพื่อลดอุณหภูมิของพืชแไม่ใหพ้ืชขาดน ้าตาย และควรปลูกไมท่ี้ใหร่้มเงาในพื้นท่ีเพื่อลดความร้อน 

3) ความเร็วลม จากการศึกษาพบว่าช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม    
ค่าเฉล่ียจึง 10.9 กิโลเมตร/ชัว่โมง สามารถสรุปไดว้า่ ช่วงดงักล่าวมีลมให้ความรู้สึกลมปะทะหน้า 
ใบไม้ ถึงว่าเป็นลมอ่อนๆไม่แรง แต่ลมท่ีพัดเข้ามาเป็นลมท่ีร้อน เน่ืองจากในช่วงฤดูร้อนน้ีมี
อุณหภูมิท่ีสูงสุด ดงันั้น การออกแบบพื้นควรมีการออกแบบให้มีไมย้ืนตน้ในพื้นท่ี เพื่อให้ร่มเงาแก่
พื้นท่ี และเป็นลดอุณหภูมิภายในโครงการ 

4) ความช้ืนสัมพทัธ์ จากการศึกษาช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
ช่วงน้ีมีค่าเฉล่ีย 73.25 เปอร์เซ็นต์ จากการศึกษาค่าเฉล่ียสรุปวา่ ช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีมีฝนนอ้ยของทุกปี
จึงท าให้การระเหยในพื้นท่ีมีความเร็วข้ึน ดงันั้น ในช่วงน้ีควรมีการให้น ้ าพืชอย่างสม ่าเสมอ และ
พอดีเพื่อท่ีไม่ใหพ้ืชขาดน ้าตาย 
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3.2.8.2  ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
1) อุณหภูมิ จากการศึกษา ฤดูร้อนท่ีผ่านมาพบว่าช่วงเดือนมิถุนายน – 

เดือนตุลาคมช่วงน้ีจะมีค่าเฉล่ีย 29.68 องศาเซลเซียส จากการศึกษาจากค่าเฉล่ียจึงสรุปไดว้า่ ช่วงน้ี
เป็นช่วงท่ีมีอุณหภูมิปานกลาง ประกอบกบัช่วงท่ีฝนตกชุกท่ีสุดของปี จึงมีผลท าให้อนัตรายการ
ระเหยของน ้ าท่ีต ่าและ เป็นช่วงท่ีมีอากาศค่อยขา้งร้อน เป็นสาเหตุท าให้พื้นท่ีโครงการมีสภาวะ
อากาศค่อนขา้งร้อนช้ืนเป็นสภาวะท่ีท าใหพ้ืชเกิดโรคไดง่้าย ดงันั้น ในช่วงน้ีจึงตอ้งค านึงถึงการดูแล
รักษาดา้นการป้องกนัโรคพืชต่างๆ  

2) ฝน จากการศึกษาพบว่าช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม ช่วงน้ีมี
ค่าเฉล่ีย 191.56 มิลลิเมตร จากการศึกษาค่าเฉล่ียจะพบว่าน ้ าฝนมีปริมาณท่ีค่อนข้างมาก ส่งผล
กระทบในดา้นการระบายน ้ าภายในโครงการ ดงันั้น ในการออกแบบจึงควรค านึงถึงการระบายน ้ า
ในพื้นท่ีเพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาน ้าท่วมขงัในพื้นท่ี 

3) ความเร็วลม จากการศึกษาพบวา่ช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม ช่วง
น้ีมีค่าเฉล่ีย 9.33 กิโลเมตร/ ชัว่โมง จากค่าเฉล่ียจึงสามารถสรุปไดว้า่ ช่วงดงักล่าวมีลมใหค้วามรู้สึก
ลมปะทะหนา้ ใบไม ้ถึงวา่เป็นลมอ่อนๆไม่แรง ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อพื้นท่ี และผูใ้ชพ้ื้นท่ี 

4) ความช้ืนสัมพทัธ์ จากการศึกษาช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคมช่วงน้ี
มีค่าเฉล่ีย 77.55 เปอร์เซ็นต์จากการศึกษาค่าเฉล่ียสรุปว่าช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดของปี
ส่งผลกระทบในด้านพืชพรรณและพื้นท่ีโครงการท่ีจะได้รับปริมาณน ้ าฝนท่ีมาก จึงอาจจะเกิด
ปัญหาน ้ าท่วมขงับริเวณพื้นท่ีโครงการได้ ดังนั้น ในการออกแบบพื้นท่ีควนค านึงถึงระบบการ
ระบายน ้าท่ีดีเพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาน ้าท่วมขงัได ้

3.2.8.3  ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุภาพนัธ์ 
1) อุณหภูมิ จากการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุภาพนัธ์ช่วงน้ี

จะมีค่าเฉล่ีย 28. องศาเซลเซียส จากการศึกษาค่าเฉล่ียจึงสรุปไดว้่า ช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีมีอุณหภูมิปาน
กลางและมีลมพดัตลอดของฤดูกาลน้ี จึงส่งผลในดา้นพืชพรรณในพื้นท่ีแห้ง สาเหตุเกิดจากอตัรา
การกระเหยของน ้ าภายในพื้นท่ีโครงการท่ีมีแดดจดัอยูใ่นเกณฑ์สูง ดงันั้น ในช่วงน้ีควรมีการดูแล
ในดา้นการให้น ้ าแก่พืชพรรณ ในปริมาณท่ีเหมาะสมเพียงพอแก่การน าไปสร้างอาหารของพืชและ 
ค านึงถึงการปลูกพรรณไมใ้หร่้มเงาเพื่อช่วยในการลดปริมาณแสงแดดจดัในตอนกลางวนั 

2) ปริมาณฝน จากการศึกษาพบวา่ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุภาพนัธ์
ช่วงน้ีมีค่าเฉล่ีย 19.23 มิลลิเมตร จากการศึกษาค่าเฉล่ียจะพบว่า น ้ าฝนมีปริมาณท่ีค่อนน้อยมาก 
ปริมาณน ้ าฝนในช่วงฤดูหนาวน้ีส่งผลกระทบต่อพืชพรรณ พืชท่ีไดรั้บน ้ าไม่เพียงพออาจจะท าให้
พืชพรรณขาดน ้ าตายได ้ดงันั้น ควรจกัให้มีคนดูแลการให้น ้ าแก่พืชพรรณอยา่งเหมาะสมเพื่อไม่ให้
พืชพรรณขาดน ้าตาย 
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3) ความเร็วลม จากการศึกษาพบวา่ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุภาพนัธ์
ช่วงน้ีมีค่าเฉล่ีย 5.46 กิโลเมตร/ ชัว่โมง ค่าเฉล่ียจึงสามารถสรุปไดว้า่ ช่วงดงักล่าวเป็นช่วงท่ีลมพดั 
ควนัลอบเอนไปตามลม ซ่ึงเป็นลมท่ีพดัช้า  ดงันั้น ไม่การออกแบบไม่ควรมีการปิดกนัลมท่ีเขา้มา
ในพื้นท่ี เน่ืองลมท่ีพดัเขา้มาใหพ้ื้นมีนอ้ยอยูแ่ลว้ จึงไม่มีการปิดกั้น 

ตลอดในฤดูการน้ี สาเหตุเกิดจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัพา
ความหวานเยน็เขา้มาในพื้นท่ีโครงการ ประกอบดว้ยฤดูน้ีมีอุณหภูมิต ่ามีอากาศเยน็ และแห้งจึงส่ง
ในดา้นพืชพรรณ ซ่ึงตกอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีแห้ง ท าให้มีอตัราระเหยของน ้าท่ีสูงกวา่ปกติ ดงันั้น 
จ  าเป็นตอ้งดูแลเร่ืองการรักษาปริมาณการให้น ้ าแก่พืชพรรณอยา่งเหมาะสมเพียงพอ ต่อการน าไป
สร้างอาหารของพรรณและ ปลูกพืชพรรณท่ีใหร่้มเงาเพื่อลดปริมาณแสงแดดในตอนกลางวนั 

4) ความช้ืนสัมพทัธ์ จากการศึกษาช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุภาพนัธ์
ช่วงน้ีมีค่าเฉล่ีย 71.3 เปอร์เซ็นต ์จากการศึกษาค่าเฉล่ียสรุปวา่ช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีมีอุณหภูมิต ่า หรือช่วง
ท่ีอากาศค่อยขา้งหนาวเย็น ท าให้พื้นท่ีตกอยู่ในสภาวะอากาศสบาย ดงันั้น จากการศึกษาสภาวะ
ความช้ืนสัมพทัธ์ในช่วงฤดูกาลน้ีจะไม่มีผลกระทบในดา้นการสร้างความเสียหายกบัพื้นท่ีโครงการ
แต่กบักนัในด้านของความช้ืนสัมพทัธ์ในช่วงน้ีมีส่วนในการรักษาสภาวะเย็นสบายภายในพื้นท่ี
โครงการไดดี้อีกดว้ย 
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แผนภูมิที ่3.1 อุณหภูมิ 2554-2558 
ทีม่า : กรมอุตุนิยมวทิยา (2558) 

 
แผนภูมิที ่3.2 ปริมาณน ้าฝน 2554-2558 
ทีม่า : กรมอุตุนิยมวทิยา (2558) 
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แผนภูมิที ่3.3 ความเร็วลม 2554-2558 
ทีม่า : กรมอุตุนิยมวทิยา (2558) 
 

แผนภูมิที ่3.4 ความช้ืนสัมพทัธ์ 2554-2558 
ทีม่า : กรมอุตุนิยมวทิยา (2558) 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ต าบลบา้น
ใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

 แสดง :  สภาพภูมิอากาศ 

สัญลกัษณ์ :     

             พื้นไดรั้บแดดทั้งวนั  

 พื้นท่ีท่ีไม่ไดรั้บแสงแดด                  
 

 

           

ภาพที ่3.24

 

 

 

 

 

 

ลมร  น ก.พ.- เม.ย.  

 

 

ลมฝน พ.ค.- ต.ค.  

 

ลมร  น ก.พ.- เม.ย.  

 

 ลม นำว พ.ย.- ม.ค.  

  

 ำคำร A 

 ำคำร A  ำคำร B 

ศำลำ 

ถนน ซ ยร่วมสขุ 
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3.2.8  ลกัษณะเส้นทางสัญจรภายในโครงการ 
3.2.8.1  ทางเขา้ภายในโครงการ เขา้ทางประตูดา้นหนา้ของโครงการท่ีติดอยูก่บัถนน

ซอยร่วมสุขซ่ึง (ดงัภาพท่ี 3.10) 

 
ภาพที ่3.25 ประตูทางเขา้โครงการ 

3.2.8.1  เส้นทางสัญจรภายในโครงการ มีการท าทางเดินท่ีเช่ือมต่อดว้ยกนัในทุก
พื้นท่ี (ดงัภาพท่ี 3.11) 

 

รูปภาพที ่3.25 เส้นทางสัญจรภายในโครงการ 
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เร่ือง :โครงการออกแบบภูมิทศัน์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ต าบลบา้น
ใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

 แสดง :  ลกัษณะเส้นทางสัญจรภายในโครงการ 

สัญลกัษณ์ : 

      เส้นทางสัญจรภายนอกโครงการ 

       เส้นทางสัญจรภายในโครงการ 

 

 

           

ภาพที ่3.26

 

 
 

 

 

ศำลำ ศำลำ 

ศำลำ 
วงเวียน 

 ำคำร B 

 ำคำร A 

 ำคำรส ำนกังำน 

 ำคำร C 

ถนน ซ ยร่วมสขุ 

ทำงเข ำ 
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3.2.9  ลกัษณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3.2.8.1  ไฟฟ้า พื้นท่ีโครงการมีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยูบ่ริเวณขา้งถนน โดยโครงการ 

ได้มีการเช่ือมต่อไฟฟ้าจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาท่ีหม้อแปลงไฟฟ้าภายในโครงและ ท าการ
กระจายไฟฟ้าจากหมอ้แปลงไปใชง้านภายในโครงการ ซ่ึงภายในพื้นท่ีท่ีมีการปรับปรุงภูมิทศัน์นั้น 
ยงัไม่มีการติดตั้งไฟสนามในพื้นท่ี ดงันั้นเพื่อความปลอดภยัในการเขา้ใชพ้ื้นท่ีควรมีติดตั้งไฟสนาม
ในการใหแ้สงสวา่งในพื้นท่ี (ดงัภาพท่ี 3.13) 

 
ภาพที ่3.27 หมอ้แปลงไฟฟ้าภายในโครงการ 

3.2.9.2  ระบบน ้าประปา ในพื้นท่ีโครงการมีการจ่ายน ้าประปาเขา้ในพื้นท่ีแลว้และ
ในพื้นท่ีมีแทงคน์ ้าในการกกัเก็บไดใ้ช ้(ดงัภาพท่ี 3.14)  

 
ภาพที ่3.28 แทงคน์ ้า 

3.2.9.3  การระบายน ้า ระบบการระบายน ้าจะมีอยูร่อบ ๆ พื้นท่ีโครงการและ 
เส้นทางสัญจร ซ่ึงท าใหพ้ื้นมีการระบบน ้าไดดี้ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขงัในพื้นท่ีโครงการ (ดงัภาพท่ี 
3.15) 

 

ภาพที ่3.29 ระบบระบายน ้า 
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เร่ือง :โครงการออกแบบภูมิทศัน์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ต าบลบา้น
ใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

 

สัญลกัษณ์ :   

    ระบบระบายน ้า     ระบบไฟฟ้า 

       แทงคน์ ้า     หมอ้แปลงไฟฟ้า 

       

 

           

 

 
 

 

 

ศำลำ ศำลำ 

ศำลำ 
วงเวียน 

 ำคำร B 

 ำคำร A 

 ำคำรส ำนกังำน 

 ำคำร C 

แทคน์

น ำ้ 

 ม  แปลงไฟฟ ำ 
ถนน ซ ยร่วมสขุ 

ทำงเข ำ 

แสดง :  ลกัษณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

 
 แสดงท่ีตั้ง จงัหวดัปทุมธานี

 

 เร่ือง โครงการออกแบบภูมิทศัน์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนนท ์
          ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 

ภาพที ่3.30
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3.2.10.1  มุมมองจากนอกเขา้สู่ภายในของโครงการ 
1) มุมมองดา้นทิศใต ้เป็นมุมมองแบบ Open View  มองเห็นลานสนาม

หญา้กวา้งท่ีท าการออกแบบปรับปรุงพื้นท่ี พรรณไมภ้ายในพื้นท่ีโครงการ และตวัอาคาร อาคาร A 
ซ่ึงเป็นท่ีพกัอาศยัของคนชราในพื้นท่ี 

 
ภาพที ่3.31 มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกโครงการมุมมองมุมมองดา้นทิศใต ้

2) มุมมองด้านตะวนัตก เป็นมุมมองแบบ Open View  มองเห็นลาน
สนามหญา้กวา้งท่ีท าการออกแบบปรับปรุงพื้นท่ี พรรณไมใ้นพื้นท่ีโครงการ และอาคาร C ซ่ึงเป็นท่ี
พกัอาศยัของคนชรานพื้นท่ี   

 
ภาพที ่3.32 มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกโครงการมุมมองดา้นตะวนัตก 

3) มุมมองด้านเหนือทิศเป็นมุมมองแบบ Open View  มองเห็นลาน
สนามหญ้ากวา้งท่ีท าการออกแบบปรับปรุงพื้นท่ี ศาลาแปดเหล่ียม  พรรณไมภ้ายในพื้นท่ี และ
ทางเดินภายในโครงการ 

 
ภาพที ่3.33 มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกโครงการมุมมองดา้นทิศเหนือ 
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4)  มุมมองด้านทิศตะวนัออก เป็นมุมมองแบบ Open View  มองเห็น
ลานสนามหญา้กวา้งท่ีท าการออกแบบปรับปรุงพื้นท่ี เคร่ืองออกก าลงักาย พรรณไมใ้นพื้นท่ี และ
อาคาร A ซ่ึงเป็นท่ีพกัอาศยัของคนชรานพื้นท่ี  

 
ภาพที ่3.34 มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกโครงการมุมมองดา้นทิศเตะวนัออก 

3.2.9.2  มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกโครงการ 
1) มุมมองทางทิศใต ้เป็นมุมมองแบบ Open  View เห็นเป็นบริเวณทาง

ภายในโครงการ ศาลาแปดเหล่ียม และร้ัวภายในโครงการดา้นใน 

 
ภาพที ่3.35  มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกโครงการมุมมองทางทิศใต ้

2) มุมมองดา้นทิศตะวนัออก เป็นมุมมองแบบ Open View  มองเห็น
อาคาร B ซ่ึงเป็นอาคารท่ีพกัอาศยัของผูสู้งอาย ุเคร่ืองออก าลงักายกลางแจง้ และพรรณไมต่้างๆ 

 

ภาพที ่3.36   มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกโครงการดา้นทิศตะวนัออก 
3) มุมมองดา้นทิศตะวนัตก เป็นมุมมองแบบ Open View มองเห็น

อาคาร A ซ่ึงเป็นอาคารท่ีพกัอาศยัของผูสู้งอาย ุทางเดินภายในโครงการ และพรรณไมต่้างๆ 
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ภาพที ่3.37 มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกโครงการดา้นทิศตะวนัตก 

4) มุมมองดา้นทิศเหนือ เป็นมุมมองแบบ Open View มองเห็นอาคาร 
A ซ่ึงเป็นอาคารท่ีพกัอาศยัของผูสู้งอาย ุทางเดินภายในโครงการ และพรรณไมต่้างๆ 

 
ภาพที ่3.38 มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกโครงการดา้นทิศเหนือ 
 
 

3.3 สรุปการศึกษาด้านลกัษณะของพืน้ทีโ่ครงการ 
จากการศึกษา และวเิคราะห์สามารถสรุปไดว้า่ 
พื้นท่ีลานสนามหญา้กวา้งเป็นพื้นท่ีท่ีอยูต่รงกลาง โดยเป็นสนามหญา้ท่ีมีตน้ไมล้อ้มรอบ 

ตรงการเป็นพื้นท่ีโล่งแจง้ ไม่มีกิจกรรมใดๆในพื้นท่ี ซ่ึงในพื้นท่ีสามารถท ากิจกรรมไดใ้นระยะเวลา
ท่ีสั้ นเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีโล่งแจง้ไดรั้บแสงแดดทั้งวนั จึงท ากิจกรรมไดเ้พียงเวลาเช้ากบัเยน็ ซ่ึงใน
พื้นท่ีควรมีการปลูกไมย้ืนตน้เพื่อให้ร่มเงาแก่พื้นท่ี และการใชพ้ื้นท่ีไดเ้ต็มประสิทธิภาพ (ดงัภาพท่ี 
3.39) 

ภูมิอากาศ ในช่วงฤดูร้อนพื้นท่ี มีอุณหภูมิสูง มีแสงแดดมาก ดงันั้น ควรมีการออกแบบใน
พื้นท่ีให้มีไมย้ืนตน้ เพื่อให้ร่มเงาในพื้น และเพื่อลดความร้อนจากแสงแดดท่ีเขา้มาในพื้นท่ี ฤดูฝน 
ในพื้นมีฝนในปริมาณท่ีมาก ควรมีการตรวจสอบระบบบายในพื้นท่ี เพื่อไม่ให้เกิดน ้ าท่วมขงัใน
พื้นท่ี และในช่วงฤดูหนาว พื้นท่ีมีลมพดัเขา้มาในพื้นท่ีอ่อนๆ เป็นอากาศท่ีเยน็สบาย ดงันั้น ไม่ควร
มีการปลูกตน้ไมบ้งัทิศทางลมในพื้นท่ีมีอากาศหวานไดพ้ดัเขา้มาในพื้นท่ี (ดงัภาพท่ี 3.39) 

พืชพรรณ ในพื้นท่ีมีพืชพรรณเดิมอยูบ่ริเวณโดยรอบของพื้นท่ีโครงการ แต่ในส่วนของ 
ตรงกลางของพื้นท่ีนั้นไม่มีตน้ไมค้่อยให้ร่มเงาในพื้นท่ี ดงันั้น ควรมีการปลูกไมย้ืนตน้ท่ีค่อยให้ร่ม
เงาใหพ้ื้นท่ีเพื่อท่ีพื้นไม่ไดรั้บแสงตลอดทั้งวนั (ดงัภาพท่ี 3.39) 



59 
 

เส้นทางสัญจรภายในพื้นท่ีโครงการ มีอยูด่ว้ยกนั 2 แบบ ในส่วนของแบบท่ี 1 เป็นพื้นปูน 
แบบท่ี 2 เป็นพื้นท่ีมีการปูกระเบ้ือง ซ่ึงในพื้นท่ีนั้นควรมีการเพิ่มเส้นทางสัญจร ส าหรับผูท่ี้ใช้
รถเขน็เพื่อท่ีผูท่ี้ใชร้ถเขน็สามารถเขา้ออกพื้นท่ีโครงการไดส้ะดวก และปลอดภยั โดยในการสร้างมี
การยดืหลกัมาตรฐานการสร้างทางลาดเอียง ควบคุมอยูด่ว้ย (ดงัภาพท่ี 3.38) 

ระบบไฟฟ้าในพื้นนั้น โดยพื้นมีตวัอาคารลอ้มรอบจึงมาแสงไฟจากอาคาร แต่ไม่เพียงพอ
ต่อกิจกรรมท่ีเพิ่มเติมอีกในพื้นท่ี ซ่ึงควรมีการจดัท าไฟสนามเพื่อการให้แสงไฟในตอนกลางคืน
เพียงพอเพื่อไม่ใหเ้ป็นอนัตรายต่อผูท่ี้เขา้มาใชพ้ื้นท่ีตอนการคืน (ดงัภาพท่ี 3.39) 
ระบบการระบายน ้า ในพื้นท่ีมีระบบการระบายน ้าลอ้มรอบพื้นท่ีอยูแ่ลว้ ปัญหาท่ีพบเป็นมีการอุด
ตนัของเศษใบไมแ้ละเศษขยะเน่ืองรอบพื้นท่ีมีตน้ไมใ้บไมจึ้งมีการร่วงและไปอุดตนัท่อ 

ระบบระบายน ้า ในพื้นท่ีโครงการมีการวา่งระบบระบายน ้ าไวโ้ดยรอบของพื้นท่ีโครง ซ่ึง
ระบบระบายน ้าท าใหพ้ื้นท่ีโครงมีการระบบน ้าออกจากพื้นท่ีโครงการไดดี้ แต่ระบบระบายน ้ าก็ควร
มีการสอบการอุตนัของเศษใบไม ้เศษขยะต่างๆเพื่อเป็นไม่ให้เกิดการอุดตนั และเป็นปัญหาต่อไป
ในอนาคต (ดงัภาพท่ี 3.39) 
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แสดง :  สรุปการศึกษาดา้นลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ

 
 แสดงท่ีตั้ง จงัหวดัปทุมธานี

 

 เร่ือง โครงการออกแบบภูมิทศัน์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนนท ์
          ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 

สัญลกัษณ์ :    

  ภูมิอากาศ   พืชพรรณ  

 เส้นทางสัญจร      ระบบไฟฟ้า 

 ระบบระบายน ้า      

 

           

ภาพที ่3.39

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ต าบลบา้น
ใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
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3.4  ศึกษาผู้ใช้โครงการ 
การศึกษาพฤติกรรม และความต้องการของผู ้ใช้พื้นท่ีโครงการ โครงการออกแบบ

ปรับปรุงภูมิทศัน์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (รับอนุเคราะห์คนชราหญิง) โครงการ
ท่ีมีลกัษณะพื้นท่ี สภาพพื้นท่ียงัไม่เหมาะสมตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ชพ้ื้นท่ี ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้ง
ท าแบบสอบถาม ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของมนุษย ์เพื่อศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช ้
วา่ตอ้งการกิจกรรมใดในพื้นท่ีเพิ่มเติม และควรมีการปรับปรุงกิจกรรมเดิมอยา่งไรเพื่อ ให้ผูท่ี้เขา้มา
ใชพ้ื้นท่ีไดมี้การใชพ้ื้นท่ีท าอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

3.4.1  ประเภทของผูใ้ชโ้ครงการ 
3.4.1.1  กลุ่มผูใ้ชป้ระจ า คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในพื้นท่ีโครงการเป็นผูมี้

ความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองกนัและสม ่าเสมอ กลุ่มผูใ้ชป้ระจ า
ในพื้น เช่น ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราว ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี 

การศึกษาขอ้มูลของกลุ่มผูใ้ช้ประจ า ได้จดัท าแบบสอบถามโดยการน า
ขอ้มูลบทท่ี 2  และการสอบถามขอ้มูลความตอ้งการของผูใ้ช้โครงการมาประกอบในการท าแบบ
สอบ ซ่ึงแบบสอบถามท่ีไดน้ ามาสรุปเพื่อหาความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ช้ประจ าในประเภทกิจกรรม
ต่างๆ เช่น กิจกรรมพักผ่อน กิจกรรมออกก าลังกาย ส่ิงอ านวยความสะดวก และสภาพพื้นท่ี
โครงการ ท่ีกลุ่มผูใ้ชป้ระจ าตอ้งการ เพื่อใชใ้นการออกแบบปรับปรุงพื้นท่ีโครงการ 

3.4.1.2  กลุ่มผูใ้ช้ชั่วคราว  คือ กลุ่มผูใ้ช้ชั่วคราวเป็นกลุ่มผูใ้ช้พื้นท่ีเป็นบ้างคร้ัง
คราวเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆตามบทบาทเฉพาะในช่วงท่ีใชพ้ื้น ลกัษณะการใชก้ลุ่มน้ีจะไม่มีพื้นท่ีใช่
สอยเป็นประจ า หรือพื้นท่ีครอบครองถาวรแต่มีจะมีการใช้สอยชั่วคราว ขาดความต่อเน่ือง
สม ่ าเสมอหรือเว้นระยะเวลาช่วงการใช้ เป็นเวลานานผู ้ใช้ไม่ มีความผูกพันทางจิตใจกับ
สภาพแวดลอ้มกบัผูใ้ชป้ระจ าเช่น ผูท่ี้มาบริจาคส่ิงของ เล้ียงอาหารคนชรา และท ากิจกรรมต่างๆ ใน
พื้นท่ีโครงการ  

การศึกษาขอ้มูลของกลุ่มผูใ้ชช้ัว่คราว  ไดจ้ากการสอบถามจากกลุ่มผูใ้ช้
ชัว่คราว เป็นผูท่ี้มาบริจาคส่ิงของ เล้ียงอาหารคนชรา และท ากิจกรรมต่างๆ ในพื้นท่ีโครงการ  

ซ่ึงในการท าแบบสอบถามในคร้ังน้ีเลือกกลุ่มผูใ้ชเ้พียงกลุ่มเดียวคือ กลุ่มผูใ้ชป้ระจ า 
เน่ืองจากกลุ่มผูใ้ช้ประจ าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการออกแบบปรับปรุงพื้นท่ี และกลุ่มผูใ้ช้
ชัว่คราวนั้นเป็นกลุ่มของผูม้าบริจาค ซ่ึงในการท าแบบสอบนั้นตอ้งไปตามวนัเวลาท่ีผูม้าบริจาคมา
ท ากิจกรรมในพื้นท่ี ในการท างานนั้นมีระยะเวลาท่ีจ าจดัไม่สามารถไปตามวนัเวลาได ้จึงใช้กลุ่ม
ตวัอยา่งเพียงกลุ่มเดียว 
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วธีิการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
จากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมาย พบกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีเป็นกลุ่ม

ผูใ้ชป้ระจ า คือ ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีโครงการ 
เพื่อให้การเก็บขอ้มูลทางดา้นประชากรกลุ่มเป้าหมาย จึงไดท้  าการก าหนดการออกแบบ

สอบถาม ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีโครงการ โดยมีการสอบถามขอ้มูลส่วนตวัขอ้มูลทัว่ไป ดา้น
กิจกรรมนนัทนาการ และขอ้เสนอแนะดา้นการออกแบบปรับปรุงพื้นท่ีสาธารณะ 

 

 

 

3.4.2  จ  านวนแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมาย (ผูสู้งอาย)ุ 

ในการศึกษาไดแ้บ่งหวัขอ้ในแบบสอบถามดงัน้ีคือ 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูก้รอกแบบสอบถาม  

ศาสนา  
อุปกรณ์ในการช่วยในการเดิน 
โรคประจ าตวั 

ตอนท่ี 2  ขอ้เสนอแนะดา้นการออกแบบปรับปรุงกิจกรรมนนัทนาการ 
กิจกรรมนนัทนาการประเภทพกัผอ่น 
กิจกรรมนนัทนาการประเภทออกก าลงักาย 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 
สภาพแวดลอ้มท่ีท่านตอ้งการใหเ้กิดข้ึน 

3.4.2   ขอ้มูลส่วนตวัผูใ้ชโ้ครงการ 
จากการท าแบบสอบถามไดส้รุปขอ้มูลส่วนตวัของผูท่ี้มากรอกแบบสอบถามเพื่อ

มาใชใ้นการพิจารณาในดา้นการออกแบบ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัผูใ้ชโ้ครงการดงัน้ี 
ศาสนา ผูท่ี้เขา้ใชโ้ครงการผูท่ี้นบัถือศาสนาพุทธ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 
อุปกรณ์ในการช่วยในการเดิน ผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ในการช่วยในการเดิน คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ส่วนผูท่ี้ไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ในการช่วยในการเดิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88 
โรคประจ าตวั ผูท่ี้เป็นโรคหวัใจ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 โรคความดนัโลหิต  คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 36 โรคเบาหวาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 โรคอ่ืนๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 
3.4.1.1  กิจกรรมนนัทนาการประเภทพกัผอ่น มีความตอ้งการตามล าดบั 

1) อนัดบัแรก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 คือ พื้นท่ีนัง่เล่น 

n =  N 
     1+Ne2 

N  =       113 
        1+133(0.05)2 

         =              88 
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2) อนัดบัท่ีสอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 คือ พบปะสังสรรค ์
3) อนัดบัท่ีสาม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 คือ พื้นนวดเทา้เพื่อสุขภาพ 
4) อนัดบัท่ีส่ี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 คือ นัง่สมาธิ 

3.4.1.2  กิจกรรมนนัทนาการประเภทออกก าลงักาย มีความตอ้งการตามล าดบั 
1) อนัดบัแรก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 คือ ร ามวยจีน 
2) อนัดบัท่ีสอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 คือ เดิน/วิง่เพื่อสุขภาพ 
3) อนัดบัท่ีสาม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 คือ ลานกิจกรรอเนกประสงค ์
4) อนัดบัท่ีส่ี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 คือ โยคะ 

3.4.1.3 ความตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกในพื้นท่ีสาธารณะ 
1) อนัดบัแรก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 คือ ศาลาท่ีพกั 
2) อนัดบัท่ีสอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 คือ มา้นัง่ 
3) อนัดบัท่ีสาม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 คือ ชุดโตะ๊เกา้อ้ี 
4) อนัดบัท่ีส่ี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 คือ ถงัขยะ 
5) อนัดบัท่ีหา้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 คือ โคมไฟสนาม 

3.4.1.4 ความตอ้งงการดา้นสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีสาธารณะ 
1) อนัดบัแรก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37 คือ ความร่มร่ืน                                                   
2) อนัดบัท่ีสอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 คือ ความเงียบสงบ  
3) อนัดบัท่ีสาม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 คือ ความสวยงาม 
4) อนัดบัท่ีส่ี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 คือ มีความสะอาดเรียบร้อย 
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3.5  สรุปกจิรรมของผู้ใช้โครงการ  
ตารางที ่3.2 สรุปกิจกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 
กิจกรรมหลกั กิจกรรมลอง ขนาดพื้นท่ี หมายเหตุ 

1. กิจรรม
พกัผอ่น 

กิจกรรมใหม่ 
- พื้นท่ีนัง่เล่น 
- นัง่สมาธิ 
- ลานนวดเทา้เพื่อ
สุขภาพ 
- พบปะสังสรรค ์
- ศาลาท่ีพกั 
- ชุดโตะ๊เกา้อ้ี 
- มา้นัง่ 

 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตร.ม./คน 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตร.ม./คน 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตร.ม./คน 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตร.ม./คน 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตร.ม./คน 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตร.ม./คน 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตร.ม./คน 

 
104 ตร.ม. 
75 ตร.ม. 
68 ตร.ม. 
46 ตร.ม. 
 

2. กิจกรรมออก
ก าลงักาย 

กิจกรรมใหม่ 
- ร ามวยจีน 
- เดิน/วิง่เพื่อ
สุขภาพ 
- ลานกิจกรรม
อเนกประสงค ์
- โยคะ 

 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตร.ม./คน 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตร.ม./คน 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตร.ม./คน 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตร.ม./คน 
 

 
94 ตร.ม. 
90 ตร.ม. 
64 ตร.ม. 
 
47 ตร.ม. 
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3.6 การศึกษาศักยภาพของพืน้ที่ 
ตารางที ่3.3 การศึกษาศกัยภาพของพื้นท่ี 

Zone Program Development Program 
Requirement 

Remarks 

กิจกรรมพกัผอ่น  
มีพื้นท่ี 459 ตร.ม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมออกก าลงั
กาย มีพื้นท่ี 292 
ตร.ม. 

เป็นพื้นท่ีพักผ่อนท่ีติดอยู่กับ
ตัวอาคาร A พื้ น ท่ีในส่วนน้ี
เหมาะแก่การพฒันาเป็นพื้นท่ี
พกัผอ่น เน่ืองจากพื้นท่ีมีร่มเงา
ของพรรณไมเ้ดิมอยู่ และควร
มีการปลูกไมย้ืนตน้เพื่อให้ร่ม
เงาเพิ่ ม เติมในพื้ น ท่ีภายใน
พื้นท่ี มีศาลาแปดเหล่ียมท่ีมีนัง่
พั ก ด้ า น ใน  1 ห ลั ง  ส่ ว น
ภายนอกมีการจดัชุดโต๊ะเก้าอ้ี 
15 ชุ ด  ส าห รับนั่ งพัก ผ่อน
ภายนอก และมีการจดัภูมิทศัน์
ภายในพื้ น ท่ี เพื่ อ เพิ่ มความ
สวยงามใหก้บัพื้นท่ี 
เป็นพื้นท่ีออก าลังกายติดอยู่
กับอาคาร C พื้ นท่ีในส่วนน้ี
เหมาะแก่การพฒันาเป็นพื้นท่ี
กิ จ ก ร ร ม อ อ ก ก า ลั ง ก า ย 
เน่ืองจากพื้ นอยู่ไกลจากตัว
อาคารสามรถท ากิจกรรมท่ีมี
เสี ย ง ได้  โ ด ยพื้ น ท่ี มี ล าน
อเนกประสงค์ ท่ีสามรถออก
ก าลงักาย ร ามวยจีน และโยคะ  
มีม้านั่งโดยรอบพื้นท่ีส าหรับ
การนัง่พกั พร้อมมาการจดัภูมิ
ทั ศ น์ ใ น พื้ น ท่ี เพื่ อ ค ว า ม
สวยงามในพื้นท่ี 

-พื้นท่ีพกัผอ่น 
104 ตร.ม. 
       - ศาลา   
         29 ตร.ม. 

-ชุดโตะ๊เกา้อ้ี 
- ลานนวดเทา้เพื่อ 
-พื้นท่ีจดัภูมิทศัน์ 
100 ตรม. 
 
 
 
 
 
 
- มวยจีน 94 ตร.ม. 
- ลานกิจกรรม
อเนกประสงค ์64 
ตร.ม. 
- โยคะ 47 ตร.ม.  
-เดิน/วิง่เพื่อ 
- จดัภูมิทศัน์ 40
ตร.ม. 

- ควรมีการ
ปลูกไมย้นืตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ควรมีการ
ปลูกไมย้นืตน้ 
- ควรมีการจดั
กิจรรมท่ี
เหมาะสมกบั
ผูสู้งอาย ุ
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เร่ือง:โครงการออกแบบภูมิทศัน์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ต าบลบา้นใหม่ 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

 แสดง :  Bubble Diagram 

 
 แสดงท่ีตั้ง จงัหวดัปทุมธานี

 

 เร่ือง โครงการออกแบบภูมิทศัน์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนนท ์
          ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 

สัญลกัษณ์ : 

         ลานหนามหญา้ 

          พื้นท่ีพกัผอ่น             พื้นท่ีออกก าลงักาย             

         เส้นทางการสัญจรภายในโครงการ 

                      การเช่ือมต่อกบั Zone          เช่ือมต่อกิจกรรม 

              Screen ปิดกั้นสายตาดว้ยไม่เกิน 1.00 เมตร 
          Screen ปิดกั้นสายตาดว้ยไม่เกิน 0.60 เมตร 

     

                   

ภาพที ่3.40
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เร่ือง:โครงการออกแบบภูมิทศัน์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ต าบลบา้นใหม่ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 

 แสดง :  แนวคิดในการจดัวางพื้นท่ีกิจกรรมตามศกัยภาพพื้นท่ี ภาพที ่3.41

 

 

 สัญลกัษณ์    
  การเช่ือมโยงระหวา่ง Zone       ขอบเขต Zone 
            การเช่ือมต่อระหวา่งกิจกรรม                   เส้นทางการสัญจร
  Screen ปิดกั้นสายตาดว้ยไม่เกิน 1.00 เมตร 
               Screen ปิดกั้นสายตาดว้ยไม่เกิน 0.60 เมตร 
 
 



บทที ่4 

แนวคดิในการออกแบบ 

 

โครงการมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงในพื้นท่ีโครงการมีพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะ เพื่อให้ผูสู้งอายุไดมี้พื้นท่ีในการ
ออกก าลงัและการพกัผ่อนหย่อนใจ แต่เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการนั้นมีสภาพพื้นท่ีโล่งแจง้จึงท าให้
พื้นท่ีส่วนใหญ่ไดรั้บแดดตลอดทั้งวนั และยงัไม่มีการจดัการในดา้นกิจกรรมต่างๆท่ีเหมาะสมกบั
ผูสู้งอายุในพื้นท่ี จึงท าให้มีคนมาเขา้ใชพ้ื้นท่ีนอ้ย ดงันั้น เพื่อให้พื้นท่ีนั้นมีผูเ้ขา้มาใชม้ากข้ึนจึงตอ้ง
มีการศึกษาพื้นท่ีโครงการ ความตอ้งการของผูใ้ช ้ใหส้อดคลอ้งกบัพื้นท่ีโครงการ และใหเ้กิดการใช้
งานพื้นท่ีโครงการไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ รวมถึงก าหนดแนวคิด แนวคิดรองในดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กับพื้นท่ีโครงการให้สอดคล้องกับแนวคิดหลัก ประกอบกับข้อก าจัดของพื้นท่ีโครงการ ดัง
การศึกษารายละเอียดต่อไปน้ี 

 

4.1 ข้อจ ากดัในการออกแบบ 
 พื้นท่ีโครงการแต่ละโซนมีลกัษณะของพื้นท่ี และขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนั จากการศึกษาพื้นท่ี
โครงการพบขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีดงัต่อไปน้ี 
ตารางที ่4.1 ขอ้จ ากดัในการออกแบบ 

Zone ลกัษณะเฉพาะของพื้นท่ี ประเด็นใน
การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหาใน
การปรับปรุง 

แนวคิดในการ
ปรับปรุง 

ลาน
สนาม
หญา้ 

- ลานสนามหญา้ อยูท่างทิศ
ตะวันตกของพื้นท่ี  พื้นท่ี
เป็นลานสนามหญ้าโล่งมี
ต้นไม้ใหญ่อยู่รอบๆท าให้
พื้ น ท่ี ตกกล า ง จะ ได้ รั บ
แสงแดดตลอดทั้ งวนัและ
ไม่มีกิจรรมใดๆ จึงไม่มีผูม้า
เขา้ใช้พื้นท่ีมากนัก  ดงันั้น
ควรปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อสร้าง
กิจกรรม และท าใหพ้ื้นท่ีท่ีผู ้
เขา้มาใชง้านพื้นท่ีมากข้ึน 

- ภูมิอากาศ 
 
 
 
- พืชพรรณ
เดิม 
 
- ร ะ บ บ
ระบายน ้า 

- ส ภ า พ อ า ก า ศ
พื้ น ท่ี ไ ด้ รั บ แดด
ตรงกลางของพื้นท่ี
ตลอดทั้งวนั 
- ตอ้งมีการตดัแต่ง
ให้มีความสวยงาม
มากข้ึน 
- การอุดตนัของท่อ
ระบายน ้า 
 
 

- ควรมีการปลูกไม้
ยนืตน้เพิ่มเพื่อให้ร่ม
เงาภายในพื้นท่ี 
 
- เพิ่ มไม้ดอก เพื่ อ
เ พิ่ ม สี สั น ใ ห้ กั บ
พื้นท่ี 
- ค ว ร มี ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ระบายน ้ าเพื่อจะไม่
เกิดน ้าท่วมขงัพื้นท่ี 
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4.2 แนวคดิในการออกแบบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิที ่4.1 แนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
 
 
 
 
 

แนวความคิดหลกัในการออกแบบ 

สภาพพืน้ที่ 

มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ประเทศ

ไทยรับอนุเคราะห์ผูสู้งอายุหญิง

ซ่ึงในพื้นท่ีโครงการไม่มีกิจกรรม

เหมาะสมกับผู ้สู ง อ ายุ  ท  า ให้

ผูสู้งอายุเกิดความเบ่ือหน่ายและ

เ ค รี ย ด  ซ่ึ ง ส่ ง ผ ล ท า ใ ห้ ไ ม่ มี

ความสุข 

 

ความต้องการของผู้ใช้ 

พื้นท่ีท่ีมีความความสงบร่มเย็น

เป็นธรรมชาติ มีพื้นท่ีส าหรับการ

ท ากิจกรรมต่างๆท่ีเหมาะสมกับ

ผูสู้งอายรุ่วมกนั 

 

พื้นท่ีสาธารณะท่ีมีความเหมาะสมกบัผูสู้งอายุเป็นพื้นท่ีท่ีมีความสงบร่มเยน็เป็นธรรมชาติมี

พื้นท่ีส าหรับการได้ท ากิจกรรมส าหรับการพกัผ่อนและออกก าลังของผูสู้งอายุเพื่อเกิด

ความสุขในดา้นจิตใจและร่างกายขอผูสู้งอาย ุ

สวนแห่งความสุขของผูสู้งอาย ุ
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4.3 ก าหนดความสัมพนัธ์ของกจิกรรมภาพในโครงการ 
ในการออกแบบส่ิงท่ีควรค านึงถึงคือประโยชน์ใช้สอย และกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ

จะต้องมีความสอดคล้องกันในแต่ละพื้นท่ี ในการศึกษาลักษณะของพื้นท่ีโครงการแต่ละส่วน
สามารถก าหนดรูปแบบของกิจกรรมแต่ละโซนไดด้งัน้ี 

4.3.1 พื้นท่ีพกัผอ่น อยูท่างทิศตะวนัตกของพื้นท่ี ภายในพื้นท่ีมีศาลาแปดเหล่ียมโล่งมีท่ี
นัง่พกัผอ่น บริเวณภายนอกมีท่ีนัง่พกัผอ่นไดใ้หส้ามารถนัง่พูดคุยกนัได ้มีทางเขา้ออกพื้นท่ีเช่ือมต่อ
กบัเส้นทางสัญจรภายพื้นท่ี มีการปลูกพุ่มดา้นหลงัของศาลา และไมย้ืนท่ีให้ร่มเงาในพื้นท่ี ซ่ึงใน
พื้นท่ีให้ความรู้สึก โล่งโปร่งสบาย ในส่วนของลานนวดเท้าอยู่ทางทิศใต้ของลานกิจกรรม
อเนกประสงค ์ซ่ึงในลานนวดเทา้มีราวจบัอยูต่รงกลาง และใชหิ้นแม่น ้ าท่ีไม่มีความคมฝ่ังอยูใ่นพื้น
ปูน โดยบริเวณโดยรอบพื้นท่ี มีท่ีนัง่ส าหรับนัง่พกัผอ่น มีไมย้ืนตน้ค่อยให้ร่มเงาในพื้นท่ี(ดงัภาพท่ี 
4.1) 

4.3.2 พื้นท่ีออกก าลงักาย อยูท่างดา้นทิศตะวนัออก โดยมีลานกิจกรรมอเนกประสงค ์ท่ีมี
แนวคิดในการออกแบบพื้นท่ีให้เป็นรูปหยินหยาง เพื่อให้เข้ากับสถาปัตยกรรมในพื้นท่ี ลาน
อเนกประสงคเ์ป็นพื้นท่ีโล่งส าหรับกิจกรรมต่างๆ  เช่น ร ามวยจีน โยคะ และจดักิจกรรมต่างๆ มีการ
ออกแบบให้เส้นท่ีแบ่งระหวา่งหยินหยางเป็นทางเดินท่ีตดัผา่นในพื้นท่ี เพื่อให้ไปเขา้ถึงพื้นท่ีต่างๆ
ในโครงการได้ โดยในพื้นมีท่ีนั่งส าหรับมานั่งพกัผ่อนบริเวณรอบพื้นท่ี มีการปลูกไมพุ้่มไมพุ้่ม
ภายในพื้นท่ี และปลูกไมย้นืตน้เพื่อใหร่้มเงาในพื้นท่ี(ดงัภาพท่ี 4.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.1  Site Relation 
 
 
 

 

 

การเช่ือมโยง
ระหวา่ง 
ขอบเขต Zone 
การเช่ือมต่อ
ระหวา่งกิจกรรม 
เสน้ทางการสญัจร 
Screen ปิดกั้น
สายตาดว้ยไม่เกิน 
1.00 เมตร 
Screen ปิดกั้น
สายตาดว้ยไม่เกิน 
0.60 เมตร 
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4.4  แนวความคดิด้านการเลือกใช้พืชพรรณ 

การเลือกพืชพรรณภายในโครงการนั้นจะค านึงถึงแนวความคิดหลกัคือ พื้นท่ีท่ีมีความ
ความสงบร่มเยน็เป็นธรรมชาติ ซ่ึงพืชพรรณท่ีน ามาใช้ตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั และดูแลรักษาได้
ง่าย และไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชโ้ครงการ พรรณไมท่ี้ใชส้ามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆไม่วา่เป็น
ไมย้นืตน้ท่ีใหร่้มเงาในพื้นท่ี 

4.4.1 พื้นท่ีพักผ่อน จากพื้นท่ี เดิมท่ีมีไม้ใหญ่ในการให้ ร่มเงา เ ดิมอยู่แล้วคือ ต้น
พญาสัตบรรณ แต่อาจไม่ครอบคุม้พื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมพกัผ่อน จึงเพิ่มไมใ้หญ่ให้ร่มเงาแก่พื้นท่ี โดย
เลือกตน้ไมไ้ม่มีก่ิงหกัง่าย และไม่มีพิษท่ีต่อผูใ้ช ้มีการน าไมพุ้ม่สูงมาปิดบงัพื้นท่ีเพื่อกั้นขอบเขตให้
เป็นสัดส่วน และมีการจดัภูมิทศัน์ใหพ้ื้นท่ีพกัผอ่นมีมีความสวยงาม  

4.4.2  พื้นท่ีกิจกรรมออกก าลงักาย ในพื้นท่ีมีไมย้ื่นตน้ในการให้ร่มเงาแก่พื้นท่ีโดยไมย้นื
ตน้นั้น ไม่ควรมีก่ิงหกัง่ายเพราะจะเป็นอนัตรายผูใ้ชพ้ื้นท่ี  และไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ช ้
 

4.5  แนวคดิเส้นทางสัญจร 
แนวความคิดดา้นการวางรูปแบบการสัญจร ไดน้ าแนวความคิดหลกัในการ ปรับปรุงมา

ใชใ้นระบบเส้นทางการสัญจร เน่ืองจากภายในโครงการไม่มีเส้นทางสัญจรจึงตอ้งมีการท าเส้นทาง
สัญจรภายในพื้นท่ี เพื่อให้มีการสัญจรในพื้นท่ีไดส้ะดวก มีการเช่ือมต่อระหว่างกิจกรรมต่างๆใน
พื้นท่ี โดยประเภทการสัญจรในโครงการคือ การสัญจรในการเดินภายในโครงการ และเส้นทางเดิน
เพื่อสุขภาพ 

เส้นทางสัญจรทางเทา้และเส้นทางเดินเพื่อสุขภาพ 
เป็นทางเส้นทางเดินเช่ือมต่อระหว่างกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงเป็นเส้นทาง

สัญจรท่ีใช้ในการทัว่ทั้งพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงเส้นทางเป็นเส้นท่ีสามารถเดินสวนกนัได้ ซ่ึงมีขนาด
ความกวา้งตั้งหมด 1.90 เมตร และเส้นทางเดินเพื่อสุขภาพภายในพื้นท่ีเป็นเส้นทางเดินในการเดิน
ออกก าลงักาย ซ่ึงมีการใชเ้ส้นทางร่วมกบัเส้นทางสัญจรภายในโครงการ 

 

4.6  แนวคดิส่ิงอ านวยความสะดวกภายในพืน้ทีโ่ครงการ 
เน่ืองจากองคป์ระกอบทางภูมิทศัน์เป็นส่ิงจ าเป็น และช่วยเสริมความงามทางทศันียภาพ

ให้กบัพื้นท่ีโครงการ ดงันั้นวสัดุท่ีใช้ในการจดัองค์ประกอบทางภูมิทศัน์ส าหรับแต่งภายในพื้นท่ี
โครงการ จึงพิจารณาเลือกใช ้และท าการออกแบบรูปร่าง รูปทรง และสีสันใหเ้กิดความสมดุล ความ
สวยงาม ยึดหลกัแนวคิด หลกัการออกแบบ สวนเพื่อความสุขของผูสู้งอายุ โดยมีการเลือกใชว้สัดุท่ี
ปลอดภยัไม่ก่อให้เกิดอนัตราย วดัสุท่ีช่วยลดการบาดเจ็บในการท ากิจกรรมในพื้นท่ี และผูสู้งอายุ
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สามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ซ่ึงเหล่าน้ีท าใหผู้สู้งอายสุามารถใชพ้ื้นท่ีไดอ้ยา่งสะดวกสบาย
และมีความสุขในการเขา้ใชพ้ื้นท่ี โดยมีการจ าแนกประเภทของงานภูมิทศัน์ดาดแขง็ดงัน้ี 

ไฟสนาม เพื่อให้เกิดความปลอดภยัในการเขา้ใชพ้ื้นท่ีในช่วงเวลากลางคืน และช่วย
ท าใหเ้กิดจุดเด่น และความสวยงาม ไฟสนามท่ีใชใ้นพื้นท่ีมีดงัน้ี 

ไฟสนามระดบักลาง  เป็นไฟสนามท่ีมีความสูงไม่เกิน 1 เมตร ใชก้บัสถานท่ีตอ้งการ
แสงสวา่งระดบัปานกลาง เช่น ใชเ้ป็นไฟริมทางเดินภายในสวนเพื่อพื้นทางเดินไดช้ดัเจนไม่ให้เกิด
อนัตราย ใช้เพิ่มความสวยงามให้กบัพื้นท่ี มีลกัษณะรูปทรง  มีฐานแผ่ ตวัโครงเป็นแท่งอลุมิเนียม 
ตรงบริเวณของไฟส่องสวา่งตววัสัดุโปร่งใส ส่วนหลอดไฟดา้นในเป้นหลอด LED 

 
ภาพที ่4.2 ไฟสนามระดบักลาง   
ทีม่า : https://www.solarexpertshop.com 

4.6.2  ถงัขยะ  อยู่บริเวณของ พื้นท่ีพกัผ่อน ลานอเนกประสงค์ และทางเขา้ในพื้นท่ี ถงั
ขยะมีลกัษณะรูปทรง ถงัขยะทรงเหล่ียมเทปเปอร์ แบบใสขุ่น ฝา 1 ช่องทิ้งแบบสวงิ สามารถทิ้งขยะ
ไดโ้ดยไม่ตอ้งเปิดฝา และสามารถมองเห็นขยะภายในได ้
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ภาพที ่4.3 ถงัขยะ   
ทีม่า : https://www.cubicplus.co.th 

4.6.3  มา้นัง่แบบผอ่นคลายแบบยาว มีลกัษณะรูปทรงเป็นมา้นัง่ท่ีมีพนกัพิง เป็นท่ีนัง่ยาว
ติดกนั และพนกัลาดเอียงไดม้าสัดส่วนสรีระ มีท่ีพกัแขน เพื่อการนัง่พกัเหน่ือย ท่ีให้ความรู้ผ่อน
คลายความเครียด  

 
ภาพที ่4.4 มา้นัง่แบบผอ่นคลายแบบยาว 
ทีม่า : https://www.google.co.th 

4.6.4  มา้นัง่แบบผอ่นคลาย มีลกัษณะรูปทรงเป็นมา้นัง่ท่ีมีพนกัพิงและพนกัลาดเอียง
ไดม้าสัดส่วนสรีระ  มีท่ีพกัแขน เพื่อการนัง่พกัเหน่ือย 

 
ภาพที ่4.5 มา้นัง่แบบผอ่นคลาย 
ทีม่า : https://www.trisinfurniture.com 
 

https://www.google.co.th/search
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ภาพที ่4.6 ไฟฟ้าภายในโครงการ 
 

4.7  แนวคดิด้านวสัดุปูพืน้ 
วสัดุปูพื้นจะช่วยให้สภาพแวดลอ้มเยน็ลง โดยเลือกใชว้สัดุท่ีมีโทนสีท่ีอ่อน เป็นการช่วย

ลดการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนจากการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การเดิน ร ามวยจีน โยคะ เป็นตน้ และในการ
ออกแบบแผ่นปูพื้นมีวิธีหลากหลาย เพื่อปูพื้นท่ีให้มีลวดลายสวยงาม แต่ในการน ามาใช้ควรมีการ
ค านวณ ขนาด ความกวา้ง รูปแบบ และลวดลายใหส้อดคลอ้งกบัแบบท่ีตอ้งการ และพื้นท่ี 

แนวทางในการดูแลรักษา 
ขดัลา้ง โดยการใชว้สัดุหยาบๆ ถูเพื่อเป็นการท าความสะอาดให้ตะไคร่น ้ าท่ีเกาะตามพื้น

เพื่อไม่ใหล่ื้น และก าจดัวชัพืชท่ีข้ึนแทรกตามแผน่ทางเดิน 
หากพบวา่แผน่พื้นทรุดตวัหรือแตกร้าวให้แกไ้ขโดย ปรับระดบัพื้นผิวไกร้ะนาบตรงแลว้

ท าการอบอดัใหแ้น่น และค่อยเปล่ียนแผน่เดินใหม่ 
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ตารางที ่4.2  แสดงการเลือกใชว้ดัสุในแต่ละโซน 
Zone รายละเอียด ภาพประกอบ ขอ้ดี/ขอ้เสีย หมาย

เหตุ 
พกัผอ่น Asphalt 

มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น
ของเหลวข้นหนืด สี
ด า ในก า ร เ ลื อก ใ ช้
เ น่ื อ ง จ า ก มี ค ว า ม
ยืดหยุ่น สามารถลด
แรงกระแทกจากการ
เดินได้ดีและสามารถ
ดูแลรักษาไดง่้าย 

 

1. มีคุณสมบติัใน
การยดึและ
ประสาน 
2. มีคุณสมบติัใน
การป้องกนัการ
น ้าซึมผา่น 
3. เป็นของเหลว
หรืออ่อนตวัเม่ือถูก
ความร้อนและ
แขง็ตวัเม่ือเยน็ลง 

 

หินเกล็ด 
หินเป็นวสัดุแขง็เกิด
ความธรรมชาติ 
ในการเลือกใช้
เน่ืองจาก สะดวกต่อ
การใชง้าน 
มีความราคาถูก 

 

1. สะดวกต่อการ
ใชง่้าย 
2. ดูแลรักษาง่าย 
3. ราคาถูก 
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ตารางที ่4.2  แสดงการเลือกใชว้ดัสุ (ต่อ) 
Zone รายละเอียด ภาพประกอบ ขอ้ดี/ขอ้เสีย หมาย

เหตุ 
ออก าลงั
กาย 

Asphalt 
มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น
ของเหลวขน้หนืด สีด า 
ในการเลือกใช้
เน่ืองจากมีความ
ยดืหยุน่ สามารถลด
แรงกระแทกจากการ
เดินไดดี้และสามารถ
ดูแลรักษาไดง่้าย 
 

 

1. มีคุณสมบติัใน
การยดึและ
ประสาน 
2. มีคุณสมบติัใน
การป้องกนัการ
น ้าซึมผา่น 
3. มีคุณสมบติัท่ี
เป็นของเหลวหรือ
อ่อนตวัเม่ือถูก
ความร้อนและ
แขง็ตวัเม่ือเยน็ลง 
 
. 

 

 หินเกล็ด 
หินเป็นวสัดุแขง็เกิด
ความธรรมชาติ 
ในการเลือกใช้
เน่ืองจาก สะดวกต่อ
การใชง่้าย 
มีความราคาถูก 

 

1. สะดวกต่อการ
ใชง่้าย 
2. ดูแลรักษาง่าย 
3. ราคาถูก 
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ตารางที ่4.2  แสดงการเลือกใชว้ดัสุ (ต่อ) 
Zone รายละเอียด ภาพประกอบ ขอ้ดี/ขอ้เสีย หมาย

เหตุ 
ออก าลงักาย Vinyl Shock 

Absorption Floor 
เป็นโพลิเมอร์ 
ชนิดหน่ึงไดจ้าก
การท าโพลิเมอร์ไร
เซชัน่ 
(polymerization)  
ในการเลือกใช้
เน่ืองจากสามารลด
แรงกระแทก 
มีความนุ่ม น ้าหนกั
เบา ทนทาน 
แขง็แรง ยดืหยุน่ 
สามารถผลิตได้
หลากสี 

 

1. น ้าหนกัเบา 
2. ทนทาน 
3. สามารถป๊ัมเป็น
ลวดลายไดง่้าย 
 4. ยดืหยุน่  

 

ท่ีมา : https://www.evarubberthai.com 
 

4.8 แนวคดิด้านระบบการจัดการและการดูแลรักษา 
4.8.1  แนวความคิดดา้นการจดัการ 

การจดัการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้า เวลา 05:00 – 20:00 นาฬิกา     
การจดัการเปิด-ปิดระบบการใหน้ ้าเวลา 06:00 – 18:00 นาฬิกา 

4.8.2 แนวคิดดา้นการดูแลรักษา 
การดูแลรักษานั้นนบัวา่มีความส าคญัเป็นอยา่งมากต่องานภูมิทศัน์ เพราะงานภูมิ

ทศัน์เม่ือ สร้างเสร็จแลว้นั้นจา เป็นท่ีจะตอ้งดูแลรักษาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อความสวยงามตลอดเวลา ซ่ึง
แสดงได ้ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.3 แสดงแนวความคิดดา้นการดูแลรักษา 
ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียงการดูแลรักษา หมายเหตุ 
ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
(Soft Scape) 

ไมพุ้ม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ใส่ปุ๋ยอินทรียส์ม ่าเสมอ ซ่ึงปุ๋ย
อินทรียไ์ดด้งัน้ี  คือ ปุ๋ยหมกั
และปุ๋ยคอก 
- พรวนดินเม่ือสังเกตวา่ดิน
แหง้ และมีการอดัตวักนัแน่ก็
ควร พรวนดินอยา่งระวงัไม่ให้
โดนรากของพืช 
- การจดัโรคและแมลงเม่ือ
สังเกต เห็นวา่พืชพรรณนั้นๆมี
โรคหรือมี ส่ิงผดิปกติควรท า 
การหาสาเหตุ และชนิดของ
โรคแต่เน่ินๆ  
-  การจดัวชัพืช ถอนวชัพืช
บริเวณ โคนตน้พืชนั้นๆเพื่อให้
พืชนั้นไม่ ถูกแยง่สารอาหาร 
 -  ตดัแต่งก่ิงไม ้เป็นการตดัใน 
ส่วนของผวิใบ เพื่อใหไ้ด้
รูปทรง ตามตอ้งการ  
-  รดน ้าควรมีการลดน ้าทุกวนั 
และควรรดในช่วงเชา้เพื่อการ
เจริญเติบโตของตน้ไม ้

- ใส่ปุ๋ยพรวนดิน
ทุกๆ 3 - 6 เดือน ต่อ
คร้ัง 
- ในกรณีท่ีฝนตก
ควรลดการให้น ้า
เป็น 3 คร้ัง ต่อ
สัปดาห์ 
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ตารางที ่4.3 แสดงแนวความคิดดา้นการดูแลรักษา (ต่อ) 

ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียงการดูแลรักษา หมายเหตุ 
ภูมิทศัน์ 

(Hard Scape) 
ทางเดินเทา้ - ตรวจเช็คสภาพของทางเดิน

วา่มีการช ารุดหรือไม่ ถา้มีให้
รีบท าการซ่อมแซม 
- เก็บกวาดเศษหญา้ และเศษ
ใบไมต้ามทางเดินใหส้ะอาด 

- ควรตรวจเช็คท า
ความสะอาดทุกๆ 
1 เดือน 

มา้นัง่,ศาลา - ควรตรวจเช็คสภาพต่างๆวา่
ยงัใชไ้ดห้รือไม่ 
- ซ่อมบ ารุงต่างๆ หากพบวา่มี
การช ารุด 
- ทาสีเม่ืออยูใ่นสภาพเก่า 

- ควรตรวจเช็คท า
ความสะอาดทุกๆ 
1 เดือน 

ระบบนะบาย
น ้า 

- หมัน่ท าความสะอาดราง
ระบายน ้า และจ าจดัเศษใบไม้
ต่างๆท่ีออกเป็นประจ า 

- ควรตรวจเช็คท า
ความสะอาดทุกๆ 
1 เดือน 

ระบบไฟฟ้า - ควรตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์
ไฟฟ้าชนิดต่างๆ และหมัน่
ส ารวจหลอดไฟหรือสายไฟวา่
ช ารุมหรือไม่ 

- ควรตรวจเช็คท า
ความสะอาดทุกๆ 
1 เดือน 
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4.9 เกณฑ์ในการออกแบบและประเมนิแบบทางเลือก 
จากการศึกษาขอ้มูลดา้นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบ โดยน ามาเป็นเกณฑพ์ิจารณา

ในในการออกแบบ ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษาดงัน้ี 
4.9.1 สอดคลอ้งกบัแนวความคิดหลกัและรูปแบบตรงตามท่ีก าหนด 

4.9.1.1 การส่ือแนวคิดทางกายภาพ 
4.9.1.2 วสัดุพืชพรรณตรงตามแนวคิด 

4.9.2 จดักิจกรรมใหมี้ความสัมพนัธ์กนั 
4.9.2.1 เส้นทางการสัญจรในโซนพื้นท่ี 
4.9.2.2 ท่ีนัง่พกัผอ่นผูม้าใชบ้ริการ 

4.9.3 ออกแบบให้แกไ้ขปัญหาพื้นท่ีได ้
4.9.3.1 การเลือกพืชพรรณท่ีใหร่้มเงา 
4.9.3.2 พืชพรรณท่ีน ามาใชท้นต่อความแหง้แลง้ 
หมายเหตุ คะแนนรวมเตม็  20 คะแนน ขอ้พิจารณาในการออกแบบ 4 ขอ้ ซ่ึงแต่ละ

ขอ้คะแนนเตม็ 5 คะแนน 
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เกณฑใ์นการออกแบบและประเมินทางเลือก 

Zone ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการ
ออกแบบ 

การแกไ้ข ปัญหา ขอ้พิจารณา แบบทางเลือก 
1 2 

พกัผอ่น พื้นท่ีเดิมไม่มีกิจกรรม
ใดๆ และพื้นท่ีเป็นท่ี
โล่ง ซ่ึงมีการพฒันา
เป็นพื้นท่ีพกัผอ่นแต่
ไม่มีตน้ไมใ้หญ่ค่อย
ใหร่้มเงาในพื้นท่ี 

1. จดัพื้นท่ีพกัผอ่นส าหรับ
การพกัผอ่น 

2. มีไมย้นืตน้ใหร่้มเงา 3. 
หลีกเล่ียงพืชพรรณท่ีมีไม้
นอ้ยอ่อนและใบร่วงมาก 
4. การดูแลเขา้ถึงไดส้ะดวก 

1. พื้นท่ีพกัผอ่นควรมีบรรยากาศท่ีโล่งโปร่งสบาย 2. 
ควรใชพ้ืชพนัธ์ท่ีใหร่้มเงา และมีความสวยงาม 

3. หลีกเล่ียงพืชพรรณ และไมเ้น้ืออ่อน เปราะหกัง่าย ใบ
ร่วงเยอะ 

4. มีทางเดินเขา้ถึงพื้นท่ีจุดต่างๆไดอ้ยา่ง สะดวกเพื่อง่าย
ต่อการดูแลรักษา 

5 
 
4 
4 
 
5 

4 
 
3 
3 
 
3 

รวม แบบทางเลือกท่ี 1 ไดค้ะแนนมากท่ีสุด 18 13 
ออกก าลงักาย พื้นท่ีไม่มีกิจกรรมใดๆ 

และเป็นพื้นท่ีโล่ง ซ่ึง
มีการพฒันาเป็นลาน
อเนกประสงคไ์ม่มีไม้
ใหญ่ค่อยให้ร่มเงาใน

พื้นท่ี 

1. จดัพื้นท่ีส าหรับการออก
ก าลงักาย 

2. มีไมย้นืตน้ใหร่้มเงา 
3. หลีกเล่ียงพืชพรรณท่ีมีไม้
นอ้ยอ่อนและใบร่วงมาก 
4. การดูแลเขา้ถึงไดส้ะดวก 

1. มีลานกิจกรรมอเนกประสงคท่ี์โล่งโปร่งสบาย 
2. ควรใชพ้ืชพนัธ์ท่ีใหร่้มเงา และมีความสวยงาม 

3. หลีกเล่ียงพืชพรรณ และไมเ้น้ืออ่อน เปราะหกัง่าย ใบ
ร่วงเยอะ 

4. มีทางเดินเขา้ถึงพื้นท่ีจุดต่างๆไดอ้ยา่ง สะดวกเพื่อง่าย
ต่อการดูแลรักษา 

5 
 
4 
4 
 
5 

3 
 
3 
3 
 
3 

รวม แบบทางเลือกท่ี 1 ไดค้ะแนนมากท่ีสุด 18 12 
 



 

บทที ่5 

การน าเสนอผลงาน 

5.1 การน าเสนอผลงาม 

 
ภาพที ่5.1 Introduction 
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ภาพที ่5.2 Site Analysis 
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ภาพที ่5.3  Site Analysis and User Analysis 
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ภาพที ่5.4 Main Concept 
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ภาพที ่5.5 Master Plan 
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ภาพที ่5.6 Detail Plan 
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ภาพที ่5.7 Elevation 
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ภาพที ่5.8 Perspective 
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ภาพที ่5.9 Detail Element Design 
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ภาพที ่5.10 Detail Element Design 
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5.2  การประมาณราคาภูมทิศัน์ 
ตารางที ่5.1 รายการการประมาณราคา 
ล าดบั รายการ จ านว

น 
หน่วย ขนาด ราคา/ รวม 

หน่วย (บาท) 

1 งานภูมิทศัน์ดาดแขง็ 

 ศาลา6เหล่ียม 1 L/S  120,849.00 
 

120,849.00 
 

 มา้นัง่ 1 1 L/S  8,000.00 8,000.00 
 มา้นัง่ 2 1 L/S  90,000.00 90,000.00 
 ลานนวดเทา้ 1 L/S  15,000.00 15,000.00 
 ทางลาดเอียง 1 1 L/S  35,050.00 35,050.00 
  มา้นัง่มีพนกัพิง 5 ตวั  2,300.00 11,500.00 
 ถงัขยะ 5 ถงั  300.00 300.00 

 พื้นทางเดิน 
 แอสฟัลท ์ 12 ลบ.ม.  2,500.00 30,375.00 
 หินคลุก 24 ลบ.ม.  450.00 10,935.00 
 พื้นลานกิจกรรม 
 Vinyl Shock 

Absorption Floor 
200 ตร.ม.  300.00 60,000.00 

2 ระบบไฟฟ้า 
 ไฟโซล่าเซล 24 

LED 
46 อนั  450.00 20,700.00 

 สายไฟ THW 50 เมตร  30.00 150.00 

 สายไฟ NYY 50 เมตร  50.00 250.00 
 ตู ้Load Censer 1 ตู ้  12,200.00 12,200.00 
 รวมงานงานภูมิทศัน์ดาดแขง็ 417,859.00 
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ตารางที ่5.1 รายการการประมาณราคา(ต่อ) 
ล าดบั รายการ จ านว

น 
หน่วย ขนาด 

น้ิว 
ราคา รวม 

หน่วย (บาท) 

3 งานภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
 ไมย้นืตน้ 
 ตน้กนัเกรา 2 ตน้ 8 12,000.00 24,000.00 
 ตน้มั้งมี 8 ตน้  6 50,000.00 400,000.00 
 ตน้แกว้ 1 ตน้ 4 1,300.00 1,300.00 
 ตน้จ าปี 3 ตน้  4 6,000.00 18,000.00 
 ตน้พิกุล 3 ตน้  4 2,700.00 8,100.00 
 ตน้บุนนาค 3 ตน้  4 7,500.00 22,500.00 
 ไมค้  ้ายนั 20 ชุด  750.00 15,000.00 
 ตน้โมกพวง 90 ตน้ สูง 1เมตร 70.00 6,300.00 
 ตน้คริสตินา 90 ตน้ สูง 1เมตร 90.00 3,060.00 
 ตน้บุหงสาหรี 2 กระถาง 12 2,000.00 4,000.00 
 ตน้พุดศุภโชค 12 กระถาง 12 80.00 960.00 
 ตน้พุดศุภโชค 35 กระถาง 8 30.00 1,050.00 
 ตน้ชาฮกเก๊ียน 80 กระถาง 8 50.00 400.00 
 ไมค้ลุมดิน 
 หญา้นวลนอ้ย 756 ตร.ม.  70.00 52,920.00 
 ดินปลูก 113 ลบ.ม.  650.00 73,710.00 
 ทราย 38 ลบ.ม.  550.00 20,790.00 
 รวมงานงานภูมิทศัน์ดาดอ่อน 652,090.00 
 รวมงานภูมิทศัน์ดาดแขง็และดาดอ่อน                                                                              1,069,949.00 

 ค่าด าเนินการของราคารวมงานภูมิทศัน์ 10%                                                                       110,035.00 

 ก าไร 13% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 143,045.00 
 ภาษีเงินได ้ 1% ของราคารวมงานภูมิทศัน์                                                                             11,003.49 

 รวมราคางานภูมิทศัน์+ค่าด าเนินการ+ก าไร+ภาษีเงินได ้                                                  1,334,033.00 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)  7%                                                                                                      95,510.31 

 รวมราคาทั้งส้ิน                                                                                                                  1,429,543.31 
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บทที ่6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1  สรุป 
มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย(รับอนุเคราะห์คนชราหญิง)ตั้งอยูท่ี่ 35/26 หมู่ 

1 ซอยร่วมสุขถนนติวานนท์ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี มูลนิธิท่ีรับ
อนุเคราะห์คนชราหญิง มีอายุมากกว่า 60 ปีข้ึน โดยเป็นผูห้ญิงทั้งหมด ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง 
สามารถช่วยเหลือตวัเองไดโ้ดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงในมูลนิธิมีพื้นท่ีเป็นลานสนามหญา้ 
แต่ไม่มีการประกอบกิจกรรมใดๆในพื้นท่ี เน่ืองจากพื้นท่ีตรงการเป็นพื้นท่ีโล่ง มีไมย้ืนตน้เพียง
บริเวณรอบๆพื้นท่ี ท าให้พื้นท่ีส่วนใหญ่ได้รับแดดตลอดทั้งวนั และประกอบกับในพื้นท่ีไม่มี
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ 

จากการศึกษาโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทย หมู่ 1 ซอยร่วมสุขถนนติวานนท์ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานีซ่ึงมี
ความส าคญัในการปรับปรุงสภาพพื้นท่ีภูมิทศัน์โดยรอบพื้นท่ีโครงการ จึงตอ้งศึกษาแนวคิดและ
หลักการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการออกแบบพื้นสาธารณะ และและกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข้องซ่ึงมี
ลกัษณะของพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีโครงการ 

เพื่อก าหนดกิจกกรมท่ีใชแ้กปั้ญหาใหเ้หมาะสมกบัโครงการ และการน าไปสู่กระบวนการ
ออกแบบภูมิทศัน์พื้นสาธารณะโดยในขั้นตอนการออกแบบนั้นจะมีปัญหา และขอ้จ ากดัในการ
ออกแบบท่ีมาจากลักษณะพื้นท่ีโครงการ จากการท่ีได้ท าการศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์พื้นท่ี 
การศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ช้พื้นท่ีโครงการ ท าให้ทราบถึงปัญหาต่างๆของพื้นท่ี ไม่ว่าจะเป็น
ขอ้จ ากดัในเร่ืองของการออกแบบพื้นท่ีให้มีความปลอดภยั เหมาะสมกบัผูสู้งอายุ และยงัขาดพื้นท่ี
ส าหรับการพกัผอ่น ออกก าลงักายของผูสู้งอายุ ซ่ึงในการแกปั้ญหาต่างๆนั้นไดย้ึดถือแนวความคิด
หลกัในการออกแบบภายใตค้  าว่า สวนแห่งความสุขของผูสู้งอายุ ซ่ึงเป็นแนวความคิดหลกัในการ
ออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์พื้นสาธารณะในคร้ังน้ี 

ในการศึกษาขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นสาธารณะภายในมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี สามารถแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2โซนดงัน้ี 

6.1.1  โซนพกัผอ่น อยูท่างดา้นทิศตะวนัตกของพื้นท่ี ประกอบไปดว้ย พื้นท่ีส าหรับการ
นัง่พกัผอ่นพบปะสังสรรค ์และศาลาส าหรับนัง่พกัผอ่น ซ่ึงภายในบริเวณน้ีมีพืชพรรณท่ีเป็นไมย้ืน
ตน้เพื่อบงัแสงแดด เพื่อใหพ้ื้นท่ีไม่ร้อนสานมานัง่พกัผอ่นไดอ้ยา่งสบาย  

6.1.2  โซนออกก าลงักาย อยูท่างทิศตะวนัออกของพื้นท่ี ประกอบไปดว้ย มีพื้นท่ีนัง่พกัอยู่
บริเวณโดยรอบ และลานกิจกรรมอเนกประสงคข์นาดใหญ่ ท่ีสามารถประกอบพื้นกิจกรรมในการ
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ออกก าลงั เช่น การร ามวยจีน โยคะ และสามรถให้ประกอบกิจกรรมต่างๆในพื้นท่ีได ้ซ่ึงภายใน
พื้นท่ีมีพรรณไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ทรงพุม่กวา้งเพื่อใหร่้มเงาในพื้นท่ี 
 

6.2  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ก่อนด าเนินงานจดัสร้างภูมิทศัน์ควรตรวจสอบราคาวสัดุต่างๆท่ีใช้ในการจดัสร้าง เพื่อ

ป้องการผดิพลาดในเร่ืองของราคาและค่าแรงท่ีมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
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