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บทคดัย่อ 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน  อ าเภอเมืองราชบุรี       
จงัหวดัราชบุรี  มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงภูมิทศัน์ให้เป็นสวนสาธารณะท่ีสามารถรองรับกบั
กิจกรรมต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนตรงตามมาตรฐานของสวนสาธารณะระดับชุมชน  โดยค านึงถึงความ
ปลอดภยั  การใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีให้ไดม้ากท่ีสุดและความสวยงามเพื่อตอบสนองกบักิจกรรม
ของผูท่ี้เขา้มาใชภ้ายในพื้นท่ีโครงการ 

จากลกัษณะพื้นท่ีโครงการสามารถแบ่งออกเป็น  3  โซน  ซ่ึงพื้นท่ี  ZONE A  ทุกดา้นติด
กบัถนน  ยกเวน้ดา้นทิศใตท่ี้ติดกบัลานอเนกประสงค ์ ดา้นทิศเหนือเป็นทางออกของพื้นท่ีโครงการ  
สภาพทัว่ไปของพื้นท่ีเป็นท่ีราบไม่ค่อยมีพืชพรรณท่ีให้ร่มเงา  มีส่ิงอ านวยความสะดวก  เช่น  ลาน
จอดรถ  ร้านอาหาร  ป้อมยามไวค้อยใหบ้ริการแก่ประชาชนท่ีเขา้มาใชใ้นพื้นท่ี  ดงันั้นลกัษณะของ
พื้นท่ี  ZONE A  ทางทิศเหนือ  จึงเหมาะท่ีจะพฒันาให้เป็นพื้นท่ีส่วนบริการส าหรับผูท่ี้เขา้มาใช้
พื้นท่ีปรับปรุงแกไ้ขพื้นท่ีส่วนท่ีเป็นกิจกรรมนนัทนาการประเภทออกก าลงักายใหเ้ป็นพื้นท่ีพกัผอ่น  
การใชต้น้ไมใ้นการปิดบงัมุมมองท่ีมาจากถนน  ภายในพื้นท่ีควรมีการจดัภูมิทศัน์เพื่อความสวยงาม  
ZONE B  มีสภาพทัว่ไปของพื้นท่ีเป็นท่ีราบไม่ค่อยมีพืชพรรณท่ีใหร่้มเงา  มีส่ิงอ านวยความสะดวก  
เช่น  ลานจอดรถ  ดงันั้นลกัษณะของพื้นท่ี  ZONE B  จึงเหมาะท่ีจะพฒันาใหเ้ป็นกิจกรรมประเภท
พกัผอ่น  การใชต้น้ไมเ้พื่อใหร่้มเงาภายในพื้นท่ี  ส่วน  ZONE C  มีสภาพทัว่ไปของพื้นท่ีเป็นท่ีราบ
มีพืชพรรณท่ีให้ร่มเงาอยูบ่า้งเลก็นอ้ย ดงันั้นลกัษณะของพื้นท่ี  ZONE C  จึงเหมาะท่ีจะพฒันาให้
เป็นพื้นท่ีส่วนท่ีเป็นกิจกรรมนนัทนาการประเภทพกัผอ่น  และชมทิวทศัน์  การใชต้น้ไมใ้นการให้
ร่มเงา  รวมถึงไมด้อกไมป้ระดบัภายในพื้นท่ีควรมีการจดัภูมิทศัน์เพื่อความสวยงาม 

เม่ือไดท้  าการปรับปรุงให้กบัพื้นท่ีโครงการไดต้รงตามพฤติกรรม  และความตอ้งการของ
ผูใ้ชแ้ลว้  สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ  จากลกัษณะพื้นท่ีเดิมการสร้างพื้นท่ีใหเ้ป็นพื้นท่ีสีเขียว  และผู ้
ท่ีเขา้มาใชส้ามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการพกัผ่อนหรือการออกก าลงักายมีส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ  และบรรยากาศท่ีร่มร่ืนของสวนสาธารณะแห่งน้ี 
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สนับสนุนให้ความช่วยเหลือในดา้นงบประมาณรวมถึงช่วยเป็นแรงผลกัดนัให้ขา้พเจา้มีความ
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บทที ่ 1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถาน  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดั

ราชบุรี  เป็นโครงการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัราชบุรี  โดยมีพื้นท่ีโดยรวมทั้งหมด  ประมาณ  
12  ไร่  2  งาน  67  ตารางวา  สวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถานในปัจจุบนั  มีแผนท่ีจะปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ในพื้นท่ีโครงการ  เน่ืองจากพบว่ามีสภาพทรุดโทรมลงคือ  มีพืชพรรณลม้ตายไปจ านวนมาก  
และถูกท้ิงลา้งมานาน  จึงไม่มีคนเขา้ไปใชท้ ากิจกรรมต่างๆ  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัราชบุรี  มี
แผนท่ีจะปรับปรุงสวนสาธารณะแห่งน้ี  ใหก้ลบัมาใชป้ระโยชน์แก่ชุมชนรอบขา้ง  รวมถึงโรงเรียน
มธัยมดรุณาราชบุรี  ท่ีจะไดป้ระโยชน์จากการปรับปรุงภูมิทศัน์ในคร้ังน้ี 

เน่ืองดว้ยทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัราชบุรี  ไดรั้บความคิดเห็นจากชุมชน จึงมีการ
ประชุมและจดัสรรงบประมาณเร่ือง  การปรับปรุงภูมิทศัน์สวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถานแห่งน้ี  
เน่ืองจากสวนสาธารณะแห่งน้ีอยู่ใจกลางเมือง  และยงัมีโรงเรียนมธัยม  ประถม  อยู่ใกล้ๆ อีกดว้ย  
ทางจงัหวดัจึงไดมี้การวางแผนปรับปรุงสวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถานแห่งน้ีเพื่อให้เกิดพื้นท่ีใน
การท ากิจกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสมต่อสภาพพื้นท่ีและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
โดยรอบ  ทางจงัหวดัไดม้องเห็นความส าคญัจึงตอ้งการปรับปรุงพื้นท่ีในการท ากิจกรรมต่างๆ  
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเป็นไปตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถานแห่งน้ี 

การศึกษาในคร้ังน้ี  จึงมุ่งศึกษากลุ่มผูใ้ช ้ หนา้ท่ีหลกั  (FOCUT GROUP)  จากชุมชนรอบ
ขา้งในรัศมี  2  กิโลเมตร  นั้นรวมถึงสมาชิกในโรงเรียนดรุณาราชบุรี  โดยคาดหวงัผลงานออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ในคร้ังน้ี  จะสามารถตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนได้อย่างดีใน
อนาคต 
 

1.2  วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
1.2.1  ศึกษาหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงภูมิทศัน์สวนสาธารณะ 
1.2.2  ศึกษาขอ้มูลดา้นกายภาพโครงการ 
1.2.3  ศึกษาขอ้มูลดา้นผูใ้ชโ้ครงการ 
1.2.4  น าเสนอโครงการปรับปรุงภูมิทศันส์วนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถาน 
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1.3 ขอบเขตในกำรศึกษำ 
1.3.1  การเขา้ถึงโครงการ 

 

  

ภำพที ่ 1.1  การเขา้ถึงโครงการ 

 
1.3.1.1  ทางเขา้โครงการทางท่ี  1  มาจากเจดียห์กั 
1.3.1.2  ทางเขา้โครงการทางท่ี  2  มาจากตวัเมืองราชบุรี 
1.3.1.3  ทางเขา้โครงการทางท่ี  3  มาจากอ าเภอปากท่อ 
1.3.1.4  ทางเขา้โครงการทางท่ี  4  มาจากต าบลหว้ยไผ ่

1.3.2  ขอบเขตของการศึกษา 

พื้นท่ีโครงการน้ีตั้ งอยู่ติดถนนเพชรเกษม  ต าบลดอนตะโก  อ าเภอเมืองราชบุรี  
จงัหวดัราชบุรี  ห่างจากตวัเมืองราชบุรีประมาณ  2  กิโลเมตร  เป็นโครงการขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัราชบุรี  โดยมีพื้นท่ีโดยรวมทั้งหมด  ประมาณ  12  ไร่  2  งาน  67  ตารางวา  พื้นท่ีแห่ง
น้ีเป็นพื้นท่ีใหบ้ริการเป็นสาธารณะกบัประชากรทัว่ไป  มีรัศมีการให้บริการ  2  กิโลเมตร  มีอาณา
เขตติดต่อกบัส่วนอ่ืนดงัน้ี 

ทิศเหนือ  ติดกบั  กองช่างองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัราชบุรีและวิสูตรเซอร์วิส 
ทิศใต ้ ติดกบั  ศูนยจ์  าหน่ายหตัถกรรมและสินคา้พื้นบา้น 
ทิศตะวนัออก  ติดกบั  ถนนเพชรเกษม  ถนนสาธารณะ 
ทิศตะวนัตก  ติดกบั  สโมสรลูกเสือชาวบา้นและเวทีมวยหลวงยกกระบตัร 

ทางเข้าโครงการทางที่ 1 มาจากเจดีย์หกั 

ทางเข้าโครงการทางที่ 3 มาจากอ าเภอปากทอ่ 

ทางเข้าโครงการทางที่ 2 มาจากตวัเมืองราชบรีุ 

ทางเข้าโครงการทางที่ 4 มาจากต าบลห้วยไผ่ 
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สญัลกัษณ์ 
                                                          ขอบเขตพื้นท่ีโครงการ 

 

ภำพที ่ 1.2  พื้นท่ีแสดงขอบเขตการศึกษา 
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1.3.3  ขอบเขตพื้นท่ีปรับปรุง 
พื้นท่ีสวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถานแห่งน้ีตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ต าบลดอน

ตะโก  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี  โดยมีพื้นท่ีโดยรวมทั้งหมดประมาณ  12 ไร่  2 งาน  67 
ตารางวา 

ทิศเหนือ  ติดกบั ศูนยเ์คร่ืองจกัรกล 
ทิศใต ้  ติดกบั อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ทิศตะวนัออก ติดกบั ถนนสาธารณะ 
ทิศตะวนัตก ติดกบั หอ้งควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบประปา 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

          สัญลกัษณ์ 
พื้นท่ีปรับปรุงโซน A 
พื้นท่ีปรับปรุงโซน B 
พื้นท่ีปรับปรุงโซน C 

  

 
 

 
ภำพที ่ 1.3  แสดงขอบเขตพื้นท่ีปรับปรุง 
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1.3.4  ขอบเขตเน้ือหา 

การศึกษาคร้ังน้ี  จะศึกษาสาเหตุของการทรุดโทรมของภูมิทศัน์โครงการ  เพื่อหา
แนวทางแกไ้ขในการปรับปรุงสภาพใหม่ใหส้ามารถเกิดความยัง่ยนืในการใชง้านในอนาคต 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1  ทราบถึงหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงภูมิทศัน์สวนสาธารณะ 
1.4.2  ทราบถึงขอ้มูลดา้นกายภาพของโครงการ  และแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
1.4.3  ทราบถึงขอ้มูลดา้นกายภาพ ดา้นผูใ้ชโ้ครงการ ก าหนดกิจกรรมภายในพื้นท่ีโครงการ  

ท่ีเหมาะสมกบัพฤติกรรม  และความตอ้งการของผูใ้ช ้
1.4.4  น าเสนอโครงการปรับปรุงงานภูมิทศัน์ ในโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สวนสาธารณะ

จกัรีอนุสรณ์สถาน  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี 
 

1.5  วธีิด ำเนินงำน 
1.5.1  ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงภูมิทศัน์สวนสาธารณะ  และกรณีศึกษา 

1.5.1.1  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงสวนสาธารณะ 
1.5.1.2  ศึกษาโครงการท่ีมีความใกลเ้คียงกนั(กรณีศึกษา) 
1.5.1.3  ศึกษาศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัสวนสาธารณะ 
1.5.1.4  สรุปแนวทางในการปรับปรุงสวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถาน 

1.5.2  ศึกษาลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 
1.5.2.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพพื้นท่ี 

1)  ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 
2)  ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 
3)  ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 
4)  ศึกษาพืชพรรณเดิม 
5)  ศึกษากิจกรรมท่ีมีในพื้นท่ีเดิม 
6)  ศึกษาขอ้มูลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
7)  ศึกษากิจกรรมท่ีตอ้งจดัในแต่ละเดือน(เทศกาลต่างๆในพื้นท่ี) 
8)  ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเดิมในพื้นท่ีโครงการ 
9)  ศึกษาลกัษณะทางทศันียภาพและมุมมอง 
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1.5.2.2  ขอ้มูลดา้นผูใ้ช ้
1)  ประเภทและจ านวนของผูใ้ชโ้ครงการ 
2)  พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

1.5.3  การสรุปขอ้มูล 
1.5.3.1  สรุปลกัษณะพื้นท่ี  ปัญหาและแนวทางทางการแกไ้ขปัญหา 
1.5.3.2  สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพื้นท่ี จากพฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ช ้
1.5.3.3  ก าหนดลักษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของพื้นท่ี  และแก้ไข

ปัญหาพื้นท่ีอยา่งเหมาะสม 
1.5.4  ขั้นตอนการท างาน 

1.5.4.1  ก าหนดแนวความคิดหลกัในการปรับปรุง 
1.5.4.2  ก าหนดความสมัพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
1.5.4.3  ก าหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ 

1)  แนวความคิดทางดา้นภูมิทศัน์พืชพรรณ 
2)  แนวความคิดทางดา้นภูมิทศัน์พื้นแขง็ 
3)  แนวความคิดดา้นระบบสัญจร 
4)  แนวความคิดดา้นร้านอาหาร หอ้งน ้า  ถงัขยะ 
5)  แนวความคิดดา้นระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
6)  แนวความคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์ 

1.5.4.4  เสนอแบบแปลนการปรับปรุง 
1.5.4.5  แสดงแบบแปลนรายละเอียดการปรับปรุงโครงการ 
1.5.4.6  แสดงรูปแบบทศันียภาพต่างๆ 
1.5.4.7  ท าการประมาณราคา 

1.5.5  ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 
1.5.5.1  น าเสนอผลการปรับปรุง 
1.5.5.2  ขอ้เสนอแนะ 

1.5.6  จดัท ารูปเล่ม 
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1.6  ล ำดบัขั้นตอนในกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่ 1.1  ขั้นตอนในการศึกษา 

ศึกษำข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบักำรปรับปรุง 
ภูมทิศัน์สวนสำธำรณะ  และกรณีศึกษำ 
  - ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปรับปรุง 
  - ศึกษาโครงการท่ีมีความใกลเ้คียงกนั
(กรณีศึกษา) 
  - ศึกษาปัญหาท่ีเกิดกบัสวนสาธารณะ 
  - ศึกษาชุมชนท่ีอยูใ่นรัศมีการใหบ้ริการ 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

 

ศึกษำข้อมูลทีเ่กีย่วข้องสภำพ
พืน้ที่ 
  - ส ารวจท่ีตั้งโครงการ 
  - ส ารวจระบบการสัญจร 
  - ส ารวจส่ิงก่อสร้างเดิม 
  - ส ารวจลกัษณะภูมิประเทศ 
  - ส ารวจลกัษณะภูมิอากาศ 

สรุปข้อมูล 
  - สรุปลกัษณะพ้ืนท่ี   ปัญหา  และแนวทาง
แกไ้ขปัญหา 
  - สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพ้ืนท่ี  จาก
พฤติกรรม  และความตอ้งการของผูใ้ช ้
  - ก าหนดลกัษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมตาม
ศกัยภาพของพ้ืนท่ี  และแกไ้ขปัญหาพ้ืนท่ีอยา่ง
เหมาะสม 

ขั้นตอนในกำรสรุปผลและประเมนิผล 
  1. น าเสนอผลการปรับปรุง 
  2. ขอ้เสนอแนะ 

จดัท ารูปเล่ม 

ขั้นตอนกำรออกแบบปรับปรุงโครงกำร 
1. ก าหนดแนวความคิดหลกัในการปรับปรุง 
2. ก าหนดความสัมพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
3. ก าหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ 
    - แนวความคิดทางดา้นภมิูทศัน์พืชพรรณ 
    - แนวความคิดทางดา้นภมิูทศัน์พ้ืนแขง็ 
    - แนวความคิดทางดา้นระบบสัญจร 
    - แนวความคิดทางดา้นร้านอาหาร   หอ้งน ้า   
ถงัขยะ 
    - แนวความคิดทางดา้นระบบไฟฟ้าและแสง
สวา่ง 
    - แนวความคิดทางดา้นการดูแลรักษาภมิูทศัน์ 
4. เสนอแบบแปลนการปรับปรุง 
5. แสดงแบบแปลนรายละเอียดการปรับปรุง
โครงการ 
6. แสดงรูปแบบทศันียภาพต่างๆ  
7. ท าการประมาณราคา 

ศึกษำข้อมูลด้ำน
ผู้ใช้โครงกำร 



บทที่  2 
การศึกษาแนวความคดิ หลกัการ และกรณศึีกษา 

 
 จากการศึกษา  โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถาน  อ าเภอเมือง
ราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี  ซ่ึงมีความส าคญัในการปรับปรุงสภาพพื้นที่ภูมิทศัน์โดยรอบพื้นที่โครงการ  
จึงต้องศึกษาแนวคิดและหลักการที่ มีส่วนเก่ียวข้อง  คือศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับการปรับปรุง
สวนสาธารณะ  ทฤษฎีเก่ียวกับที่ว่าง  และแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการพกัผ่อนหย่อนใจของ
มนุษย ์ และกรณีศึกษาที่เก่ียวขอ้งซ่ึงมีลกัษณะของพื้นที่ใกลเ้คียงกบัพื้นที่โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
สวนสาธารณะ  เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นแนวทางส าคญัที่จะท าการศึกษาท าให้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจในเบื้องตน้  ก่อนที่จะด าเนินการศึกษารายละเอียดในบทต่อไป  เพื่อให้การศึกษาและการ
วเิคราะห์ที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามขอ้มูลพื้นฐานที่ถูกตอ้ง 

 

2.1  ความหมายของสวนสาธารณะ 
2.1.1  ความหมายของสวนสาธารณะ 

การปรับปรุงใหม่  (Renovate)  หมายถึง  การปรับสภาพ  หรือปรับปรุงสภาพเช่น  
โดยการท าความสะอาด  ส่วนสึกหรอ  หรือสร้างใหม่ทดแทนของเดิม  (ภูมิ  โภคสุวรรณ, 2551) 

ภูมิทศัน์  (Landscape) ภาพรวมของพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหน่ึง  ที่มนุษย ์ รับรู้ทางสายตาใน
ระยะห่าง  อาจเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่ประกอบดว้ยรูปทรงของแผน่ดิน  น ้ า  ตน้ไม ้ สตัวแ์ละสรรพส่ิง
มนุษยส์ร้างในสภาพอากาศหน่ึงและช่วงเวลาหน่ึงที่เรียกว่าภูมิทศัน์ธรรมชาติ หรือภาพรวมของ
เมืองหรือส่วนของเมือง  เรียกวา่ภูมิทศัน์เมือง  (ภูมิ  โภคสุวรรณ, 2551) 

ภูมิทศัน์ชุมชน  (Urban Landscape) ไดแ้ก่การออกแบบหรือปรับปรุงคุณภาพทาง
ทศันียภาพในสภาพแวดลอ้มที่เป็นส่วนของเมือง  โดยเฉพาะที่เป็นชุมชนให้มีความร่มร่ืน  สวยงาม  
มีเอกลกัษณ์และร่มร่ืน  (ภูมิ  โภคสุวรรณ, 2551) 

ความหมายของ  “PARK” และค าว่า “สวนสาธารณะ” ที่เขียนไวใ้นที่ต่างๆ มี
ความหมายเหมือนและแตกต่างกนัดงัน้ี  (Library  Edition, So Sethabutr, 1989) 

Park อุทยาน  เช่น  เขาดิน  หรือ  สวนลุมพินี  หรือไฮด์ปาร์ค  ซ่ึงใชเ้ป็นส าหรับ
สาธารณะชน  เอาไวพ้กัผ่อนหยอ่นใจ  ป่า  และมีอาณาเขตกวา้งขวาง  ซ่ึงสงวนไวเ้ป็นธรรมชาติ  
เช่นYellowstone  National  Park  ในสหรัฐอเมริกา  ป่าเล็กๆ  ที่เป็นส่วนหน่ึงของคฤหาสน์ส าหรับตก
ปลาล่าสตัว ์ (Library  Edition, So Sethabutr, 1989) 

สวน  บริเวณที่ปลูกตน้ไมเ้ป็นจ านวนมาก  ซ่ึงกั้นเป็นขอบเขตไว ้ เป็นค ากล่าวทัว่ไป  
ถา้ตอ้งการวา่เป็นชนิดใด  ก็มีค  าประกอบหลงับอกให้ทราบโดยเฉพาะ  เช่นสวนครัว  สวนดอกไม ้ 
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สวนญี่ปุ่ น  โดยปริยาย  หมายถึง  สถานที่ซ่ึงมีลกัษณะเช่นนั้นในบางกรณี  เช่น  สวนสัตว ์ สวนงู  
(พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, พ.ศ. 2526) 

สาธารณ สวนสาธารณะ เพือ่ประชาชนทัว่ไป (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 
2526) 

2.1.2  ล  าดบัขั้นของสวนสาธารณะ 
ในที่น้ีจะยกมาแค่ล าดบัที่ใกลเ้คียงกบัโครงการที่ศึกษา คือ สวนสาธารณะระดบัเมือง

(City Park)  เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เพื่อใชเ้ป็นการพกัผ่อนเป็นคร้ังคราวในวนัที่มีเวลาว่าง  
มักเป็นกิจกรรมที่ท  าเป็นกลุ่มครอบครัว  หรือมิตรสหาย  การใช้มักมีความหนาแน่นน้อยกว่า
สวนสาธารณะระดบัชุมชน  ที่เรียกว่าสวนสาธารณะระดบัเมืองเพราะเป็นสวนที่มีลกัษณะ  หรือ
กิจกรรม  หรือรูปแบบ  ที่มีแรงดึงดูดมากพอทีผูท้ี่อยูอ่าศยัในทุกๆส่วนของเมืองจะมาใชส้วนน้ี   

รูปแบบของสวนสาธารณะระดับน้ี  ส่วนใหญ่มักมีพื้นที่กวา้ง  และมกัมีกิจกรรม
หลากหลายให้เลือกส าหรับคนหลายๆ  วยั  หลายๆ  ประเภท  การมาพกัผ่อนในสวนสาธารณะ
ระดับน้ีจะเป็นความรู้สึกที่ต่างจากชีวิตประจ าวนั  ซ่ึงเป็นลักษณะที่แตกต่างจากสวนสาธารณะ
ระดบัชุมชน  (เดชา  บุญค ้า, 2538) 

2.1.3  มาตรฐานสวนสาธารณะ 
ส่วนมาตรฐานของพื้นที่สวนสาธารณะต่อชุมชนต่างๆนั้ น  ได้มีการก าหนด

มาตรฐานสากลก าหนดพื้นที่  9.38  ไร่/ประชากร  1,000  คน  (15  ตารางเมตร/คน)  องักฤษก าหนด  
14.38  ไร่/ประชากร  1,000  คน  (23  ตารางเมตร/คน)  สหรัฐอเมริกาก าหนด  25  ไร่/ประชากร  
1,000  คน  (40  ตารางเมตร/คน)  สิงคโปร์ก าหนด  6.80  ไร่/ประชากร  1,000  คน  (10.90  ตาราง
เมตร/คน)  มาเลเซียก าหนด  1.80  ไร่/ประชากร  1,000  คน  (2.90  ตารางเมตร/คน)  จะเห็นไดว้่า
มาตรฐานของแต่ละประเทศไม่เหมือนกนั  ส าหรับประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร  ก าหนดเกณฑ์
ดงักล่าวไว ้ 1.8  ไร่/ประชากร  1,000  คน  หรือประมาณ  3  คน/ตารางเมตร 

จากมาตรฐานประเทศต่างๆ  ในภูมิภาคจะเห็นว่าประเทศตะวนัตกส่วนใหญ่จะมี
พื้นที่สวนสาธารณะสูงกวา่มาตรฐานสากลดงัที่  ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ  เดชา  บุญค ้า  ไดใ้ห้เหตุผล
เอาไวว้่า  เน่ืองจากประเทศเหล่าน้ีอยู่ในภูมิภาคแบบเมืองหนาว  โอกาสใชชี้วิตแบบกลางแจง้มี
แสงแดดเพียงระยะเวลาสั้นๆ  จึงจ าเป็นตอ้งมีสวนสาธารณะเป็นจ านวนมากที่รองรับประชากรที่
ออกมาใชพ้ร้อมๆ กนัในฤดูหนาว  ในแง่สังคมวฒันธรรมนั้น  ประเทศตะวนัตกไดเ้ขา้สู่ความเป็น
เมืองมานานแลว้การพฒันาดา้นสวนสาธารณะจึงควบคู่กบัการพฒันาเมือง  การให้ความส าคญักบั
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอนัเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิง่  เป็นปัจจยัหน่ึงที่ท  าให้ประเทศตะวนัตกสามารถ
พฒันาสวนสาธารณะให้เกินระดับมาตรฐานได้  ส าหรับมาตรฐานต่างๆ  แตกต่างกันออกไป  
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งานวจิยัอมรรัตน์  กฤตยานวชั  ไดน้ ามาตรฐานพื้นที่สวนสาธารณะ  10  ไร่/ประชากร  1,000  คน  
(เดชา  บุญค ้า, 2538) 
 
ตารางที่  2.1  มาตรฐานของพื้นที่และรัศมีการให้บริการของพื้นที่สีเขียวประเภทสวนสาธารณะ 

ประเภทพ้ืนท่ี 
เน้ือท่ีต่อประชากร 

1,000 คน (ไร่) 
ขนาด (ไร่) รัศมี

ให้บริการ 
(เมตร) 

เหมาะสมท่ีสุด เล็กท่ีสุด 

สนามเด็กเล่น 

สวนละแวกบา้น 

สนามกีฬา 

สวนระดบัชุมชน 

สวนระดบัยา่น ,เมือง 

สวนระดบัภาค 

4 

5 

4 

9 

5 

38 

10 

25 

38 

250 

500 

1,250-2,500 

5 

12.5 

25 

100 

250 

ไม่ก าหนดแน่นอน 

800 

800 

2,400 

3,200 

4,800 

16,000 

ที่มา  :  กองผงัเมือง, 2539 และ เดชา  บุญค ้า, 2538 

 

สรุปการจดัล าดบัขั้นตอนของสวนสาธารณะและมาตรฐานสวนสาธารณะ  เป็นการ
จดัรูปแบบของสวนสาธารณะของแต่ละประเภท  และความสามารถในการให้บริการ  ซ่ึงการ
ให้บริการดา้นการพกัผ่อนหยอ่นใจจะแตกต่างกนัตามขนาดของพื้นที่  รูปแบบของการพฒันาส่ิง
อ านวยความสะดวกที่ตั้งและขอบเขตการใหบ้ริการในการวางแผนควรจดัหารสวนสาธารณะระดบั
ต่างๆ กระจายใหท้ัว่ถึงชุมชน 

2.1.4  รัศมีในการใหบ้ริการ 
การคิดรัศมีการให้บริการ  สวนสาธารณะเหล่าน้ีจะกระจายตวัอยู่ในเมืองโดยยึด

ระยะการเดินทางของผูใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการจดัระยะห่าง  เรียกว่า  “รัศมีการให้บริการ”  หรือ  “รัศมี
บริการ”  ของสวนสาธารณะแต่ละแห่ง  (http://www.chm-thai.onep.go.th) 

รัศมีในการให้บริการ  คือ  ระยะทางพื้นที่โครงการออกไปถึงขอบเขตพื้นที่เมือง  
หรือพื้นที่ชุมชนที่ประชากรมาใชโ้ครงการนั้นเดินทางมา  (นิลุบล  คล่องเวสสะ, 2543) 

2.1.4.1  ระยะการเดินทางและความสามารถในการเดินทางของผูใ้ช ้ไดแ้ก่  ระยะทาง
ที่ผูใ้ชพ้อใจที่จะเดินทางมาใชโ้ครงการ  โดยมีเงื่อนไขและเร่ืองราวของ 

1)  เวลาที่ใชใ้นการเดินทาง 
2)  ความสามารถในการเดินทาง (Mobility) 
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3)  เวลาที่ผูใ้ชย้อ่มเสียไปเพือ่เดินทางมาท ากิจกรรม 
2.1.4.2  ความสะดวกในการเขา้ถึง  (Accessibility)  ไดแ้ก่  เส้นทางต่างๆ  ที่ผูใ้ชใ้ช้

เพือ่เดินทางเขา้มายงัโครงการว่ามีความสะดวกมากเพียงใด  อาจเป็นทั้งเส้นทาง  ถนน  น ้ า  รถไฟ  
เดินเทา้และจกัรยาน  ท าใหรั้ศมีการใหบ้ริการเป็นรูปวงกลม  จุดที่อยูใ่กลท้ี่สุดแต่ไม่มีความสะดวก
ในการเขา้ถึงพื้นที่อาจอยูน่อกเขตบริการ  ความไม่สะดวกเช่น  ฝุ่ นมาก  ขรุขระ  เป็นตน้ 

2.1.4.3  อุปสรรค  (Obstruction)  ไดแ้ก่  ส่ิงที่อยูใ่นเขตบริการแต่มีอุปสรรคขวางกั้น
ไม่ให้ผูเ้ดินทางเข้ามาถึงพื้นที่ได้  เช่น  แม่น ้ า  ทางหลวงที่มีการสัญจรความเร็วสูง  ก าแพง  
การจราจรติดขดั  เป็นตน้ 

2.1.4.4  แรงดึงดูด  (Magnet)  ไดแ้ก่  ส่ิงที่อยูใ่นโครงการที่มีความน่าสนใจพอที่จะ
ดึงดูดผูท้ี่อยูไ่กลออกไป  ใหม้าสนใจและมาใชบ้ริการ  อาจเป็นช่ือเสียงของโครงการ  ทศันียภาพที่ดี
เป็นพเิศษ  อุปกรณ์กีฬาที่ดีเป็นพเิศษ  หรือการประชาสมัพนัธ ์ ดงันั้นไม่จ าเป็นที่สวนสาธารณะที่มี
ขนาดใหญ่จะมีความน่าสนใจ  ถา้ภายในไม่มีแรงดึงดูดอาจมีพื้นที่รัศมีนอ้ยกวา่สวนสาธารณะขนาด
เล็กที่มีส่ิงที่น่าสนใจมากกวา่ 
 

2.2  หลกัการด้านพืน้ทีนั่นทนาการ 
2.2.1  ความหมายและประเภทของกิจกรรมนนัทนาการ(Recreation) 

2.2.1.1  ความหมายของกิจกรรมนนัทนาการ(Recreation)  
กิจกรรมนันทนาการกับสวนสาธารณะนั้ นเป็นส่ิงส าคัญ  เน่ืองจากว่า

ความส าคญัของสวนสาธารณะในปัจจุบนัมิไดมุ่้งเน้นอยูท่ี่รูปแบบความสวยงามแต่เพียงอยา่งเดียว  
แต่อยู่ที่การตอบสนองนโยบายและการใชง้านดา้นการพกัผ่อนของประชาชนดว้ย  ดังนั้นการให้
เวลากับการวางแผน  และการเขียนโปรแกรมของสวนที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้น  สังคมนั้น  ใน
สถานการณ์นั้น  เราจึงจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาทางดา้นความตอ้งการของมนุษยใ์นเร่ือง
ของกิจกรรมการพกัผอ่น นนัทนาการ  (นิลุบล  คล่องเวสสะ, 2543) 

2.2.1.2  ประเภทของกิจกรรมนนัทนาการ 
จากพฤติกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้นยงัสามารถแบ่งประเภทของ

กิจกรรมนันทนาการออกไดน้อกจาก Active – Passive Recreation ไดด้งัต่อไปน้ี (นิลุบล  คล่อง
เวสสะ, 2543) 

1)  นนัทนาการดา้นการออกก าลงักาย  (Physical Recreation) 
2)  นนัทนาการดา้นสงัคม  (Social Recreation) 
3)  นนัทนาการดา้นการเรียนรู้/ความทา้ทาย  (Cognitive Recreation) 
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4)  นนัทนาการดา้นการซึมซบัพลงัของธรรมชาติ  (Environmental –  
Recreation) 

5)  นนัทนาการดา้นความสงบของจิตใจ  (Self - Contained Recreation) 
6)  นนัทนาการดา้นการแข่งขนั/ความทา้ทาย  (Competitive Recreation) 
กิจกรรมที่หลากหลายขึ้ นท า ให้การวางแผน   และการออกแบบ

สวนสาธารณะท าไดก้วา้งยิง่ขึ้น  การที่คนเราจะเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงนั้น  เกิดจากแรงจูงใจ
ของคนนั้นๆ  (Motivation)  ต่อกิจกรรมประเภทใดประเภทหน่ึง  และขึ้นอยูก่บัลกัษณะนิสัย  เพศ  
วยั  ทศันคติในชีวติ  สงัคม  การศึกษา  และประสบการณ์ที่ผา่นมาในชีวติของบุคคลนั้นๆ 

2.2.2  หลกัการดา้นพฤติกรรมกบัการออกแบบพื้นที่นนัทนาการ 
2.2.2.1  แนวความคิดเก่ียวกบัการเลือกกิจกรรมนนัทนาการของแต่ละบุคคล 

มีผูศึ้กษาไวว้า่บุคคลประเภทใดจะเลือกกิจกรรมในยามวา่งประเภทใดไวใ้น
หนังสือนันทนาการชุมชนและโรงเรียนถึงพฤติกรรมและแรงจูงใจต่างๆ ของมนุษยท์ี่จะน าไปสู่
กิจกรรมนนัทนาการดงัน้ี  (นิลุบล  คล่องเวสสะ, 2543) 

1)  พฤติกรรมพื้นฐานทางสังคม (Social Behaviors) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
กิจกรรมการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ของคนภายในชุมชน  เช่น  กิจกรรมเตน้ร า  เก้ียวสาว  การเยีย่ม
ญาติและเพือ่นฝงู 

2)  พฤติกรรมเก่ียวขอ้งผกูพนั (Associative Behaviors) เป็นกิจกรรมที่ส่ง 
เสริมให้คนที่มีส่วนร่วมหรือสมาชิกในกลุ่มให้มีความผูกพนั  เช่น  สโมสรผูรั้กสัตว ์ ชมรมสมาธิ  
และโยคะ 

3)  พฤติกรรมเชิงแข่งขัน  (Competitive Behaviors)  เป็นกิจกรรมการ
ส่งเสริมสภาพการณ์แข่งขนั  การประกวดและการทดสอบความสามารถ  เช่น  เกมส์กีฬา  และกีฬา
เพือ่การแข่งขนั 

4)  พฤติกรรมเส่ียงอันตรายและทา้ทายความสามารถ (Risk - talking –
Behaviors)  โดยธรรมชาติมนุษยต์อ้งการกิจกรรมเส่ียงอันตราย  และทา้ทายความสามารถ  เช่น  
การกระโดดร่ม  เคร่ืองร่อน 

5)  พฤติกรรมบุกเบิกคน้หา (Exploratory Behaviors) เป็นกิจกรรมที่ส่ง 
เสริมการบุกเบิกคน้หา  เช่น  การท่องเที่ยว  การตั้งค่ายพกัแรม  การเดินป่า  การผจญภยัใตน้ ้ า 

6)  พฤติกรรมทดแทนหรือสร้างเสริม  ( Vicarious Behaviors)  เป็นกิจกรรม
ประเภทอ่าน  พดู  เขียนวรรณกรรม  ศิลปะการแสดง  เป็นตน้ 
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7)  ส่ิงกระตุน้ทางประสาทสมัผสั  (Sensory Behaviors)  เป็นกิจกรรม 
นนัทนาการทางสังคม  เป็นกิจกรรมสังสรรคเ์ฉลิมฉลองความสุข  สนุกสนาน  กิจกรรมที่กระตุน้
ประสาทสมัผสัต่างๆ  เช่น  การแสดงคอนเสิร์ต 

8)  การแสดงออกทางร่างกาย (Physical  Behaviors) เป็นกิจกรรมประเภท
เกมกีฬาการเตน้ร า  กิจกรรมเขา้จงัหวะ  ระบ า  ที่เป็นกิจกรรมการแสดงออก  กิจกรรมเหล่าน้ีอาจ
เกิดขึ้นได้ทั้งในสวนสาธารณะหรือสถานที่อ่ืนๆ กิจกรรมในสวนสาธารณะที่ส าคญัๆ  มีอยู่  2  
ประเภท  คือ  กิจกรรมออกแรง  (Active  Recreation)  กิจกรรมผอ่นคลาย (Passive  Recreation) 

ยงัมีอีกกิจกรรมหน่ึงที่แฝงอยู่ในทุกยุคทุกสมัยของสวนสาธารณะคือ
กิจกรรมทางสงัคม  โดยเฉพาะการพบปะของเพือ่นฝงู  หรือเป็นการเพยีงการมีปฏิสัมพนัธ์กนั  และ
ไดมี้การจดัแบ่งประเภทของคนในสวนสาธารณะตามพฤติกรรมน้ีเป็นกลุ่ม  “to see”  และ “to be 
seen”  นั้นคือไปสวนสาธารณะที่จะไปดูคน  และเพือ่ไปเป็นผูถู้กดู  นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมอ่ืนๆอีก  
เช่น  กิจกรรมส่วนครัวในชุมชน  (Community  garden)  ในสวนสาธารณะระดบัหมู่บา้น 

2.2.2.2  แนวความคิดเก่ียวกบัภูมิหลงั  (Background)  ของบุคคลในการเลือก 
กิจกรรมนนัทนาการ 

1)  วยั  เป็นความแตกต่างที่เห็นไดช้ดัที่สุดสามารถจ าแนกออกไดด้งัน้ี 
( 1 )  วยัเด็กเล็ก 

(1.1)  มีความสามารถทางร่างกายนอ้ย 
(1.2)  ความมัน่ใจอยูข่อบเขตจ ากดั 
(1.3)  ตอ้งการความรู้สึกปลอดภยัสูง เช่น หากอยูล่  าพงัตอ้งอยูใ่น 
(1.4)  บริเวณที่คุน้เคย 
(1.5)  มีสมาธิสั้น 
(1.6)  ความสนใจอยากรู้อยากเห็นส่ิงต่างๆ รอบตวั 
(1.7)  มีความพยายามในการฝึกการควบคุมร่างกายและสภาพ 
(1.8)  ส่ิงแวดลอ้มตามศกัยภาพของตน 

( 2 )  วยัเด็กกลาง 
(2.1)  เร่ิมสนใจเร่ืองสงัคมภายในวงจ ากดั 
(2.2)  มีเพือ่นเล่นในกลุ่มเดียวกนั 
(2.3)  ชอบผจญภยัทา้ทายตามความสามารถ 
(2.4)  มีความอยากรู้อยากเห็นสูง 

( 3 )  วยัรุ่น 
(3.1)  มีความสนใจเฉพาะ มีโลกส่วนตวัสูง  
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(3.2)  ตอ้งการความเป็นตวัของตวัเองสูง 
(3.3)  ตอ้งการการยอมรับจากเพือ่น ออกห่างจากผูใ้หญ่ 
(3.4)  มีความรวดเร็วในการคิดและเคล่ือนไหว 
(3.5)  ชอบแข่งขนัและทา้ทายความสามารถ 

( 4 )  วยัท างานตอนตน้ 
(4.1)  มีชีวติที่มีเวลาเป็นตวัก าหนด 
(4.2)  มีระเบียบในชีวติมากขึ้น  มีความรับผดิชอบมากขึ้น 
(4.3)  เพือ่นยงัคงมีความส าคญัแต่นอ้ยกวา่วยัรุ่น 
(4.4)  เร่ิมสร้างฐานะเพือ่สร้างครอบครัว 
(4.5)  ยงัคงตอ้งการเล่นกีฬาอยู ่
(4.6)  ตอ้งการเป็นที่ยอมรับทางสงัคม 

( 5 )  วยัท างาน 
(5.1)  คลา้ยวยัท างานตอนตน้  แต่มีภาระรับผดิชอบมากขึ้น 
(5.2)  เป็นช่วงที่ตอ้งใชเ้วลากบัครอบครัว 
(5.3)  คบเพือ่นที่มีความสนใจเหมือนกนั 
(5.4)  มีความเป็นอยูข่องชีวติที่แตกต่างกนัของแต่ละคนในวยัอ่ืน 

( 6 )  วยัผูใ้หญ่  ถึง  วยัชรา 
(6.1)  มีความชา้มากขึ้น  ตอ้งการความสนัโดษมากขึ้น 
(6.2)  ในวยัชราตอ้งการความปลอดภยัสูงเหมือนในวยัเด็ก 
(6.3)  ตอ้งการการเอาใจใส่ ตอ้งการเพือ่น 
(6.4)  มีเวลาวา่งมากขึ้น 

2)  เพศ  มีความแตกต่างของพฤติกรรมของชายและหญิง หลงัจากรวบรวม
การศึกษาการใชส้วนสาธารณะของไทยและสากลพบวา่  เพศหญิงมกัใชส้วนสาธารณะมากกว่าเพศ
ชาย  เพศหญิงมกัใชกิ้จกรรมพดูคุยกบักลุ่มเพือ่นมากกวา่ ส่วนเพศชายมกัใชส้วนสาธารณะคนเดียว 

3)  ประสบการณ์  ประสบการณ์ชีวติและการฝึกฝนมีผลต่อการเลือกท า 
กิจกรรมในสวนสาธารณะต่างไป  เช่น  เยาวชนที่ไดรั้บการฝึกทกัษะดา้นการกีฬาก็จะเลือกกิจกรรม
ดา้นการแข่งขนักีฬา หรือการเลือกกิจกรรมเกิดจากการอ่านหนงัสือหรือส่ือต่างๆ 

4)  ความแตกต่างในเป้าหมายและความตอ้งการของชีวิตความตอ้งการของ
มนุษยแ์ยกประเภทออกไดด้งัน้ี 

( 1 )  ความตอ้งการจ าเป็นทางชีววทิยา  (Biological  Needs)  เช่น  อากาศ  
น ้ า  อาหาร 
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( 2 )  ความตอ้งการทางสังคมวิทยา  (Sociological Needs)  เช่น  การคบ
หาสมาคมกบัผูอ่ื้น 

( 3 )  ความตอ้งการจ าเป็นทางจิตวทิยา (Psychological Needs) เช่น   
ความตอ้งการจ าเป็นส าหรับการรักและความใคร่  ความตอ้งการยอมรับ  และพรรคพวก  ความ
มัน่คง  และการแสดงตนเองมากขึ้น 

(3.1)  จากความตอ้งการดงักล่าว  มีทฤษฎีหน่ึงไดเ้รียบเรียงล าดบั
ความตอ้งการของมนุษย ์

(3.1.1)  ความตอ้งการทางสรีระ 
(3.1.2)  ความตอ้งการความมัน่คง 
(3.1.3)  ความตอ้งการนิยมนบัถือ 
(3.1.4)  ความตอ้งการพฒันาส่ิงที่ตนเองสนใจ 

(3.2)  ในเร่ืองของความตอ้งการ  ทิลแมน  (Tillman, 1984)  สรุป
ความตอ้งการที่สอดคลอ้งกบัการคาดเดากิจกรรมนนัทนาการของคนไดด้งัน้ี 

(3.2.1)  ตอ้งการสร้างประสบการณ์ใหม่ 
(3.2.2)  ตอ้งการเป็นที่ยอมรับหรือยกยอ่งจากผูอ่ื้น 
(3.2.3)  ตอ้งการพกัผอ่นหยอ่นใจเพือ่หนีความเครียด 
(3.2.4)  ตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั 
(3.2.5)  ตอ้งการความเป็นผูน้ า 
(3.2.6)  ตอ้งการการตอบสนองทางสงัคม 
(3.2.7)  ตอ้งการกิจกรรมทางจิตใจ  เพื่อก่อให้เกิดความสุข

สงบ 
(3.2.8)  ตอ้งการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
(3.2.9)  ตอ้งการบริการผูอ่ื้น  และการบริการจากผูอ่ื้น 
(3.2.10)  ตอ้งการกิจกรรมการเคล่ือนไหว  และการทดสอบ

สมรรถภาพ 
5)  ลกัษณะนิสยั  ลกัษณะนิสยัมีส่วนในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ  เช่น  

กิจกรรมกีฬาที่นิยมของแต่ละชาติ  แสดงถึงลกัษณะนิสยัของคนในชาตินั้น  แต่ก็ยงัไม่มีใครท าการ
สรุปไวแ้น่นอนเพยีงแต่คาดวา่น่าจะเป็นอยา่งนั้นมากกวา่ 

6)  กระแสนิยม  ความตอ้งการท ากิจกรรมใดๆ  ที่เป็นกระแสนิยม  เป็นส่ิง
ปกติของมนุษยม์านานแต่ปัจจุบนัไดแ้สดงออกอยา่งชดัเจนมากขึ้น  การดูกระแสนิยมจะช่วยให้มี
ความคึกคกัในการใชง้านมากขึ้น  นอกจากน้ีในตวัของสวนสาธารณะยงัเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
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กระแสในนโยบายของรัฐบา  เช่น การรณรงคส์ร้างนิสัยการออกก าลงักาย โดยการประชาสัมพนัธ ์ 
กระแสบางอยา่งเกิดขึ้นและหายไป บางอยา่งยงัคงอยู ่

สรุป  ในการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการที่มีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ  
ของมนุษย ์จะแตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคล  และแต่ละกลุ่มคน  การก าหนดประเภทของกิจกรรม
นันทนาการให้กบัพื้นที่สวนสาธารณะควรดูภาพรวมของประชากรเป้าหมาย  หากลกัษณะของ
ประชากรเป้าหมายชดัเจน  จะง่ายต่อการคาดเดาการจดักิจกรรม 

2.2.2.3  พฤติกรรมมนุษยก์บัการออกแบบพื้นที่นนัทนาการ 
นักออกแบบตอ้งสนใจพฤติกรรมมนุษยท์ี่จะใชใ้นการออกแบบใน 2 ดา้น

ใหญ่ๆ คือ 
1)  พฤติกรรมเชิงการใชส้อย  (Usage)  ไดแ้ก่  พฤติกรรมเชิงร่างกายในการ

ท ากิจกรรมต่างๆ  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กับความตอ้งการขนาดพื้นที่วสัดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมและ
รองรับกิจกรรมได ้ และความสัมพนัธ์  กิจกรรมอ่ืนๆ  รวมไปถึงการจดักิจกรรมให้สะดวกต่อการ
ใช้สอยดงันั้นในการท างานผูอ้อกแบบตอ้งมีเคร่ืองมือในการช่วยท างาน นั่นคือมาตรฐานต่างๆ
ศูนยว์ิจยัเพื่อสร้างเสริมความปลอดภยัและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก  “ขอ้ก าหนดด้านความ
ปลอดภยัของสนามเด็กเล่น  อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนามการติดตั้ง การบ ารุงรักษา  ผูดู้แลการเล่น” 
สรุปไดด้งัน้ี 

( 1 )  การป้องกนัการบาดเจบ็จากเคร่ืองเล่นในสนามเด็กเล่นจะตอ้ง 
ประกอบดว้ยเคร่ืองเล่นที่ปลอดภยัและเหมาะสมกบัอายขุองเด็กสนามที่สามารถดูดซับพลงังานเพื่อ
ลดการบาดเจ็บจากการตก การติดตั้งที่ถูกวิธี  การตรวจสอบและบ ารุงรักษา  และมีผูดู้แลเด็ก
ในขณะเล่น 

( 2 )  เคร่ืองเล่นปลอดภยั  อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนามตอ้งไดรั้บการออก 
แบบใหเ้หมาะสมกบัอายแุละพฒันาการเด็ก  โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  คือ  เด็กก่อนวยัเรียน(อาย ุ 
2-3  ปี)  และเด็กในวยัเรียน  (อาย ุ 5-12  ปี)  เพื่อป้องกนัการบาดเจ็บจากการตกและก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บที่รุนแรงของศีรษะและสมอง  ระยะความสูงจากพื้นสนามถึงพื้นยกระดับของเคร่ืองเล่น
สนาม  ส าหรับเด็กก่อนวยัเรียนไม่ควรเกิน  1.20  เมตร และส าหรับเด็กวยัเรียนไม่ควรเกิน 1.80  
เมตร 

ในกรณีเคร่ืองเล่นส าหรับวยัก่อนเรียนมีความสูงของพื้นยกระดบั
ที่มีความสูงมากกว่า  50  เซนติเมตร  หรือเคร่ืองเล่นส าหรับเด็กวยัเรียนที่มีความสูงมากกว่า  75  
เซนติเมตร  จะตอ้งมีราวกนัตกหรือผนงักนัตก 

การออกแบบบนัไดและราวบนัไดชนิดต่างๆ  ตอ้งค านึงถึงระยะ
กา้วระยะโหน  การก ามือเพือ่ยดึเหน่ียวของเด็กในวยัต่างๆ 
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เพือ่ป้องกนัศีรษะติดและกดการหายใจช่องต่างๆ  ตอ้งเล็กเกินกว่า
ศีรษะจะลอดเขา้ไปได้  หรือใหญ่พอที่ศีรษะไม่เขา้ไปติดคา้ง  คือ  ช่องตอ้งมีขนาดน้อยกว่า  9  
เซนติเมตร  หรือมากกวา่  23  เซนติเมตร 

2)  พฤติกรรมเชิงจิตวทิยา  (Experience and Behavior) 
ขั้นตอนที่  1  การรับรู้  (Experience)  ไดแ้ก่  การผา่นการรับรู้จาก 

ประสาทสมัผสัของร่างกาย  แลว้ผา่นไปยงัสมองเพือ่ตีความและประเมินค่า  กระบวนการน้ีเกิดขึ้น
อตัโนมตัิ  เรียกวา่  สนัชาน  (perception)  เช่น  การรับรู้ความรู้สึกปลอดภยั  ประเมินค่าวา่ปลอดภยั 

ขั้นตอนที่  2  การแสดงออก  (Behavior)  การแสดงออกเพื่อตอบสนอง
ส่ิงกระตุ้นที่อยู่รอบข้าง  เช่น  การรับรู้ว่าไม่ปลอดภัย  ประเมินค่าว่าไม่น่าอยู่  ก็จะลุกหนี  
พฤติกรรมอาจแสดงออกไม่ชดัเจนในบางกรณี 

ดงันั้นหลกัการดา้นจิตวิทยา  และพฤติกรรม จึงมีผลต่อความส าเร็จของ
โครงการมีอยู ่ 2  อยา่ง  คือ 

( 1 )  โครงการที่ผูใ้ชจ้  าเป็นตอ้งใชด้ว้ยจุดมุ่งหมายเฉพาะอยา่งใดอยา่ง 
หน่ึงเช่น  โรงพยาบาล  สนามบิน  ถา้ออกแบบไม่สะดวกคนจะไม่พอใจในการใชง้าน แต่ก็ยงัใช้
งานอยูเ่พราะความจ าเป็น 

( 2 )  โครงการที่ผูใ้ชเ้ลือกดว้ยความพงึพอใจ  เช่น  ศูนยก์ารคา้  ถา้ 
ออกแบบไม่เป็นที่พงึพอใจอาจท าใหค้นไม่เลือกมาใชพ้ื้นที่น้ี  ท  าให้โครงการไม่มีใครใช ้ หลกัการ
อยา่งแรกที่ควรไดรั้บการออกแบบคือ  การออกแบบใหบุ้คคลต่างๆ ร่วมกนัใชส้ถานที่อยา่งสบายใจ  
ไม่รู้สึกแออดั  และไม่ขดัใจในการใชพ้ื้นที่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสวนสาธารณะได ้

2.2.2.4  การประยกุตค์วามรู้ดา้นพฤติกรรมมนุษยม์าใชใ้นการออกแบบหลกัการดา้น
พฤติกรรมศาสตร์ที่ผูอ้อกแบบสวนสาธารณะ  และพื้นที่นนัทนาการตอ้งค านึงถึงคือ 

ระดับที่  1 ระดับผงัโดยรวม  เป็นการมองภาพโดยรวมของผงัโครงการ  
การจดัส่วนของการใช้พื้นที่  การจดัการสัญจร  การวางระบบต่างๆของบริเวณ  ในการออกแบบ
ทศันียภาพเราจะศึกษาในเร่ืองของการจดัองค์ประกอบ  (Composition)  เพื่อให้เกิดรูปแบบที่ดี  
ส่วนการศึกษาการจดัองคป์ระกอบของกิจกรรมเป็นการจดัเพื่อให้เกิดการกระจายตวัที่ดี  และไม่มี
ความขดัแยง้ของกิจกรรมต่างๆ  การกระจายตวัของกิจกรรมในพื้นที่สวนสาธารณะให้ทัว่ถึง  มี
คุณค่าทั้งทางดา้นการคุม้ค่าของการใชท้ี่ดิน  และในแง่ของการสร้างชีวิตให้กบัสวนสาธารณะนั้นๆ
คือ  ควรสร้างสวนสาธารณะที่มีความเป็นส่วนตวัแบบไม่มีใครสนใจใคร  (Anonymity)  มากกว่า
การสร้างความเป็นส่วนตวัแบบแยกตวัโดดเด่ียว  (Solitude)  ที่อาจเกิดความไม่ปลอดภยัต่อความ
เป็นส่วนตัวแบบนั้ นได้  ดังนั้ นการจัดการกระจายตัวของกิจกรรมควรมีจุดของการรวมตัว
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(Centripetal  Spate)  เป็นการจดัระยะห่างที่เหมาะสม  ระยะห่างในทางจิตวิทยาเป็นหลกัการที่อยู่
ภายใตแ้นวความคิดที่วา่ 

1)  ความเป็นส่วนตวั  (Private)  ความเป็นส่วนตวัของมนุษยเ์กิดจากการมี
อาณาเขตส่วนตวัของเขา และกลุ่มของเขาโดยไม่ถูกรุกล ้าจากบุคคลอ่ืนๆ 

2)  เน่ืองจากความตอ้งการทางสังคม  ท าให้ตอ้งมีการท ากิจกรรมสังสรรค์
ของกลุ่มเพือ่น  บางคร้ังตอ้งสร้างพื้นที่ที่มากขึ้นเพือ่การจดัท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 

ดังนั้นบางคร้ังผูอ้อกแบบอาจไม่สามารถแบ่งพื้นที่ได้อย่างชัดเจนได ้ 
เช่นลานอเนกประสงค ์ จึงไดมี้หลกัการทางพฤติกรรมที่มกัถูกน ามาใชใ้นตอนน้ีคือ 

3)  อาณาเขตครอบครอง  (Territory)  เป็นความรู้สึกของบุคคลหรือกลุ่ม 
ของการเป็นเจา้ของพื้นที่  ซ่ึงอาจเกิดจากการทิ้งร่องรอยหรือการใชป้ระจ า 

4)  การสร้างขอบเขต  (Border)  เป็นเทคนิคหลดัในการออกแบบพื้นที่เพื่อ
หลีกเล่ียงความขดัแยง้จะเห็นไดจ้ากการไม่สร้างขอบเขตของที่นั่งที่แน่นอนบนมา้นั่งยาว  ผูค้นจะ
นัง่ห่างกนัเพราะไม่มีขอบเขตที่แน่นอน  แต่เม่ือใดที่ขีดเสน้ถึงแมจ้ะใกลก้นัแต่ความรู้สึกถึงขอบเขต
จะเกิดขึ้น  ในทางภูมิทศัน์อาจน าตน้ไม ้ เนินดินเขา้มากั้นได ้

5)  บรรยากาศของกิจกรรม  (Behavior  Setting)  หมายถึง  บรรยากาศ 
บริเวณนั้นๆ  ที่มีอยูมี่ความสอดคลอ้งกบักิจกรรมที่มีอยู ่ โดยขึ้นอยูก่บัความตอ้งการทางดา้น  ความ
ตอ้งการด้านพื้นที่ใช้สอย  ความตอ้งการด้านอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม  ความตอ้งการทางด้าน
จิตวทิยา  เช่น  การสร้างลานเพือ่การหาเสียง  ควรเป็นลานที่ใกลก้บัทางเขา้ออก  การเลือกต าแหน่ง
และการออกแบบพื้นที่ต่างๆ  จึงตอ้งค  านึงถึงที่มาและที่ไปของผูใ้ชว้า่เป็นใคร  มาเพือ่อะไร  เร่ิมตน้
อยา่งไร  ตอ้งการอะไร  รู้สึกอยา่งไร  และคาดหวงัอะไร 

6)  ระยะการเดิน  (Proximity)  การจดัวางกิจกรรมในพื้นที่สวนสาธารณะ 
ตอ้งค านึงถึงการเขา้ใชกิ้จกรรมนั้นๆ  ควรมีความสมคัรใจและสามารถที่จะเดินในระยะทางเท่าใด  
ดงัจะเห็นไดจ้ากระยะทางผูม้านัง่คุย  ปิคนิกจะอยูใ่นระยะขอบของทางเดินใกลส้ระน ้ า  คนจะขยาย
เข้าพื้นที่ขา้งในก็ต่อเม่ือมีความหนาแน่นมากขึ้ น  และอาจขึ้ นอยู่กับความไม่ตอ้งการเดินจาก
เสน้ทางไกล  หรือในส่วนของสนามเด็กเล่นที่ตอ้งมีระยะของที่นั่งของผูป้กครองเพื่อการดูแลเด็ก  
ขณะที่สนามเด็กเล่นใดไม่มีที่นัง่ส าหรับปกครองหรือมีระยะไกล  อาจไม่มีใครเล่นเลย 

7)  กิจกรรมดึงดูด  (Centering Space)  ส่วนประกอบของกิจกรรมในสวน 
สาธารณะมีความแตกต่างในเชิงของความหนาแน่นของการใช ้ บริเวณใดที่มีความหนาแน่นสูง
แสดงว่าเป็นกิจกรรมที่ดึงดูด  เป็นที่น่าสนใจ  ในสวนสาธารณะทัว่ไปจุดที่อาจถือเป็นจุดรวมคน
หรือจุดดึงดูดไดแ้ก่  ลานอเนกประสงค ์ สนามเด็กเล่น  ร้านอาหารวา่ง  สระน ้ า  สนามกีฬา  เป็นตน้ 
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ระดบัที่  2  ระดบัการออกแบบพื้นที่เฉพาะบริเวณ  การออกแบบพื้นที่ 
กิจกรรมแต่ละจุดควรออกแบบใหส้ภาพพื้นที่เหมาะสมกบักิจกรรมนั้นๆ  ทั้งในดา้นการใชส้อยและ
จิตวทิยา 

1)  Setting  เป็นการจดับรรยากาศให้สนับสนุนกิจกรรมนั้นๆโดยค านึงถึง
กระบวนการของกิจกรรมและอารมณ์ของผูท้  ากิจกรรม  เช่น  สนามกีฬาโล่งเป็นลกัษณะ  setting  
ของการเล่นกีฬาหรืบริเวณที่เป็นมุมขอบ  มีทิวทศัน์สวยงาม  เป็น  setting  ของการนัง่พกัผอ่น 

( 1 )  บรรยากาศของความเป็นสงัคม 
( 2 )  บรรยากาศของความสงบ 
( 3 )  บรรยากาศของสีสนั  

2)  Privacy  เป็นการจดัพื้นที่ใหเ้กิดความเป็นส่วนตวั  ความเป็นส่วนตวั 
ไม่ได้หมายถึงการแยกตวัเป็นอิสระ  แต่เป็นการหลีกเล่ียงการมีปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้นที่ไม่ตอ้งการ  
Rutledge  ไดก้ล่าวไวว้า่การสร้างพื้นที่ส่วนตวัควรเป็นพื้นที่ที่มีเหล่ียมมุมมาก  ส่วนพื้นที่ส่ีเหล่ียม  
วงกลม  ยงัไม่พอกบัการสร้างพื้นที่ความเป็นส่วนตวั 

3)  Interpersonal Distance  เป็นการกะระยะระหวา่งกลุ่มคนแต่ละกลุ่ม   
หรือระหว่างแต่ละคนที่ไม่ตอ้งการมีปฏิสัมพนัธ์ด้วย  จะเห็นไดจ้ากรูปร่างของที่นั่งจะสนับสนุน
การมีปฏิสมัพนัธท์ี่แตกต่างกนั  และการจดัวางระยะห่างระหวา่งที่นัง่เช่นกนั 

สรุป  ในการออกแบบพื้นที่นันทนาการนั้นจะตอ้งศึกษาพฤติกรรมมนุษย์
โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็นพฤติกรรมเชิงใชส้อย  คือพฤติกรรมเชิงร่างกายในการท ากิจกรรมต่างๆ  ซ่ึง
มีความสมัพนัธก์บัความตอ้งการของขนาดพื้นที่  และพฤติกรรมเชิงจิตวิทยา  คือการตอบสนองต่อ
ส่ิงเร้าที่เกิดขึ้น  ขณะนั้นอาจเป็นบรรยากาศรอบๆตวั 

 

2.3  แนวความคดิการออกแบบองค์ประกอบทางภูมทิศัน์ 
 แนวความคิดในการออกแบบองค์ประกอบทางภูมิทัศน์  จดัได้ว่าเป็นส่ิงส าคัญในการ
ออกแบบที่ควรศึกษา  และน าไปใชใ้นการออกแบบเพื่อให้พื้นที่เป็นไปตามหลกัความถูกตอ้ง ให้
เกิดประโยชน์ และความสวยงามใหก้บัพื้นที่โครงการออกแบบ (http://www.mblog.manager.co.th) 

2.3.1  แนวความคิดดา้นการออกแบบพชืพรรณ 
พืชพรรณเป็นวสัดุหลกัที่ส าคญัในงานภูมิทศัน์  ซ่ึงช่วยท าให้เกิดร่มเงา  ช่วยกรอง

แสง  เสียง  ฝุ่ นละออง  มลภาวะ  ปิดบังสายตา  ผลิตออกซิเจน  และช่วยให้เกิดความสวยงาม  
ดงันั้นการออกแบบพชืพรรณควรใหค้วามส าคญั  และใชป้ระโยชน์จากพืชพรรณให้มากที่สุด  โดย
ค านึงถึงคุณสมบติัของพชืพรรณนั้นดว้ย  (นิลุบล  คล่องเวสสะ, 2543) 
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แนวความคิดในการออกแบบพืชพรรณ  เน่ืองจากพื้นที่นันทนาการนั้ นมีความ
แตกต่างในเร่ืองราวของการใชพ้ืชพรรณ  และลกัษณะของพื้นที่ที่แตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้ม
ของแต่ละพื้นที่  ในการเลือกใชพ้ชืพรรณใหเ้หมาะสมกบัการใชป้ระโยชน์  และสภาพของพื้นที่  จะ
ท าใหพ้ื้นที่นนัทนาการนั้น  สามารถท าให้เกิดการใชป้ระโยชน์พื้นที่กิจกรรมไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ  
ดงันั้นจากคุณลกัษณะของพชืพรรณที่แตกต่างกนัไป  ท าใหก้ารใชป้ระโยชน์จากพืชพรรณแตกต่าง
กนัออกไป  โดยมีลกัษณะการใชพ้ชืพรรณในโครงการดงัน้ี 

2.3.1.1  การใชง้านทางดา้นสถาปัตยกรรม  (Architectural  Uses) 
1)  ควบคุมทศันียภาพ  ควบคุมการมองเห็น  (Visual  Control)  น าทิศทาง 

การมองของสายตา  ทั้งไม้ยืนตน้และไม้พุ่ม  ไม้เล้ือยเกาะบนโครงสร้างขึ้นกับระดับความสูงที่
ตอ้งการความทึบหรือความโปร่งที่ตอ้งการ  นอกจากใชต้น้ไมอ้ยา่งเดียวยงัอาจใชป้ระกอบกบัเนิน
ดิน  โครงสร้างก าแพง  ร้ัว 

2)  เป็นฉากหลงั  (Background)  ใหก้บัวตัถุอาคาร  หรือตน้ไมอ่ื้น  ฉากให ้
อนุสาวรีย ์ ฉากใหว้ตัถุ  

3)  สร้างความเป็นส่วนตวั  (Privacy)  ปิดลอ้มทางกายภาพ 
4)  ปิดบงัส่ิงที่ไมน่้าดู  ปิดบงัส่ิงที่ไม่ตอ้งการมองเห็น  (Buffer, Screen,  

Hide) 
5)  ควบคุมการสญัจร  กีดขวางทางกายภาพ  (Traffic Control)  ประเภทของ 

การสัญจรที่ตอ้งการความควบคุม  เช่น กันคนเดิน  กันรถยนต์  กันจกัรยาน  ซ่ึงใช้กันมากเพื่อ
ตอ้งการดูเป็นธรรมชาติ 

ดงันั้นการใชพ้ืชพรรณในงานทางสถาปัตยกรรม  เป็นมาใชใ้นการควบคุม
ทศันียภาพใชเ้ป็นฉากหลงั  สร้างความเป็นส่วนตวั  ปิดบงัส่ิงที่ไม่น่าดู  ใชค้วบคุมการสัญจรให้กบั
พื้นที่สวนสาธารณะแทนการใชว้สัดุที่เป็น  Hardcape  ที่มีลกัษณะแขง็กระดา้ง  เพื่อสร้างบรรยากาศ  
และสร้างทศันียภาพที่ดีใหก้บัสวนสาธารณะ  

2.3.1.2  การใชง้านวศิวกรรม  (Engineering Uses) 
1)  ช่วยลดการกดัเซาะพงัทลาย  (Erosion Control)  ของดินโดยเฉพาะดิน 

ชั้นหนา้  (Top soil)  ซ่ึงมีความส าคญัมากในดา้นนิเวศวทิยา 
2)  ช่วยควบคุมเสียงรบกวน  (Noise Control)  ใชร่้วมกบัเนินดินก าแพงหรือ 

ร้ัว  จึงจะไดผ้ลเตม็ที่และนอกจากนั้นใหค้  านึงถึงระยะห่าง  ระยะถอนร่นจากตน้ก าเนิดเสียงดว้ย 
3)  ช่วยป้องกนัน ้ าท่วม  (Flood Control)  ช่วยลดปริมาณน ้ าไหลที่ผวิดิน 

(Surface run off) 
4)  ช่วยควบคุมแสงจา้และสะทอ้นแสง  (Glare and Reflection Control) 
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5)  ช่วยควบคุมสภาพอากาศ  (Climate  Control)  ใหร่้มเงา บงัคบัทิศทางลม 
6)  ช่วยควบคุมลม  ช่วยลดความรุนแรงของลม  (Wind  Control) 
7)  ช่วยควบคุมฝุ่ นละออง  (Dust  Control)  (สุกญัญา  ชยัพงษ,์ 2543) 
ดงันั้นส่วนใหญ่ของพชืพรรณเป็นไปในทางวศิวกรรม  นอกจากจะสามารถ

ช่วยในเร่ืองของการใช้งานสถาปัตยกรรมแล้ว  ยงัสามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม  
ไดแ้ก่  การใชพ้ชืพรรณมาช่วยการกดัเซาะการพงัทลายของหน้าดิน  ป้องกนัน ้ าท่วม  ควบคุมเสียง
รบกวน  ช่วยควบคุมเสียงจา้  และแสงสะทอ้นให้กบัพื้นที่  การบงัคบัทิศทางลม  หรือการควบคุม
ฝุ่ นละออง 

2.3.1.3  การใชป้ระโยชน์ทางสุนทรียภาพ  (Aesthetic  Uses)  เป็นการสร้าง 
บรรยากาศ  สนองความตอ้งการทางจิตใจและอารมณ์  (สุกญัญา  ชยัพงษ,์ 2543) 

การสร้างที่วา่ง  (Space)  เพือ่ความเป็นสดัส่วน  เพื่อลอ้มกรอบการมองเห็น  
ความรู้สึกของการมีพื้นที่ท  ากิจกรรมนั้น  เกิดจากการจดักลุ่มพืชพรรณ  ท าให้เกิดพื้นที่หรือพื้นที่
วา่งหรือพชืคลุมดิน  ไมย้นืตน้  หรือไมเ้ล้ือย  วสัดุพชืพรรณมีประสิทธิภาพที่ดีในการลอ้มรอบพื้นที่  
บนพื้นที่งานเรียบนั้ น  พืชคลุมดินหรือไม้พุ่มเต้ียที่มีระดับความสูงสามารถท าให้เกิดพื้นที่ว่าง  
(Space)  ไดเ้พียงแค่มีระดบัความสูงจากพื้นที่ราบ  ส่วนไม้ยืนตน้ที่มีพุ่มด้านบนก่อให้เกิดที่ว่าง  
(Space)  ดา้นบนโดยสามารถจ ากดัมุมมองดา้นทอ้งฟ้าได ้ และมีผลต่อความรู้สึกของขนาดที่ว่าง  
(Space)  โดยที่ตน้ไม้มีใบหนาแน่นท าให้เกิดที่ว่าง  (Space)  มากขึ้น  การแบ่งวสัดุพืชพรรณที่
สามารถก่อใหเ้กิดพื้นที่วา่ง  (Space)  ไดด้งัน้ี 

1)  Open Space  เป็นการใชไ้มพุ้ม่เต้ียหรือพชืคลุมดินเพือ่สร้างใหเ้กิดพื้นที่ 
ที่มีความโปร่งในระดบัสายตาหรือต ่ากวา่  แต่ขาดความเป็นส่วนตวัและสามารถเปิดมุมมองดา้นบน
ไดอี้กดว้ย   

2)  Semi Open Space  เป็นการสร้างที่วา่ง  (Space)  ที่มีบางส่วนที่ปิดลอ้ม 
และบางส่วนที่เปิด  โดยใชค้วามสูงของวสัดุพืชพรรณให้เหมาะสมกบัพื้นที่ที่ตอ้งการเป็นส่วนตวั  
เช่น  บริเวณบา้นพกัอาศยัที่ตอ้งการปิดลอ้มอีกดา้น  และเปิดมุมมองอีกดา้นของพื้นที่ซ่ึงเป็นมุมมอง
ที่ดี 

3)  Canopied Space เป็นการใชก้ลุ่มของไมพุ้ม่บน (พชืพรรณที่มีพุม่ดา้น 
บน)  ซ่ึงท าใหเ้กดลกัษณะของเพดาน  ซ่ึงสามารถสร้างให้เกิดพื้นที่ที่ปิดลอ้มทางดา้นบน  และเปิด
ที่ว่าง  (Space)  ทางดา้นขา้ง  Canopied Space  ที่ท  าให้เกิดที่ว่าง  (Space)  ระหว่างไมพุ้่มดา้นบน
และพื้นที่ดา้นล่างโดยพชืพรรณที่มีพุม่ดา้นบน  ท าใหเ้กิดความรู้สึกถึงขนาด  โดยขึ้นอยูก่บัความสูง
ของล าตน้  โดยทางสถาปัตยกรรมนั้นขนาดแบบที่คล้ายกับเพดานกับพื้นที่ในตวัอาคาร  ส่วน
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ในทางภูมิทศัน์นั้น  Space  น้ีมีลกัษณะของตน้ไมใ้นเมืองที่ให้คนเดินโดยมีร่มเงาดา้นล่าง  ในขณะ
ที่ดา้นขา้งสามารถปิดมุมมองได ้

4)  Enclosed Canopied Space  เป็นที่วา่ง  (Space)  ที่มีลกัษณะปิดกั้นทาง 
ด้านบนเพื่อให้เ กิดพื้นที่แตกต่างที่ส าคญัคือ   มีการปิดล้อมของดา้นขา้งดว้ย  ซ่ึงมีทั้งวสัดุพืช
พรรณขนาดกลางและขนาดสูง  ซ่ึงที่ว่าง  (space)  แบบน้ีเป็นชนิดที่พบได้ในบรรยากาศป่า  ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดความมืดและภายในสร้างใหเ้กิดความเป็นส่วนตวัและกนัใหห่้างออกไป 

5)  Vertical Space  เป็นการใชค้วามสูงและความแคบของพชืพรรณ  ซ่ึง 
สร้างให้เกิดพื้นที่ว่าง  (Space)  ระหว่างพืชพรรณและปิดมุมมองดา้นบน  การสร้างที่ว่าง  (Space)  
แบบน้ีสามารถมองไปยงัดา้นบน 

นอกจากการใช้วสัดุพืชพรรณในการสร้างให้เกิดที่ว่าง  (Space)  แล้วยงั
สามารถเช่ือมโยง  Space  เขา้หากนัไดโ้ดยการใชพ้ืชพรรณสร้างเป็นก าแพงหรือประตูเพื่อน าผูใ้ช้
ไปสู่อีกที่ว่าง  (Space)  หน่ึงได้  ในขณะที่การท าแบบน้ีเป็นการใชว้สัดุพืชพรรณ  เพื่อสร้างเป็น
กรอบหรือบล็อกของมุมมองเป็นเสน้ทางในการเช่ือมโยงกบัที่วา่ง  (Space)  อ่ืนๆ 

 
 

 
 

ภาพที่  2.1  แสดงการใชพ้ชืพรรณเพือ่การสร้าง  Space 

ที่มา  :  สุกญัญา  ชยัพงษ,์ (2543) 
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Open Space 

 

Semi Open Space 

 

Canopied Space                                                Vertical Space 

 

Enclosed Canopied Space 

ภาพที่  2.2  การใชพ้ชืพรรณเพือ่การเสดง  Space 
ที่มา  :  สุกญัญา  ชยัพงษ,์ (2543) 
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การสร้างใหเ้กิดจุดเด่นเป็นจุดเน้น  (Emphasizes)  รูปแบบของสุนทรียภาพ
แบบน้ีเป็นการเนน้จุดภายนอกของสภาพแวดลอ้ม  อาจจะท าไดโ้ดยการสร้างให้เกิดความแตกต่าง
ของขนาด  รูปทรง  สี  หรือผิวสัมผสั  ให้มีความแตกต่างกนัในกลุ่มรอบๆ  ผลของการสร้างความ
แตกต่าง คือ ความมีจุดเด่นของจุดรวมของพื้นที่ท  าบริเวณทางเทา้ของพื้นที่  จุดตดั  ซ่ึงเป็นจุดพิเศษ
ที่ตอ้งการใหเ้ห็นความส าคญัของพื้นที่หรือวตัถุใหเ้ห็นชดัขึ้นมากดว้ย  (ดงัภาพที ่ 2.3) 

 

 
 

ภาพที่  2.3  การสร้างใหเ้กิดจุดเด่นเป็นจุดเนน้  (Emphasizes) 

ที่มา  :  สุกญัญา  ชยัพงษ,์ (2543) 

 

ความสมบูรณ์ของวสัดุพืชพรรณในการออกแบบและสร้างให้เกิดเอกภาพ
ของรูปร่าง และกลุ่มของอาคาร  หรือโดยากรเช่ือมเป็นเส้นไปกบัอาคาร  (Complementary)  และ
พื้นที่ภายในอยา่งต่อเน่ืองหรือการเช่ือมโดยการยดื  (Extend)  เพื่อช้ีน าไปภายในพื้นที่โดยการใช้
ความสูงของพุม่ดา้นบนแบบซ ้ าๆ  ความสูงของทรงพุม่ทางดา้นบนที่เหมือนๆกนั  ซ่ึงเช่ือมต่อไปยงั
อาคารซ ้ าท  าใหเ้กิดเทคนิคที่สร้างใหเ้กิดสถาปัตยกรรมและเพือ่แกมุ้มมองใหก้บัพื้นที่  และFunction  
ใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกบัสภาพแวดลอ้ม 
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ภาพที่  2.4  การเช่ือมเสน้ไปกบัอาคาร  (Complementary) 

ที่มา  :  สุกญัญา  ชยัพงษ,์ (2543) 

 

การสร้างให้เกิดการรวมกลุ่ม  (Unifiers)  วสัดุพืชพรรณสามารถส่งเสริม
คลา้ยกบัการเรียบเรียงร้อยมุมมองอ่ืนๆ  ที่มีองคป์ระกอบที่แตกต่างของสภาพแวดลอ้มเขา้กนัดว้ย  
วสัดุพืชพรรณคล้ายกบัเป็นองค์ประกอบหน่ึงที่คงที่  (Stays)  คล้ายๆกนั  ในขณะที่องค์ประกอบ
อ่ืนๆมีความหลากหลายเป็นส่ิงที่น าประโยชน์ส าหรับ  Function  ภายในของถนนในเมืองที่ยาว
ออกไป  โดยจะเป็นการรวมบา้นแต่ละหลงัที่มีความแตกต่างกนัจากอีกหลงัไปยงัอีกหลงั  ถนนที่ไม่
มีตน้ไมจ้ะสร้างให้เห็นความแตกต่างระหว่างอาคารสถาปัตยท์ี่แตกต่างกัน  ส่วนการจดักลุ่มพืช
พรรณบนถนนต่างๆจะเป็นการสร้างความเช่ือมโยงขององค์ประกอบของอาคาร  และท าให้เกิด
ความเช่ือมโยงของกลุ่มอาคารได ้ (ดงัภาพที่  2.5) 
 

 
 

ภาพที่  2.5  การสร้างใหเ้กิดการรวมกลุ่ม  (Unifiers) 

ที่มา  :  สุกญัญา  ชยัพงษ,์ (2543) 
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วสัดุพชืพรรณสร้างให้เกิดความนุ่มนวล  (Softener)  ในพื้นที่ภายนอกหรือ
ลดความแขง็กระดา้งของรูปทรงและรูปร่างของสถาปัตย ์ (ดงัภาพที่  2.6) 

 

 
 

ภาพที่  2.6  วสัดุพชืพรรณสร้างใหเ้กิดความนุ่มนวล (Softener) 

ที่มา  :  สุกญัญา  ชยัพงษ,์ (2543) 
 

การสร้างกรอบของทิวทศัน์  (Unframed)  วสัดุพชืพรรณมีอิทธิพล  โดยตรง
ต่อส่ิงที่มองเห็นและส่ิงที่มองไม่เห็น  และรวมถึงส่ิงที่เช่ือมโยงที่แสดงให้เห็นและปรากฏตามมา
ของภาพทิวทศัน์  วสัดุพืชพรรณนอกจากจะก าหนดเป็นกรอบของทิวทศัน์แลว้ยงัเป็นตวัก าหนด
สดัส่วนเปรียบเทียบระหว่างพืชพรรณกบัส่ิงก่อสร้าง เป็นตวัก่อให้เกิดจุดรวมภาพ  และท าให้ภาพ
ทิวทศัน์เกิดความสมบูรณ์  ลดความกระด่างเพิม่ความมีชีวติชีวา 

ดงันั้นการใชป้ระโยชน์พืชพรรณดา้นสุนทรียภาพ  เป็นการสร้างบรรยากาศ
ให้กับสวนสาธารณะเพื่อตอบสนองความตอ้งการทางด้านจิตใจและอารมณ์  โดยการสร้างที่ว่าง  
(Space)  เพือ่ความเป็นสดัส่วนที่เกิดจากการจดักลุ่มของพชืพรรณทั้งไมพุ้่ม  ไมค้ลุมดิน  ไมเ้ล้ือย  ที่มี
ระดบัความสูงที่แตกต่างกนั  สามารถท าให้เกิดที่ว่าง  (Space)  ไดห้ลายรูปแบบ  เช่น  การใชไ้มพุ้่ม
เต้ียและพชืคลุมดินสร้างให้เกิดพื้นที่ที่มีความโปร่งในระดบัสายตาหรือต ่ากว่า  (Open Space)  ซ่ึงจะ
ขาดความเป็นส่วนตวัแต่สามารถเปิดมุมมองดา้นบนไดอี้กดว้ย 

2.3.2  แนวคิดดา้นการสญัจร 
ระบบการสญัจรมีความส าคญัยิง่ในการเช่ือมต่อ  ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความสมัพนัธซ่ึ์งกนั

และกนัในระหว่างกิจกรรมและการใชป้ระโยชน์ในบริเวณ  โดยเฉพาะระบบสัญจรของยานยนต์
เป็นองค์ประกอบเบื้องตน้ที่ส าคญัมากอย่างหน่ึงในการสร้างโครงร่างของผงัการใช้ที่ดิน  ระบบ
ดงักล่าวน้ีเป็นตวัสร้างล าดบัชั้นของการไหลหรือการเปล่ียนแปลงขนาดจากถนนส าคญั  มาสู่ถนน
ยอ่ยภายในบริเวณโครงการ  และเป็นตวัเช่ือมระบบการสญัจรนอกบริเวณ  รูปลกัษณ์ของการสัญจร
ในตวับริเวณตอ้งสามารถแก้ปัญหาในเร่ืองการมองในขณะมุ่งเขา้สู่ตวัอาคารหรือจุดต่างๆ  และ
จะตอ้งมีความสัมพนัธ์เป็นอย่างดีกับอาคารหรือบริเวณกิจกรรมการพกัผ่อนหย่อนใจที่มีอยู่ใน
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บริเวณนั้นดว้ยขอ้ที่นกัวางผงับริเวณทุกคนจะตอ้งเอาใจใส่  ไดแ้ก่  การจดัระบบการสัญจรของยาน
ยนต ์ ทางสญัจรของคน  และที่จอดรถโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  (เดชา  บุญค ้า, 2538) 

2.3.2.1  การจดัรูปแบบการสญัจรยวดยาน 
ในการจดัรูปแบบสัญจรยวดยานในบริเวณ  จะตอ้งพิจารณาแบบเผื่อเลือก

หลายๆแบบเพื่อให้ได้ทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดทั้งในแง่ของความขอ้งตวั  และในแง่ของความ
กลมกลืนดา้นสุนทรียภาพ  ตวัอยา่งเช่น  การจดัแนวถนนจะตอ้งปรับให้เขา้กบัลกัษณะความลุ่ม
ดอนที่มีอยูเ่ดิมของบริเวณใหม้ากที่สุดเท่าที่จะมากได ้ นอกจากน้ีควรใชท้ิวทศัน์และรูปโฉมที่เด่น
ของบริเวณนั้นมาเป็นขอ้ในการวางแผนถนนดว้ย  ไม่ควรให้สายตาของผูเ้ขา้บริเวณคลาดไปจาก
อาคาร  และควรเน้นมุมมองที่ตรงเขา้อาคารเป็นส าคญั  หรือถ้าบริเวณเช่ือมต่อระหว่างถนนกับ
อาคาร  ก าแพง  ทางเดิน  บนัได  หรือตน้ไมมี้ไม่เพยีงพอ  จะก่อให้เกิดปัญหาทางดา้นกายภาพและ
ทางดา้นการมองระยะห่างนอ้ยที่สุดระหวา่งบริเวณดาดพื้นแขง็กบัตน้ไมเ้ดิมจะตอ้งไม่น้อยกว่า  2.5  
เมตร  แต่อาจผนัแปรไดข้ึ้นอยูก่บัขนาดตน้ไมแ้ละสภาพของบริเวณ  ถา้ไม่เวน้ระยะห่างให้เพียงพอ
ตน้ไม้อาจตายได ้ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางสภาพของบริเวณที่ท  าขึ้นใหม่  มักท าให้ตน้ไม้
โดยเฉพาะตน้ไมท้ี่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถปรับตวัเองได ้

ดงันั้นการจดัรูปแบบการสัญจรยวดยาน  เป็นการจดัรูปแบบเส้นทางการ
สัญจรภายในพื้นที่สวนสาธารณะโดยค านึงถึงลักษณะของพื้นที่  เช่น  ความลาดเอียงของพื้นที่  
ความลุ่มดอนของพื้นที่  ระยะห่างระหวา่งไมย้นืตน้กบับริเวณดาดแขง็จะตอ้งไม่นอ้ยกว่า  2.5  เมตร  
ซ่ึงเป็นระยะที่ตน้ไมมี้การปรับสภาพได ้

2.3.2.2  การจดัรูปการสญัจรทางเดินเทา้ 
รูปของการสัญจรเดินเทา้นับเป็นตวัเช่ือมโยงส าคญัมากอนัดบัหน่ึงในการ

เช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆในบริเวณเขา้ดว้ยกนัและอาจเป็นโครงหลกัที่ส าคญั  โดยพฤติกรรมแลว้คน
ส่วนใหญ่จะเดินในทางที่ตรงที่สุด  ดังนั้น  ถ้าจะน าทางเทา้ให้มีลักษณะที่สวยงามและมีความ
น่าสนใจดว้ยแลว้  ทางเทา้นั้นก็มกัจะยาวขึ้น  แต่ถา้ท าทางเทา้ที่ออ้มวกวนไปมามากเกินไป  คนจะ
ไม่เดินตามทางแต่จะเดินลดั  ซ่ึงก็มกัจะปรากฏทางเดินใหม่เกิดขึ้นเอง 

ความกวา้งของทางเทา้หรือลานในระบบการสัญจรทางเทา้ขึ้นอยูก่บัความจุ  
ขนาดและความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบการออกแบบอ่ืนๆ  แมว้่าขนาดกวา้ง  1.50  เมตร  จะถือ
เป็นความกวา้งเฉล่ียที่เหมาะสมโดยทั่วไป  แต่ทางเดินเทา้บางตอนที่มีคนมากๆ อาจตอ้งกวา้ง
ระหวา่ง  2.40-3.60  เมตร  (ดงัตารางที่  2.2) 

2.3.2 3  การจดัรูปการสญัจรส าหรับคนพกิาร 
รูปของการสญัจรส าหรับคนพกิารนบัเป็นตวัเช่ือมโยงส าคญัมากอนัดบัหน่ึง  

ในการใหบ้ริการส าหรับคนพกิาร 
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ความกว้างของทางส าหรับคนพิการขึ้ นอยู่กับความจุ   ขนาดและ
ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบการออกแบบอ่ืนๆ ทางส าหรับคนพกิารอาจตอ้งกวา้งระหว่าง 1.20 -
1.65  เมตร  (ดงัตารางที่ 2.2) 

 
ตารางที่  2.2  มาตรฐานขนาดสะพาน-ทางจกัรยาน 

องคป์ระกอบ ต ่าสุดหรือสูงสุด(เมตร) ที่เหมาะสม(เมตร) 
ความกวา้งสุทธิ 
     - ช่องเดียว 
     - ช่องคู่ 
     - มากกวา่ 2 ช่อง 

 
1.10 ต ่าสุด 
2.20 ต  ่าสุด 

 
1.20 หรือมากกวา่ 
2.40 หรือมากกวา่ 

ระยะปลอดภยัส่ิงกีดขวาง 
     ทางสูง  จากพื้น 
     ทางราบ  จากขอบทาง 

 
2.50 ต  ่าสุด 
0.30 ต  ่าสุด 

 
2.90 
0.60 

ความลาด 10 % แต่ไม่เกินระยะ 
15 เมตร 

5 % แต่ไม่เกิน 90 เมตร 

ความลาดขา้ง 2 % ต  ่าสุด ณ ทางโคง้ ค านวณจากระยะยกหนีศูนย ์
ความเร็วออกแบบ 
(จกัรยาน) 

16 กิโลเมตร/ชัว่โมง ต  ่าสุด 24 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
32 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
ขาลงเนินระยะยาว 

รัศมีความโคง้ (จกัรยาน) 4.60 ต ่าสุด ค านวณจากสูตรที่เหมาะสม 
ระยะสายตา ผนัแปรตามความลาด  ความเร็ว 

ค านวณจากสูตรที่เหมาะสม 
- 

ที่มา  :  เดชา  บุญค ้า, (2538) 
 
ตารางที่  2.3  มาตรฐานขนาดสะพาน-ทางเดินเทา้ 

องคป์ระกอบ ต ่าสุดหรือสูงสุด(เมตร) ที่เหมาะสม(เมตร) 
ความกวา้งสุทธิ 
     - ช่องเดียว 
     - ช่องคู่ 
     - มากกวา่ 2 ช่อง 

 
0.90 ต ่าสุด 
1.80 ต ่าสุด 

 
1.20 หรือมากกวา่ 
2.15 หรือมากกวา่ 
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ตารางที่  2.3  (ต่อ)  มาตรฐานขนาดสะพาน-ทางเดินเทา้ 
องคป์ระกอบ ต ่าสุดหรือสูงสุด(เมตร) ที่เหมาะสม(เมตร) 

ระยะปลอดภยัส่ิงกีดขวาง 
     ทางสูง  จากพื้น 
     ทางราบ  จากขอบทาง 

 
2.15 ต ่าสุด 
0.30 ต ่าสุด 

 
2.45 

0.45 หรือมากกวา่ 
ความลาด 15 % มากสุด 5 % 
ความลาดขา้ง 6 % มากสุด 5 % 
ความเร็วออกแบบ (จกัรยาน) - - 
รัศมีความโคง้ (จกัรยาน) - - 
ระยะสายตา ใหม้ากที่สุดเพือ่หลีกเล่ียงการชน ใหม้ากที่สุดเพือ่หลีกเล่ียงการชน 
ที่มา  :  เดชา  บุญค ้า, (2538) 
 
ตารางที่  2.4  มาตรฐานขนาดสะพาน-ทางคนพกิาร 

องคป์ระกอบ ต ่าสุดหรือสูงสุด(เมตร) ที่เหมาะสม(เมตร) 
ความกวา้งสุทธิ 
     - ช่องเดียว 
     - ช่องคู่ 
     - มากกวา่ 2 ช่อง 

 
0.90 ต ่าสุด 
1.20 ต ่าสุด 

 
1.20 หรือมากกวา่ 
1.65 หรือมากกวา่ 

ระยะปลอดภยัส่ิงกีดขวาง 
     ทางสูง  จากพื้น 
     ทางราบ  จากขอบทาง 

 
2.15 ต ่าสุด 
0.30 ต ่าสุด 

 
2.45 

0.45 หรือมากกวา่ 
ความลาด 8.33 % มากสุดแต่ไม่เกิน 9 ม. 5 %หรือนอ้ยกวา่ 
ความลาดขา้ง 2 % ต ่าสุด 1 %หรือนอ้ยกวา่ 
ความเร็วออกแบบ (จกัรยาน) - - 
รัศมีความโคง้ (จกัรยาน) - - 
ระยะสายตา ใหม้ากที่สุดเพือ่หลีกเล่ียงการชน ใหม้ากที่สุดเพือ่หลีกเล่ียงการชน 
ที่มา  :  เดชา  บุญค ้า, (2538) 
 

ดงันั้นการจดัรูปแบบการสญัจรทางเทา้  ขนาดความกวา้งของทางเทา้จะตอ้ง
ค านึงถึงระยะที่เหมาะสมที่สุดกบัจ านวนผูใ้ชภ้ายในสวนสาธารณะ  การจดัรูปแบบการสัญจรให้
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เช่ือมโยงกับกิจกรรมเขา้ดว้ยกนัภายในพื้นที่สวนสาธารณะ  การออกแบบเส้นทางการสัญจรโดย
ค านึงถึงพฤติกรรมของผูใ้ชเ้ป็นส าคญั 

2.3.2.4  ที่จอดรถ 
บริเวณที่จอดรถนับเป็นการใชท้ี่ดินที่ส าคญัที่สุดอยา่งหน่ึง  ตวัลานจอดรถ

อาจท าให้บริเวณโดยรวมเสียทศันียภาพได ้ ถา้การจดัวางต าแหน่งไม่สัมพนัธ์กบัความสูงต ่าของ
พื้นที่และขาดความกลมกลืนกบัส่วนอ่ืนๆของบริเวณ  ในการจดับริเวณจะตอ้งค านึงถึงขนาดของ
ยานพาหนะใหม้ากๆ  และจะตอ้งจดัพื้นที่ใหมี้ขนาดพอเพยีงซ่ึงจะตอ้งดูระยะความยาวทั้งหมดของ
รถ  ความกวา้ง 

ในบริเวณลานจอดรถที่มีขนาดใหญ่  สามารถให้แลดูนุ่มได้ด้วยการลด
ระดับลงให้ต  ่ากว่าสายตาและใชต้น้ไม้เขา้ช่วย  การประมาณเน้ือที่ส าหรับจอดรถ  อาจใชต้วัเลข  
24-30  ตารางเมตร/คนั  เราอาจจดัวางใหบ้ริการเช่ือมต่อกบับริเวณจอดรถได ้ แต่ถา้จะให้ดีแลว้ควร
จะแยกออกจากกนัเพือ่ลดปัญหาการรบกวนซ่ึงกนัและกนั 

ในการจดัที่จอดรถควรพจิารณาปัจจยัต่างๆ  ดงัต่อไปน้ี 
1)  ขนาดของที่จอดรถ  ใหค้ิดเป็นตารางเมตรและแสดงเป็นระยะกวา้งยาวที่ 

ตอ้งการและที่มีอยู ่
2)  มุมที่รถจะจอดควรเป็นเท่าใด  90  องศา  60  องศา  หรือ  45  องศา 
3)  ทิศทางการแล่นของรถไปยงัจุดต่างๆ ของบริเวณ 
4)  ประเภทของที่จอกรถ  ผูข้บัจอดเองหรือมีคนน าไปจอดให้ 
5)  ความกวา้งของช่องจอด  2.40  เมตร  2.70  เมตร  หรือ  3.00  เมตร 
6)  ความสวยงาม  การลดระดบัพื้นบริเวณที่จอดรถใหต้  ่ากวา่ระดบัสายตา 

ปลูกตน้ไมน้ัง่  การให้แสงสว่างและวสัดุหรือลาดพื้น  ดงันั้นในส่วนของที่จอดรถขนาดของพื้นที่
และความกวา้งของช่องที่จอดรถ  โดยค านึงถึงจ านวนและประเภทของรถที่เขา้มาจอดภายในพื้นที่
สวนสาธารณะ  การใช้วสัดุพืชพรรณในการปิดกั้นมุมมองบริเวณที่จอดรถที่เป็นมุมมองที่ไม่ดี  
สามารถช่วยสร้างทศันียภาพและบรรยากาศที่ดีให้กบัพื้นที่จอดรถ  ต  าแหน่งที่ตั้งของพื้นที่ทางเขา้-
ออกที่สะดวก  โดยเช่ือมโยงกบัถนนภายนอกโครงการที่มีรถแล่นผา่นไปมา 



31 
 

 
 
ภาพที่  2.7  แสดงรูปแบบของการท ามุมที่จอดรถแบบต่างๆ 
ที่มา  :  เดชา  บุญค ้า, (2538) 
 

ที่จอดรถท ามุม  90 องศา  ใชพ้ื้นที่  20.50  ตารางเมตร/คนั 
ที่จอดรถท ามุม  60  องศา  ใชพ้ื้นที่  27.05  ตารางเมตร/คนั 
ที่จอดรถท ามุม  45 องศา  ใชพ้ื้นที่  27.15  ตาราเมตรง/คนั 

2.3.3  แนวความคิดดา้นการระบายน ้ า 
การระบายน ้ า  (Drainage)  หมายถึง  การจดัการน ้ าที่มากเกินความตอ้งการออกจาก

พื้นที่ใดพื้นที่หน่ึง  เพื่อให้สภาพเหมาะสมต่อการใช้งานตามวตัถุประสงค์ (ขอ้มูลจากเอกสาร
ประกอบการสอนวชิาการจดัการน ้ า) 

การปรับปรุงสภาพทางระบายน ้ า  เพือ่ใหน้ ้ าที่ท่วมทะลกัสามารถไหลไปตามล าทาง
น ้ าไดส้ะดวกหรือช่วยให้กระแสน ้ าไหลเร็วยิง่ขึ้น  อนัเป็นการบรรเทาความเสียหายจากน ้ าท่วมขงั
ได ้ โดยใชว้ิธีการดงัน้ี  ขุดลอกท่อระบายน ้ าให้น ้ าไหลสะดวก  ก าจดัวชัพืช  และร้ือท าลายส่ิงกีด
ขวางทางน ้ าไหลใหอ้อกไปจนหมดส้ิน  ใหห้าแนวทางขดุท าทางระบายน ้ าใหม่เป็นล าน ้ าสายตรงให้
น ้ าไหลสะดวก 

2.3.3.1  การระบายน ้ าใตผ้วิดิน  (Subsurface drainage) 
การระบายน ้ าระบายน ้ าใต้ดินหมายถึง  การจดัการน ้ าส่วนที่เป็นอิสระ  

(Free water)  ที่อยูใ่นดินบริเวณเขตรากพืชออกจากดินโดยการสร้างความแตกต่างของระดบัน ้ าใต้
ผิวดินขึ้น  เพื่อให้น ้ าดงักล่าวไหลออกจากดินไปสู่ท่อระบายน ้ าหรือคูระบายน ้ า  จนกระทัง่ผิวดิน
ชั้นที่อ่ิมตวัไปดว้ยน ้ ามีความช้ืนลดลง  เหมาะกบัความตอ้งการของพชื 

ระบบระบายน ้ าใตดิ้น คือ อาคารระบายน ้ าต่างๆ  ที่จดัวางไวเ้พื่อท าหน้าที่
ระบายน ้ าใตดิ้นออกไปสู่ที่ทิ้งน ้ า  ระบบระบายน ้ าใตดิ้นที่ใชก้นัอยูท่ ัว่ไปมีอยู ่ 5  แบบคือ 

 

ท่ีจอดรถท ำมมุ 90 องศำ ท่ีจอดรถท ำมมุ 60 องศำ ท่ีจอดรถท ำมมุ 45 องศำ 
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1)  ท่อระบายน ้ าแบบขนาน  (Gridiron or parallel)  เป็นระบบระบายน ้ าที่ 
เหมาะจะน ามาใชก้บัพื้นที่ที่มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียม  เน้ือดินสม ่าเสมอลกัษณะการระบายน ้ าแบบ
น้ีจะฝังท่อระบายน ้ ากบัเป็นระยะๆ  โดยท่อระบายน ้ าจะตั้งฉากกบัท่อประธาน  (Main line)  และท่อ
ประธานจะท าหนา้ที่รับน ้ าจากท่อระบายน ้ าไปยงัที่ทิ้งน ้ า  (Out let) 

2)  ระบบกา้งปลา  (Herringbone system)  ระบบระบายน ้ าแบบน้ีเหมาะ 
ส าหรับพื้นที่ที่มีลกัษณะของพื้นที่เป็นร่องระบายน ้ าแบบธรรมชาติแบบต้ืนๆ  และมีความลาดเท
ของพื้นที่ที่ลาดมาหากนัทั้งสองขา้ง  การวางท่อระบายน ้ าน้ีจะคลา้ยกบัระบบท่อขนานจะต่างกนัที่
ระบบกา้งปลาจะต่อท่อระบายน ้ าท  ามุมกบัท่อประธานมีลกัษณะคลา้ยกา้งปลา 

3)  ระบบท่อประธานคู่ (Double main system) การระบายน ้ าระบบน้ีเหมาะ 
ส าหรับพื้นที่ที่มีลกัษณะเป็นร่องน ้ าธรรมชาติแบบต้ืนๆ  โดยมีความลาดเทของพื้นที่ที่ลาดมาหากนั
ทั้งสองดา้น  ลกัษณะคลา้ยรูปตวัว ี การระบายน ้ าจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น  2  แปลง  โดยใชจุ้ดก่ึงกลาง
ของร่องระบายน ้ าเป็นเส้นแบ่งเขต  การวางท่อจะดัดแปลงมาจากระบบกา้งปลา  ต่างกนัที่ระบบ
ประธานคู่  จะใชท้่อประธานรับน ้ าจากท่อระบายน ้ าในแปลงท่อละฝ่ัง  โดยวางท่อประธานไวต้รง
กลางระหวา่งร่องน ้ าจ  านวน  2  ท่อ  เพือ่ไวรั้บน ้ าจากท่อระบายน ้ าในพื้นที่ 

4)  ระบบไร้รูปแบบ  (Random system)  ระบบระบายน ้ าแบบน้ีจะใชก้บั 
พื้นที่ที่มีแอ่งน ้ ากระจายตวัอยู่ทัว่พื้นที่   และไม่ตอ้งการวางระบบระบายน ้ าทัว่ทั้ งพื้นที่ เพื่อลด
ตน้ทุนในการสร้างระบบระบายน ้ า  การระบายน ้ าจะต่อท่อประธานเช่ือมไปยงัแอ่งน ้ า  แต่ละจุดที่
กระจายตวัอยูใ่นพื้นที่  และในแอ่งน ้ าแต่ละจุดจะมีท่อระบายน ้ าเช่ือมต่อกบัท่อประธาน  เพื่อระบาย
น ้ าจากแอ่งสู่ท่อประธาน 

5)  ระบบสกดักั้น  (Interception system)  ระบบระบายน ้ าแบบน้ีจะใชก้บั 
พื้นที่ที่มีน ้ าใตดิ้นไหลซึมมาจากที่สูงเขา้มาในพื้นที่  การระบายน ้ าระบบน้ีจะสกดักั้นการไหลซึม
ของน ้ าซ่ึงไหลในทางราบเหนือชั้นดินที่ซึมผ่านได้ยาก  และมีระดบัสูงอยูใ่กล้ระดบัผิวดิน  การ
ระบายน ้ าลักษณะแบบน้ี  จะท าโดยวางท่อระบายน ้ าไวบ้นชั้นดินที่น ้ าซึมผ่านไหลได้ยาก  ใน
แนวขนานที่มีน ้ าซึมออกมาและให้มีความลาดเทของท่อไปทางดา้นทิ้งน ้ า  เป็นการสกดักั้นไม่ให้
ไหลเขา้พื้นที่ 
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ระบบระบายน ้ าแบบท่อขนาน                             ระบบระบายน ้ าแบบกา้งปลา 

    

ระบบระบายน ้ าแบบประธานคู่                             ระบบการระบายน ้ าแบบสกดักั้น 
 

ภาพที่  2.8  แสดงการระบายน ้ าใตผ้ิวดินแบบต่างๆ 
ที่มา  :  นที  ภู่รอด, (2546) 
 

 

 



34 
 

2.3.3.2  การระบายน ้ าบนพื้นที่ราบ 
ที่ราบเพื่อการใช้สอยส่วนใหญ่  เช่นสนามกีฬา  คอร์ดกีฬา  เฉลียง  ลาน

สวนบนดาดฟ้าฯลฯ  เหล่าน้ีตอ้งการพื้นที่ที่ราบและแห้งตามที่ราบจริงๆน ้ าจะไม่ระบาย  ดงันั้นจึง
ตอ้งเอียงพื้นที่เล็กนอ้ยใหล้าดไปสู่ทางระบายน ้ า  (เดชา  บุญค ้า, 2538) 

การระบายน ้ ามีอยูห่ลายวธีิดงัน้ี 
1)  ระนาบเอียง  (Slope plane)  เพยีงแต่เอียงลาดลงไปขา้งใดขา้งหน่ึง  เพือ่ 

ให้ไหลพน้จากพื้นที่ทางดา้นต ่าอาคารจะตั้งอยูท่างดา้นสูงของระนาบ  เพื่อป้องกนัน ้ าท่วมอาคาร  
วธีิน้ีง่ายที่สุดโดยเฉพาะเม่ือน ้ าที่ระบายออกไปนั้น  สามารถซึมลงไปในภูมิทศัน์บริเวณนั้นแต่ก็มี
ปัญหาในเร่ืองการรวมน ้ า  เพราะน ้ าจะไหลกระจายไปตามทางยาวของดา้นที่ลดลง 

2)  ระนาบเอียงและแอ่ง  (Sloping plane with valley)  เร่ิมโดยการเอียง 
ระนาบจากดา้นอาคาร  เม่ือห่างออกไประยะหน่ึงจะลาดขึ้น  ท  าใหเ้กิดแอ่งตรงกลางและแอ่งน้ีจะรับ
น ้ าใหไ้หลไปสู่ทางระบายน ้ า 

3)  ระบบกรวย  (Funnel system)  จะมีรูระบายอยูป่ระมาณกลางบริเวณแลว้ 
ท าระดบัทุกๆดา้นให้ลาดมาสู่รูระบายน ้ าปกติในชุมชนหนาแน่นจะใชว้ิธีน้ี  เพราะส่วนใหญ่จะมี
อาคารลอ้มรอบ  ขอ้เสียของวิธีน้ีก็คือ  ตอ้งใชร้ะบบท่อที่มีราคาแพงและเส่ียงต่อน ้ าท่วมถา้ท่อตนั
เน่ืองจากไม่มีการจดัการทางระบายน ้ าเผือ่ไว ้

 
ภาพที่  2.9  แสดงการระบายน ้ าพื้นที่ราบ 
ที่มา  :  นที  ภู่รอด, (2546) 
 

2.3.3.3  ช่องระบายน ้ า 
ช่องระบายน ้ าหมายถึง  ช่องที่รวมน ้ าจากผวิดินแลว้น าน ้ าไปตามท่อที่ฝังอยู่

ใตผ้วิดินสู่ที่ทิ้งน ้ าไม่ใชร้ะบบที่ใชร้ะบายน ้ าที่ขงัอยูใ่ตดิ้นปกติช่องระบายน ้ ามีอยู ่ 5  ชนิดใหญ่คือ 
1)  ช่องระบายน ้ าจากบริเวณ  (Area drain)  หมายถึงช่องรับน ้ าที่รวมจาก 

บริเวณเฉพาะแห่งใดแห่งหน่ึงลงสู่ท่อใตดิ้น  จุดที่ตั้งของท่อระบายน ้ าจากบริเวณจะตอ้งตั้งอยูใ่จจุด
ต ่าสุดของบริเวณ  และมีตระแกรงปิดหนา้เพือ่ดกัผงขยะและกนัการเหยยีบ 

2)  บ่อดกัน ้ า  (Catch basin)  เหมือนช่องระบายน ้ าบริเวณขา้งตน้เพยีงแต่มี 
บ่อที่มีกน้บ่อที่ลึกต ่ากวา่ปากท่อระบายน ้ าออกเพือ่รับตะกอนกนัท่อตนั  บริเวณที่ควรใชจึ้งควรเป็น 
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ที่ที่มีตะกอนที่เกิดจากการกดัเซาะมากหรือเป็นบริเวณที่มีฝุ่ นมาก 
3)  รางระบายน ้ าแบบฝร่ังเศส  (French drain)  เป็นรางดดัน ้ ารูปยาวส าหรับ 

ดดัน ้ าตามขอบพื้นที่ที่เป็นรูปยาว  เม่ือรับน ้ าแลว้จึงปล่อยเขา้ท่อต่อไป  
4)  ท่อลอด  (Culvert)  คือท่อที่ฝังลอดถนนหรือทางเทา้  เพือ่ระบายน ้ าอีก 

ขา้งหน่ึงไปยงัอีกขา้งหน่ึงของถนน 
ดังนั้ นระบบการระบายน ้ ามีหลายแบบให้เลือกใช้  การเลือกใช้รูปแบบ

ระบบระบายน ้ าควรค านึงถึงสภาพของบริเวณและลกัษณะพื้นที่ของโครงการ  เช่น  ท่อระบายน ้ า
แบบขนานเป็นระบบระบายน ้ าที่เหมาะจะน ามาใช้กับพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมเน้ือดิน
สม ่าเสมอ  หรือท่อประธานคู่  การระบายน ้ าระบบน้ีเหมาะส าหรับพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นร่องน ้ า
ธรรมชาติตื่นๆ  โดยมีความลาดเทของพื้นที่ล าดเทมาหากันทั้งสองดา้น  ลกัษณะคลา้ยรูปตวัวี
เป็นตน้ 
 2.3.4  อาคารและส่ิงก่อสร้าง 

2.3.4.1  ส่ิงก่อสร้างและส่ิงประกอบบริเวณ 

การจ าแนกประเภทส่ิงก่อสร้างและส่ิงประกอบบริเวณ  ไดแ้ก่  มา้นั่ง  เกา้อ้ี  
ที่ใชง้านสาธารณะมีความแตกต่างสามารถจ าแนกไดต้ามลกัษณะการใชง้านไดด้งัน้ี 

1)  ที่นัง่ที่ใชเ้พยีงชัว่ครู่  ไดแ้ก่  การนัง่เป็นระยะเวลาสั้นๆประมาณไม่เกิน   
15  นาที  เช่น  การนั่งรอรถประจ าทางหรือนั่งพกัผ่อนระหว่างการเดินเพียงครู่  ก่อนที่จะท า
กิจกรรมอ่ืนๆต่อไป  ที่นัง่ประเภทน้ีมกัใชใ้นบริเวณทางเทา้บริเวณที่ขายเคร่ืองด่ืม  หรือบริเวณที่รอ
นดัลกัษณะของที่นัง่ประเภทน้ีไม่จ าเป็นตอ้งให้นั่งสบายมากนัก  มีขอ้จ ากดัในการใชส้อยเพียงใน
เร่ืองความสูง  และขนาดความกวา้งของที่นัง่นั้น  กล่าวคือ มีความสูงอยูร่ะหว่าง  40-50  เซนติเมตร  
และความกวา้งของที่นัง่มีขนาด  25  ซนติเมตรเป็นอยา่งนอ้ย  ไม่จ  าเป็นตอ้งมีพนักพิงการออกแบบ
อาจจดัวางในลกัษณะมา้นั่งเด่ียว  มา้นั่งยาว  หรือที่นั่งที่เกิดจากการใชส้อยอ่ืน  เช่นกระบะตน้ไม ้ 
หรือก าแพงดินที่ท  าขอบใหน้ัง่ได ้ เป็นตน้ 

2)  ที่นัง่แบบนัง่เพือ่ผอ่นคลาย  ไดแ้ก่  การนัง่พกัผอ่นหรือผอ่นคลายความ 
เครียด  เช่น  ที่นั่งในสวนสาธารณะที่นั่งในบริเวณทางเทา้ที่มีคนไม่พลุกพล่านนัก  ลกัษณะที่นั่ง
ประเภทน้ีจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความสบายในการนั่ง  ควรมีพนักพิงที่นั่งและพนักลาดเอียงไดต้าม
ส่วนสรีระ  อาจเป็นมา้นั่งเด่ียวหรือมา้นั่งยาวก็ได ้ บางคร้ังที่นั่งแบบผ่อนคลาย  อาจเป็นที่นั่งที่อยู่
ติดกบัโครงสร้างอ่ืนก็ได ้ เช่น  ก าแพงดินดา้นหลงัป้าย  โดยท าโครงสร้างของที่นัง่ต่อเน่ืองเช่ือมเขา้
กบัโครงสร้างนั้นๆ  ส่ิงที่ตอ้งค  านึงถึงในการออกแบบมา้นั่ง  เหมือนกบัเกณฑใ์นการออกแบบส่ิง
อ านวยความสะดวกสาธารณะทัว่ไป  กล่าวคือตรงตามการใชส้อย  มีความทนทานต่อการใชส้อย
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และสภาพอากาศ  มีรูปที่กลมกลืนกับภูมิทศัน์โดยรอบ  หากเป็นไปได้ควรใช้วสัดุที่เป็นวนัดุ
พื้นเมือง 

3)  การก าหนดต าแหน่ง  ส่ิงที่ตอ้งระมดัระวงัในการก าหนดต าแหน่งคือ 
จะตอ้งไม่ให้ที่นั่งกีดขวางเส้นทางการสัญจร  นั่งแบบผ่อนคลายจ าเป็นต้องเวน้ระยะห่างจาก
ขอบเขตทางสัญจรออกมาประมาณ  1.50  เมตร  เป็นอยา่งน้อยแต่ให้หันหน้าเขา้สู่เส้นทางสัญจร
นั้น  เพือ่ความรู้สึกเป็นส่วนตวัแยกออกจากบริเวณที่มีกิจกรรมที่เคล่ือนที่อนัจะน าไปสู่ความรู้สึก
ผ่อนคลายการจดัที่นั่งจะตอ้งไม่บดบงัระยะมองของผูเ้ขา้ถึงหรือผูท้ี่ผ่านไปมาที่จะมองเห็นรูปที่
น่าสนใจในบริเวณและจะตอ้งไม่ดูโดดเด่นเป็นเป้าสายตา  บริเวณที่นั่งควรมีความสัมพนัธ์กบัส่ิง
อ านวยความสะดวกอ่ืน  เช่น  ถงัขยะ  ที่ด่ืมน ้ า  ดงันั้นการค านึงถึงระยะห่างจากส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ือง
ส าคญัที่ควรค านึงถึงดว้ย  เช่น  ถงัขยะ ที่ด่ืมน ้ า  ควรอยูใ่กลส้ามารถเดินถึงไม่เกิน  7-10 เมตร  และ
ใหส้ามารถมองเห็นส่ิงอ านวยความสะดวกไดช้ดัเจน 

4)  ลกัษณะการจดัวางและการจดัสภาพแวดลอ้ม  มีผลต่อบรรยากาศของ 
การนั่งในบริเวณนั้ น  การจดัวางที่นั่งที่ เป็นลักษณะมุมฉากหรือลักษณะโคง้ขาเป็นลักษณะที่
ส่งเสริมในการพูดคุย  การจัดวางในแนวตรงเป็นลักษณะที่ส่งเสริมให้เกิดการพูดคุยหรือเป็น
ส่วนตวัก็ได้  และการจดัวางที่นั่งแบบโคง้ออกเป็นลักษณะที่สนับสนุนให้เกิดความเป็นส่วนตวั
มากกวา่แบบอ่ืนๆ 

ดงันั้นส่วนที่เป็นส่ิงก่อสร้างและส่ิงประกอบบริเวณ  ในการออกแบบใช้
สอยในเร่ืองความสูง  และขนาดความกวา้งของที่นัง่อยูร่ะหว่าง  40-50  เซนติเมตร  และความกวา้ง
มีขนาด  25  เซนติเมตรเป็นอยา่งนอ้ย  ที่นัง่แบบผอ่นคลายจ าเป็นตอ้งเวน้ระยะห่างจากขอบเขตทาง
สญัจรออกมาประมาณ  1.50  เมตร  เป็นอยา่งนอ้ยวสัดุที่ใชต้อ้งมีความทนทานต่อการใชส้อย  และ
สภาพภูมิอากาศ  มีรูปแบบที่กลมกลืนกบัภูมิทศัน์โดยรอบ  หากเป็นไปไดค้วรเลือกใชว้สัดุที่เป็น
วสัดุพื้นเมือง 

2.3.4.2  ป้าย 
หน้าที่หลักของป้าย  คือ  การส่ือสารข้อมูลซ่ึงข้อมูลดังกล่าวอาจเป็น

เร่ืองราว  เป็นป้ายช้ีทาง  ป้ายออกกฎเกณฑห์รืออ่ืนๆที่คนใชบ้ริเวณหรือสญัจรไปมาควรรู้เพื่อความ
เป็นระเบียบและความชดัแจง้ในการส่ือสาร  ป้ายเหล่าน้ีควรจดัวางอยา่งเป็นระบบ  เช่น  ป้ายที่อยู่
บริเวณใกล้ๆ กนัอาจรวมใชโ้ครงสร้างเดียวกนัก็ไดก้็จะเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อสถานที่  
หรืออาจใชโ้ครงสร้างอ่ืนๆในการติดป้ายขอ้มูลเหล่าน้ีก็ได ้ เช่น  เสาไฟฟ้า  เป็นตน้ 

ในการออกแบบป้ายต่างๆในที่สาธารณะมีเกณฑต่์างๆ  หลายประการที่ตอ้ง
พจิารณา  ไดแ้ก่ 
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1)  ความชดัเจน  ไดแ้ก่  การที่มีป้ายมีลกัษณะที่เห็นไดง่้าย  อ่านออกไดต้าม 
ระยะการมองเห็นที่ตอ้งการ  ความชดัเจนน้ีขึ้นรอยูก่บัขนาด  สี  ความสูง  และฉากหลงัของป้าย
รวมถึงขนาดของตวัอกัษรดว้ย 

( 1 )  ในเร่ืองขนาดของป้าย  ไดมี้ผูท้ดลอง  ในเร่ืองการเปรียบเทียบ 
ขนาดของป้ายสีขาวกบัระยะทางที่จะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนดงัน้ี 

ระยะ  14  เมตร  ขนาด  1.5  ตารางเมตร 
ระยะ  23  เมตร  ขนาด  1.5  ตารางเมตร 
ระยะ  32  เมตร  ขนาด  2.7  ตารางเมตร 
ระยะ  45  เมตร  ขนาด  4.7  ตารางเมตร 

( 2 )  ในดา้นสีของป้ายพบวา่ ป้ายสีเหลืองเป็นสีที่เห็นไดช้ดัเจนมาก 
ที่สุด  สีที่มีความชดัเจนจะดึงดูดความสนใจไดน้้อยที่สุดคือ  สีเทา  นอกจากน้ีความตดักนัระหว่าง
รูปสญัลกัษณ์  หรือตวัอกัษรกบัพื้นของป้ายก็มีความส าคญัดว้ย 

( 3 )  ความสูงของป้าย ป้ายควรจะอยูใ่นระดบัสายตา  หรือระดบัเหนือ 
ศีรษะมนุษย ์ ป้ายที่อยูใ่นบริเวณที่มีคนเดินผ่านทัว่ไป  มกัมีความสูง  1.07-1.20  เมตร  จากพื้นถึง
ระดบัขอบล่างของป้าย  แต่หากเป็นบริเวณที่โล่ง  ป้ายอาจมีระดบัต ่ากว่าสายตา  ในบางกรณีมีการ
ใชป้้ายในระดบัเต้ีย  เพือ่ลดปัญหาการบงัระดบัสายตามกัใชใ้นป้ายประเภทขอ้มูล  ป้ายบอกทิศทาง
และป้ายบอกสถานที่  ในกรณีที่ใช้ป้ายระดบัเต้ีย  ควรแน่ใจว่าไดท้ิ้งบริเวณโล่งหน้าป้ายห่างจาก
บริเวณทางสญัจรพอที่ผูท้ี่เดินผา่นไปมา  สงัเกตเห็นป้ายไดโ้ดยไม่ตอ้งเดินผา่นไปเลย 

( 4 )  ฉากหลงัของป้ายก็มีความส าคญั  หากฉากหลงัมีความสบัสน 
วุน่วายหรือมีป้ายมากมายหลายอนัอยูใ่นบริเวณ  ก็มีแนวโน้มว่าป้ายเหล่านั้นจะลดความชดัเจนลง
ไป  หรือหากดา้ยหลงัป้ายมีส่ิงประกอบถนนในขนาดและรูปร่างใกลเ้คียงหลายอนัก็ท  าให้ป้ายนั้น
ขาดความชดัเจนลงไปเช่นเดียวกนั 

2)  ต าแหน่งของป้าย  การติดตั้งป้ายควรค านึงถึงต าแหน่งวา่ตอ้งการส่ือสาร 
ขอ้มูลใดในขณะที่ผูน้ั้นอยูใ่นต าแหน่งใด  หรือป้ายควรจะมองเห็นภาพอะไรบา้ง  ในกรณีที่เป็นป้าย
ขอ้มูลและต าแหน่งของป้ายควรจดัระยะและจดัระเบียบ  ไม่ใหกี้ดขวางทางสัญจร  เป็นอุปสรรคต่อ
ผูท้ี่  ผา่นไปมา 

3)  ความสวยงาม  ตวัป้ายควรจะมีลกัษณะที่เรียบร้อย  เห็นตวัอกัษร หรือรูป 
สญัลกัษณ์ไดข้ดัเจน  แต่โครงสร้างของป้าย  อาจท ารายละเอียดใหแ้สดงถึงวฒันธรรมของสถานที่ก็
ได ้

4)  เกณฑอ่ื์นๆ  นอกเหนือจากที่กล่าวมาแลว้มีเกณฑอ่ื์นๆโดยทัว่ไป  เช่น   
ความแขง็แรง  ความคงทนต่อสภาพอากาศ  และไม่ควรมีความขดัแยง้กบัสภาพแวดลอ้ม 
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ดงันั้นป้ายที่ดีควรมีความชัดเจน  เพื่อความสะดวกสบายของผูใ้ช ้ อยู่ใน
ระดบัสายตา  หรือระดบัเหนือศีรษะมนุษย ์ ป้ายที่อยูใ่นบริเวณที่คนเดินผ่านทัว่ไป  มกัมีความสูง  
1.07-1.20  เมตร  จากพื้นถึงระดบัของขอบล่างของป้ายต าแหน่งของป้ายควรจดัระยะและระเบียบ  
ไม่ใหกี้ดขวางทางสญัจรเป็นอุปสรรคต่อผูท้ี่ผา่นไปมา 

2.3.4.3  ถงัขยะ 
ถงัขยะ  เป็นส่วนหน่ึงในส่วนประกอบภูมิทศัน์ที่จ  าเป็นตอ้งมี  เพื่อช่วยใน

การเก็บรวบรวมส่ิงปฏิกูล  หรือส่ิงเหลือใชจ้ากการใชง้านของคน  ยิง่บริเวณที่มีคนเขา้ไปใชม้ากยิง่
จ  าเป็นตอ้งมี  โดยตอ้งค านึงถึงรูปแบบและลกัษณะให้เหมาะสมในแต่ละบริเวณนั้นดว้ย  เกณฑใ์น
การออกแบบ 

1)  ควรมีรูปแบบที่กลมกลืน  เป็นส่วนหน่ึงของทางเดินหรือบริเวณ  และ 
เป็นส่วนประดบัทางเดินเทา้ใหดู้สวยงาม  ไม่ใช่ก่อให้เกิดความไม่น่าดู  ถึงแมถ้งัขยะเป็นส่ิงที่ตอ้ง
เห็นไดช้ดัเจน  แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่โดดเด่นออกมาจนกลายเป็นจุดเด่น  หรือเป็นจุดสนใจของ
บริเวณจนเกินไป  ถา้สามารถรวมถงัขยะเขา้กบัส่ิงประกอบภูมิทศัน์อ่ืนๆ  (Site Furniture)  ไดก้็จะ
ท าใหเ้กิดการใชง้านหลากหลายชนิด  (Multi-Purpose)  ได ้ เช่น  เสาไฟฟ้าที่มีถงัขยะติดอยูด่า้นล่าง  
เป็นตน้ 

2)  ต  าแหน่งและจ านวนถงัขยะ  จะมีความสมัพนัธท์ี่เป็นสดัส่วนกนั  เช่น   
บริเวณทางเดินจะมีน้อยกว่าในบริเวณปิคนิก  การจดัวางตอ้งไม่เกะกะกีดขวางการจราจร  และ
เขา้ถึงไดง่้ายดว้ย 

3)  ถงัขยะมีหลานลกัษณะ  หลายรูปแบบแลว้แต่การเลือกน ามาใช ้ แต่ส่ิงที่ 
จะตอ้งค านึงถึงคือ  ความสะดวกในการใช ้ ความแข็งแรงทนทาน  ความสะดวกในการดูแลรักษา  
และเก็บขยะรวมไปจนถึงความสะอาดเรียบร้อยสวยงามดว้ย 

4)  ที่ต ั้งของถงัขยะ  ควรอยูใ่นต าแหน่งที่มีคนใชง้านมาก  เช่นบริเวณที่จดัที่ 
นั่งเป็นกลุ่ม  บริเวณที่มีการยืนรอเขา้แถวกัน  หรือบริเวณแนวทางเดินหลกัที่คนผ่านไปมาเป็น
จ านวนมาก 

5)  ขนาดของถงัขยะ  ในบริเวณทัว่ไปแลว้ไม่จ าเป็นตอ้งมีขนาดใหญ่มาก 
นัก  ส่ิงที่จะช่วยก าหนดขนาด  ไดแ้ก่ ความถ่ีของช่วงเวลาที่มีการเก็บขยะไปทิ้ง  เช่นทุกหน่ึงวนั  
ทุกสองวนั  หรือทุกสปัดาห์  การจดัใหมี้ถงัขยะขนาดเล็กกระจายอยูห่ลายๆอนัจะดีกว่าการจดัให้มี
ถงัขยะขนาดใหญ่และมีจ านวนนอ้ย 

6)  ความสูงที่พอเหมาะ  ส าหรับการทิ้งขยะอยูร่ะหวา่ง  0.80-1.00  เมตร 
7)  ถงัขยะควรมีฝาปิด  ถา้เป็นไปได ้ ถงัขยะที่มีฝาปิดจะช่วยไม่ใหล้มพดั 

ขยะปลิวกระจดักระจาย  กนัมิใหสุ้นขัมาคุย้และน ้ าฝนไม่ตกลงไปขงัเฉอะแฉะอยูภ่ายใน 
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8)  วสัดุมีไดห้ลายชนิด  โดยค านึงถึงความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ 
กลางแจง้  ความทนทานต่อรอยขีดข่วน  ความทนทานต่อการใชง้านในที่สาธารณะ  เช่น  อลูมิเนียม  
เหล็ก  ไฟเบอร์กลาส  คอนกรีต  โดยค านึงถึงรูปแบบ  สีสนั  และวสัดุที่กลมกลืน  กบัส่วนประกอบ
ในบริเวณนั้นๆอนัหมายถึงมา้นัง่  ร้ัว  ก าแพง  วสัดุปูพื้น  เป็นตน้ 

ดงันั้นในส่วนที่เป็นถงัขยะ  จะตอ้งมีรูปแบบที่กลมกลืน  เป็นส่วนหน่ึงของ
ทางเดินหรือบริเวณ  และเป็นส่วนประดบัทางเดินเทา้ให้ดูสวยงาม  โดยการรวมถงัขยะเขา้กบัส่ิง
ประกอบภูมิทศัน์อ่ืนๆ  (Site Furniture)  ได้ก็จะท าให้เกิดการใช้งานหลากหลายชนิด  (Multi-
Purpose)  ไดเ้ช่น  เสาไฟฟ้าที่มีถงัขยะติดอยูด่้านล่าง  ความสูงที่พอเหมาะส าหรับการทิ้งขยะอยู่
ระหวา่ง  0.80-1.00  เมตร  ที่ต ั้งของถงัขยะควรอยูใ่นต าแหน่งที่มีคนใชง้านมาก  การจดัวางตอ้งไม่
เกะกะกีดขวางการจราจรและเขา้ถึงไดง่้ายดว้ย 

 

2.4  กรณศึีกษา 
 ไดก้ารศึกษาพื้นที่ที่มีลกัษณะคลา้ยกับพื้นที่โครงการมา  3  โครงการ  คือ  สวนจตุจกัร  
สวนสนัติภาพ  และสวนรถไฟ  จากการพจิารณาเลือกตวัอยา่งสวนสาธารณะ  ซ่ึงมีลกัษณะกิจกรรม
ภายในพื้นที่มีแนวทางกิจกรรมคลา้ยกนักบัสวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถาน  ภายในพื้นที่โครงการ
มีกิจกรรมประเภทออกก าลงักายและกิจกรรมนนัทนาการประเภทพกัผ่อนและการให้บริการบุคคล
ทัว่ไป และชุมชนรอบๆพื้นที่โครงการ  จึงสามารถใชศึ้กษาถึงความสัมพนัธ์ของกิจกรรม  รูปแบบ
การเลือกใชพ้รรณไม้  ระบบการสัญจร  รูปแบบมา้นั่ง  ระบบการจดัเก็บขยะ  เพื่อน าไปศึกษากบั
พื้นที่ศึกษาได ้
 2.4.1  สวนจตุจกัร 

สวนจตุจกัร  เป็นสวนสาธารณะในความดูแลของกรุงเทพมหานคร  ทิศตะวนัออก
จรดถนนพหลโยธิน  ทิศเหนือจรดถนนวภิาวดีรังสิต ทิศตะวนัตกและทิศใตจ้รดถนนก าแพงเพชร 3 

ประวตัิ  ปี  พ.ศ. 2518  การรถไฟแห่งประเทศไทยไดน้้อมเกลา้ฯ  ถวายที่ดิน  100  
ไร่  เพื่อสร้างสวนสาธารณะตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  ในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ  4  รอบ  หรือ  48  พรรษา  ในวนัที่  5  ธนัวาคม  พ.ศ. 2518  ซ่ึงเม่ือวนัที่  
8  มกราคม  พ.ศ. 2519  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  พระราชทานนาม
ของสวนแห่งน้ีว่า  "สวนจตุจกัร"  (ซ่ึงเป็นช่ือภาษาสันสกฤต  มีความหมายว่า  "ส่ีรอบ")  สวน
จตุจกัรเปิดท าการในวนัที่  4  ธนัวาคม  พ.ศ. 2523 
ลักษณะเด่นและจุดที่น่าสนใจ  อนุสรณ์เป็นประจักษ์พยานตั้ งแต่เม่ือคร้ังเม่ือแรกสร้างเป็น
สญัลกัษณ์ของสวนสาธารณะ  ไดแ้ก่หอนาฬิกา  นาฬิกาดอกไม ้ ประติมากรรมอาเซียน  6  ประเทศ
(ส านกังานสวนสาธารณะ. ส านกัส่ิงแวดลอ้ม. กรุงเทพมหานคร: สวนจตุจกัร) 
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ประเภท  สวนสาธารณะขนาดกลาง/สวนระดบัเขต 
ที่ตั้ง  ถนนก าแพงเพชร  1  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  

    10900 
เน้ือที ่  190  ไร่ 
วนัเปิดท าการ 4  ธนัวาคม  พ.ศ.  2523 
สถานะท าการ 04.30 - 21.00 น.  ทุกวนั 
ผูด้  าเนินการ ตราสญัลกัษณ์กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร 

ตารางที่  2.5  การศึกษาสวนจตุจกัร 
เร่ืองที่ศึกษา ภาพจากการศึกษา รายละเอียด 

1.  รูปแบบมา้นัง่ 
 
 

 

- มา้นัง่  ภายในโครงการมีการจดัตั้งมา้นั่ง
ไวต้ามจุดต่างๆของทางเดินเทา้  เพื่อใช้
เป็นที่นัง่พกัผอ่น  ส่วนที่นั่งเด่ียวจะเป็นที่
นัง่โครงเหล็กและใชไ้มท้  าเป็นที่นัง่ 
 

2.  ระบบการ
สญัจร 
 

 

- ทางเทา้ มีขนาดความกวา้ง  1.50 – 2.00 
เมตร  ใชเ้ป็นทางเดินเช่ือมต่อไดทุ้กพื้นที่
กิจกรรม  วสัดุที่ใชเ้ป็นแผน่พื้นซีแพค 
 

3.  ระบบการ
จดัเก็บและท าลาย
ขยะ 
 

 

- เป็นถงัขยะของเทศบาล  ถงัขยะจะตั้งอยู่
ตามจุดต่างๆโดยจะมีระยะห่างที่ไม่
แน่นอนและไม่มีการแบ่งแยกขยะ  จะใส่
รวมในถงัเดียวกนั  ไม่มีฝาปิด 
 

4.  พชืพรรณไม้
พุม่และคลุมดิน 
 
 
 
 
 

 
 

- ไมย้นืตน้ส่วนใหญ่จะเป็นตน้หางนกยงู
ฝร่ัง  อินทนิล  และปาลม์ 
- ไมพุ้ม่ส่วนใหญ่จะใชห้ลายชนิดหลาก
สีสนัปลูกเป็นกลุ่มๆสลบักนัไป 
ส่วนหญา้จะใชเ้ป็นหญา้นวลนอ้ย 
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ตารางที่  2.5  (ต่อ)  การศึกษาสวนจตุจกัร 
เร่ืองที่ศึกษา ภาพจากการศึกษา รายละเอียด 

5.  ป้อมยาม 
 

 - มีส านกังานรักษาความปลอดภยัเป็นจุด  
ส่วนใหญ่จะอยูต่ามที่ส าหรับจอดรถ 
 
 

6.  ป้าย  
 
 
 

- ป้ายบอกทาง จะเป็นป้ายขนาดใหญ่ที่มี
ความแขง็แรง สูงประมาณ 1.50 เมตร มี
ลูกศรช้ีบอกทาง 

7.  พื้นที่ท  า
กิจกรรม 

 
 
 
 
 

- พื้นที่ท  ากิจกรรมจะเป็นสนามหญา้
โล่งๆ  มีไมย้นืตน้ใหร่้มเงานอ้ย 

 
 2.4.2  สวนสนัติภาพ 

สวนสนัติภาพ  เป็นสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร  ตั้งอยูบ่ริเวณถนนราชวิถีกบั
ถนนรางน ้ า  เขตราชเทวี  ใกล้กับอนุสาวรียช์ัยสมรภูมิ  เป็นพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเช่าจาก
ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ ป้ายช่ือสวนเป็นลายมือของท่านพุทธทาสภิกขุ  โดยเร่ิม
สร้างมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2540  โดยที่ช่ือสวนนั้น  หมายถึง  สันติภาพจากสงคราม  โดยท าการเปิด
ใหบ้ริการวนัแรกคือวนัที่  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2541  อนัตรงกบัวนัครบรอบการที่สงครามโลกคร้ังที่  
2  ยตุิลง  (http://www.th.wikipedia.org) 

ประเภท  สวนชุมชน 
ที่ตั้ง  ถนนราชวถีิ 
เน้ือที ่  20  ไร่  80  ตารางวา 
วนัเปิดท าการ 16  สิงหาคม  พ.ศ.  2541 
สถานะท าการ 05.00 - 21.00 น.  ทุกวนั 
ผูด้  าเนินการ กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่  2.6  การศึกษาสวนสนัติภาพ 
เร่ืองที่ศึกษา ภาพจากการศึกษา รายละเอียด 

1.  รูปแบบมา้นัง่ 
 

 - มา้นัง่ มีการจดัตั้งมา้นัง่ไวต้ามจุดต่างๆ ของ
ทางเดินเทา้  เพ่ือใชเ้ป็นท่ีนัง่พกัผอ่น  ส่วนท่ี
นัง่เด่ียวจะเป็นท่ีนัง่โครงเหลก็และใชไ้มท้  า
เป็นท่ีนัง่ 

2.  ระบบการ
สญัจร 
 
 
 

 

- ทางเทา้  มีขนาดความกวา้ง  1.00-2.00  

เมตร  ใชเ้ป็นทางเดินเช่ือมต่อไดทุ้กพื้นที่
กิจกรรม  วสัดุที่ใชเ้ป็นแผน่พื้นซีแพคและ
ยางมะตอย 

3.  ระบบการ
จดัเก็บและท าลาย
ขยะ 
 
 

 

- ถงัขยะจะตั้งอยูต่ามจุดต่างๆที่มีมา้นัง่และ
ตามทางเดินเป็นระยะๆแต่ระยะห่างจะไม่
เท่ากนั  ไม่มีการแยกขยะ  มีฝาปิด 

4.  พชืพรรณไม้
พุม่และคลุมดิน 
 
 
 
  
 
 

 
 

- พชืพรรณส่วนใหญ่จะเนน้สีสนั  และไม้
ใหร่้มเงาที่มีขนาดใหญ่  และมีการใชห้ญา้
นวลนอ้ยปลูกคลุมดิน 

5.  ป้อมยาม 
 
 
 
 

 

- ส านกังานรักษาความปลอดภยั  จะอยู่
บริเวณประตูทุกประตู  หลงัไม่ใหญ่มาก 

6.  ป้าย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- ป้ายบอกทาง  จะบอกตามจุดต่างขา้ง
ทางเดิน  มีลูกศรบอกทาง  แต่หน่ึงป้ายจะ
บอกแค่อยา่งเดียว 
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ตารางที่  2.6  (ต่อ)  การศึกษาสวนสนัติภาพ 

เร่ืองที่ศึกษา ภาพจากการศึกษา รายละเอียด 

7.  พื้นที่ท  า
กิจกรรม 

 
 
 
 
 

- พื้นที่ท  ากิจกรรมจะเป็นลาน
อเนกประสงค ์ ปูดว้ยบล็อกตวัหนอน 

 

 2.4.3  สวนวชิรเบญจทศั 
สวนวชิรเบญจทศั  หรือที่นิยมเรียกวา่  สวนรถไฟ  เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่  มี

เน้ือที่กวา่  375  ไร่  ตั้งอยูท่ี่ถนนก าแพงเพชร  3  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  มีเน้ือ
ที่ติดกับสวนสาธารณะอีก  2  สวน  คือ  สวนสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิฯ  และสวนจตุจกัร  อยูใ่น
ความดูแลของกรุงเทพมหานคร  และการรถไฟแห่งประเทศไทย  (รฟท.) 

ประวตัิ  สวนวชิรเบญจทศั  เดิมเคยใช้เป็นสนามกอล์ฟรถไฟ  ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย  (รฟท.)  สร้างขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรี  พล.อ.ชาติชาย  ชุณหะวณั  ที่มีมติให้สร้าง
สวนสาธารณะขึ้นในส่วนของพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อให้เป็นศูนยก์ลางในการ
พกัผอ่นหยอ่นใจและออกก าลงักายของประชาชนทัว่ไปและประชาชนในยา่นใกลเ้คียง  โดยไดรั้บ
พระราชทานช่ือ  สวนวชิรเบญจทศั  จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ใน
วนัที่  28  กรกฎาคม พ.ศ. 2545  ซ่ึงตรงกบัวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ  พระชนมายคุรบ  50  พรรษา  
(http://www.th.wikipedia.org) 

ประเภท  สวนชุมชน/สวนเอนกประสงค ์
ที่ตั้ง  ถนนก าแพงเพชร  3  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  

    10900 
เน้ือที ่  375  ไร่ 
วนัเปิดท าการ 28  กรกฎาคม  พ.ศ.  2545 
ผูด้  าเนินการ กรุงเทพมหานคร/การรถไฟแห่งประเทศไทย 
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ตารางที่  2.7  การศึกษาสวนวชิรเบญจทศั 

เร่ืองที่ศึกษา ภาพจากการศึกษา รายละเอียด 

1.  รูปแบบมา้นัง่ 
 

 - มา้นัง่  มีการจดัตั้งมา้นัง่ไวต้ามจุดต่างๆ  
ของทางเดินเทา้  เพือ่ใชเ้ป็นที่นัง่พกัผอ่น  
ส่วนที่นัง่เด่ียวจะเป็นที่นัง่โครงเหล็กและใช้
ไมท้  าเป็นที่นัง่ 

2.  ระบบการ
สญัจร 
 

 - ทางเทา้  มีขนาดความกวา้ง  1.50-2.00  
เมตร  ใชเ้ป็นทางเดินเช่ือมต่อไดทุ้กพื้นที่
กิจกรรม   วสัดุที่ใชเ้ป็นแผน่พื้นยางมะตอย 

 
3.  ระบบการ
จดัเก็บและท าลาย
ขยะ 
 

 - ถงัขยะจะตั้งอยูต่ามจุดต่างๆที่มีมา้นัง่และ
ตามทางเดินเป็นระยะๆแต่ระยะห่างจะไม่
เท่ากนั  ไม่มีการแยกขยะ  มีฝาปิด 

4.  พชืพรรณไม้
พุม่และคลุมดิน 
 
 
 

 - ไมย้นืตน้ส่วนใหญ่จะเป็นตน้หางนกยงูฝร่ัง  
อินทนิล  ไมพุ้ม่ส่วนใหญ่จะใชห้ลายชนิด
หลากสีสนัปลูกเป็นกลุ่มๆสลบักนัไป  หญา้
จะใชเ้ป็นหญา้นวลนอ้ย 

5.  ป้าย 
 
 
 
 

 - ป้ายจะมีทั้งป้ายบอกทางและป้ายหา้ม  อยู่
ตามจุดต่างบริเวณทางเดินและตามสวน 

6.  พื้นที่ท  า
กิจกรรม 
 
 
 

 - กิจกรรมจะเป็นชุดเคร่ืองออกก าลงักาย  
และมีพื้นที่โล่งไวส้ าหรับท ากิจกรรมต่างๆ 
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ตารางที่  2.8  บทวเิคราะห์กรณีศึกษา 
สรุปขอ้มูลดา้นการน าไปประยกุตใ์ช ้

ประเดน็การศึกษา การน าไปใช ้
1.  รูปแบบมา้นัง่ เพื่อให้เป็นไปตามความตอ้งการของผูท้ี่เขา้มาใชโ้ครงการ  ซ่ึงตอ้งการรูปแบบมา้นั่ง  และการ

จดัวาง 
2.  ระบบการสัญจร เพื่อให้เป็นไปตามความตอ้งการของผูท้ี่เขา้มาใชโ้ครงการ   ซ่ึงตอ้งการปรับปรุงทางสัญจร

เพื่อให้มีความสะดวก และมีความสัมพนัธ์กนัในแต่ละพื้นที่ 
3.  ระบบการจดัเก็บและ
ท าลายขยะ 

เพื่อให้เป็นไปตามความตอ้งการของผูท้ี่เขา้มาใชโ้ครงการ   ซ่ึงตอ้งการรูปแบบ  และแนวคิด
การจดัวาง 

4.  พืชพรรณไมพุ้่มและคลุม
ดิน 

เพื่อให้เป็นไปตามความตอ้งการของผูท้ี่เขา้มาใชโ้ครงการ   ซ่ึงตอ้งการไมท้ี่ให้ร่มเงา  และมี
สีสัน 

5.  ป้อมยาม เพื่อให้เป็นไปตามความตอ้งการของผูท้ี่เขา้มาใชโ้ครงการ   ซ่ึงตอ้งการทราบ  ระบบรักษา
ความปลอดภยั  และต าแหน่งที่ตั้ง 

6.  ป้าย เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผูท้ี่เข้ามาใช้โครงการ   ซ่ึงต้องการรูปแบบการใช้
สัญลกัษณ์ 

7.  พื้นที่ท  ากิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามความตอ้งการของผูท้ี่เขา้มาใชโ้ครงการ  ซ่ึงตอ้งการลกัษณะการท ากิจกรรม
ต่างๆ  ลกัษณะพื้นที่ และการเลือกใชว้สัดุ 

 
ในกรณีศึกษาไดท้  าการศึกษาพื้นที่โครงการ  3  โครงการ  คือ  สวนจตุจกัร  สวนสันติภาพ  

และสวนวชิรเบญจทศั  ดงัน้ี 
รูปแบบมา้นั่ง  ไดท้  าการศึกษาในการจดัวางต าแหน่งของมา้นั่ง  และการรูปแบบมา้นั่งที่

เลือกใชจ้ะเป็นแบบมีพนกัพงิ  ซ่ึงท าดว้ยเหล็ก 
ระบบการสัญจร  ได้ท  าการศึกษาลักษณะ  ขนาดของทางสัญจรเพื่อให้มีความสะดวก 

เหมาะสมในการท ากิจกรรมต่างๆ  และการเลือกใชว้สัดุในการท าทางสญัจร 

ระบบการจดัเก็บและท าลายขยะ  ได้ท  าการศึกษารูปแบบลกัษณะ  ต  าแหน่งของถังขยะ  
และแนวคิดในการจดัวาง 

พืชพรรณไมพุ้่มและคลุมดิน  ไดท้  าการศึกษาในการเลือกใชพ้ืชพรรณที่เหมาะกบัสภาพ
พื้นที่   และทั้ง  3  โครงการที่ได้เลือกมาท าการศึกษา ดินเป็นดินเหนียวซ่ึงมีลักษณะของดินที่
คล้ายคลึงกัน  มีการระบายน ้ าเลว  มีปฏิกิริยาของดินเป็นกรด  เหมือนกันกับพื้นที่โครงการ
สวนสาธารณะ 

ป้อมยาม  ไดท้  าการศึกษาระบบรักษาความปลอดภยั  และต าแหน่งที่ตั้ง 

ป้าย  ไดท้  าการศึกษารูปแบบการใชส้ญัลกัษณ์  และต าแหน่งของป้าย 
พื้นที่ท  ากิจกรรม  ไดท้  าการศึกษาลกัษณะการท ากิจกรรมต่างๆ  ลกัษณะพื้นที่  และการ

เลือกใชว้สัดุในการสร้างพื้นที่ท  ากิจกรรม 



บทที่  3 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ 

 

 ในการปรับปรุงพื้นที่โครงการ  มีความจ าเป็นอยา่งมากในการที่ตอ้งท าการศึกษาวิเคราะห์
ขอ้มูลดา้นพื้นที่  ประกอบดว้ย  การส ารวจประเมินพื้นที่ความเสียหาย  ปัจจยัทางธรรมชาติ  ปัจจยั
ดา้นสุนทรียภาพ  ลกัษณะทางกายภาพของโครงการ  และในการปรับปรุงสวนสาธารณะดว้ยแลว้
ในการศึกษาตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการเป็นส่ิงส าคญัดว้ย  ในการ
วิเคราะห์ทั้งทางพื้นที่ของโครงการและผูใ้ชโ้ครงการ  ก็เพื่อเป็นการหาขอ้สรุปลกัษณะพื้นที่  หา
ศกัยภาพของพื้นที่โครงการ  และกิจกรรมที่เกิดจากความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการอยา่งแทจ้ริง 

 

3.1  การศึกษาข้อมูลทัว่ไปของพืน้ทีศึ่กษา 
 3.1.1  ค  าขวญัของจงัหวดัราชบุรี 

คนสวยโพธาราม  คนงามบา้นโป่ง  เมืองโอ่งมงักร  วดัขนอนหนังใหญ่  ต่ืนใจถ ้ า
งาม  ตลาดน ้ าด าเนิน  เพลินคา้งคาวร้อยลา้น  ยา่นยีส่กปลาดี  (ส านกังานจงัหวดัราชบุรี, 2556) 

 3.1.2  ประวตัิความเป็นมาของจงัหวดัราชบุรี 

จงัหวดัราชบุรี  เป็นจงัหวดัที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวนัตก  โดยเป็นศูนยก์ลางในด้าน
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคา้เกษตร  และการปศุสัตวข์องประเทศ  รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางในด้าน
พลงังานของประเทศในปัจจุบนั  โดยมีเมืองราชบุรีเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครองเศรษฐกิจ  และ
การคมนาคมในภูมิภาค  อยูห่่างจากกรุงเทพมหานครไปตามถนนสายเพชรเกษมหรือทางหลวง
แผน่ดินหมายเลข  4  ประมาณ  100  กิโลเมตร  พื้นที่โดยรวมประมาณ  5,196,372  ตารางกิโลเมตร  
หรือ  3.2  ลา้นไร่  มีแม่น ้ าแม่กลองซ่ึงเป็นแม่น ้ าสายหลกัส าคญัไหลผ่าน  มีความยาวในเขตจงัหวดั  
ประมาณ  45  กิโลเมตร  (ส านกังานจงัหวดัราชบุรี, 2556) 

ราชบุรี  ดินแดนวฒันธรรมลุ่มน ้ าแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี  เป็น
จงัหวดัหน่ึงในภาคกลางดา้นตะวนัตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ที่ราบต ่า  ลุ่มแม่น ้ าแม่
กลองอนัอุดม  แหล่งเพาะปลูกพืชผกัผลไมเ้ศรษฐกิจนานาชนิด  สู่พื้นที่สูงทิวเทือกเขาตะนาวศรี
ทอดตวัยาวทางทิศตะวนัตกจรดชายแดนไทย-พม่า (ส านกังานจงัหวดัราชบุรี, 2556) 

จากต านานและหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์  ท  าให้สันนิษฐานไดว้่า  ราชบุรีเป็นหัว
เมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหน่ึงของแควน้สุวรรณภูมิมาตั้งแต่สมยัที่พระเจา้อโศกมหาราชแห่ง
อินเดียไดเ้ผยแพร่พทุธศาสนาเขา้มาในดินแดนแถบน้ี  เม่ือราวปี  พ.ศ. 218  โดยแควน้สุวรรณภูมิน้ี
มีศูนยก์ลางการปกครองอยูท่ี่นครปฐมหรือที่สมยันั้นเรียกกนัว่า  “ทวารวดี”  ราชบุรียงัเป็นแหล่ง
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พบปะของพ่อค้าวาณิชแต่คร้ังโบราณ  ทั้ งยงัเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดต่อกับพม่า  ราชบุรีจึงเป็น
ดินแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพนัธุท์ี่สุดแห่งหน่ึง (ส านกังานจงัหวดัราชบุรี, 2556) 

ห่างจากกรุงเทพมหานครเบื้องทิศตะวนัตกราว  110  กิโลเมตร  เป็นที่ตั้งของจงัหวดั
ราชบุรี  ดินแดนอันเป็นที่มาของโอ่งเคลือบลายมังกรและผา้ทอบา้นไร่หรือผา้ขาวม้าอันลือช่ือ  
ส าหรับผูไ้ม่ใช่ชาวบา้นพื้นถ่ินน้อยคนนักจะเขา้ใจว่าอุตสาหกรรมเคร่ืองป่ันดินเผาและหัตถกรรม
ทอผา้พื้นเมืองเป็นเป็นเพียงผลงานบางส่วนที่สะทอ้นความหลากหลายของราชบุรีที่ฝากร่องรอย
ทางประวตัิศาสตร์  สงัคม  และวฒันธรรม (ส านกังานจงัหวดัราชบุรี, 2556) 

แทจ้ริงแลว้ดินแดนแห่งน้ีมิไดมี้แค่เพยีงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเท่านั้น  โอ่ง
ลายมงักรและผา้ตีนจกยงัเป็นตวัแทนที่ใหภ้าพเคล่ือนไหวของววิฒันาการและความเปล่ียนแปลงใน
สงัคมราชบุรีดว้ยในมุมมองหน่ึง (ส านกังานจงัหวดัราชบุรี, 2556) 

ในพื้นที่อนักวา้งขวางใหญ่ประมาณ  5,120  ตารางกิโลเมตรของลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา
ตอนล่างน้ีมีแม่น ้ าแม่กลองตดัผ่าน  เป็นสายใยเช่ือมโยงพื้นที่ดา้นตะวนัออกซ่ึงติดกบัเขตจงัหวดั
สมุทรสงคราม  ต่อแดนฝ่ังสมุทรอ่าวไทยเขา้กบัพื้นที่ตอนในอนัเป็นตน้แหล่งของสายน ้ าแม่กลอง 

ราชบุรีเป็นเมืองในเครือข่ายสัมพนัธ์ของอารยธรรมชายฝ่ังทะเลสยามโดยมีเมือง
โบราณคูบวัเป็นเมืองท่าติดต่อทะเลไดเ้ช่นเดียวกบันครปฐมหรือเมืองนครชยัศรีโบราณ  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่  13  ลงมา  กล่าวไดว้่า  คูบวัโดดเด่นยิง่กว่านครชยัศรีโบราณเสียอีก  
เพราะมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกับเมืองเพชรบุรี  (หรือพริบพรี)  เลยตลอดไปถึงเขตชะอ า  (ใน
ปัจจุบนั)  อู่ทอง  นครปฐม  คูบวั  เป็นเครือข่ายของเมืองท่าโบราณแต่คร้ังสมยัวฒันธรรมทวารวดี
เฟ่ืองฟู  และเมืองคูบวันั้นนบัเป็นศูนยก์ลางของพทุธศาสนามหายานที่ส าคญัแห่งหน่ึงในภาค 

เม่ือยา่งเขา้สมยัที่อาณาจกัรขอมเรืองอ านาจและปรากฏศิลปะแบบลพบุรีในลุ่มแม่น ้ า
เจา้พระยา  ประมาณพุทธศตวรรษที่  16  เป็นตน้ไป  ตวัเมืองได้โยกยา้ยศูนยก์ลางจากคูบวัมาตั้ง
ใหม่ที่ราชบุรีซ่ึงอยู่ไม่ห่างกนัมากนัก  แต่สามารถตอบรับเง่ือนไขใหม่ในการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต
ของผูค้นไดเ้หมาะสมและดีกวา่ (ส านกังานจงัหวดัราชบุรี, 2556) 

อยา่งนอ้ยที่สุดเมืองราชบุรีตอ้งเกิดขึ้นและกลายเป็นเมืองท่าชายทะเลที่ส าคญัก่อน
พุทธศตวรรษที่  18-19  สันนิษฐานว่าคงเป็นประมาณพุทธศตวรรษที่  15-16  เคร่ืองป่ันดินเผาห้า
ราชวงศแ์ละสมยัซ้องที่พบในทอ้งแม่น ้ าแม่กลองและแหล่งชุมชนโบราณบางแห่ง  ถือไดว้่าเป็น
โบราณวตัถุที่เป็นสินคา้จากสังคมภายนอกภูมิภาค  แต่บรรดาเคร่ืองป่ันดินเผาผลิตจากภายในพื้น
ภูมิภาคก็มีอยูไ่ม่น้อย  เช่น  หมอ้ดินเผาคอสูง  ซ่ึงผูบ้างท่านว่าเป็นศิลปกรรมทวารวดีตอนปลาย
ประมาณพทุธศตวรรษที่  17-18 
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การปกครองส่วนภูมิภาค  แบ่งออกเป็น  10  อ าเภอ  104  ต าบล  และ  975  หมู่บา้น  
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบดว้ยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  1  แห่ง  เทศบาล  25  แห่ง  และ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  77  แห่ง  ได้แก่  อ าเภอเมืองราชบุรี  อ  าเภอจอมบึง  อ าเภอสวนผึ้ ง  
อ  าเภอด าเนินสะดวก  อ าเภอบา้นโป่ง  อ าเภอบางแพ  อ าเภอโพธาราม  อ าเภอปากท่อ  อ าเภอวดั
เพลง  และอ าเภอบา้นคา  (ส านกังานจงัหวดัราชบุรี, 2556) 

 3.1.3  ที่ตั้งของจงัหวดัราชบุรี 

สภาพภูมิศาสตร์ 

จงัหวดัราชบุรี  ตั้งอยูใ่นภาคกลางทางทิศตะวนัตกของประเทศไทย  ตามการแบ่ง
เขตทางภูมิศาสตร์  และอยู่ในพื้นที่ภาคกลางด้านตะวนัตกตามการแบ่งเขตการปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย  ระหว่าง เส้นรุ้งที่  13  องศา 10  ลิปดาเหนือ  ถึง  13  องศา  45  ลิปดาเหนือ  
ระหวา่งเส้นแวงที่  99  องศา  10  ลิปดาตะวนัออกถึง  100  องศา  5  ลิปดาตะวนัออก  (ส านักงาน
จงัหวดัราชบุรี, 2556) 

 3.1.4  อาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัราชบุรี 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอท่าม่วง  อ าเภอท่ามะกา  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จงัหวดั
กาญจนบุรี 

ทิศใต ้ ติดต่อกบัอ าเภอเขายอ้ย  จงัหวดัเพชรบุรี 

ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัอ าเภอสามพราน  อ าเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม  
อ าเภอบา้นแพว้  จงัหวดัสมุทรสาคร  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  อ าเภออมัพวา  จงัหวดัสมุทรสาคร 

ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัต าบลบางยาคู  อ าเภอเมตตา  จงัหวดัทวาย  ประเทศสหภาพ
พม่า  มีแนวชายแดนยาวประมาณ  73  กิโลเมตร 

 3.1.5  ลกัษณะภูมิประเทศ 
ลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัราชบุรีสามารถแบ่งได ้3  ลกัษณะ  คือ 
3.1.5.1  พื้นที่ราบสูง  ไดแ้ก่  บริเวณชายแดนที่ติดต่อกบัประเทศสหภาพพม่า  มี 

เทือกเขาตะนาวศรีและภูเขานอ้ยใหญ่สลบัซบัซอ้นในเขตพื้นที่อ  าเภอสวนผึ้ง  อ  าเภอจอมบึง  อ าเภอ
ปากท่อ  และก่ิงอ าเภอบา้นคา 

3.1.5.2  พื้นที่ราบลุ่ม  ไดแ้ก่บริเวณพื้นที่ราบลุ่มแม่น ้ าแม่กลอง  มีความอุดมสมบูรณ์ 
เหมาะสมกบัการเพาะปลูก  หรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ในเขตพื้นที่อ  าเภอเมืองราชบุรี  อ  าเภอ
โพธาราม  และอ าเภอบา้นโป่ง 

3.1.5.3  พื้นที่ราบต ่า  ไดแ้ก่บริเวณตอนปลายของแม่น ้ าแม่กลอง  พื้นที่ส่วนใหญ่ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%B3%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A0%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B9%C2%8C%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B5
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เป็นที่ราบต ่ามีน ้ าขึ้นลงตลอดปี  เพราะอิทธิพลน ้ าทะเลหนุนเขา้มาทางปากแม่น ้ าแม่กลอง  คลอง
ด าเนินสะดวก  และแม่น ้ าออ้ม  ดา้นสมุทรสงคราม  ตั้งอยูใ่นเขตพื้นที่อ  าเภอบางแพ  อ าเภอวดัเพลง  
และอ าเภอด าเนินสะดวก  ซ่ึงมีคูคลองเช่ือมโยงถึงกนักวา่  200  คลอง 
 3.1.6  ลกัษณะสภาพภูมิอากาศ 

ลกัษณะภูมิอากาศจงัหวดัราชบุรี  ตั้งอยู่ในเขตท าเลที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต ้ แต่เน่ืองจากมีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นอยู ่ จึงท าให้ได้รับลมมรสุมจากอินเดียไม่
เตม็ที่  โดยเฉพาะอ าเภอติดต่อกบัเทือกเขาตะนาวศรี  ไดแ้ก่  อ าเภอสวนผึ้งและบางส่วนของอ าเภอ
จอมบึง  จึงมีปริมาณฝนตกนอ้ย  ฝนส่วนใหญ่จะถูกพดัเลยไปตกในแถบลุ่มแม่น ้ าแม่กลอง  แม่น ้ า
แควนอ้ยและแม่น ้ าแควใหญ่  ปริมาณน ้ าฝนโดยเฉล่ีย  1,000-1,250  มิลลิเมตรต่อปี  อุณหภูมิเฉล่ีย
ประมาณ  27  องศาเซลเซียส  ตามปกติฤดูฝนจะเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  ส่วนฤดู
หนาวจะเร่ิมตั้ งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม  และส าหรับฤดูร้อนจะเร่ิมตั้ งแต่เดือน  
กุมภาพนัธถึ์งเดือนเมษายน  (ส านกังานจงัหวดัราชบุรี, 2556) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัญลกัษณ์ 
                                                 แสดงขอบเขตพื้นที่ของอ  าเภอเมืองราชบุรี 

 
ภาพที่  3.1  แสดงแผนที่แสดงขอบเขตอ าเภอเมืองราชบุรี 
ที่มา  :  http://giswebldd.ldd.go.th 
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สัญลกัษณ์ 
                                                         แสดงขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการ 

 

ภาพที่  3.2  แสดงพื้นที่ตั้งโครงการ 
ที่มา  :  http://www.thai.tourismthailand.org 
 

3.2  การศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ทีโ่ครงการ 
 พื้นที่โครงการตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี  สภาพโดยทัว่ไปของพื้นที่
โครงการเป็นพื้นที่ที่ติดกบัตวัเมือง  ซ่ึงถูกใชเ้ป็นสถานที่พกัผ่อน  ออกก าลงักายของคนรอบๆขา้ง
พื้นที่โครงการ  12 ไร่  2  งาน  67  ตารางเมตร  ลกัษณะพื้นที่โครงการเป็นลานกวา้ง  มีพื้นพรรณไม้
บา้งเล็กนอ้ยซ่ึงไม่มีร่มเงา  และหญา้ท าใหเ้กิดภาพที่ไม่น่ามอง  อีกทั้งพื้นที่ส่วนต่างๆอยูใ่นสภาพที่
ทรุดโทรม  ส่ิงปลูกสร้างต่างๆอยูส่ภาพที่ช ารุดและใชง้านไม่ไดอี้กดว้ย  (ส านักงานจงัหวดัราชบุรี, 
2556) 
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 พื้นที่โดยทัว่ไปมีลกัษณะเป็นที่ราบลุ่ม  อยู่ในพื้นที่อ  าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี  มี
อาณาเขตติดต่อดงัน้ี 

 ทิศเหนือ  ติดกับ  กองช่างองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัราชบุรีและวิสูตรเซอร์วิส  ส่งผล
กระทบคือ  เร่ืองของเสียงรถละฝุ่ นละอองต่างๆ 

 ทิศใต ้ ติดกบั  ศูนยจ์  าหน่ายหตัถกรรมและสินคา้พื้นบา้น  ส่งผลกระทบคือ  เร่ืองของเสียง
รถละฝุ่ นละอองต่างๆ 

 ทิศตะวนัออก  ติดกบั  ถนนเพชรเกษม  ส่งผลกระทบคือ  เร่ืองของเสียงรถละฝุ่ นละออง
ต่างๆ 

 ทิศตะวนัตก  ติดกบั  สโมสรลูกเสือชาวบา้นและเวทีมวยหลวงยกกระบตัร  ส่งผลกระทบ
คือ  เร่ืองของเสียงรถละฝุ่ นละอองต่างๆ 

 3.2.1  การเขา้ถึงพื้นที่โครงการ 

3.2.1.1  โดยรถยนตส่์วนบุคคลจากกรุงเทพฯ  สามารถไปไดห้ลายเสน้ทาง  ไดแ้ก่ 

จากกรุงเทพฯมุ่งหน้าทางใต ้ ไปตามซอยนเรศ  เขา้สู่ซอยสุรวงศ์/ถนนสุ
รวงศ์  34  เมตร  เล้ียวขวาเขา้สู่ถนนสุรวงศ ์ 600  เมตร  เล้ียวซ้ายเขา้สู่มเหสักข์  350  เมตร  ขบั
ต่อไปยงัซอยสุรศกัด์ิ  450  เมตร  ขบัต่อไปยงัถนนเจริญราษฎร์  150  เมตร  ใช้ทางลาดไปยงับาง
โคล่/บางนา-ดาวคะนอง  850  เมตร  ตดัเขา้ไปยงัทางพิเศษศรีรัช  2.0  กิโลเมตร  ใชท้างออก  2-14  
ดา้นขวาเขา้สู่ดาวคะนองทางพิเศษ 700 เมตร  ตดัเขา้ไปยงั  ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 7.0 กิโลเมตร  
ขบัต่อไปยงั เส้นทาง 35  81.7  กิโลเมตร  ใชท้างออกดา้นขวาไปยงัเส้นทาง  4/ราชบุรี-นครปฐม  
1.3  กิโลเมตร  วิง่ตรงต่อไป  350  เมตร  ใชท้างลาดไปยงัเส้นทาง 4  20.3  กิโลเมตร  เล้ียวซ้าย  55 
เมตร  เล้ียวขวา  3  เมตร  จะถึงสวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถาน  รวมระยะทางประมาณ  116  
กิโลเมตร  (http://www.thai.tourismthailand.org) 

จากกรุงเทพมหานคร  มุ่งหน้าทางใตไ้ปตามซอยนเรศเขา้สู่ซอยสุรวงศ์/
ถนนสุรวงศ ์ 34  เมตร  เล้ียวขวาเขา้สู่ถนนสุรวงศ ์ 750  เมตร  เล้ียวขวาเพื่อตดัเขา้ไปยงั  ทางพิเศษ
ศรีรัชถนนที่เก็บค่าผ่านทางบางช่วง  2.5  กิโลเมตร  ใชท้างออกหมายเลข  204  เขา้สู่อฺรฺพงษ ์ 550  
เมตร  เล้ียวขวาเขา้สู่พระรามที่  6  450  เมตร  เล้ียวซ้ายเขา้สู่ถนนเพชรบุรี  40  เมตร  ชิดขวาเพื่อวิ่ง
บนถนนเพชรบุรี  300  เมตร  เล้ียวซ้ายเขา้สู่ถนนหลานหลวง  1.6  กิโลเมตร  เล้ียวซ้ายเขา้สู่ถนน
ราชด าเนินกลางวิ่งต่อไปตามเส้นทางวิ่งผ่านหน่ึงวงเวียน  1.4  กิโลเมตร  ขบัต่อไปยงัถนนสมเด็จ
พระป่ินเกลา้  1.1  กิโลเมตร  ขบัต่อไปยงัทางคู่ขนานลอยฟ้า  บรมราชชนนี  13.4  กิโลเมตร  ชิด
ขวาตรงทางแยกและตดัเขา้สู่เสน้ทาง  338  21.4  กิโลเมตร  ตดัเขา้ไปยงัเส้นทาง  4  โดยใชท้างลาด
เขา้สู่  อ  าเภอนครชยัศรี/นครปฐม  64.5  กิโลเมตร  กลบัรถ  100  เมตร  เล้ียวซ้าย  55  เมตร  เล้ียว
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ขวา  3  เมตร  จะถึงสวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถานรวมระยะทางประมาณ  108  กิโลเมตร  
(http://www.thai.Tourismthailand.org) 

3.2.1.2  โดยรถโดยสารประจ าทาง 

มีรถประจ าทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-ราชบุรี  ออกจากสถานีขนส่งสาย
ใตใ้หม่  (http://www.thai.tourismthailand.org) 

มีรถประจ าทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-ราชบุรี  ออกจากเซนจูร่ีอนุสาวรีย์
ชยัสมรภูมิ  (http://www.thai.tourismthailand.org) 

3.2.1.3  โดยรถไฟ 

จากกรุงเทพมหานครเดินไปที่  MRTสามย่าน  ประมาณ  14  นาที  (1.1  
กม.)  MRTสามยา่น  MRTรถไฟใตดิ้นไปยงั  MRTบางซ่ือ  13:22-13:51 น.  (29  นาที, แวะพกั  16  
คร้ัง)  MRTบางซ่ือ  เดินไปที่  Bang Sue  ประมาณ  1  นาที  (14  นาที  เปล่ียนพาหนะ)  Bang Sue  
รหัสหยดุ: BSU  เป็น  KTMรถไฟ  35  ไปยงั  Butterworth  15:05-16:42 น.  (1  ชัว่โมง  37  นาที, 
แวะพกั  2  คร้ัง)  Ratchaburi  รหสัหยดุ: RCB  ขบัรถ/นัง่แทก็ซ่ีไปสวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถาน  
ประมาณ  7  นาที  (7.0  กม.)  ก็จะถึงสวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถาน  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  2-
3  ชัว่โมง  (http://www.thai.tourismthailand.org) 

จากกรุงเทพมหานคร  เดินไปที่วดัแขกประมาณ  5  นาที  (450  ม.)  วดัแขก  
77  รถประจ าทางไปยงัท่ารถประจ าทางหมอชิต  13:00-13:39 น.  (39  นาที, แวะพกั  37  คร้ัง)  
จตุจกัรเดินไปที่  MRTจตุจกัร  ประมาณ  1  นาที  (10  นาที  เปล่ียนพาหนะ)  MRTจตุจกัร  MRT
รถไฟใตดิ้นไปยงัMRTบางซ่ือ  13:49-13:51 น.  (2  นาที, แวะพกั  2  คร้ัง)  MRTบางซ่ือ  เดินไปที่  
Bang Sue  ประมาณ  1  นาที  (14  นาที  เปล่ียนพาหนะ)  Bang Sue  รหัสหยดุ: BSU  KTMรถไฟ  
35  ไปยงั  Butterworth  15:05-16:42 น.  (1  ชัว่โมง  37  นาที, แวะพกั  2  คร้ัง)  Ratchaburi  รหัส
หยดุ: RCB  ขบัรถ/นัง่แทก็ซ่ีไป  สวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถานประมาณ  7  นาที  (7.0  กม.)  จะ
ถึงสวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถาน  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  2-3  ชัว่โมง  (http://www.thai. 

tourismthailand.org) 

จากกรุงเทพมหานคร  เดินไปที่  Bangkok  ประมาณ  24  นาที  (2.0 กม.)  
Bangkok  รหัสหยดุ: BKK  KTMรถไฟ  35  ไปยงั  Butterworth  14:45-16:42 น.  (1  ชัว่โมง  57  
นาที, แวะพกั  3  คร้ัง)  Ratchaburi  รหสัหยดุ: RCB  ขบัรถ/นัง่แทก็ซ่ีไปสวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์
สถาน  ประมาณ  7  นาที  (7.0  กม.)  จะถึงสวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถาน   ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ  2-3  ชัว่โมง  (http://www.thai.tourismthailand.org) 
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 3.2.2  ลกัษณะพื้นฐานทางธรณีวทิยาโดยทัว่ไปของพื้นที่โครงการ 

จากกองแผนการส ารวจที่ดิน  ทรัพยากรดินและการใชป้ระโยชน์ที่ดิน  ทรัพยากร
ดิน  จากการศึกษาขอ้มูลแผนที่กลุ่มชุดดินในพื้นที่จงัหวดัราชบุรีของกรมพฒันาที่ดิน  พบว่า  พื้นที่
จงัหวดัราชบุรีมี  21  กลุ่มชุดดิน  แต่ละกลุ่มชุดดินมีลกัษณะคุณสมบติัแตกต่างกนัไป  โดยกลุ่มชุด
ดินที่พบมากที่สุด  คือ  กลุ่มชุดดินที่  2  พื้นที่  51,873.37  ไร่  รายละเอียดแสดงดงัน้ี 

 

 

ภาพที่  3.3  แผนที่กลุ่มชุดดิน 
ที่มา  :  สถานนีพฒันาที่ดินราชบุรี 

 

กลุ่มชุดดินที่  2 

ลกัษณะโดยทัว่ไป  :  เน้ือดินเป็นดินเหนียว  ดินบนมีสีเทาหรือเทาแก่  ดินล่างมีสีเทา
จุดประสีน ้ าตาลและสีเหลืองหรือสีแดง  พบตามที่ราบลุ่มภาคกลางเป็นส่วนใหญ่  มีน ้ าแช่ขงัลึก  
20-50  ซม.  นาน  4-6  เดือน  ถา้เป็นดินที่ไดรั้บอิทธิพลจากน ้ าทะเลจะพบสารจาโรไซตสี์เหลืองฝาง
ในระดบัความลึกเป็นดินลึก  มีการระบายน ้ าเลว  ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง  pH 
4.5-5.5  ไดแ้ก่  ชุดดินอยธุยา  บางเขน  บางน ้ าเปร้ียว  ท่าขวาง  ชุมแสง  บางปะอิน  และมหาโพธิ 

ปัญหาในการใชป้ระโยชน์ที่ดิน  :  ปฏิกิริยาดินค่อนขา้งเป็นกรดจดั  ฤดูฝนน ้ าขงั
นาน  4-6  เดือน 
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ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช  :  เน่ืองจากสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงราบลุ่มเน้ือ
ดินเป็นดินเหนียวการระบายน ้ าเลว  ในช่วงฤดูฝนจะมีน ้ าขงัอยูท่ี่ผิวดินระหว่าง  4-6  เดือน  จึงมี
ศกัยภาพเหมาะสมที่จะใชท้  านาในช่วงฤดูฝน  แต่สามารถปลูกพชืไร่  พชืผกั  หรือพืชอ่ืนที่มีอายสุั้น
ไดใ้นช่วงฤดูแลง้  ส าหรับในบริเวณพื้นที่ที่มีน ้ าชลประทานเขา้ถึงหรือแหล่งน ้ าธรรมชาติ  ถา้ใช้
ปลูกไม้ยืนต้น  ไม้ผล  หรือปลูกพืชไร่และพืชผกั  ตลอดทั้งปีจะต้องท าคนัดินล้อมรอบพื้นที่
เพาะปลูกและยกร่องปลูกเพือ่ช่วยการระบายน ้ าของดิน  (สถานนีพฒันาที่ดินราชบุรี, 2556) 

การจดัการกลุ่มชุดดินที่  2 

ปลูกขา้วหรือท านา  เพิม่ความอุดมสมบูรณ์ใหก้บัดิน  โดยการไถกลบตอซังหลงัการ
เก็บเก่ียวขา้ว  การปลูกพืชตระกูลถัว่ในช่วงหลงัการเก็บเก่ียวขา้วแลว้หมุนเวียนกบัพืชไร่อยา่งอ่ืน  
และแกไ้ขเน้ือดินเหนียว  และมีโครงสร้างค่อนขา้งแน่นทึบดว้ยปุ๋ ยอินทรีย ์ เช่นปุ๋ ยหมกัหรือปุ๋ ยคอก  
1.5-2.0  ตนั/ไร่  หรือใช้วสัดุปรับปรุงดินอย่างอ่ืน  เช่น  ขี้ เล่ือย  แกลบ  กากน ้ าตาล  เป็นตน้  ไถ
คลุกเคลา้และกลบลงในดิน  ใส่ปูนมาร์ล  หินปูนบด  หรือหินปูนฝุ่ นเลือกใชอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงอตัรา  
0.5-1.0  ตนั/ไร่  ไถคลุกเคลา้ให้เขา้กบัดิน  ปล่อยน ้ าแช่  ประมาณ  10  วนั  แลว้ระบายน ้ าออกแลว้
ค่อยขงัน ้ าใหม่  เพือ่ท  าเทือกและรอปักด า  หรือใชน้ ้ าลา้งความเป็นกรดของดินประมาณ  4-5  คร้ัง  
ปุ๋ ยเคมี  คร้ังที่ 1  ที่ใชสู้ตร  16-20-0  อตัรา  25-40  กก./ไร่  หรือสูตร  16-16-8  อตัรา  30-40  กก./ไร่  
คร้ังที่  2  ใชปุ้๋ ยยเูรีย  5-10  กก./ไร่  ใส่เม่ือขา้วตั้งทอ้ง  พนัธุ์ขา้วที่แนะน า  เช่น  ขาวตาหยก  ไข่มุก  
สีรวง  ลูกเหลือง  ขาวดอกมะลิ  105  กข  7  กข  13  สุพรรณบุรี  90  เล็บมือนาง  (สถานนีพฒันา
ที่ดินราชบุรี, 2556) 

ปลูกพชืไร่  กรณีปลูกในช่วงฤดูแลง้หรือหลงัเก็บเก่ียวขา้วให้ยกร่องปลูกสูง  10-20  
ซม.  ท  าร่องภายในแปลงห่างกนัประมาณ  8-12  เมตร  และร่อง  40-50  ซม.  ลึก  20-30  ซม.  เพื่อ
ช่วยระบายน ้ าใส่ปุ๋ ยอินทรียอ์ตัรา  1.5-2.0  ตนั/ไร่  หรือปลูกพชืตระกูลถัว่ไถกลบไปในดิน  ในกรณี
ดินเป็นกรดให้ใส่ปูนในรูปต่างๆเป็นปูนขาว  ปูนมาร์ลอ่ืนๆที่หาได้ง่าย  ใช้อัตรา  1-2  ตนั/ไร่  
หวา่นใหท้ัว่แปลง  ไถคลุกเคลา้กบัดินทิ้งไวป้ระมาณ  15  วนัก่อนปลูกพชื  กรณีเปล่ียนพื้นที่นาเป็น
พชืที่ท  าไร่แบบถาวร  ใหส้ร้างคนัดินรอบพื้นที่ปลูกภายในพื้นที่ยกร่องปลูกแบบถาวร  สันร่องปลูก
กวา้ง  6-8  เมตร  คูกวา้ง  1.5  เมตร  ลึก  1  เมตร  บนร่องยกแปลงยอ่ยสูง  10-20  ซม.  กวา้ง  1.5-
2.0  เมตร  (สถานนีพฒันาที่ดินราชบุรี, 2556) 

การใช้ปุ๋ ยเคมี   เช่น  ข้าวโพดหวาน  ใช้ปุ๋ ยสูตร  20-20-20  หรือสูตร  15-15-15  
อตัรา  50-100  กก./ไร่  แบ่งใส่  2  คร้ังๆ  ละเท่าๆกนั  คือรองก้นหลุมก่อนปลูก  และเม่ืออาย ุ 25  
วนัและใส่ปุ๋ ยยเูรีย  อตัรา  10  กก./ไร่  โรยขา้งแถวขา้วโพด  พนูดินกลบโคน  เม่ืออาย ุ 25-30  วนั 
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ถั่วเขียว  ถั่วลิสง  ใช้สูตร  12-24-12  อัตรา  30  กก./ไร่  แบ่งใส่  2  คร้ังๆละ  
เท่าๆกนั  คร้ังแรกใส่รองพื้นและเม่ือตน้ถัว่อาย ุ 20-25  วนั  โรยปุ๋ ยขา้งแถวแลว้พรวนดินกลบ  ควร
คลุกไรโซเบียมก่อนปลูก 

ออ้ย  ส าหรับออ้ยเร่ิมปลูกใชสู้ตร  16-8-8  หรือ  16-6-6  อตัรา  70-90  กก./ไร่  หรือ
สูตร  18-6-6  หรือสูตร  18-8-8  อตัรา  65-85  กก./ไร่  แบ่งใส่  2  คร้ัง  ส าหรับออ้ยใชสู้ตร  14-14-
14  หรือสูตร  15-15-15  หรือ  สูตร  16-16-16  อัตรา  40-50  กก./ไร่  ร่วมกบัสูตร  46-0-0  อตัรา  
15-20  กก./ไร่  แบ่งใส่  2  คร้ัง  โรยขา้งแถวแลว้พรวนดิน 

ฝ้าย  ใส่หินฟอสเฟต  อตัรา  100-200  กก./ไร่  ร่วมกบัใชปุ้๋ ยสูตร  18-4-5  อตัรา  30-
40  กก./ไร่  ร่วมกบัสูตร  25-7-7  อตัรา  20-30  กก./ไร่  ในช่วงหลงัปลูก  20-25  วนั 

ปลูกไม้ผลไม้ยืนตน้  เตรียมพื้นที่ปลูกเพื่อแกปั้ญหาการระบายน ้ าของดินและน ้ า
ท่วมขงั  ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัการเตรียมพืชที่ปลูกพืชไร่ที่ไดก้ล่าวแลว้  การแกค้วามเป็นกรดของ
ดิน  ใส่ปูนลดความเป็นกรดเช่นเดียวกบัพชืไร่  หรือใส่ในหลุมปลูกอตัรา  15  กิโลกรัม/หลุม 

การใช้ปุ๋ ยเคมี  เช่น  มะม่วง  ส้มเขียวหวาน  ใช้สูตร  15-15-15  อัตรา  1  กก./ตน้  
เม่ือตน้อาย ุ 1-2  ปี  และใชอ้ตัรา  1.5-3  กก./ตน้  เม่ือตน้อาย ุ 3-6  ปี  แบ่งใส่  2  คร้ัง/ปี 

มะพร้าว  ใชสู้ตรและอตัราดงัต่อไปน้ีอาย ุ 1  ปี  ใชสู้ตร  15-15-15  หรือสูตรอ่ืนสูตร
ที่มีธาตุอาหารเท่าหรือใกลเ้คียงกนั  อตัรา  1  กก./ตน้  แบ่งใส่  2  คร้ัง/ปี  อาย ุ 2  ปี  ใชสู้ตร  15-15-
15  อตัรา  2  กก./ตน้  แบ่งใส่  2  คร้ัง/ปี  อาย ุ 3-4  ปี  ใชสู้ตร  13-13-21  อตัรา  2  กก./ตน้  แบ่งใส่  
2  คร้ัง/ปี  อาย ุ 5  ปี  ใชสู้ตร  13-13-21  อตัรา  2.5  กก./ตน้  แบ่งใส่  2  คร้ัง/ปี  อาย ุ 6  ปีขึ้นไป  ใช้
สูตร  13-13-21  อตัรา  3  กก./ตน้  แบ่งใส่  2  คร้ัง/ปี 

ส้มโอ  ใส่ปุ๋ ยสูตร  15-15-15  ใส่  2  คร้ัง/ปี  ดังน้ี  อายุ  1  ปี  ใช้อัตรา  1  กก./ตน้  
อาย ุ 2  ปี  ใชอ้ตัรา  2  กก./ตน้  อาย ุ 3  ปี  ใชอ้ตัรา  3  กก./ตน้  อาย ุ 5  ปี  ใชอ้ตัรา  5  กก./ตน้ 

3.2.3  ลกัษณะภูมิอากาศและปริมาณน ้ าฝน 
จงัหวดัราชบุรีมีภูมิอากาศร้อนช้ืน  มีร้อนจดัในฤดูร้อน  เน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจากลม

มรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ และฤดูหนาวจะมีอากาศค่อนขา้งหนาวเน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ฤดูร้อน  เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน  อุณหภูมิวดัได ้ 28-31  องศา
เซลเซียส 

ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย  1,040.4  
มิลลิเมตร/ปี  (เกณฑม์าตรมาตรฐาน  1,700  มิลลิเมตร/ปี) 
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ฤดูหนาว  เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม  อุณหภูมิต  ่าสุดเฉล่ียประมาณ  
23-27  องศาเซลเซียส 

3.2.3.1  อุณหภูมิ 
ประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตร้อน  สภาวะอากาศโดยทัว่ไปจึงร้อนอบอา้วเกือบ

ตลอดปี  อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีของประเทศไทยมีค่าประมาณ  27-29  องศาเซลเซียส  อยา่งไรก็ตาม
อุณหภูมิจะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นที่และฤดูกาล 
 
ตารางที่  3.1  อุณหภูมิเฉล่ีย  (oซ.)  รายเดือนและรายปีของจงัหวดัราชบุรี  พ.ศ.2556  เปรียบเทียบ
กบัค่าปกติ  (พ.ศ.2546-2555) 
จงัหวดั ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี 

ราชบุรี              
อุ ณ ห ภู มิ
เฉล่ีย(oซ.) 

26.6 28.9 29.6 30.5 30.9 28.5 28.5 28.8 28.2 27.8 27.0 23.3 28.2 

ค่าปกติ 27.45 29.43 30.78 32.0 31.45 30.49 29.76 29.86 29.52 28.72 28.07 26.69 29.49 
ผลต่างจาก
ค่ า ป ก ติ
(oซ.) 

-0.85 -0.53 -1.18 -1.5 -0.55 -1.99 -1.26 -1.06 -1.32 -0.92 -1.07 -3.39 -1.29 

ที่มา  :  สถานีอุตุนิยมวทิยาราชบุรี 
 

 
 

แผนภูมิที่  3.1  แผนภูมิแสดงอุณหภูมิเฉล่ีย  พ.ศ.2556  เปรียบเทียบกบั  พ.ศ.2546-2555 
ที่มา  :  สถานีอุตุนิยมวทิยาราชบุรี 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ภาพที่  3.4  แสดงอุณหภูมิเฉล่ียปี  2556 
ที่มา  :  ศูนยภ์ูมิอากาศ  ส านกัพฒันาอุตุนิยมวทิยา 
 

จากสถิติอุณหภูมิเฉล่ียปี  2556  ของจงัหวดัราชบุรี  พบว่า  มีอุณหภูมิเฉล่ีย
ตลอดทั้งปี  28.2  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉล่ียรายเดือนต ่าสุดในเดือนธันวาคม  23.3  องศา
เซลเซียส  และอุณหภูมิเฉล่ียรายเดือนสูงสุดในเดือนพฤษภาคม  30.9  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิแต่
ละเดือนแตกต่างกันไม่มากนัก  อุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคมและค่อยๆ  ลดลงในทุกเดือน
จนกระทัง่ถึงเดือนธนัวาคมซ่ึงเป็นเดือนที่อุณหภูมิต  ่าสุด  จากนั้นอุณหภูมิจะค่อยๆสูงขึ้นจนกระทัง่
ถึงเดือนพฤษภาคม  และอุณหภูมิเฉล่ียปี   2546-2555  อยู่ที่   29.49  องศาเซลเซียส  แล้วเม่ือ
เปรียบเทียบกบัอุณหภูมิเฉล่ียปี  2556  พบวา่อุณหภูมิเฉล่ียปี  2556  มีอุณหภูมิที่ต  ่ากวา่ค่าเฉล่ียของปี  
2546-2555  ลดลงถึง  -1.29  องศาเซลเซียส  (สถานีอุตุนิยมวทิยาราชบุรี) 

สรุปไดว้่าจากการเปรียบเทียบอุณหภูมิในปัจจุบนัน้ี  อุณหภูมิมีแนวโน้มที่จะ
ลดลงเร่ือยๆ  จึงเป็นผลใหอ้ากาศทุกวนัน้ีมีความเยน็มากกวา่ในอดีตอยา่งเห็นไดช้ดั 
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3.2.3.2  ปริมาณน ้ าฝน  
ตารางที่  3.2  ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีของจงัหวดัราชบุรี  พ.ศ.  2556  เปรียบเทียบกบัค่าปกติ   
(พ.ศ.2546-2555) 

จงัหวดั ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี 

ราชบุรี              

ปริมาณ
น ้ าฝน
(มม.) 

0.0 3.6 57.6 22.7 103.8 277.3 162.7 91.3 271.6 183.7 226.2 0.0 1350.5 

ค่าปกติ 3.25 7.68 25.94 36.26 159.15 108.02 143.96 123.14 187.93 245.39 30.63 10.27 1081.62 

ผลต่าง
จากค่า
ปกติ(มม.) 

-3.25 -4.08 31.66 -13.56 -55.35 119.23 18.74 -31.84 83.67 -61.69 195.57 -10.27 268.78 

ผลต่าง
จากค่า
ปกติ(%) 

-100 -53.1 122 -37.39 -34.78 110.42 13.02 -25.86 44.52 -25.14 638.49 -100 24.85 

ที่มา  :  สถานีอุตุนิยมวทิยาราชบุรี 
 

 
 
แผนภูมิที่  3.2  แสดงปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย  พ.ศ.2556  เปรียบเทียบกบั  พ.ศ.2546 - 2555 
ที่มา  :  สถานีอุตุนิยมวทิยาราชบุรี 
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ภาพที่  3.5  แสดงปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียปี  2556 
ที่มา  :  ศูนยภ์ูมิอากาศ ส านกัพฒันาอุตุนิยมวทิยา 
 

จากสถิติปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียปี  2556  ของจังหวดัราชบุรี  พบว่า  มีปริมาณ
น ้ าฝนตลอดทั้งปี  1350.5  มิลลิเมตร  ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียรายเดือนต ่าสุดในเดือนธนัวาคมและเดือน
มกราคม  0.0  มิลลิเมตร  และปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียรายเดือนสูงสุดในเดือนกนัยายน  271.6  มิลลิเมตร  
ปริมาณน ้ าฝนแต่ละเดือนแตกต่างกนัไม่มากนัก  ปริมาณน ้ าฝนสูงสุดในเดือนกนัยายนและค่อยๆ  
ลดลงในทุกเดือนจนกระทัง่ถึงเดือนธนัวาคมและเดือนมกราคมซ่ึงเป็นเดือนที่ปริมาณน ้ าฝนต ่าสุด  
จากนั้ นปริมาณน ้ าฝนจะค่อยๆ  สูงขึ้ นจนกระทั่งถึงเดือนกันยายน  และปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียปี    
2546-2555  อยูท่ี่  1,081.62  มิลลิเมตร  แลว้เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียปี  2556  พบว่า
ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียปี  2556  มีปริมาณน ้ าฝนที่สูงกว่าค่าเฉล่ียของปี  2546-2555  ถึง  +268.88  
มิลลิเมตร  (สถานีอุตุนิยมวทิยาราชบุรี) 

สรุปได้ว่าจากการเปรียบเทียบปริมาณน ้ าฝนในปัจจุบันน้ี  ปริมาณน ้ าฝนมี
แนวโนม้ที่จะสูงขึ้นเร่ือยๆ  จึงเป็นผลใหทุ้กวนัน้ีมีฝนตกมากกวา่ในอดีตอยา่งเห็นไดช้ดั 
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3.2.3.3  ความช้ืนสมัพทัธ ์
ประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตร้อนใกล้เส้นศูนยสู์ตร  จึงมีอากาศร้อนช้ืนปกคลุม

เกือบตลอดปี  เวน้แต่บริเวณที่อยู่ลึกเขา้ไปในแผ่นดินตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไปความช้ืนสัมพทัธ์จะ
ลดลงชดัเจนในช่วงฤดูหนาว และฤดูร้อน  โดยเฉพาะฤดูร้อนจะเป็นช่วงที่ความช้ืนสัมพทัธ์ลดลง
ต ่าสุดในรอบปี  (สถานีอุตุนิยมวทิยาราชบุรี) 
ตารางที่  3.3  ความช้ืนสมัพทัธเ์ฉล่ีย  10  ปี  (พ.ศ. 2546 – 2555)  ของจงัหวดัราชบุรี 
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย 
ความช้ืน
สัมพทัธ์(%) 

69 70 71 72 76 77 77 77 71 81 76 71 74 

ที่มา  :  สถานีอุตุนิยมวทิยาราชบุรี 
 

 
 
แผนภูมิที่  3.3  แสดงความช้ืนสมัพทัธเ์ฉล่ีย  พ.ศ.2546 – 2555 

ที่มา  :  สถานีอุตุนิยมวทิยาราชบุรี 
 

จากสถิติความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย  พ.ศ.2547–2556  ของจงัหวดัราชบุรี  พบว่า  
ความช้ืนสมัพทัธต์ลอดทั้งปี  74.00%  ความช้ืนสมัพทัธ์จะสูงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม  
โดยในเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีค่าความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุดเฉล่ีย  81.00%  และช่วงตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม  ความช้ืนสัมพทัธ์จะลดต ่าลง  โดยเดือนมกราคมเป็นเดือนที่มีค่า
ความช้ืนสมัพทัธต์  ่าสุดเฉล่ีย  69.00% 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C
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3.2.3.4  ลม 
ประเทศไทยอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุม  2  ชนิด  คือ  ลมมรสุมตะวนัตก

เฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ มรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปกคลุมประเทศไทย  

ระหวา่งกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  โดยมีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูง  
ในซีกโลกใตบ้ริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงพดัออกจากศูนยก์ลางเป็นลมตะวนัออกเฉียงใต้  และ
เปล่ียนเป็นลมตะวนัตกเฉียงใตเ้ม่ือพดัขา้มเสน้ศูนยสู์ตร  มรสุมน้ีจะน ามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทร
อินเดียมาสู่ประเทศไทยท าใหมี้เมฆมากและฝนชุกทัว่ไป  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตามบริเวณชายฝ่ังทะเล
และเทือกเขาดา้นรับลมจะมีฝนมากกวา่บริเวณอ่ืน  (ศูนยภ์ูมิอากาศ ส านกัพฒันาอุตุนิยมวทิยา) 

ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ  หลงัจากหมดอิทธิพลของมรสุมตะวนัตกเฉียง
ใตแ้ลว้ประมาณกลางเดือนตุลาคม  จะมีมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุมประเทศไทย  จนถึง
กลางเดือนกุมภาพนัธ ์ มรสุมน้ีมีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงบนซีกโลกเหนือ  แถบ
ประเทศมองโกเลียและจีน  จึงพดัพาเอามวลอากาศเยน็  และแห้งจากแหล่งก าเนิดเขา้มาปกคลุม
ประเทศไทย  ท าใหท้อ้งฟ้าโปร่งอากาศหนาวเยน็และแหง้แลง้ทัว่ไป  โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ส่วนภาคใตจ้ะมีฝนชุกโดยเฉพาะภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก  เน่ืองจากมรสุมน้ีน า
ความชุ่มช้ืนจากอ่าวไทยเขา้มาปกคลุม  การเร่ิมตน้และส้ินสุดมรสุมทั้งสองชนิดอาจผนัแปรไปจาก
ปกติไดใ้นแต่ละปี  (ศูนยภ์ูมิอากาศ ส านกัพฒันาอุตุนิยมวทิยา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  3.6  แสดงเสน้ทางเดินพายหุมุนเขตร้อนที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยปี  2556 
ที่มา  :  ศูนยภ์ูมิอากาศ  ส านกัพฒันาอุตุนิยมวทิยา 
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สัญลกัษณ์                   

                                                                     การโคจรของดวงอาทิตย ์

                                       
                                                                      แสดงทิศทางลม 

 
 

ภาพที่  3.7  แสดงทิศทางลมและแสงของโครงการ 
 
 

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือลมหนาว พดั

มาช่วงเดือนพฤษภาคม- กุมภาพนัธ์ 

ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ลมร้อนพดั

มาช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 
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 3.2.4  ทางสญัจรภายในพื้นที่โครงการ 

3.2.4.1  ทางสญัจรทางเทา้ภายในมีการช ารุด  เสน้ทางภายในเป็นเสน้เดียว  พื้นเป็น 
คอนกรีต  ทางเดินภายในมีความกวา้ง  1  เมตร  อีกทั้งทางสญัจรน้ีเป็นออกแบบที่ยงัไม่ดีพอส าหรับ
ท ากิจกรรม  และเป็นทางเดินและวิ่งออกก าลงักายในทางเดียวกนั  จึงท าให้เกิดความรู้สึกที่อาจจะ
เกิดอนัตรายหรืออุบติัเหตุ 

ดงันั้น  ควรมีการปรับปรุงทางสญัจรที่แยกกนัอยา่งชดัเจนให้น่าสนใจ  เพื่อ
การท ากิจกรรมที่เหมาะสมและความปลอดภยัจากอุบติัเหตุ  และมีจดัภูมิทศัน์ให้สวยงามเกิดความ
เพลิดเพลินในการท ากิจกรรม 

3.2.4.2  ทางเขา้ภายในพื้นที่โครงการสวนสาธารณะมีทั้งหมด  3  ทาง  เป็นทางที่รถ 
เขา้ได ้ 2  ทาง  และส าหรับคนเดินอยา่งเดียว  1  ทาง 

1)  ประตูที่  1  อยูท่างฝ่ังทางทิศตะวนัออก  อยูท่างทิศใตข้องโครงการ  ติด 
กบัพื้นที่ถนนเพชรเกษม  มีทางคมนาคมที่สะดวกส่วนใหญ่เป็นรถวิง่ผ่าน  ลกัษณะทางเขา้เป็นลาน
อเนกประสงคท์ี่ไม่มีร้ัวในบริเวณน้ี 

ดงันั้นจึงควรมีการปรับปรุงทางเขา้  เพื่อให้ประชาชนที่มาใชโ้ครงการเกิด
ความสะดวก  และดึงดูดผูใ้ชบ้ริการมากกวา่เดิม 

2)  ประตูที่  2  อยูต่รงกลาง  อยูท่างทิศตะวนัออกของโครงการ  ติดกบัพื้นที่ 
ถนนเพชรเกษมมีทางคมนาคมที่สะดวกส าหรับการเดินเขา้โครงการ  ลักษณะประตูทางเข้า-
ออกเป็นแบบไม่มีร้ัวไวส้ าหรับใหค้นเดินเขา้-ออกเท่านั้น 

ดงันั้นจึงควรมีการปรับปรุงทางเขา้  เพื่อให้ประชาชนที่มาใชโ้ครงการเกิด
ความสะดวก  และดึงดูดผูใ้ชบ้ริการมากกวา่เดิม 

3)  ประตูที่  3  อยูท่างฝ่ังทางทิศตะวนัออก  อยูท่างทิศเหนือของโครงการ   
ติดกบัพื้นที่ถนนเพชรเกษม  มีทางคมนาคมที่สะดวกส่วนใหญ่เป็นรถวิ่งผ่าน  ลกัษณะทางออกเป็น
ลานอเนกประสงคท์ี่ไม่มีร้ัวในบริเวณน้ี 

ดงันั้นจึงควรมีการปรับปรุงทางเขา้  เพื่อให้ประชาชนที่มาใชโ้ครงการเกิด
ความสะดวก  และดึงดูดผูใ้ชบ้ริการมากกวา่เดิม 
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ภาพที่  3.8  ทางสญัจรภายในพื้นที่โครงการ 
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สัญลกัษณ์ 
                                                                       แสดงทางเขา้ท่ี 1  ทางรถเขา้ 

                                                                       แสดงทางเขา้ท่ี 2  เฉพาะคนเดิน 

                                               แสดงทางเขา้ท่ี 3  ทางรถออก 

 
ภาพที่  3.9  แสดงต าแหน่งทางเขา้ของโครงการ 
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 3.2.5  ลกัษณะพชืพรรณเดิมในพื้นที่โครงการ 
สภาพพืชพรรณเดิมในบริเวณพื้นที่โครงการเป็นไม้ที่ถูกปลูกไวม้านานแลว้  ส่วน

ใหญ่จะมีการใชป้ระโยชน์จากตน้ไมใ้หญ่เดิมที่ปลูกอยู่ภายในบริเวณโครงการนั้นเป็นส่วนใหญ่  
ส่วนบริเวณรอบๆที่มีการทรุดโทรมของตน้ไม้  ลานกิจกรรมต่างๆที่มีการช ารุดเสียหายจากปัจจยั
หลายๆด้าน   มีต้นไม้บางส่วนที่ล้มตายจากเหตุการณ์ต่างๆ  รวมไปถึงการขาดการดูแลของ
โครงการน้ี  ในการออกแบบจึงสามารถพิจารณาถึงพรรณไม้ทั้งไม้ยนืตน้  ไมพุ้่ม  ไม้คลุมดิน  ที่
สามารถน ามาใชป้้องกันลม  เสียง  ให้ร่มเงา  ใชก้ั้นแนวเขต  ใชบ้งัสายตา  เป็นฉากหลงั  หรือใช้
เป็นองคป์ระกอบในการออกแบบภูมิทศัน์  และยงัตอ้งให้สอดคลอ้งกบัพืชพนัธ์เดิมในโครงการที่
ยงัพอใชไ้ดอี้กดว้ย 

 

 
 
ภาพที่  3.10  แสดงพชืพรรณเดิมภายในพื้นที่โครงการ 
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ตารางที่  3.4  ลกัษณะพชืพรรณเดิมในพื้นที่โครงการ 
พืชพรรณ ลกัษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางงานภูมิทศัน์ ขอ้ดี 

1. นนทรี เป็นไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือก
ตน้ สีเทาอ่อนค่อนขา้งเรียบหรือแตกเป็น
สะเก็ดเล็กๆทรงพุ่มสูงไดถึ้ง 25 เมตร ก่ึง
ผลดัใบ ออกดอกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ท่ี
ปลายก่ิง สีเหลือง มีกล่ินหอมอ่อน ๆ ออก
ดอกในฤดูแลง้ ช่วงเดือน มีนาคม-
มิถุนายน 

ปลูกเป็นไมใ้หญ่เพื่อใหค้วามร่มเงา
ได ้

ปลูกเป็นไม้
ประดบัได ้
ใหร่้มเงา 

2. หางนกยงู ล าตน้สูงประมาณ 8 เมตร สีน ้ าตาลปนเทา 
ใบเรียวสีเขียวสด ดอกสีแดง 

ปลูกเป็นไมป้ระดบั เพื่อใหร่้มเงา 
ลานจอดรถ ริมทางเดิน  ทนลม  ทน
น ้ าท่วมขงั  

ใหร่้ม
เงา 

 

3. เหลืองปรีดียาธร ไมต้น้ขนาดเล็ก ผลดัใบ เรือนยอดรูปไข่ 
แตกก่ิงกา้นเป็นชั้นๆ เปลือกสีน ้ าตาล แตก
เป็นร่องขรุขระ 

ปลูกประดบัสวน  เป็นกลุ่มหรือตน้
เดียว  ในสนามหรือมุมอาคาร ดอก
และใบสวยงาม เหมาะกบัสวน
ธรรมชาติ ตน้เล็กควรค ้ายนั
ตลอดเวลา 

ปลูกเป็นไม้
ประดบัได ้

4. โมกมนั เป็นไมย้นืตน้ผลดัใบขนาดใหญ่ สูง 20 
เมตร เปลือกของล าตน้เป็นสีน ้ าตาลหรือสี
เทาอ่อนและมียางขาว 
ออกดอกเป็นช่อตามปลายก่ิง ดอกแรก
บานจะมีสีขาวอมเหลือง ขา้งนอกเป็นสี
เขียวอ่อน ผลเป็นฝักรูปทรงกระบอก 

ทรงพุ่มสวย ปลูกประดบัสวน ปลูก
เป็นแถวริมถนน ใหร่้มเงา อยูไ่ดก้บั
สภาพดินทุกชนิด กลางแจง้ ทน
แสงแดดจดั 

เป็นไมใ้หร่้ม
เงาแลว้ยงั
ดูแลง่าย 

5. พญาสัตบรรณ ไมต้น้ขนาดใหญ่ สูง 15-30 เมตรผลดัใบ 
ทรงพุ่มแผเ่ป็นชั้นๆ คลา้ยร่มเปลือกสีเทา
ปนด า 

เป็นตน้ไมท่ี้มีขนาดสูงใหญ่มาก 
และดอกออกกล่ินหอมฉุนเป็น
ตน้ไมท่ี้เจริญเติบโตเร็วและดูแล
รักษาง่าย 

รูปทรง
งดงาม ดอก
กล่ินหอม
แรง แขง็แรง 

6. ปาลม์แวก็ซ ์ ปาลม์ตน้เด่ียว ล าตน้ขนาด 30-50 
เซนติเมตร 

ทรงพุ่มสวย ปลูกในพ้ืนท่ีกวา้ง เข่น
สวนสาธารณะ สนามกอลฟ์ ปลูกริม
ทะเลได ้ทนเคม็ ทนน ้ าท่วมขงั ไม่
ควรปลูกใกลต้วับา้น สนามเดก็เล่น
เพราะนิยมขุดลอ้มมา ถา้การค ้ายนั
ไม่ดีพออาจลม้ทบัอาคารได ้ถา้ปลูก
ตั้งแต่ตน้เล็กใกลบ้า้น รากอาจ
รบกวนโครงสร้างของบา้นได  ้

ปาลม์ท่ีดูแล
ง่าย และ
สวยงาม 
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ตารางที่  3.4  (ต่อ)  ลกัษณะพชืพรรณเดิมในพื้นที่โครงการ 
พืชพรรณ ลกัษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางงานภูมิทศัน์ ขอ้ดี 

7. หูกระจง เป็นไมท่ี้มีทรงพุ่มสวยงามแตกก่ิงเป็น
ชั้น ๆ แต่ละชั้นห่างกนัประมาณ 50-
100 ซม. แมหู้กระจงเป็นไมผ้ลดัใบแต่
จะผลดัใบนอ้ยกว่าหูกวาง โดยปกติ
เป็นไมท่ี้ชอบน ้ า 

ปลูกเป็นไมใ้หญ่เพื่อใหค้วามร่มเงาได้ ทรงพุ่ม
สวยงาม ใหร่้ม
เงา 

8. ปีบ ไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลดั
ใบ เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกระบอก ก่ิง
กา้น มกัจะยอ้ยลง เปลือกสีน ้ าตาล
แตกเป็นร่องลึกตามยาวล าตน้อยา่งไม่
เป็นระเบียบ 

พุ่มใบสวย  ดอกสวยมีกล่ินหอม   บาน
ตอนเยน็  ปลูกประดบัสวน ใหร่้มเงา  ลาน
จอดรถ ริมถนน ทนแลง้ ไม่ทนน ้ าท่วมขงั 

ปลุกเป็นไม้
ประดบัได ้

9. ลีลาวดี เป็นไมด้อกท่ีมีสีสันสวยงามลกัษณะ
ล าตน้ ท่ีก่ิงกา้นกระจายไม่แน่นหนา 
ท าใหแ้สงและเงาจากดวงอาทิตยส่์อง
ผา่นมาไดร้ าไร ๆ 
มีขนาดตั้งแต่พุ่มเต้ียแคระสูงประมาณ 
0.9 - 1.2 เมตร จนถึงตน้ที่สูงมาก และ
บางตน้อาจสูงถึง 12 เมตร 

พุ่มใบสวย  ดอกสวย ปลูกประดบัสวน ให้
ร่มเงา   

ปลุกเป็นไม้
ประดบัได ้

 
 3.2.6  การศึกษากิจกรรมเดิมของโครงการ 

3.2.6.1  การศึกษาในรายละเอียดของพื้นที่กิจกรรมเดิมของพื้นที่โครงการสวน 
สาธารณะ  ไดแ้บ่งพื้นที่โครงการออกเป็น  3  ส่วน  คือ 

ส่วนที่  1  เป็นพื้นที่ฝ่ังทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ  ทางทิศเหนือติดกบั
กองช่างองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัราชบุรีและวิสูตรเซอร์วิส ทางทิศตะวนัออกติดกบัถนนเพชร
เกษม  พื้นที่มีแดดส่องตลอดเวลา  แต่มีพืชพรรณเดิมคงเหลืออยูแ่ต่ไม่มาก  กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
บริเวณพื้นที่โครงการเดิม  ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลงักายและพกัผ่อน  
ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  เช่น  การเดิน  การวิ่งและเล่นเคร่ืองออกก าลัง  
เป็นตน้  สภาพพื้นที่มีตน้ไมล่้มตายเป็นบางส่วน  พื้นที่มีการช ารุดทรุดโทรม  บริเวณที่ติดกบัถนนก็
มกัจะไดรั้บผลกระทบทางดา้นมลภาวะทางดา้นเสียง  ฝุ่ น  และควนัจากรถที่สัญจรอยูบ่นถนนอยู่
ตลอดเวลา  ในดา้นของระบบไฟฟ้ายงัสามารถใชข้องเดิมไดอ้ยู ่

ส่วนที่  2  เป็นพืน้ที่ฝ่ังทางตะวนัตกของพื้นที่โครงการ  ทางทิศเหนือติดกบั
กองช่างองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัราชบุรีและวิสูตรเซอร์วิส  ทางทิศตะวนัตกติดกบัถนนภายใน
พื้นที่โครงการ  พื้นที่มีแดดส่องทัว่พื้นที่  พชืพรรณเดิมเหลือนอ้ย  กิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่
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โครงการเดิมประกอบไปดว้ยกิจกรรมประเภทพกัผ่อนดา้นของตน้ไมท้ี่ให้ความร่มเงาในบริเวณน้ี
ตน้ไมเ้ดิมยงัมีนอ้ย  ในดา้นของระบบไฟฟ้ายงัสามารถใชข้องเดิมได ้ บริเวณที่ติดกบัถนนก็มกัจะ
ได้รับผลกระทบทางด้านมลภาวะทางด้านเสียง  ฝุ่ นและควันจากรถที่สัญจรอยู่บนถนนอยู่
ตลอดเวลา 

ส่วนที่  3  เป็นพื้นที่ฝ่ังทางใตข้องพื้นที่โครงการ  ทางทิศเหนือติดกับกอง
ช่างองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัราชบุรีและวสูิตรเซอร์วิส  ทางทิศตะวนัออกติดกบัถนนเพชรเกษม  
พื้นที่มีแดดส่องทั่วตลอดเวลา  กิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่โครงการเดิม  ส่วนใหญ่เป็น
กิจกรรมนนัทนาการประเภทออกพกัผอ่น  มา้นัง่มีการช ารุดและมีไม่เพยีงพอ  ระบบไฟฟ้าก็สามรถ
ใชข้องเดิมได้  ตน้ไมท้ี่ให้ความร่มเงาในบริเวณน้ีเกิดการทรุดโทรม  บริเวณที่ติดกบัถนนก็มกัจะ
ได้รับผลกระทบทางด้านมลภาวะทางด้านเสียง  ฝุ่ นและควันจากรถที่สัญจรอยู่บนถนนอยู่
ตลอดเวลา 

สรุปจากการศึกษากิจกรรมเดิมและส่ิงรบกวนในพื้นที่โครงการ  พบว่า
กิจกรรมเดิมจะเป็นกิจกรรมที่เล่นเพือ่สุขภาพ  เช่นการเดิน  วิง่  ออกก าลงักาย  ซ่ึงกิจกรรมบางอยา่ง
มีจ านวนไม่เพียงพอและมีขนาดพื้นที่ที่ไม่ได้มาตรฐาน  ส่วนพื้นที่ที่ใชส้ าหรับกิจกรรมประเภท
พกัผ่อนยงัมีมา้นั่งไม่เพียงพอ  ดงันั้นควรมีการปรับปรุงแกไ้ขและเพิ่มพื้นส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆใหเ้พยีงพอสอดคลอ้งกบัผูท้ี่มาใชแ้ละสภาพพื้นที่  การแกไ้ขในเร่ืองของส่ิงรบกวนทางเสียง  
ควนัและฝุ่ นละออง  ส่วนใหญ่มาจากถนนรอบๆพื้นที่โครงการ  ควรใชพ้รรณไมใ้นการกรองเสียง
หรือฝุ่ นละอองต่างๆก็สามารถช่วยลดปัญหาไดใ้นระดบัหน่ึง 

3.2.6.2  กิจกรรมที่มีการจดัในแต่ละเดือน  (เทศการหรือกิจกรรมที่จดัในพื้นที่)  จาก 
การศึกษาพื้นที่โครงการไดท้ราบวา่  ในแต่ละเดือนหรือเทศกาลที่จะมีการใชพ้ื้นที่ต่างๆในโครงการ
เพือ่ท  ากิจกรรมในแต่ละเทศกาลหรือช่วงโอกาสมีดงัต่อไปน้ี 

1)  เทศกาลสงกรานต ์
เทศกาลสงกรานตน์ั้น  พื้นที่สวนสาธารณะแห่งน้ีจะมีผูค้นเขา้มาใชบ้า้ง

แต่ไม่มากนัก  เพราะส่วนใหญ่จะเล่นกนับนถนนในตลาดมากกว่า  แต่มีบางชุมชนจะเขา้มาจดั
กิจกรรมและจดัการประกวดในช่วงสงกรานตน้ี์ก็เป็นได ้

ดงันั้นจะเห็นไดว้่าเทศกาลสงกรานต์จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน  จะมี
สภาพอากาศที่ร้อน  ส่ิงที่ควรค านึงถึงคือเร่ืองของวสัดุพืชพรรณในโครงการควรมีไม่ใหญ่มากๆ  
เพือ่ใหร่้มเงาไวส้ าหรับพกัผอ่น  เพราะหลงัจากเล่นน ้ าสงกรานตใ์นตลาดเสร็จ  ผูค้นก็จะเดินเขา้มา
พกัผอ่นในสวนสาธารณะหลงัจากเหน่ือยกบัการเล่นน ้ ามาทั้งวนัแลว้ 
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2)  กิจกรรมการออกก าลงักาย 
กิจกรรมการเตน้แอโรบิค  จากการที่ไดศึ้กษามาส่วนใหญ่เป็นการเตน้      

แอโรบิคประจ าทุกวนั  จะมีประชาชนชนโดยรอบพื้นที่โครงการที่เขา้มาออกก าลงักายแต่ไม่มาก  
และจะใช้พื้นที่ออกก าลังกายในพื้นที่ตรงส่วนกลางหน้าที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  จึงอาจเกิดความไม่สะดวกแก่ผูท้ี่มากราบ
สกัการะเท่าที่ควร 

ดงันั้นควรจะหาพื้นที่ไวส้ าหรับออกก าลังโดยเฉพาะ  เป็นสนามกีฬา  
ลานอเนกประสงค ์ จะไดมี้คนมาใชพ้ื้นที่ใหม้ากกวา่เดิม 

3)  กิจกรรมต่างๆ 
กิจกรรมต่างๆ  คือกิจกรรมที่ประชาชนโดยรอบสามารถจดัได้  เช่น  

งานบวช  งานแต่ง  แต่ใหใ้ชใ้นการจดัเป็นงานเล้ียงเท่านั้น  คือตั้งเวทีกินเล้ียงในช่วงกลางคืน 
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สัญลกัษณ์ 
                                                                แสดงพ้ืนท่ีท่ีเกดิกจิกรรมสงกรานต ์

                                                                แสดงพ้ืนท่ีท่ีเกดิกจิกรรมออกก  าลงักาย 
                                                                แสดงพ้ืนท่ีท่ีเกดิกจิกรรมต่างๆ 

 
ภาพที่  3.11  แสดงต าแหน่งของการจดักิจกรรมที่เกิดขึ้น 
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 3.2.7  ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ 
สภาพพื้นที่โครงการยงัขาดการวางระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการที่ดี

ในพื้นที่โครงการไม่เหมาะสมเท่าที่ควร  ซ่ึงจากสภาพพื้นที่มีสภาพที่ท  าใหเ้กิดความไม่เป็นระเบียบ  
จะควรจะมีการพฒันาใหมี้การวางระบบต่างๆเขา้มาใชใ้นพื้นที่ 

3.2.7.1  ระบบไฟฟ้า 
ระบบไฟฟ้าในปัจจุบนัพื้นที่โครงการม่ีลกัษณะพื้นที่ติดถนนสาธารณะ  จึง

มีเสน้ทางสายไฟฟ้าอยูบ่ริเวณหนา้ถนนตามแนวถนนสาธารณะ  และมีการต่อสายไฟฟ้าเขา้ไปใชใ้น
โครงการตามจุดต่างๆ  ที่มีการต่อที่ไม่ไดม้าตรฐานจึงอาจจะท าใหเ้กิดอนัตรายได ้ ถา้หากมีการขาด
ของสายไฟ  ระบบไฟฟ้ายงัส่องไม่สวา่งทัว่โครงการมีที่มืดเป็นบางจุดบางที ่

สรุป  จากการส ารวจโครงการน้ีระบบไฟฟ้ายงัมีไม่เพียงพอ  ตอ้งการให้มี
การเพิ่มเติมตรงส่วนของพื้นที่บริเวณด้านในโครงการและบริเวณห้องน ้ า  เพราะมีแสงสว่างไม่
เพยีงพอเป็นจุบอบัสายตาไดใ้นตอนกลางคืน  อาจเกิดอนัตรายได ้ เช่น  จากสัตว ์ จากการจ้ีปลน้ชิง
ทรัพยสิ์น  และจากการล่อรวงไปท าอนาจารได ้ เป็นตน้ 

3.2.7.2  ระบบประปา 
ในส่วนของระบบประปา  ในพื้นที่น้ีมีท่อประปาอยูใ่นโครงการ  แต่ใน

โครงการมีการวางระบบน ้ าประปาหรือต าแหน่งของท่อน ้ าที่จ่ายไปในส่วนต่างๆของโครงการยงัไม่
ดีพอ  และท าให้ในบางพื้นที่มีน ้ าท่วมขัง  จึงมีการวางจุดจ่ายน ้ าในโครงการใหม่เพื่อการใช้
ประโยชน์ที่เหมาะสมที่สุด 

สรุป  จากการส ารวจโครงการน้ีระบบน ้ าหรือประปายงัมีไม่เพียงพอ  
ตอ้งการให้มีการเพิ่มเติมตรงส่วนของพื้นที่ต่างๆให้มากกว่าน้ี  และควรจะมีจุดต่อสายยางรดน ้ า
ตน้ไมใ้หเ้พยีงพอต่อการรดน ้ าในพื้นที่นั้นๆ 

3.2.7.3  ระบบการระบายน ้ า 
จากลกัษณะพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ  บางพื้นที่มีความลาด

เอียงของเล็กน้อยท าให้การระบายน ้ าตามธรรมชาติจึงระบายไดช้้า  และซ่ึงเดิมพื้นที่โครงการ  มี
ช่องระบายน ้ าเป็นแนวยาวอยูแ่ลว้  แต่ซ่ึงขาดการดูแลช่องทางระบายน ้ านั้นจึงมีส่ิงแปลกปลอมอุด
ตนัขวางทางน ้ าไหล  ส่วนอีกฝ่ังจะเป็นช่องระบายน ้ าของถนน  จึงไม่เพียงพอต่อการระบายน ้ าขณะ
เกิดฝนตก  อีกทั้งมีเส้นทางสัญจรทางเทา้  ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ จึงเป็นอุปสรรคต่อการระบายน ้ า
เช่นกนั  การรดน ้ าตน้ไมห้รือแมก้ระทั้งช่วงเดือนที่ฝนตกเป็นช่วงที่มีปริมาณน ้ าฝนมาก  การระบาย
น ้ าในพื้นที่โครงการก็ไม่สามารถระบายน ้ าไดท้นั  ซ่ึงจะเกิดปัญหาน ้ าท่วมขงัในพื้นที่โครงการได ้

สรุปการศึกษาการระบายน ้ าในพื้นที่โครงการ  จากสภาพอากาศในช่วงฤดู
ฝนซ่ึงมีปริมาณน ้ าฝนที่มาก  ส่ิงก่อสร้างเดิมในพื้นที่และส่ิงก่อสร้างที่ก  าลงัจะเกิดหรือการพฒันา
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พื้นที่โดยมีส่ิงปลูกสร้างต่างๆที่ก  าลงัจะเกิดขึ้นในอนาคต  เช่น  การสร้างทางสัญจรทางเทา้  ทางคน
เดิน  วิง่หรือจกัรยาน  ลานกีฬาต่างๆลานกิจกรรม  หรือส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆลว้นแลว้มีผลกระทบต่อใน
เร่ืองของการระบายน ้ าที่ลา้ชา้ทั้งส้ิน  ฉะนั้นจึงควรมีการสร้างระบบระบายน ้ าผิวดินโดยรอบพื้นที่
โครงการ  ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัระบบการระบายน ้ าเดิมที่ไหลลงท่อระบายน ้ าหลกัของถนน  ซ่ึง
เป็นระบบระบายน ้ าที่มีอยูแ่ลว้และควบคู่กบัการปลูกพชืชนิดคลุมดินที่สามารถช่วยในเร่ืองของการ
ดูดซบัน ้ าในดิน 
 

 
 
ภาพที่  3.12  แสดงลกัษณะของเสาไฟฟ้าในพื้นที่โครงการ 
 

   
 
ภาพที่  3.13  แสดงลกัษณะของระบบน ้ าและประปาในพื้นที่โครงการ 
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สัญลกัษณ์ 
                                                        แสดงแนวระบบประปาและจุดจ่ายน ้ าโครงการ 
                                                        แสดงแนวระบบไฟฟ้า 

                                                        แสดงหอ้งควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบประปา 

                                                        แสดงบริเวณอบัแสง 

 
ภาพที่  3.14  แสดงแนวระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในโครงการ 
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 3.2.8  ส่ิงก่อสร้างเดิมในพื้นที่โครงการ 
จากการศึกษาสภาพพื้นที่โครงการเดิม  มีส่ิงก่อสร้างที่มีอยูภ่ายในพื้นที่โครงการมี

ดงัน้ี 
3.2.8.1  ทางเดินเป็นทางเดินที่ใชค้อนกรีตเทยาวเป็นเสน้ทางตรงๆ  มีบางจุดเกิดการ 

ช ารุดจึงท าใหไ้ม่ค่อยหนา้  และอาจเกิดอนัตรายได ้
ปัญหาและขอ้จ ากัดของพื้นที่  คือหลังจากได้สอบถามประชาชนแบบ

คราวๆ  ไดท้ราบวา่  ตอ้งการใหมี้การปรุงปรุงทางเดินที่มีการช ารุดใหม่ 
3.2.8.2  หอ้งน ้ า  ลกัษณะเป็นส่ิงปลูกสร้างที่ท  าจากคอนกรีตเสริมเหล็ก  1  ชั้น   

รูปแบบเป็นส่ีเหล่ียมธรรมดา  มีหอ้งน ้ าอยา่งละ  1  ห้อง  ซ่ึงภายในห้องน ้ ามีสภาพที่ค่อนขา้งช ารุด
ทรุดโทรม 

ปัญหาและขอ้จ ากดัของพื้นที่  คือสภาพห้องน ้ ามีความช ารุดและเก่ามาก  
ขาดการดูแลและใชง้านมาเป็นเวลานาน  เห็นควรที่จะปรับปรุงและซอ้มแซมใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ทางเดินเป็นทางเดินที่ใชค้อนกรีต 
 

 
หอ้งนา้ 

ภาพที่  3.15  ส่ิงก่อสร้างเดิมในพื้นที่โครงการ 
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 3.2.9  การศึกษาทศันียภาพของพื้นที่โครงการ 
3.2.9.1  มุมมองเขา้พื้นที่โครงการ 

ทิศเหนือ  มองจากอีกฝ่ังหน่ึงไปทางสวนสาธารณะ  มองเขา้มาในพื้นที่
โครงการ  มีลกัษณะทศันียภาพที่มีตน้ไมท้ี่ใหร่้มเงาอยูบ่า้ง  แต่มีบางส่วนที่ทรุดโทรมไป 
 

 
 
ภาพที่  3.16  มุมมองเขา้พื้นที่โครงการจากทิศเหนือ 
 

ทิศใต  ้  มองจากอีกฝ่ังหน่ึงไปทางสวนสาธารณะ  มองเขา้มาในพื้นที่
โครงการ  มีลกัษณะทศันียภาพที่มีตน้ไมบ้างส่วนที่ยงัใหร่้มเงาอยู ่ มีพื้นโล่งๆที่ท  าให้ทศันียภาพไม่
สวยงาม 
 

 
 
ภาพที่  3.17  มุมมองเขา้พื้นที่โครงการจากทิศใต ้
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ทิศตะวนัออก  มองจากอีกฝ่ังหน่ึงไปทางสวนสาธารณะ  มองเขา้มาในพื้นที่
โครงการ  มีลกัษณะทศันียภาพที่มีตน้ไมบ้างส่วนที่ทรุดโทรมไม่สวยงาม 
 

  
 
ภาพที่  3.18  มุมมองเขา้พื้นที่โครงการจากทิศตะวนัออก 
 

ทิศตะวนัตก  มองจากอีกฝ่ังหน่ึงไปทางสวนสาธารณะ  มองเขา้มาในพื้นที่
โครงการ  มีลกัษณะทศันียภาพที่มีตน้ไมบ้างส่วนได้ทรุดโทรมและมีพื้นที่โล่ง  ท  าให้ทศันียภาพ
ของพื้นที่โครงการไม่สวยงาม  และอยูติ่ดกบัที่จอดรถอีกดว้ย 
 

 
 
ภาพที่  3.19  มุมมองเขา้พื้นที่โครงการจากทิศตะวนัตก 
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3.2.9.2  มุมมองออกจากพื้นที่โครงการ 
ทิศเหนือ  มองออกจากสวนสาธารณะไปทางทิศเหนือ  จะเห็นเคร่ืองออก

ก าลงักาย  แนวร้ัวของเอกชน  และถดัไปเป็นศูนยเ์คร่ืองจกัรกล 
 

 
 
ภาพที่  3.20  มุมมองออกจากพื้นที่โครงการไปทิศเหนือ 
 

ทิศใต ้  มองออกจากสวนสาธารณะไปทางทิศใต ้ จะเห็นอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ  และศูนยจ์  าหน่ายหตัถกรรมและสินคา้พื้นบา้น 
 

 
 
ภาพที่  3.21  มุมมองออกจากพื้นที่โครงการไปทิศใต ้
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ทิศตะวนัออก  มองออกจากสวนสาธารณะไปทางทิศตะวนัออก  จะเห็น
ถนนเพชรเกษมซ่ึงเป็นถนนสาธารณะที่ติดกบัทางเขา้-ออก  และอยูท่างดา้นหนา้ของสวนสาธารณะ 

 
 
ภาพที่  3.22  มุมมองออกจากพื้นที่โครงการไปทิศออก 
 

ทิศตะวนัตก  มองออกจากสวนสาธารณะไปทางทิศตะวนัตก  จะเห็น
หอ้งควบคุมไฟฟ้าและระบบประปา 
 

 
 
ภาพที่  3.23  มุมมองออกจากพื้นที่โครงการไปทิศตะวนัตก 
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สัญลกัษณ์ 
                                                      แสดงมุมมองทางทิศเหนือ                                                        แสดงมุมมองทางทิศตะวนัออก 

 
                                                      แสดงมุมมองทางทิศใต ้                                                           แสดงมุมมองทางทิศตะวนัตก 

 
ภาพที่  3.24  แสดงมุมมองและทศันียภาพภายในพื้นที่โครงการ 
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3.3  สรุปการศึกษาด้านลกัษณะของพืน้ทีโ่ครงการ 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์เราสามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆได้  3  โซนดงัน้ี  คือ  
ZONE  A  คือจากก่ึงกลางสวนสาธารณะไปทางทิศเหนือจนสุดพื้นที่โครงการ  ZONE  B  คือจาก
ก่ึงกลางสวนสาธารณะไปทางทิศตะวนัตกจนสุดพื้นที่โครงการ  และ  ZONE  C  จากก่ึงกลาง
สวนสาธารณะไปทางทิศใตจ้นสุดพื้นที่โครงการ 
ตารางที่  3.5  สรุปลกัษณะของพื้นที่โครงการ 

Zone Site Characteristics Remarks 
Zone  A 
พื้นที่
ทางทิศ
เหนือ 

- พื้นที่ Zone  A เป็นพื้นที่อยูท่างทิศเหนือของ
โครงการ   มีพื้นที่โดยประมาณ 6375.75 ตารางเมตร   
ลกัษณะพื้นที่โครงการในส่วนน้ีติดกบัถนนภายใน
โครงการและถนนเพชรเกษม  มีผลกระทบเร่ืองฝุ่ นจาก
ถนนและเร่ืองเสียงดงัของรถ พื้นที่น้ีมีตน้ไมใ้หญ่ค่อยขา้ง
นอ้ยที่สญัจรบริเวณนั้น  เน่ืองจากพื้นที่ติดถนนเป็นพื้นที่
เปิดโล่งจงมีผลกระทบเร่ืองแสงแดด  ไม่มีตน้ไมใ้หญ่ให้
ร่มเงา 

- ควรมีการปลูกตน้ไม้
บริเวณดา้นเพิม่เติม เพือ่
ป้องกนัฝุ่ นและเสียง 

- ควรปลุกตน้ไม้
เพือ่ใหมี้เงาร่มบา้ง 

- ควรมีการปรับปรุง
พืน้ที่ที่ช ารุด 

- การระบายน ้ า มีระบบระบายน ้ าแบบเปิดประกอบกบั
โครงสร้างของผงัที่มีรางระบายน ้ าเป็นแนวยาว  มีการ
ระบายน ้ าออกทางบ่อน ้ าทิ้งของถนน  ปัญหาของท่อ
ระบายน ้ ามีพื้นที่ช ารุดในบางส่วนท าใหมี้การระบายน ้ าที่
ไม่ดี 

- ควรมีการปรับปรุง
พื้นที่ที่ช ารุดและช่องทาง
การระบายน ้ า 

- พชืพรรณเดิม  มีตน้ไมใ้หญ่อยูห่ลายตน้  อากาศร้อน
ในตอนกลางวนั  จึงมีที่ร่มเงา  พกัผอ่นได ้ มีพชืพรรณ
บางส่วนที่ตายไปเพราะขาดการดูแล  จึงท าใหมี้ตน้ไม้
เหลือไม่มากนกั 

- ควรมีการปลูกตน้ไม้
เพิม่ทั้งไมพุ้ม่และไมค้ลุม
ดินเพือ่ทศันียภาพที่สวย 

- กิจกรรมเดิมของโครงการ Zone A  ประกอบไปดว้ย 
กิจกรรมประเภทการเดินและออกก าลงักาย  ผลกระทบ
ของพื้นที่ๆมีต่อกิจกรรมเดิมก็คือ พื้นทีไ่ม่ถูกใชง้านมา
นานแลว้  จึงท าใหห้ญา้ขึ้น  ทางเดินที่ไวส้ าหรับรองรับ
กิจกรรมที่เดิน  วิง่  ทางเดินเทา้  พื้นที่ยงัมีการช ารุดทรุดตวั
ของที่  และยงัไม่มีเกา้อ้ีส าหรับนัง่พกัไม่เพยีงพอ 

- ควรมีการปรับปรุง
ชุดเคร่ืองออกก าลงักาย
และพื้นที่ที่ช ารุดบริเวณ
ต่างๆ  
เพิม่สนามกีฬา 
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ตารางที่  3.5  (ต่อ)  สรุปลกัษณะของพื้นที่โครงการ 
Zone Site  Characteristics Remarks 

Zone  A 
พื้นที่
ทางทิศ
เหนือ 

- ระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ Zone A พื้นที่บริเวณน้ีระบบ
ไฟฟ้ายงัไม่เพยีงพอ  เพราะยงัมีนอ้ยมาก  เกิดการสวา่ง
เป็นจุดๆ  บางที่ก็มืดเลย  ส่วนที่มีไฟจะเป็นตรงทางเดินริม
ถนน   การต่อสายไฟฟ้ากไ็ม่ไดม้าตรฐานมีการโยงไปบน
เสาไฟแลว้แขวนหลอดไฟบา้ง  จึงท าใหเ้กิดภาพลกัษณ์ที่
ไม่น่ามองและไม่เป็นระเบียบ 

- ควรมีการออกแบบ
ใหมี้เสาไฟส่องตามจุดที่มี
การท ากิจกรรมต่างๆ  

- ระบบประปา ในพื้นที่ Zone A มีท่อประปาอยูใ่น
พื้นที่โครงการที่ต่อมาจาก Zone B และ Zone C  และควร
ติดตั้งระบบน ้ าใหม่เพือ่ไวใ้ชใ้นโครงการในทุกๆส่วนของ
พื้นที่ 

- ควรมีจุดไวส้ าหรับ
รดน ้ า   หรือไวใ้ชใ้น
โครงการ 

- กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน/เทศกาลต่างๆ 
กิจกรรมการออกก าลงักาย   การเล่นกิจกรรมประเภทการ
เดิน วิง่  จากการที่ไดศึ้กษามาส่วนใหญ่ไม่คอ่ยมีคนเล่น 

- ส่ิงก่อสร้างเดิม 
ปรับปรุงบล็อกปูพื้น 
ปรับปรุงทางเดินใหมี้ขนาดใหญ่กวา่เดิม 

- ควรเพิม่กิจกรรม
ของทางเดิน 

 
- ปรับปรุงพื้นที่การ

ออกก าลงักาย 
 

Zone  B 
พื้นที่
ตรง
กลาง
ทางทิศ
ตะวนัตก 

- พื้นที่ Zone  B เป็นพื้นที่อยูต่รงกลางระหวา่งพื้นที่
ของโครงการ  มีพื้นที่โดยประมาณ 597.51 ตารางเมตร   
ลกัษณะพื้นที่โครงการในส่วนน้ีติดกบัถนนภายใน
โครงการ   มีผลกระทบเร่ืองฝุ่ นจากถนนและเร่ืองเสียงดงั
ของรถ พื้นที่น้ีมีตน้ไมใ้หญ่ค่อยขา้งนอ้ย 

- ควรมีการปลูกตน้ไม้
บริเวณดา้นเพิม่เติม 
เพือ่ใหมี้เงาร่มบา้ง  
ป้องกนัฝุ่ นและเสียง 

- ควรมีการปรับปรุง
พื้นที่ที่ช ารุด  

- การระบายน ้ า มีระบบระบายน ้ าแบบเปิดประกอบกบั
โครงสร้างของผงัที่มีรางระบายน ้ าเป็นแนวยาว  มีการ
ระบายน ้ าออกทางบ่อน ้ าทิ้งของถนน ปัญหาของท่อระบาย
น ้ ามีพื้นที่ช ารุดในบางส่วนท าใหมี้การระบายน ้ าที่ไม่ดี 

- ควรมีการปรับปรุง
เร่ืองการระบายน ้ าตาม
บริเวณที่เกิดปัญหา 
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ตารางที่  3.5  (ต่อ)  สรุปลกัษณะของพื้นที่โครงการ 

 

Zone Site  Characteristics Remarks 
Zone  B 
พื้นที่
ตรง
กลาง
ทางทิศ
ตะวนั 
ตก 

- พชืพรรณเดิม  มีตน้ไมใ้หญ่อยูห่ลายตน้  อากาศ
ร้อนในตอนกลางวนั  จึงมีที่ร่มเงา  พกัผอ่นได ้ มีพชื
พรรณบางส่วนที่ตายไปเพราะขาดการดูแล จึงท าใหมี้
ตน้ไมเ้หลือไม่มาก 

- ควรลงพนัธุไ์มเ้พิม่เติม  
เพือ่ใหค้วามร่มร่ืนและเกิด
ทศันียภาพที่สวย 

- กิจกรรมเดิมของโครงการ Zone B ประกอบไป
ดว้ย กิจกรรมประเภทพกัผอ่น  ผลกระทบของพื้นที่ๆมี
ต่อกิจกรรมเดิมก็คือ พื้นที่ขาดการดูแล  ไม่มีเกา้อ้ี
ส าหรับนัง่พกัผอ่นเลย  ขาดการเช่ือมโยงทางสญัจร
ระหวา่งพื้นที่ 

-ควรมีการปรับปรุง
พื้นที่ๆช ารุดบริเวณต่างๆ 

- มีเกา้อ้ีทีอ่ยูใ่นสภาพดี 

- ระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ Zone B พื้นที่บริเวณน้ี
ระบบไฟฟ้ายงัไม่เพยีงพอ  เพราะยงัมีนอ้ยมาก  เกิดการ
สวา่งเป็นจุดๆ  บางที่ก็มืดเลย  ส่วนที่มีไฟจะเป็นตรง
ทางเดินริมถนน   การต่อสายไฟฟ้าก็ไม่ไดม้าตรฐานมี
การโยงไปบนเสาไฟแลว้แขวนหลอดไฟบา้ง  จึงท าให้
เกิดภาพลกัษณ์ที่ไม่น่ามองและไม่เป็นระเบียบ 

- ควรมีการเพิม่จุดของไฟ
ใหม้ากกวา่น้ี  เพราะอาจเกิด
อนัตรายได ้

- ระบบประปา ในพื้นที่ Zone  B มีท่อประปาอยูใ่น
พื้นที่โครงการที่ต่อมาจาก Zone  A และ  Zone C  และ
ควรติดตั้งระบบน ้ าใหม่เพือ่ไวใ้ชใ้นโครงการในทุกๆ 
ส่วนของพื้นที่ 

- ควรมีจุดไวส้ าหรับรด
น ้ า   หรือไวใ้ชใ้นโครงการ 

Zone  C 
พื้นที่
ทางทิศ
ใต ้

- พื้นที่ Zone  C เป็นพื้นที่อยูท่างทิศใตข้อง
โครงการ  อยูติ่ดกบัถนนภายในโครงการและถนน
เพชรเกษม   มีพื้นที่โดยประมาณ 5247.85 ตารางเมตร   
ลกัษณะพื้นที่โครงการในส่วนน้ีติดกบัถนนภายใน
โครงการและถนนเพชรเกษม     มีผลกระทบเร่ืองฝุ่ น
จากถนนและเร่ืองเสียงดงัของรถ พื้นที่น้ีมีตน้ไมใ้หญ่
ค่อยขา้งนอ้ยที่สญัจรบริเวณนั้น   เน่ืองจากพื้นที่ติด
ถนนเป็นพื้นที่เปิดโล่งจงมีผลกระทบเร่ืองแสงแดด   
ไม่มีตน้ไมใ้หญ่ใหร่้มเงา 

- ควรมีการปลูกตน้ไม้
บริเวณดา้นหนา้เพือ่ป้องกนั
ฝุ่ น  เพือ่ให้ร่มเง่าและป้องกนั
เสียงรบกวนจากภายนอก 
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ตารางที่  3.5  (ต่อ)  สรุปลกัษณะของพื้นที่โครงการ 
Zone Site  Characteristics Remarks 

Zone  C 
พื้นที่ทาง
ทิศใต ้

- การระบายน ้ า มีระบบระบายน ้ าแบบเปิดประกอบ
กบัโครงสร้างของผงัที่มีรางระบายน ้ าเป็นแนวยาว  มีการ
ระบายน ้ าออกทางบ่อน ้ าทิ้งของถนน   ปัญหาของท่อ
ระบายน ้ ามีพื้นที่ช ารุดในบางส่วนท าใหมี้การระบายน ้ าที่
ไม่ดี 

- ควรมีการปรับปรุง
พื้นที่ที่ช ารุดและช่องทาง
การระบายน ้ า  

- พชืพรรณเดิม  มีตน้ไมใ้หญ่อยูห่ลายตน้  อากาศ
ร้อนในตอนกลางวนั  จึงมีที่ร่มเงา  พกัผอ่นได ้ มีพชื
พรรณบางส่วนที่ตายไปเพราะขาดการดูแล จึงท าใหมี้
ตน้ไมเ้หลือไม่มากนกั 

- ควรมีการปลูกตน้ไม้
เพิม่เติมทั้งไมพุ้ม่และไม้
คลุมดิน เพือ่ทศันียภาพที่
สวย 

- กิจกรรมเดิมของโครงการ Zone C ประกอบไปดว้ย 
กิจกรรมประเภทพกัผอ่น  ผลกระทบของพื้นที่ๆมีต่อ
กิจกรรมเดิมก็คือ พื้นที่ขาดการดูแล  ไม่มีเกา้อ้ีส าหรับนัง่
พกัผอ่นเลย  ขาดการเช่ือมโยงทางสญัจรระหวา่งพื้นที่ 

- ควรมีการปรับปรุง
พื้นที่ที่ช ารุดบริเวณต่างๆ 
-ควรมีมา้นัง่ที่อยูใ่นสภาพ
ดี 

- ระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ Zone C พื้นที่บริเวณน้ีระบบ
ไฟฟ้ายงัไม่เพยีงพอ  เพราะยงัมีนอ้ยมาก  เกิดการสวา่ง
เป็นจุดๆ   บางที่ก็มืดเลย  ส่วนที่มีไฟริมถนน การต่อ
สายไฟฟ้าก็ไม่ไดม้าตรฐานมีการโยงไปบนหลงัคาแลว้
แขวนหลอดไฟบา้ง  จึงท าใหเ้กิดภาพลกัษณ์ที่ไม่น่ามอง
และไม่เป็นระเบียบ 

- ควรมีการออกแบบ
ใหมี้เสาไฟส่องไปยงั
พื้นที่ท  ากิจกรรม  

- ควรมีการเพิม่จุดของ
ไฟใหม้ากกวา่น้ี  เพราะ
อาจเกิดอนัตรายได ้ 

- ระบบประปา ในพื้นที่ Zone C มีท่อประปาอยูใ่น
พื้นที่โครงการ และควรติดตั้งระบบน้ีใหม่เพือ่ไวใ้ชใ้น
โครงการในทุกๆส่วนของพื้นที่ 

- ควรมีจุดไวส้ าหรับ
รดน ้ า   หรือไวใ้ชใ้น
โครงการ 
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สัญลกัษณ์ 
                                                                       Zone  A 
                                                                       Zone  B 
                                                                       Zone  C 

 
ภาพที่  3.25  แสดงลกัษณะการแบ่ง  ZONE  พื้นที่ 
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3.4  วธีิการศึกษาความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 การศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช้โครงการ  ในโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
สวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถาน  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี  มีลกัษณะและสภาพพื้นที่ที่
เกิดขึ้นยงัไม่เหมาะสม  และยงัไม่ตรงตามความตอ้งการของประชาชน   ดงันั้นในการศึกษาจึงใชว้ิธี
การศึกษาจากการท าแบบสอบถาม  และการศึกษาอกสารที่เก่ียวขอ้งดา้นพฤติกรรมของมนุษยใ์น
การเลือกกิจกรรมนนัทนาการ 

3.4.1  ประเภทของผูใ้ชโ้ครงการ 
3.4.1.1  ผูใ้ชป้ระจ า  จากการศึกษาจากกรณีศึกษาและไดค้าดการณ์ถึงเจา้หนา้ที่ที่ 

เก่ียวขอ้งในสวนสาธารณะแห่งน้ี  ในการท างานดา้นต่างๆ  ประกอบไปดว้ย 
1)  เจา้หนา้ที่ดูแลรักษาสวน  1  คน  ช่วงอายรุะหวา่ง  35-45  ปี 
2)  เจา้หนา้ที่ดูแลงานระบบไฟฟ้าและป๊ัมน ้ า  1  คน  ช่วยอายรุะหวา่ง  30- 

35  ปี 
3)  เจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยั  1  คน  ช่วงอายรุะหวา่ง  30-35  ปี 

3.4.1.2  ผูใ้ชช้ัว่คราว  การศึกษาผูใ้ชก้ลุ่มชัว่คราว  ไดศ้ึกษาจากการใชแ้บบสอบถาม 
และใชก้ารสุ่มตวัอยา่งประชากร  โดยใชว้ธีิแบบโควตา  เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการเลือก
ประชากรกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงอาย ุ ระดบัการศึกษา  และอาชีพ  ตามสดัส่วนของการเขา้มาใช้
งานในพื้นที่  และไดท้  าการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เขา้มาใชป้ระกอบกิจกรรมนันทนาการ
ภายในพื้นที่โครงการ 

วธีิการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
จากการศึกษาประชากรในแต่ละกลุ่มเป้าหมายนั้น  พบว่าโดยทัว่ไปจะมีลกัษณะวิถี

ชีวติความเป็นอยูท่ี่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  เช่น  มีการประกอบอาชีพคา้ขาย  ท  าธุรกิจส่วนตวั  รับ
ราชการ  หรือเกษียณอาย ุ แม่บา้น  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีการพบปะสังสรรค ์ พูดคุยแลกเปล่ียน
ความคิดกนั  การใชชี้วติแบบครอบครัว  ซ่ึงในแต่ละครอบครัวมีจ านวนสมาชิกภายในครอบครัวที่
เท่าๆกนั  (ดงัตารางที่  3.6 - 3.7) 
ตารางที่  3.6  ขอ้มูลประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
อาชีพ เพศชาย/หญิง ช่วงอาย ุ ระดบัการศึกษา 
1. คา้ขาย /ประกอบธุรกิจส่วนตวั 10/7 21-40 ประถมศึกษา-ปริญญาตรี 
2. รับราชการ / เกษียณอาย ุ 22/16 31-60 ปริญญาตรี-สูงกว่าปริญญาตรี 
3. พนกังานรัฐวิสาหกิจ 8/6 25-40 มธัยมศึกษา-อนุปริญญา 
4. แม่บา้น / วา่งงาน -/8 41-50 มธัยมศึกษา-ปริญญาตรี 
5. รับจา้งทัว่ไป 2/1 31-40 ประถมศึกษา-มธัยมศึกษา 
6.นกัเรียน / นกัศึกษา 28/13 15-25 ประถมศึกษา-ปริญญาตรี 
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ตารางที่  3.7  จ านวนแบบสอบถามจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
แบบที่ 1 ชุมชนที่อยูใ่นรัศมีใหบ้ริการ จ านวนประชากร 

(คน) 
จ านวนแบบสอบถาม 
(คิดเป็นร้อยละ) 

1. คา้ขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตวั 17 14.04 
2. รับราชการ / เกษียณอาย ุ 38 31.40 
3. พนกังานรัฐวสิาหกิจ 14 11.57 
4. แม่บา้น / วา่งงาน 8 6.61 
5. รับจา้งทัว่ไป 3 2.47 
6. นกัเรียน / นกัศึกษา 41 33.88 

รวม 121 100 
 

เพือ่ใหเ้ก็บขอ้มูลทางดา้นประชากรกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงอาย ุ ระดบัการศึกษา  
และอาชีพ  จึงได้ท  าการก าหนดการออกแบบสอบถาม  ให้แก่ผูใ้ช้ที่ เข ้ามาประกอบกิจกรรม
นันทนาการภายในพื้นที่โครงการ  โดยมีการสอบถามขอ้มูลส่วนตวั  ขอ้มูลทัว่ไปดา้นกิจกรรม
นันทนาการ  และขอ้เสนอแนะด้านการปรับปรุงสวนสาธารณะ  ในการศึกษาได้แบ่งหัวขอ้ใน
แบบสอบถามแต่ละตอนดงัน้ี 

ตอนที่  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถาม 
เพศ 
อาย ุ
ศาสนา 
ระดบัการศึกษา 
อาชีพ 
สถานะภาพ 
ยานพาหนะ 

ตอนที่  2  ขอ้มูลทัว่ไปดา้นกิจกรรมนนัทนาการ 
มีการท ากิจกรรมในวนัใดบา้ง 
เวลาที่ใชใ้นการท ากิจกรรม 
ช่วงเวลาที่ใชใ้นการท ากิจกรรม 
กิจกรรมนนัทนาการประเภทพกัผอ่นที่มีอยู ่ ท่านใชเ้วลาเพยีงใดในการท า

กิจกรรม 
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กิจกรรมนนัทนาการประเภทออกก าลงักาย  ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุง
อะไรบา้ง 

ส่ิงอ านวยความสะดวกในสวนสาธารณะแห่งน้ี  ท่านคิดว่าส่ิงที่ควร
ปรับปรุงมีอะไรบา้ง 

ตอนที่  3  ขอ้เสนอแนะดา้นการปรับปรุงสวนสาธารณะ 
กิจกรรมนนัทนาการประเภทพกัผอ่น  ทีต่อ้งการใหมี้เพิม่ขึ้น 
กิจกรรมนนัทนาการประเภทออกก าลงักาย  ที่ตอ้งการใหมี้เพิม่ขึ้น 
ส่ิงอ านวยความสะดวกในสวนสาธารณะ  ที่ตอ้งการใหมี้เพิม่ขึ้น 
สภาพแวดลอ้มที่ท่านตอ้งการใหเ้กิดขึ้น 

 3.4.2  ขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชโ้ครงการ 
จากการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม  ได้สรุปข้อ มูล ส่วนตัวของผู ้ที่ กรอก

แบบสอบถามเพื่อน าไปพิจารณาในด้านการปรับปรุง  เพื่อให้สอดคล้องกับผูใ้ช้โครงการดังน้ี  
การศึกษากลุ่มผูใ้ชช้ัว่คราว  พบวา่กลุ่มประชากรเป้าหมาย  เป็นเพศชายร้อยละ  58.00  เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 42.00  พบกลุ่มประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายรุะหว่าง  15-25  ปี  คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ  33.88  รองลงมาช่วงอายุระหว่าง  31-60  ปี  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  31.40  
รองลงมาช่วงอายรุะหวา่ง  21-40  ปี  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  14.04  รองลงมาคือช่วงอายรุะหว่าง  
25-40  ปี  คิดเ ป็นสัดส่วนร้อยละ  11.57  รองลงมาช่วงอายรุะหว่าง  41-50  ปี  คิดเ ป็นสัดส่วน
ร้อยละ  6.61  และล าดบัสุดทา้ยคือช่วงอายรุะหว่าง  31-40  ปี  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  2.47  ของ
ประชากรที่ส ารวจ 

ระดบัการศึกษาพบวา่ประชากรกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบั  
ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  30.00  รองลงมาคือ  ระดบัมัธยมตอน
ปลายหรือเทียบเท่า  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  25.00  รองลงมาคือ  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ  18.00  รองลงมาคือ  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  15.00  และ
ล าดบัสุดทา้ยคือ  ระดบัประถมศึกษา  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  12.00  ของประชากรที่ส ารวจ 

อาชีพของกลุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีมากที่สุดคือนักเรียน/นักศึกษา  คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ  34.00  รองลงมาคือ  รับราชการ  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  31.00  รองลงมาคือ  อาชีพ
คา้ขายและประกอบธุรกิจส่วนตวั  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  14.00  รองลงมาคือ  อาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  12.00  รองลงมาคือ  อาชีพแม่บา้น  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  
7.00  และสุดทา้ยคือ  อาชีพรับจา้งทัว่ไป  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  2.00  ของประชากรที่ส ารวจ 
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 3.4.3  พฤติกรรมดา้นกิจกรรมนนัทนาการของผูใ้ชโ้ครงการ 
จากการศึกษาด้านพฤติกรรมของผู ้ใช้โครงการ  โดยศึกษาจากเอกสารด้าน

พฤติกรรมของมนุษยใ์นระดับช่วงอายุต่างๆ  ที่มีผลต่อการเลือกกิจกรรมนันทนาการและการ
สอบถามจากประชากรในกลุ่มเป้าหมายโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  ช่วงวนัที่ผูใ้ชเ้ขา้มาใชส้วนสาธารณะ  จากการส ารวจแบบสอบถามพบวา่  ช่วง 
วนัที่มีผูใ้ชป้ระกอบกิจกรรมนันทนาการมากที่สุกอยู่ในช่วงเสาร์-อาทิตย ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  
53.00  ช่วงวนัจนัทร์-ศุกร์  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  32.00  และทุกๆวนั  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  
15.00  ของประชากรที่ส ารวจ 

2)  ความถ่ี  ที่ผูใ้ชส้วนสาธารณะเขา้มาใชใ้นการท ากิจกรรมนนัทนาการ  จาก 
แบบสอบถามพบว่า  วนัละคร้ัง  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  33.00  รองลงมาคือ  2-3  วนัต่อคร้ัง  คิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ  25.00  รองลงมาคือ  อาทิตยล์ะคร้ัง  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  22.00  รองลงมาคือ  
2-3  อาทิตยต่์อคร้ัง  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  17.00  และล าดับสุดทา้ยคือ  เดือนละคร้ัง  คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ  3.00  ของประชากรที่ส ารวจ 

3)  เวลาที่ใชใ้นสวนสาธารณะในการประกอบกิจกรรมนนัทนาการ  จากการส ารวจ 
แบบสอบถามพบว่า  ใช้เวลาน้อยกว่า  30  นาที  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  2.00  รองลงมาใช้เวลา
ตั้งแต่  30-60  นาที  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  15.00  สุดทา้ยใชเ้วลาตั้งแต่  1  ชัว่โมงขึ้นไป  คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ  16.00  ของประชากรที่ส ารวจ 

4)  การเขา้มาใชใ้นพื้นที่โครงการที่ไม่มียานพาหนะ  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  25.00   
มียานพาหนะ  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  75.00  โดยแยกเป็นยานพาหนะประเภทจกัรยานยนต ์ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ  18.00  ประเภทจกัรยาน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  15.00  ประเภทรถยนต ์ คิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ  42.00  ของประชากรที่ส ารวจ 

ดงันั้นผูใ้ชโ้ครงการส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเขา้มาท ากิจกรรมวนัละคร้ัง  ใชเ้วลาใน
การประกอบกิจกรรมตั้งแต่  1  ชัว่โมงขึ้นไป  มาโดยรถยนตเ์ป็นส่วนใหญ่  และมีความตอ้งการ
ความเป็นส่วนตวัในพื้นที่ปานกลาง 
 3.4.4  ความตอ้งการดา้นกิจกรรมนนัทนาการและส่ิงอ านวยความสะดวกของผูใ้ชโ้ครงการ 

3.4.4.1  ความตอ้งการทางดา้นส่ิงแวดลอ้มที่ใหเ้กิดขึ้น  มีล าดบัความส าคญัดงัน้ี 
1)  ล าดบัแรกคือ  ความสวยงาม 
2)  ล าดบัที่สองคือ  ความสะดวกสบาย 
3)  ล าดบัที่สามคือ  ความสะอาดเรียบร้อย 
4)  ล าดบัที่ส่ีคือ  ความเงียบสงบ 

3.4.4.2  ความตอ้งการกิจกรรมประเภทพกัผอ่น  ไดมี้ความตอ้งการตามล าดบัดงัน้ี 
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1)  ล าดบัแรกคือ  นัง่เล่น, เดินเล่น 
2)  ล าดบัที่สองคือ  ชมความงามของทิวทศัน์ 
3)  ล าดบัที่สามคือ  เขา้มาเพือ่พบประสงัสรรค ์

3.4.4.3  ความตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการประเภทออกก าลงักาย 
1)  ล าดบัแรกคือ  ชุดเคร่ืองออกก าลงักาย 
2)  ล าดบัที่สองคือ  ฐานออกก าลงักาย 
3)  ล าดบัที่สามคือ  ตะกร้อ 

3.4.4.4  ความตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกภายในบริเวณพื้นที่โครงการ  จากการ
สอบถามพบวา่มีความตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกตามล าดบัดงัน้ี 

1)  ล าดบัแรกคือ  มา้นัง่ 
2)  ล าดบัที่สองคือ  โตะ๊เกา้อ้ี 
3)  ล าดบัที่สามคือ  ศาลาที่พกั 
4)  ล าดบัที่ส่ีคือ  ถงัขยะ 
5)  ล าดบัที่หา้คือ  โคมไฟสนาม 

 3.4.5  ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรมนนัทนาการ 
จากการศึกษาดา้นกิจกรรมนนัทนาการประเภทออกก าลงักายในสวนสาธารณะแห่ง

น้ี  โดยการสอบถามกลุ่มเป้าหมายที่อยูใ่นพื้นที่โครงการ  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
3.4.5.1  ประเภทออกก าลงักาย 

1)  ชุดเคร่ืองออกก าลงักาย  จากการศึกษาแบบสอบถามพบวา่  ส่ิงที่ควรมี 
การปรับปรุงแกไ้ขเป็นล าดบัดงัน้ี 

( 1 )  ล าดบัแรกคือ  เคร่ืองออกก าลงักายสภาพที่ช ารุด 
( 2 )  ล าดบัที่สองคือ  แสงสวา่งไม่เพยีงพอ 
( 3 )  ล าดบัที่สามคือ  สภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม 
( 4 )  ล าดบัที่ส่ีคือ  ควรมีมา้นัง่พกั ระหวา่งท ากิจกรรม 

2)  ฐานออกก าลงักาย  จากการศึกษาแบบสอบถามพบวา่  ส่ิงที่ควรมีการ 
ปรับปรุงแกไ้ขเป็นล าดบัดงัน้ี 

( 1 )  ล าดบัแรก  ควรมีมา้นัง่พกัระหวา่งท ากิจกรรม 
( 2 )  ล าดบัที่สองคือ  สภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม 
( 3 )  ล าดบัที่สามคือ  แสงสวา่งไม่เพยีงพอ 

3.4.5.2  ประเภทส่ิงอ านวยความสะดวก 
1)  ทางสญัจร  จากการศึกษาแบบสอบถามพบวา่  ส่ิงที่ควรมีการปรับปรุง 
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แกไ้ขเป็นล าดบัดงัน้ี 
( 1 )  ล าดบัแรก  วสัดุที่ใชมี้สภาพที่ช ารุด 
( 2 )  ล าดบัที่สองคือ  มีร่มเงาบริเวณทางเดินนอ้ย 
( 3 )  ล าดบัที่สามคือ  แสงสวา่งไม่เพยีงพอ 

2)  หอ้งน ้ า  จากการศึกษาแบบสอบถามพบวา่  ส่ิงที่ควรมีการปรับปรุง 
แกไ้ขเป็นล าดบัดงัน้ี 

( 1 )  ล าดบัแรก  ไม่มีทางเดินเช่ือมต่อระหวา่งหอ้งน ้ า 
( 2 )  ล าดบัที่สองคือ  พื้นที่บริเวณโดยรอบควรมีการปรับปรุง 
( 3 )  ล าดบัที่สามคือ  แสงสวา่งที่ไม่เพยีงพอ 

ตารางที่  3.8  สรุปพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
กลุ่มผูใ้ช ้ จ านวน

ผูใ้ช(้คน) 
อาย ุ พฤติกรรม ความตอ้งการ บรรยากาศของ

สภาพแวดลอ้ม 
ระดบัความ
เป็นส่วนตวั 

1. ผูใ้ชป้ระจ า 
1.1 เจา้หนา้ท่ี
ดูแลรักษา
สวนหยอ่ม 
1.2 เจา้หนา้ท่ี
ดูแลรักษา
ความ
ปลอดภยั 
1.3 เจา้หนา้ท่ี
ดูแลงาน
ระบบไฟฟ้า 

 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
35-45 

 
 

30-35 
 
 
 

30-35 

ช่วงท่ีมีชีวิตท่ีมี
เวลาเป็น
ตวัก าหนด  มี
ระเบียบในชีวิต
มากข้ึน  มีส่ิงท่ี
ตอ้งรับผดิชอบ
มากข้ึน  เพ่ือน
ยงัคงมีความ
ตอ้งการนอ้ย
กว่าช่วงวยัรุ่น
และอาจเป็น
ช่วงของการเร่ิม
สร้างครอบครัว  
สร้างฐานะ  มี
ความตอ้งการ
เป็นท่ียอมรับ
ของสังคม  หาก
มีพ้ืนฐานทาง
กีฬาจะยงัคงเล่น
กีฬาอยู ่

เป็นวยัท่ีมีเวลาเป็น
ตวัก าหนด  การท า
กิจกรรม
นนัทนาการนอ้ย
และการใชเ้วลา
ดงักล่าวอาจมาเป็น
ครอบครัว  
เน่ืองจากเป็นวยัท่ี
เร่ิมมีครอบครัว  
ส่วนกิจกรรม
นนัทนาการท่ี
ตอ้งการส่วนใหญ่
เป็นกิจกรรม
นนัทนาการท่ีผอ่น
คลายความตรึง
เครียดหลงัจากการ
ท างาน  เช่น  
นัง่เล่นกบั
ครอบครัว  หรือ
มาปิกนิคกบั
ครอบครัว 

สภาพแวดลอ้ม 
1. ความร่มร่ืน 
2. ความ
สะดวกสบาย 
3. ความ
สะอาด
เรียบร้อย 
4. ความ
สวยงาม 
5. ความเงียบ
สงบ 

ความ
ตอ้งการดา้น
ความเป็น
ส่วนตวัสูง 
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ตารางที่  3.8  (ต่อ)  สรุปพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
กลุ่มผูใ้ช ้ จ านวน

ผูใ้ช(้คน) 
อาย ุ
(ปี) 

พฤติกรรม ความตอ้งการ ขอ้เสนอแนะการ
ปรับปรุงและเพ่ิมเติม 

2. ผูใ้ช้
ชัว่คราว 
2.1 นกัเรียน
นกัศึกษา  
34% 
2.2 รับ
ราชการ/
เกษียณอาย ุ 
31%  
2.3 คา้ขาย/
ประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั  
14% 
2.4 พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ  
12% 
2.5 แม่บา้น 
7% 
2.6 รับจา้ง
ทัว่ไป  2% 
 

 
 

41 
 
 

38 
 
 
 

17 
 
 
 

17 
 
 
8 
 
3 

 
 

15-25 
 
 

31-60 
 
 
 

21-40 
 
 
 

25-40 
 
 

41-50 
 

31-40 

1-6 ปี ความสามารถเชิง
ร่างกายนอ้ยตอ้งการ
ความปลอดภยัสูง  มา
กบัผูป้กครอง  เลือก
กิจกรรมไดย้าก 
7-12 ปี ชอบเล่นเป็น
กลุ่มอยากรู้อยากเห็น  
ชอบผจญภยัทา้ทาย
กิจกรรมอิสระ 
13-18 ปี  มีโลกส่วนตวั
รวดเร็วในการคิดและ
การเคล่ือนไหว  เล่น
เป็นกลุ่มชอบโลดโผน 
19-25 ปี  ชีวิตมีเวลา
เป็นตวัก าหนด  มีความ
รับผดิชอบ  ตอ้งการ
ความเป็นส่วนตวัสูง 
25-49 ปี ใชเ้วลากบั
ครอบครัว  ตอ้งการ
พกัผอ่นหลงัท างาน 
50 ปีข้ึนไป  ตอ้งการ
ความสันโดษ  และ
ความปลอดภยัสูง  
พบปะในวยัเดียวกนั  
ออกก าลงักาย 

กิจกรรมประเภท
พกัผอ่น 
1. นัง่เล่น  เดิน
เล่น 
2. ชมทิวทศัน์ 
3. พบปะสังสรรค ์
กิจกรรมประเภท
ออกก าลงักาย 
1. ฐานออกก าลงั
กาย 
2. ชุดเคร่ืองออก
ก าลงักาย 
3.ตะกร้อ 
4.แบดมินตนั 
ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก 
1. มา้นัง่ 
2. โต๊ะเกา้อ้ี 
3. ศาลาท่ีพกั 
4. ถงัขยะ 
5. โคมไฟสนาม 
6. ทางส าหรับวิ่ง 

ชุดเคร่ืองออกก าลงักาย 
1. เคร่ืองออกก าลงักาย
สภาพช ารุด 
2. แสงสว่างไม่เพียงพอ 
3. สภาพพ้ืนท่ีไม่
เหมาะสม 
4. ควรมีมา้นัง่พกั 
ระหว่างท ากิจกรรม 
ฐานออกก าลงักาย 
1. ควรมีมา้นัง่พกั 
ระหว่างท ากิจกรรม 
2. สภาพพ้ืนท่ีช ารุด 
3. แสงสว่างไม่เพียงพอ 
 
 

รวม 100% *124  

 
*คิดจากจ านวนของกลุ่มผูใ้ชท้ี่ไดม้าจากแบบสอบถามแลว้น ามาคิดเป็นร้อยละ 
 

จ านวนผูใ้ชจ้ากแบบสอบถาม(%)  x  จ านวนประชากรที่สอบถามทั้งหมด 
100 

โดยใชสู้ตร  = 
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3.5  สรุปกจิกรรมของผู้ใช้โครงการ 
ตารางที่  3.9  สรุปกิจกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง พ้ืนท่ี (ตารางเมตร) หมายเหตุ 

1. ส่วนบริการ 
 

กิจกรรมใหม่ 
1.1 มา้นัง่ 
1.2 โต๊ะเกา้อ้ี 
1.3 ศาลาท่ีพกั 
1.4 โคมไฟสนาม 
กิจกรรมเดิม 
1.1 ท่ีจอดรถ 
1.2 ห้องน ้ าสาธารณะ 
1.3 มา้นัง่ 

 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตารางเมตร/ คน 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตารางเมตร/ คน 
 
 
 
พ้ืนท่ี 1700  ตารางเมตร 
พ้ืนท่ี 170 ตารางเมตร 
พ้ืนท่ี 60  ตารางเมตร 
 

 
ใชพ้ื้นท่ี 80 ตารางเมตร 
ใชพ้ื้นท่ี 40 ตารางเมตร 
 
 

2. กิจกรรม
ประเภทพกัผอ่น 
 

กิจกรรมใหม่ 
2.1 การนัง่เล่น 
2.2 ชมความงามทิวทศัน์ 
2.3 พบปะสังสรรค ์
2.4 การเดินเล่น 
2.5 การอ่านหนงัสือ 
2.6 การพกัผอ่น 
กิจกรรมเดิม 
2.1 การเดินเล่น 
2.2 ชมความงามทิวทศัน์ 

 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตารางเมตร/ คน 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตารางเมตร/ คน 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตารางเมตร/ คน 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตารางเมตร/ คน 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตารางเมตร/ คน 
 
 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตารางเมตร/ คน 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตารางเมตร/ คน 
 

 
 
ใชพ้ื้นท่ี 4,100 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 

3. กิจกรรม
ประเภทออกก าลงั
กาย 
 

กิจกรรมใหม่ 
3.1 ตะกร้อ 
กิจกรรมเดิม 
3.1 การวิ่งออกก าลงักาย 
3.2 เดิน 
3.3 ท่ีออกก าลงักาย 
3.4 ข่ีจกัรยาน 

 
ใชพ้ื้นท่ี 82  ตารางเมตร 
 
ใชพ้ื้นท่ี 15x28 ตารางเมตร 
ใชพ้ื้นท่ี 15x28 ตารางเมตร 
ใชพ้ื้นท่ี 7.7x17.5 ตารางเมตร 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตารางเมตร/ คน 
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3.6  การศึกษาศักยภาพของพืน้ทีโ่ครงการ 
ตารางที่  3.10  สรุปศกัยภาพของพื้นที่โครงการ 

ZONE PROGRAM POTENTIAL REMARKS 

A 
ส่วนออก
ก าลงักาย 

   เน่ืองจากพ้ืนท่ี Zone A เป็นพ้ืนท่ีทางฝ่ังทิศเหนือของพ้ืนท่ีโครงการ   
มีพ้ืนท่ีโดยประมาณ  6,375.75 ตารางเมตร  โดยมีกิจกรรมของพ้ืนท่ี
เดิมคือ การเดิน การวิ่ง การออกก าลงั กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม
ท่ีตอ้งใชก้  าลงั จึงเหมาะท่ีจะปรับให้เป็นพ้ืนท่ีออกก าลงัทั้งหมด 
    สภาพทัว่ไปของพ้ืนท่ีบริเวณน้ี  ไดรั้บผลกระทบเร่ืองเสียง   และ
ฝุ่ นละอองจากถนนท่ีมีรถวิ่งผา่นไปมาอยูต่ลอดเวลา พ้ืนท่ีเป็นแบบ
เปิดโล่งจึงไดรั้บผลกระทบจากแสงแดด 
    ดงันั้นพ้ืนท่ีบริเวณน้ีเหมาะสมท่ีจะปรับปรุงให้เป็นส่วนท่ีออก
ก าลงักายหรือท ากิจกรรมหนกัๆ  นดัพบหรือรวมตวักนัท ากิจกรรม   
เน่ืองจากพ้ืนท่ีบริเวณน้ีสามารถรองรับประชาชนท่ีโดยรอบได ้  มี
พ้ืนท่ีมาก   และตอ้งการความสงบนอ้ย     

- ปรับปรุงพ้ืนท่ีในบริเวณน้ี
เพ่ือรองรับกิจกรรม ต่างๆท่ี
จะเกิดข้ึน 
- ควรมีการปลูกตน้ไมเ้พ่ือ
ป้องกนัฝุ่ นและปิดบงั
มุมมองท่ีมาจากถนน 
- ภายในควรมีการจดั
ปรับปรุงภูมิทศัน์เพ่ือให้เกิด
ความสวยงาม 

B 
ส่วน
บริการ
และส่วน
พกัผอ่น 

    เน่ืองจากพ้ืนท่ี Zone B เป็นพ้ืนท่ีทางฝ่ังตะวนัตกของพ้ืนท่ี
โครงการ   มีพ้ืนท่ีโดยประมาณ  597.51 ตารางเมตร  โดยมีกิจกรรม
ของพ้ืนท่ีเดิมคือ การพกัผอ่น  การเดินเล่น 
    สภาพทัว่ไปของพ้ืนท่ีบริเวณน้ี  ไดรั้บผลกระทบเร่ืองเสียง   และ
ฝุ่ นละอองจากถนน  ไม่ค่อยมีไมย้นืตน้ให้ร่มเงามีแสงแดดส่อง
ตลอดเวลา พ้ืนท่ีบริเวณน้ีจึงท าให้มีร่มเงาเป็นบางพ้ืนท่ี  และยงัขาด
เกา้อ้ีส าหรับนัง่พกัผอ่นหรือท ากิจกรรมนนัทนาการอ่ืนๆ   
    ดงันั้นพ้ืนท่ีบริเวณน้ีเหมาะสมท่ีจะปลูกตน้ไมเ้พ่ิมเพ่ือให้ร่มเงา  ไว้
ส าหรับให้ประชาชนเขา้มาพกัผอ่นหยอ่นใจ 

- ควรใชต้น้ไมปิ้ดบงัมุมมอง
ท่ีมองมาจากถนน  
- ภายในควรมีการจดั
ปรับปรุงภูมิทศัน์เพ่ือให้เกิด
ความสวยงาม 
 

C 
ส่วน
บริการ
และส่วน
พกัผอ่น 

  เน่ืองจากพ้ืนท่ี Zone C เป็นพ้ืนท่ีทางฝ่ังทิศใตข้องพ้ืนท่ีโครงการ   มี
พ้ืนท่ีโดยประมาณ  5,247.85 ตารางเมตร  โดยมีกิจกรรมของพ้ืนท่ี
เดิมคือ กิจกรรมประเภทพกัผอ่น  เดินเล่น    นัง่เล่น 
    สภาพทัว่ไปของพ้ืนท่ีบริเวณน้ี    ไดรั้บผลกระทบเร่ือง ฝุ่ นจาก
ถนนและเร่ืองเสียงดงัของรถ พ้ืนท่ีบริเวณน้ีมีตน้ไมใ้หญ่ค่อยขา้งนอ้ย
จึงท าให้มีร่มเงาเป็นบางพ้ืนท่ี  และยงัขาดเกา้อ้ีส าหรับนัง่พกัผอ่น
หรือท ากิจกรรมนนัทนาการอ่ืนๆ   
    ดงันั้นพ้ืนท่ีบริเวณน้ีควรปรับปรุงภูมิทศัน์ ปลูกตน้ไมเ้พ่ิมเพ่ือให้
ร่มเงา  ไวส้ าหรับให้ประชาชนเขา้มาพกัผอ่นหยอ่นใจ 

- ปรับปรุงพ้ืนท่ีในบริเวณน้ี
เพ่ือรองรับกิจกรรมต่างๆท่ี
จะเกิดข้ึนดว้ย 
- ภายในควรมีการจดั
ปรับปรุงภูมิทศัน์เพ่ือให้เกิด
ความสวยงาม 
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3.7  การพฒันาศักยภาพของพืน้ทีโ่ครงการ 
ตารางที่  3.11  การพฒันาศกัยภาพของพื้นที่โครงการ 

Zone Zoning Program Development Program Requirement Remark 
Aส่วน
ออก
ก าลงั
กาย
6375.75 
ตาราง
เมตร   

A1 
 

     เป็นพ้ืนท่ีส่วนของการออกก าลงักายอยูติ่ดกบั
ถนนภายในโครงการ  กิจกรรมภายในเป็นพ้ืนท่ี
การออกก าลงักาย เดิมจะเป็นการออกก าลงักาย
เป็นฐาน จึงเหมาะท่ีจะปรับปรุงพฒันาพ้ืนท่ีให้
สามารถใชก้ารได ้และปรับปรุงภูมิทศัน์ 

- จดัภูมิทศัน์ 3,253 ตาราง
เมตร 
- ปบูล็อกตวัหนอนพ้ืนท่ี 
560 ตารางเมตร  
 

พ้ืนท่ีมี
การ
ปรับปรุง
ภูมิทศัน์ 
 

A2 
 

    เป็นพ้ืนท่ีส่วนของการออกก าลงักายอยูติ่ดกบั
ถนนภายในโครงการ  กิจกรรมภายในเป็นพ้ืนท่ี
การออกก าลงักาย เดิมจะเป็นเคร่ืองออกก าลงักาย 
จึงเหมาะท่ีจะปรับปรุงพฒันาเคร่ืองออกก าลงักาย
ให้สามารถใชก้ารได ้และปรับปรุงภูมิทศัน์ 

- สนามตะกร้อ 50 ตาราง
เมตร 
- สนามแบตมินตนั 
- จดัภูมิทศัน์ 1,200 ตาราง
เมตร 

Bส่วน
พกัผอ่น
597.51 
ตาราง
เมตร   

B 
 

   เป็นพ้ืนท่ีกิจกรรมประเภทพกัผอ่นอยูติ่ดกบั
ถนนภายในโครงการ พ้ืนท่ีน้ีจึงเหมาะท่ีจะพฒันา
ในเร่ืองการ พบปะสังสรรค ์เพ่ิมพืชพรรณท่ีให้
ร่มเงา ให้สอดคลอ้งและรองรับกิจกรรมท่ีจะ
เกิดข้ึน รวมถึงการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก
เพ่ือรองรับกิจกรรม 

- พ้ืนท่ีพกัผอ่น 200 ตาราง
เมตร 
- จดัภูมิทศัน์ 327 ตาราง
เมตร 
 

พ้ืนท่ีมี
การ
ปรับปรุง
ภูมิทศัน์ 
 

Cส่วน
บริการ
และ
ส่วน
พกัผอ่น 
5247.85 
ตาราง
เมตร   

C1    เป็นพ้ืนท่ีกิจกรรมประเภทพกัผอ่น พ้ืนท่ีน้ีจึง
เหมาะท่ีจะพฒันาในเร่ืองการเดิน ชมทิวทศัน์ 
พบปะสังสรรค ์เพ่ิมพืชพรรณท่ีให้ร่มเงา ปรับ
ทางสัญจร ให้สอดคลอ้งและรองรับกิจกรรมท่ีจะ
เกิดข้ึน รวมถึงการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก
เพ่ือรองรับกิจกรรม 

- พ้ืนท่ีพกัผอ่น 727 ตาราง
เมตร 
- จดัภูมิทศัน์ 2,350 ตาราง
เมตร 

พ้ืนท่ีมี
การ
ปรับปรุง
ภูมิทศัน์ 

C2    เป็นพ้ืนท่ีกิจกรรมประเภทพกัผอ่น เดินชม
ทิวทศัน์  มีภูมิทศัน์ท่ีทรุดโทรม  จึงเหมาะท่ีจะ
พฒันาปรับปรุงเพ่ิมพืชพรรณท่ีให้ร่มเงา ให้
สอดคลอ้งและรองรับกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 
รวมถึงการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือ
รองรับกิจกรรม 

- จดัภูมิทศัน์ 980 ตาราง
เมตร 
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สัญลกัษณ์ 
                                      Zone  A1  ส่วนออกก  าลงักาย                                   Zone  A2  ส่วนกฬีา                                Zone  B  ส่วนพกัผ่อน 
                                      Zone  C1  ส่วนพกัผ่อน                                            Zone  C2  ส่วนบริการ 
                                      แสดงการเช่ือมโยงระหว่างพ้ืนท่ี 
                                      แสดงต าแหน่งของพ้ืนท่ีกจิกรรม 
                                          แสดงต าแหน่งของพ้ืนท่ีกจิกรรม 

 
ภาพที่  3.26  แสดงแนวความคิดในการพฒันาจดัวางพื้นที่กิจกรรมตามศกัยภาพพื้นที่ 
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3.8  ข้อจ ากดัในการปรับปรุง 
ตารางที่  3.12  ขอ้จ  ากดัในการปรับปรุง 

Zone Site Characteristic ประเด็นใน
การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการ
ออกแบบ 

A 1 
(ส่วน
บริการ) 
- ส่วน
ออก
ก าลงั
กาย 

พ้ืนท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของพ้ืนท่ีโครงการ ข้ึน
ไปทางทิศเหนือ  พ้ืนท่ีเป็นส่วนของการออกก าลงั
กาย แบบเป็นฐาน บริเวณโดยรอบมีพรรณไมเ้ดิม
หลายตน้ มีทางระบายน ้านอ้ย มีไฟฟ้าของถนน
ส่องให้แสงสว่าง  ลกัษณะพ้ืนท่ีโดยรวมยงัมีการ 
ก าหนดกิจกรรมท่ีเด่นชดั 
ลกัษณะดินรอบๆเป็นดินเหนียว พ้ืนท่ีไดรั้บแสง
ตลอดเวลา แต่มีตน้ไมใ้ห้ร่มเงาอยูบ่า้งภายในพ้ืนท่ี 

ภูมิอากาศ - บริเวณน้ีแสงแดดส่องไม่
เท่ากนัเพราะมีตน้ไมใ้หญ่อยู่
หลายตน้ 

พืชพรรณ - ส่วนตน้ไมร้อบๆขาดการ
ดูแล 

ไฟฟ้า - ระบบไฟฟ้ายงัให้ความสว่าง
ไม่ทัว่ถึงทั้งพ้ืนท่ีน้ี 

การระบายน ้า - เป็นท่ีราบจึงท าให้ระบายน ้า
ไดดี้ 

สภาพดิน - เป็นดินเหนียวการปลูก
ตน้ไมอ้าจมีน ้ าขงัได ้

A 2 พ้ืนท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของพ้ืนท่ีโครงการ 
ข้ึนไปทางทิศเหนือ  เป็นพ้ืนท่ีออกก าลงักายแบบ
ชุดเคร่ืองออกก าลงักาย  พ้ืนท่ีน้ีมีพรรณไมเ้ดิม
เล็กนอ้ย มีทางระบายน ้านอ้ย มีไฟฟ้าแต่ให้แสง
สว่างไม่เพียงพอ บริเวณน้ีติดกบัลานอเนกประสงค ์
ลกัษณะพ้ืนท่ี โดยรวมมีการก าหนดกิจกรรมท่ี
เด่นชดั พ้ืนท่ีเป็นท่ีราบขาดการระบายน ้า ลกัษณะ
ดินเป็นดินเหนียว พ้ืนท่ีไดรั้บแสงมาก  เพราะไม่
ค่อยมีตน้ไมใ้หญ่ให้ความร่มร่ืนอยู่ 

ภูมิอากาศ - บริเวณน้ีแสงแดดส่องมาก  
ท าให้ร้อน 

พืชพรรณ - ภูมิทศัน์ขาดการดูแลจึงท า
ให้ทศันียภาพบริเวณน้ีไม่น่า
มอง 

ไฟฟ้า - ระบบไฟฟ้ายงัให้ความส่อง
สว่างไม่ทัว่ถึง 

การระบายน ้า - เป็นท่ีราบจึงท าให้ระบายน ้า
ไดดี้ 

สภาพดิน - เป็นดินเหนียวการปลูก
ตน้ไมก้ารปลูกตน้ไมอ้าจมีน ้ า
ขงัได ้

B พ้ืนท่ีตั้งอยูต่รงกลางของโครงการ ทางฝ่ังทิศ
ตะวนัตกพ้ืนท่ี บริเวณโดยรอบมีพรรณไมเ้ดิม
หลายตน้ มีทางล่องระบายน ้าของโครงการ มีไฟฟ้า
ของแนวริมถนนให้แสงสว่าง  บริเวณน้ีติดกบัถนน
ภายในโครงการ และติดกบัพ้ืนท่ี Zone A1 และ C1 
ลกัษณะพ้ืนท่ีโดยรวมยงัไม่มีการก าหนดกิจกรรมท่ี
เด่นชดั พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีโล่ง ลกัษณะดินรอบๆ
เป็นดินเหนียว พ้ืนท่ีไดรั้บแสงช่วงบ่ายเพราะเป็นท่ี 

ภูมิอากาศ - บริเวณน้ีแสงแดดส่องมาก
ท าให้ร้อน 

พืชพรรณ - ตน้ไมบ้ริเวณน้ีมีนอ้ย 
ไฟฟ้า - ระบบไฟฟ้ายงัให้ความสว่าง

ไม่ทัว่ถึงและสายไฟติดตั้งไม่
เป็นระบบ 

การระบายน ้า - เป็นท่ีราบจึงท าให้ระบายน ้า
ไดดี้ 
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ตารางที่  3.12  (ต่อ)  ขอ้จ ากดัในการปรับปรุง 
Zone Site Characteristic ประเด็นใน

การศึกษา 
ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

 โล่ง แต่มีตน้ไมเ้ดิมให้ร่มเงาอยูบ่า้ง สภาพดิน - เป็นดินเหนียวการปลูกตน้ไม้
อาจมีน ้ าขงัได ้

ส่ิงก่อสร้างทาง
สถาปัตยกรรม 

- ทางเดินช ารุด 

C 1 พ้ืนท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกไปทาง
ทิศใตข้องโครงการ พ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ี 
เดิน วิ่ง และมีมา้นัง่พกั  บริเวณ
โดยรอบมีพรรณไมเ้ดิมหลายตน้ มี
ทางล่องระบายน ้าของโครงการ
ตลอดแนว มีไฟฟ้าของแนวริมถนน
ให้แสงสว่างบริเวณน้ีติดกบัถนน
ภายในพ้ืนท่ีโครงการพ้ืนท่ีส่วน
ใหญ่เป็นท่ีโล่งมีตน้ไมใ้ห้ความร่ม
เงาบางส่วน ลกัษณะดินรอบๆเป็น
ดินเหนียว พ้ืนท่ีไดรั้บแสง
ตลอดเวลาเพราะเป็นท่ีโล่ง แต่มี
ตน้ไมเ้ดิมให้ร่มเงาอยู่ 

ภูมิอากาศ - บริเวณน้ีแสงแดดส่อง มีลมพดั 

พืชพรรณ - บริเวณน้ีตน้ไมม้าก แต่
ทศันียภาพไม่สวย  ขาดการดูแล 

ไฟฟ้า - ระบบไฟฟ้ายงัให้ความสว่างไม่
ทัว่ถึง 

การระบายน ้า - ท่อระบายน ้าอุดตนั ช ารุด 

สภาพดิน - เป็นดินเหนียวการปลูกตน้ไม้
อาจมีน ้ าขงัได ้

C 2   พ้ืนท่ีตั้งอยูฝ่ั่งทิศตะวนัออกไปทาง
ทิศใตข้องโครงการ พ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ี
เดินชมทิวทศัน์และมีมา้นัง่พกั  
บริเวณโดยรอบมีพรรณไมเ้ดิม
หลายตน้ มีทางล่องระบายน ้าของ
โครงการตลอดแนว มีไฟฟ้าของ
แนวริมถนนให้แสงสว่าง  บริเวณน้ี
ติดกบัถนนเพชรเกษม  พ้ืนท่ีส่วน
ใหญ่เป็นท่ีโล่งมีตน้ไมใ้ห้ความร่ม
เงานอ้ย  ลกัษณะดินรอบๆเป็นดิน
เหนียว พ้ืนท่ีไดรั้บแสงตลอดเวลา
เพราะเป็นท่ีโล่ง 

ภูมิอากาศ - บริเวณน้ีแสงแดดส่อง  มีลมพดั  
พ้ืนท่ีร้อน 

พืชพรรณ - บริเวณน้ีตน้ไมน้อ้ย  

- ส่งผลให้ทศันียภาพไม่สวย  

- ขาดการดูแล 

ไฟฟ้า - ระบบไฟฟ้ายงัให้ความสว่างไม่
ทัว่ถึงและสายไฟติดตั้งไม่เป็น
ระบบ 

การระบายน ้า - ท่อระบายน ้าอุดตนั ช ารุด 

สภาพดิน - เป็นดินเหนียวการปลูกตน้ไม้
อาจมีน ้ าขงัได ้

 



 
 

บทที่  4 
แนวความคดิในการปรับปรุง 

 
 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถาน  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดั
ราชบุรี  ซ่ึงมีสภาพโดยทัว่ไปของพื้นที่โครงการ  เดิมเป็นบริเวณพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ในการท า
กิจกรรมนนัทนาการและการพกัผอ่น  อยูใ่นบริเวณตวัเมือง  จงัหวดัราชบุรี  ซ่ึงสวนสาธารณะแห่ง
น้ีถูกใชเ้ป็นสถานที่พกัผ่อนและออกก าลงักายมานานแล้ว  แต่เน่ืองจากลกัษณะพื้นที่โครงการที่
ช ารุดทรุดโทรมในหลายๆส่วน  อีกทั้งยงัขาดสภาพภูมิทศัน์ที่เหมาะสมของสวนสาธารณะ  จึงท า
ใหก้ารปรับปรุงพื้นที่โครงการมีขอ้จ ากดัในการปรับปรุงหลายประการ  ทั้งในดา้นขอ้จ ากดัในพื้นที่  
กิจกรรมที่อยู่เดิม  สาธารณูปโภค  และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆเป็นตน้  เพื่อให้ไดกิ้จกรรมที่
ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้  และสอดคลอ้งกับพื้นที่โครงการ  เพื่อให้เกิดศกัยภาพของพื้นที่
อย่างเต็มที่   จึงจ  าเป็นต้องศึกษาพื้นที่โครงการ  รวมถึงก าหนดแนวคิดในการปรับปรุง  ทั้ ง
แนวความคิดหลักในการปรับปรุง  และแนวความคิดรองในด้านต่างๆ  ที่เก่ียวคล้องกับพื้นที่
โครงการให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักประกอบกับข้อจ ากัดของพื้นที่โครงการ  ดังจะศึกษา
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 

4.1  แนวความคดิในการปรับปรุง 
 4.1.1  แนวความคิดหลกัในการปรับปรุง  (ดงัแผนภูมิที่  4.1) 

แนวความคิดในการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้มาจากการศึกษาพื้นที่โครงการ  การ
วเิคราะห์  และการสอบถามผูใ้ชใ้นพื้นที่โครงการ  ซ่ึงจะมุ่งเน้นในเร่ืองของความตอ้งการของผูใ้ช้
พื้นที่โครงการ  เพือ่ความสะดวก  ปลอดภยั  พื้นที่พกัผอ่นหยอ่นใจ  และพื้นที่ประกอบกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัผูใ้ชพ้ื้นที่โครงการ  ให้มีบรรยากาศที่ดี  และเพื่อรองรับประชาชน  ที่อยูใ่กลเ้คียงกบั
โครงการไดม้าใชพ้ื้นที่  จึงไดก้ลัน่กรองจนเกิดแนวคิดหลกั  ดงัน้ี 
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แผนภูมิที่  4.1  แนวความคิดหลกัในการปรับปรุง 

แนวคิดหลกัในการปรับปรุง 

เอกลกัษณ์จงัหวดัราชบุรี สวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถาน 

สวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถาน

ปรับปรุงเพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มาใช ้

และท ากิจกรรมต่างๆ 

สวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์

สถาน 

ค าขวญัประจ าจงัหวดัราชบุรี 
“คนสวยโพธาราม  คนงามบา้นโป่ง 

เมืองโอ่งมงักรวดัขนอนหนงัใหญ่ ตื่นใจ
ถ ้างาม ตลาดน ้ าด าเนิน เพลินคา้งคาวร้อย
ลา้น ยา่นยีส่กปลาดี” 
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ภาพที่  4.1  แสดงผงับริเวณรวมของพื้นที่โครงการ 
 
 4.1.2  แนวความคิดหลกัดา้นการจดัวางการใชพ้ื้นที่  (Zoning) 

แนวความคิดในการจัดวางพื้นที่ส่วนๆต่าง  มาจากการพิจารณาลักษณะความ
แตกต่างของพื้นที่โครงการ  สามารถบ่างพื้นที่ออกเป็น  Zone  ไดด้งัน้ี 

4.1.2.1  Zone A  เป็นพื้นที่ทางทิศเหนือของโครงการ  ทิศตะวนัออกติดกบัถนน 
เพชรเกษม  ทิศตะวนัตกติดกบัถนนภายในโครงการ  และทิศใตติ้ดกบัลานอเนกประสงค ์ พื้นที่น้ีได ้
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แบ่งเป็น  Zone  พื้นที่ยอ่ยไดเ้ป็น  2  ส่วน  ดงัน้ี 
1)  Zone A1  เป็นบริเวณส่วนดา้นที่อยูใ่กลก้บัอาคารอเนกประสงค ์ จะเป็น 

ส่วนที่มีการท ากิจกรรมนันทนาการ  เหมาะที่จะเป็นพื้นที่ส่วนบริการ  ส่วนออกก าลังกายของ
โครงการ  ประกอบดว้ย 

( 1 )  มา้นัง่ 
( 2 )  นัง่เล่น, เดินเล่น 
( 3 )  ชมทิวทศัน์ 
( 4 )  โคมไฟสนาม 
( 5 )  จดัภูมิทศัน์ 
( 6 )  ชุดเคร่ืองออกก าลงักาย 

2)  Zone A2  เป็นพื้นที่ส่วนดา้นหนา้โครงการ ติดกบัทางออก  และมีชุด 
เคร่ืองออกก าลังกาย อยูใ่นโซน  จึงเหมาะแก่การท ากิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลังกาย  
ประกอบดว้ย 

( 1 )  มา้นัง่ 
( 2 )  นัง่เล่น, เดินเล่น 
( 3 )  ชมทิวทศัน์ 
( 4 )  โคมไฟสนาม 
( 5 )  จดัภูมิทศัน์ 
( 6 )  ตะกร้อ 

ตารางที่  4.1  แนวความคิดในการปรับปรุงโซน A 
 ปัญหา แนวความคิดในการปรับปรุง 
A 1 ส่วนบริการประเภท
ออกก าลงักายแบบฐาน 
(บงัคบั) และประเภท
ออกก าลงักายแบบเคร่ือง
ออกก าลงักาย (อิสระ) 

1. ไม่มีร่มเงา 
2. ระบบไฟแสงสว่างไม่เพียงพอ 
3. ระบบสาธารณูปโภค 
4. ส่ิงอ  านวยความสะดวก 

1. เพ่ิมต าแหน่งไมย้นืตน้เพ่ือให้ร่มเงา 
2. ติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง 
3. ขุดลอกขยะวชัพืชตามทางระบายน ้า 
4. เพ่ิมมา้นัง่ โต๊ะเกา้อ้ีและท่ีก าจดัขยะ 
5. ยา้ยเคร่ืองออกก าลงักายจากโซน A 2 ท่ีมีอยู่
เดิมให้อยูโ่ซนเดียวกบัโซน A 1 

A 2 ส่วนบริการ (กีฬา) 1. ไม่มีร่มเงา 
2. ระบบไฟแสงสว่างไม่เพียงพอ 
3. ระบบสาธารณูปโภค 
4. ส่ิงอ  านวยความสะดวก 

1. เพ่ิมต าแหน่งไมย้นืตน้เพ่ือให้ร่มเงา 
2. ติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง 
3. ขุดลอกขยะวชัพืชตามทางระบายน ้า 
4. เพ่ิมสนามตะกร้อ สนามแบตมินตนัมา้นัง่ 
โต๊ะเกา้อ้ีและท่ีก าจดัขยะ  
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สัญลกัษณ์ 
                                                                      แสดงการเช่ือมโยงระหว่างพื้นท่ี 

                                                                      แสดงต าแหน่งของพื้นท่ีกจิกรรม 

                                                                      แสดงแนวปิกบงัสายตา 

 
ภาพที่  4.2  แสดงรายละเอียดการแบ่งพื้นที่โซน  A 
 

4.1.2.2  Zone B  เป็นพื้นที่ทางทิศตะวนัตกของโครงการ  ทิศเหนือติดกบั  Zone A   
ทิศใตติ้ดกบั Zone C  ทิศตะวนัตกติดกบัถนนโครงการ  และทิศตะวนัออกติดกบัลานอเนกประสงค ์
พื้นที่มี  ดงัน้ี 

1)  Zone B  พื้นที่ส่วนน้ีจะปรับปรุงใหเ้ป็นพื้นที่ท  ากิจกรรมนนัทนาการ 
ประเภทพกัผอ่นของโครงการ กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นประกอบดว้ย 

( 1 )  เดินเล่น 
( 2 )  จดัภูมิทศัน์ 
( 3 )  โคมไฟสนาม 

Zone A1 Zone A2 
- มา้นัง่                 - นัง่เล่น,เดินเล่น 
- โคมไฟสนาม    - จดัภูมิทศัน์ 
- ชมทิวทศัน์        - ชุดเคร่ืองออกก าลงักาย 

- มา้นัง่                    - นัง่เล่น,เดินเล่น 
- โคมไฟสนาม       - จดัภูมิทศัน์ 
- ชมทิวทศัน์           - ตะกร้อ 
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( 4 )  พบประสงัสรรค ์
( 5 )  มา้นัง่ 
( 6 )  โตะ๊เกา้อ้ี 
( 7 )  ชมทิวทศัน์ 

ตารางที่  4.2  แนวความคิดในการปรับปรุงโซน B 
 ปัญหา แนวความคิดในการปรับปรุง 

B 
ส่วนพกัผอ่น 

1. ไม่มีร่มเงา 
2. ระบบไฟแสงสวา่งไม่เพยีงพอ 
3. ระบบสาธารณูปโภค 
4. ส่ิงอ านวยความสะดวก 
5. ระบบทางสญัจร 

1. เพิม่ต  าแหน่งไมย้นืตน้เพือ่ใหร่้มเงา 
2. ติดตั้งไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
3. ขดุลอกขยะวชัพชืตามทางระบายน ้ า 
4. เพิม่มา้นัง่ โตะ๊เกา้อ้ีและที่ก  าจดัขยะ 
5. ซ่อมแซมทางเดินที่ช ารุดใหเ้หมือนเดิม 

 

 
สัญลกัษณ์ 
                                                                      แสดงการเช่ือมโยงระหว่างพื้นท่ี 

                                                                      แสดงต าแหน่งของพื้นท่ีกจิกรรม 

                                                                      แสดงแนวปิกบงัสายตา 

 

ภาพที่  4.3  แสดงรายละเอียดการแบ่งพื้นที่โซน  B 
 

4.1.2.3  Zone C  เป็นพื้นที่ทางทิศใตข้องพื้นที่โครงการ  ทิศเหนือติดกบัลาน 
อเนกประสงค ์ ทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกติดกบัถนนโครงการ  ทิศตะวนัออกติดถนนเพชรเกษม  พื้นที่
น้ีไดแ้บ่งเป็น  Zone  พื้นที่ยอ่ยไดเ้ป็น  2  ส่วน  ดงัน้ี 

 

Zone B 
- เดินเล่น              - พบประสังสรรค ์
- โคมไฟสนาม     - โต๊ะเกา้อ้ี 
- จดัภูมิทศัน์         - มา้นัง่ 
- ชมทิวทศัน์ 
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1)  Zone C1  พื้นที่ส่วนน้ีจะปรับปรุงใหเ้ป็นพื้นที่ส่วนพกัผอ่นของผูใ้ช ้
โครงการ  กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นประกอบดว้ย 

( 1 )  โคมไฟสนาม 
( 2 )  พบประสงัสรรค ์
( 3 )  มา้นัง่ 
( 4 )  โตะ๊เกา้อ้ี 
( 5 )  จดัภูมิทศัน์ 
( 6 )  ชมทิวทศัน์ 
( 7 )  เดินเล่น 
( 8 )  นัง่เล่น 

2)  Zone C2  พื้นที่ส่วนน้ีจะปรับปรุงใหเ้ป็นพื้นที่ส่วนพกัผอ่นของผูใ้ช ้
โครงการ  กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นประกอบดว้ย 

( 1 )  โคมไฟสนาม 
( 2 )  นัง่เล่น 
( 3 )  มา้นัง่ 
( 4 )  เดินเล่น 
( 5 )  จดัภูมิทศัน์ 
( 6 )  ชมทิวทศัน์ 

ตารางที่  4.3  แนวความคิดในการปรับปรุงโซน C 
 ปัญหา แนวความคิดในการปรับปรุง 
C 1 ส่วนพกัผอ่น 1. ไม่มีร่มเงา 

2. ระบบไฟแสงสวา่งไม่เพยีงพอ 
3. ระบบสาธารณูปโภค 
4. ส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

1. เพิม่ต  าแหน่งไมย้นืตน้เพือ่ใหร่้มเงา 
2. ติดตั้งไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
3. ขดุลอกขยะวชัพชืตามทางระบายน ้ า 
4. เพิม่มา้นัง่ โตะ๊เกา้อ้ีและที่ก  าจดัขยะ 

C 2 ส่วนพกัผอ่น 1. ไม่มีร่มเงา ทศันียภาพไม่
สวยงาม 
2. ระบบไฟแสงสวา่งไม่เพยีงพอ 
3. ระบบสาธารณูปโภค 
4. ส่ิงอ านวยความสะดวก 

1. เพิม่ต  าแหน่งไมย้นืตน้เพือ่ใหร่้มเงา เพิม่
ไมด้อกไมป้ระดบัใหมี้ทศันียภาพที่สวยงาม 
2. ติดตั้งไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
3. ขดุลอกขยะวชัพชืตามทางระบายน ้ า 
4. เพิม่มา้นัง่ โตะ๊เกา้อ้ีและที่ก  าจดัขยะ 
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สัญลกัษณ์ 
                                                                                      แสดงการเช่ือมโยงระหว่างพื้นท่ี 

                                                                                      แสดงต าแหน่งของพื้นท่ีกจิกรรม 

 
ภาพที่  4.4  แสดงรายละเอียดการแบ่งพื้นที่โซน  C 
 
 4.1.3  แนวความคิดดา้นการวางรูปแบบทางสญัจร 

แนวความคิดในการวางรูปแบบทางสญัจร  ไดดึ้งแนวความคิดหลกัในการปรับปรุง
มาใชใ้นระบบเสน้ทางสญัจร 

เน่ืองจากพื้นที่โครงการมีทางสัญจรเดิมให้เป็นเส้นทางสัญจรหลักแล้วปรับตาม
ความเหมาะสม  และเพื่อให้เป็นการกระจายเส้นทางในการเช่ือมต่อพื้นที่กิจกรรมทุกพื้นที่ได้
ทั้งหมด  โดยแบ่งลกัษณะของประเภทของการสัญจรหลักให้รองรับการสัญจรทั้งหมด  คือ  ทาง
รถจกัรยาน  ทางวิง่  และทางเดินเทา้ 

4.1.3.1  ทางสญัจรทางเทา้ 
เป็นทางเดินเช่ือมระหว่างกิจกรรมต่อกิจกรรม  เช่ือมทางสัญจรจากทาง

จกัรยาน  ให้เช่ือมต่อกันในทางสัญจรหลักและเพื่อที่จะสามารถเดินสัญจรได้ทุกส่วนภายใน

Zone C1 Zone C2 
- โคมไฟสนาม    - พบประสังสรรค ์
- มา้นัง่                 - โต๊ะเกา้อ้ี 
- จดัภูมิทศัน์        - ชมทิวทศัน์ 
- เดินเล่น             - นัง่เล่น 

- โคมไฟสนาม   - นัง่เล่น 
- มา้นัง่                - เดินเล่น 
- จดัภูมิทศัน์       - ชมทิวทศัน์ 
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โครงการ  โดยน าแนวคิดการสัญจรแบบวนรอบมาใช้  เส้นทางเทา้ปรับปรุงให้มีขนาดความกวา้ง
ของผวิจราจร  1.50  เมตร  และจะมีต าแหน่งจุดที่นัง่พกัตามแนวทางเทา้เป็นระยะๆ 
 

 
 
ภาพที่  4.5  เสน้ทางเดิน 
ที่มา  :  เดชา  บุญค ้า, (2538) 

 
4.1.3.2  เสน้ทางวิง่ 

เป็นเสน้ทางที่ก  าหนดใหมี้ลกัษณะวนรอบโครงการทั้งสองฝ่ังเส้นทางวิ่งได้
มีการก าหนดให้มีความกวา้ง  1.50  เมตร  แต่เน่ืองจากลกัษณะของพื้นที่ที่มีขอ้จ  ากัดในเร่ืองของ
ขนาดจึงอาจมีการใชเ้สน้ทางร่วมกนักบัเสน้ทางเดินทางเทา้ 
 

 
 
ภาพที่  4.6  เสน้ทางวิง่ 
ที่มา  :  เดชา  บุญค ้า, (2538) 
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4.1.3.3  เสน้ทางจกัรยาน 
เสน้ทางจกัรยาน  เป็นเส้นทางที่ก  าหนดให้มีลกัษณะเป็นเส้นทางที่ใชเ้ช่ือม

ระหวา่งพื้นที่นนัทนาการ  โดยก าหนดใหมี้ความกวา้งของช่องเด่ียวประมาณ 1.20  เมตรและช่องคู่
ประมาณ  2.40  เมตร  ซ่ึงบางพื้นที่อาจใชร่้วมกบัทางเดินเทา้ 
 

 
 
ภาพที่  4.7  เสน้ทางจกัรยาน 
ที่มา  :  เดชา  บุญค ้า, (2538) 
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สัญลกัษณ์                              
                                                                               แสดงเส้นทางวิ่ง-ทางจกัรยาน 

                                                                               แสดงเส้นทางสัญจรทางเทา้ 

 

ภาพที่  4.8  แสดงรายละเอียดเสน้ทางสญัจรในโครงการ 
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 4.1.4  แนวคิดในดา้นการวางรูปแบบพชืพรรณ 

การเลือกใช้พืชพรรณในการออกแบบวางผงั  นั้นมีความส าคญัมากดังนั้นจะตอ้ง
ค านึงถึงการใชป้ระโยชน์จากพชืพรรณ  ซ่ึงลกัษณะของพื้นที่เป็นที่โล่งสลบักบัตน้ไมบ้างชนิด  ใน
การน าพืชพรรณควรเป็นพรรณไมใ้นทอ้งถ่ินและในบางพื้นที่อาจจะใชไ้ม้ต่างถ่ิน  มาตกแต่งภูมิ
ทศัน์ได ้ และให้เกิดการใชป้ระโยชน์กบัพื้นที่ในแต่ละโซน  เช่น  เป็นฉากหลงั  ให้ร่มเงา  กรอง
เสียงและฝุ่ นละออง  ขอ้จ ากดัของพื้นที่  เพื่อน าสายตา  การดูแลรักษา  และนโยบาย ซ่ึงพื้นที่ใน
โครงการมีตน้ไม้ใหญ่น้อยและต้องการให้เกิดความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดให้กับโครงการ  
นอกจากแนวความคิดทางดา้นพืชพรรณ  เพื่อให้สอดคลอ้งกับสภาพจงัหวดัราชบุรี  เราจึงใชพ้ืช
พรรณที่มีในจงัหวดัราชบุรี 

ดงันั้นในการปรับปรุงการน าพชืพรรณมาใชใ้นการจดัภูมิทศัน์ภายในโครงการ  จึงมี
ความส าคญัมากในเร่ืองของประโยชน์ใชส้อย  การแกปั้ญหา  และการส่งเสริมภาพลกัษณ์ใหก้บั
พื้นที่โครงการ 

ตารางที่  4.4  การเลือกใชพ้ชืพรรณกบัพื้นที่กิจกรรม 

พื้นที่ การเลือกใชพ้ชืพรรณ หมายเหตุ 

Zone A1 

- ส่วนออก
ก าลงักาย 

ควรเลือกใชพ้รรณไมใ้นลกัษณะที่เป็นไมย้ืน่ตน้บริเวณ
พื้นที่กิจกรรมเพือ่สร้างร่มเงาใหก้บับริเวณนั้น ใชไ้มย้นืตน้
ที่ดา้นล่างโปร่งเพือ่ที่อากาศจะไดถ่้ายเทไดส้ะดวกเพือ่ให้
ชมววิทิวทศัน์ได ้ แลว้มีการจดัเป็นสวนหยอ่มจดัพรรณไม้
ในลกัษณะที่เป็นกลุ่ม สร้างเป็นจุดเด่นเนน้เป็นจุด 

ควรใชพ้รรณไมท้ี่ให้
ความร่มเงาและบงั
แสงได ้

Zone A2 

- ส่วนออก
ก าลงักาย 

ควรเลือกใชพ้รรณไมใ้นลกัษณะที่เป็นไมย้ืน่ตน้บริเวณ
พื้นที่กิจกรรมเพือ่สร้างร่มเงาใหก้บับริเวณนั้น เลือกใชไ้ม้
ยนืตน้ที่ดา้นล่างโปร่งเพือ่ที่อากาศจะไดถ่้ายเทไดส้ะดวก  

ควรใชพ้รรณไมเ้พือ่
ควบคุมการรบกวน
และพรรณไมท้ี่ให้
ความร่มเงา 

Zone B1 

- ส่วน
พกัผอ่น 

ควรเลือกใชพ้รรณไมใ้นลกัษณะที่เป็นฉากในการควบคุม
เสียงรบกวน และใชต้น้ไมเ้พือ่บงัสายตาจากกิจกรรมแต่ละ
ชนิด เพือ่ไม่ใหเ้กิดการรบกวนกนั เพิม่ไมย้ืน่ตน้บริเวณ
พื้นที่กิจกรรมเพือ่สร้างร่มเงาใหก้บับริเวณนั้นใชไ้มย้นืตน้
ที่ดา้นล่างโปร่งเพือ่ที่อากาศจะไดถ่้ายเทไดส้ะดวก 

ควรใชพ้รรณไมเ้พือ่
ควบคุมเสียงที่รบกวน
จากภายนอก 
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ตารางที่  4.4  (ต่อ)  การเลือกใชพ้ชืพรรณกบัพื้นที่กิจกรรม 

พื้นที่ การเลือกใชพ้ชืพรรณ หมายเหตุ 

Zone C1 

- ส่วน
พกัผอ่น 

เป็นพื้นที่ตอ้งมีการปลูกตน้ไมเ้ป็นจ านวนมากโดยรอบ
เพือ่ใหค้วามร่มเงา ไวส้ าหรับ ผูใ้ชม้าพกัผอ่น มีการจดั
ภูมิทศัน์  จึงควรเนน้พรรณไมย้นืตน้และไมพุ้ม่เพือ่เพิม่
สีสนัที่สวยงาม  แลว้มีการจดัเป็นสวนหยอ่มจดัพรรณ
ไมใ้นลกัษณะที่เป็นกลุ่ม สร้างเป็นจุดเด่นเนน้เป็นจุด 

ควรใชพ้รรณไมเ้พือ่
ควบคุมเสียงที่รบกวน
จากภายนอก ควรใช้
พรรณไมท้ี่ใหค้วามร่ม
เงา 

Zone C2 

- ส่วน
พกัผอ่น 

เป็นพื้นที่ตอ้งมีการปลูกตน้ไมเ้ป็นจ านวนมากโดยรอบ
เพือ่ใหค้วามร่มเงา ไวส้ าหรับ ผูใ้ชม้าพกัผอ่น มีการจดั
ภูมิทศัน์  จึงควรเนน้พรรณไมย้นืตน้และไมพุ้ม่เพือ่เพิม่
สีสนัที่สวยงาม  แลว้มีการจดัเป็นสวนหยอ่มจดัพรรณ
ไมใ้นลกัษณะที่เป็นกลุ่ม สร้างเป็นจุดเด่นเนน้เป็นจุด 

ควรใชพ้รรณไมพ้รรณ
ไมท้ี่ใหค้วามร่มเงาและ
พรรณไมท้ี่มีสีสนั
สวยงาม   

 

 4.1.5  แนวความคิดดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ 
4.1.5.1  ระบบไฟส่องสวา่ง 

การติดตั้ งไฟแสงสว่างให้กับบริเวณพื้นที่โครงการเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในดา้นความปลอดภยัในการสญัจร  ความปลอดภยัจากสัตวร้์ายและการก่ออาชญากรรม  
ตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีใหก้บัพื้นที่โครงการอีกดว้ย 

 

 
ภาพที่  4.9  แบบแนวความคิดไฟส่องใตต้น้ไม ้

ที่มา  :  นิลุบล  คล่องเวสสะ, (2543) 
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สวนสาธารณะแห่งน้ี  ระดบัการติดตั้ง ระดบัการติดตั้งไฟแสงสว่างส าหรับ
บริเวณภายนอกแบ่งออกไดด้งัน้ี 

1)  ไฟส่องสวา่งในระดบัเต้ีย  ไดแ้ก่  ไฟที่ส่องที่ระดบัต ่ากวา่  2  เมตรลงมา 

มกัใชก้บับริเวณที่ไม่ตอ้งการความชดัเจนในการมองเห็นมากนัก  เช่น  บริเวณนั่งพกัผ่อน  บริเวณ
ทางเดินที่มีคนเดินเบาบาง  ควรเลือกโคมไฟที่ให้แสงชนิดไม่มีแสงจ้าเขา้ตาโดยเวน้ระยะห่าง
ประมาณ  5-10  เมตร 

2)  ไฟส่องสวา่งในระดบักลาง  ไดแ้ก่  ไฟที่มีระดบัความสูง  3-5  เมตร  ใช ้

กบัสถานที่ทัว่ๆไป  เช่น  ทางเดิน  เพือ่ส่องลงดา้นล่างเวน้ระยะประมาณ  5-10  เมตร 

 
 

ภาพที่  4.10  ระดบัไฟส่องสวา่งระดบัเต้ีย 

ที่มา  :  นิลุบล  คล่องเวสสะ, (2543) 

 
 

ภาพที่  4.11  ระดบัไฟส่องสวา่งระดบักลาง 

ที่มา  :  นิลุบล  คล่องเวสสะ, (2543) 
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4.1.5.2  ป้าย 
มีบทบาทที่ส าคัญซ่ึงจะใช้ในการส่ือสารขอ้มูล  ได้แก่  ป้ายบอกทิศทาง  

ป้ายบอกกฎขอ้บงัคบั  และป้ายขอ้มูล  ซ่ึงใหค้วามกระจ่างแก่นกัท่องเที่ยวหรือผูท้ี่สญัจรไปมาไดรั้บ
ทราบ  จึงมีขอ้พจิารณาดงัน้ี 

1)  ป้ายควรมีการจดัวางอยา่งเป็นระเบียบ  ป้ายที่อยูใ่กลก้นั  สามารถรวมใช ้
โครงสร้างเดียวกนัได ้ หรืออาจใชโ้ครงสร้างอ่ืนในการติดป้ายขอ้มูลเหล่าน้ีก็ได ้ เช่น  เสาไฟ 

2)  การส่ือความหมายอาจใชไ้ดท้ั้งตวัอกัษร  หรือเป็นภาพที่เห็นแลว้ 
สามารถเข้าใจได้ง่าย  โดยเป็นภาษาที่เรียบง่ายและมีรายละเอียดน้อยที่สุด  ในรูปแบบของ
สัญลักษณ์ที่มีเส้นชัดเจนส่ือความหมายได้ในลักษณะสากล  ซ่ึงจะช่วยให้ป้ายที่ใช้มีขนาดที่
กะทดัรัด  มีรูปแบบที่สวยงาม 

3)  การวางแผนระบบป้าย  ควรดูผงัรวมทั้งบริเวณ  โดยดูเสน้ทางการสญัจร 
ทั้งยวดยานและทางเทา้  ตลอดจนต าแหน่งบริเวณส าคญัต่างๆเพื่อพิจารณาหาต าแหน่งป้ายในผงัให้
แน่นอน  โดยแสดงล าดบัขั้นตอนของขอ้มูลที่ตอ้งการแสดง  นอกจากน้ีควรใชรู้ปแบบป้ายที่ส่ือการ
ใชส้อยเก่ียวขอ้งกนัมีรูปแบบเหมือนกนั  เพือ่การใชส้อยเก่ียวขอ้งกนัมีรูปแบบเหมือนกนั  เพื่อการ
เขา้ใจไดโ้ดยง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  4.12  รูปแบบแนวความคิดของป้ายบอกขอ้มูล 
ที่มา  :  เดชา  บุญค ้า, (2538) 
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4.1.5.3  มา้นัง่  โตะ๊  เกา้อ้ี 

เพื่อการนั่งพกัผ่อนพกัเหน่ือยและการนั่งเล่นคลายความเครียด  ในบริเวณ
ทางเดินเทา้  หรือที่นัง่แบบนัง่เพือ่ความผอ่นคลาย  การนัง่พกัเหน่ือยหรือคลายความเครียด  ที่นั่งใน
บริเวณทางเดินเทา้  ลกัษณะที่นัง่ในบริเวณทางเดินเทา้จ าเป็นตอ้งค านึงถึงความสบายในการนั่งควร
มีพนกัพงิ  ไดส้ดัส่วนตามสรีระ  อาจเป็นมา้นัง่เด่ียวหรือมา้นัง่ยาวก็ได ้ อาจเน่ืองมาจากการนั่งแบบ
ผ่อนคลายในที่สาธารณะตอ้งการความเป็นส่วนตวัในลกัษณะของการไม่โดดเด่ียวจากคนอ่ืนๆ  
บางคร้ังที่นั่งแบบผ่อนคลายอาจเป็นที่นั่งที่ติดต่อกบัโครงสร้างอ่ืนๆก็ได ้ โดยทาโครงสร้างของที่
นั่งเช่ือมต่อเขา้กบัโครงสร้างนั้นๆ  ม้านั่ง  โต๊ะ  เกา้อ้ี  ที่ใชใ้นงานสาธารณะมีความแตกต่างและ
จ าแนกออกไดต้ามลกัษณะการใชง้าน  ดงัน้ี 

 

 
 

ภาพที่  4.13  ที่นัง่พกัแบบชัว่คราว 
ที่มา  :  เดชา  บุญค ้า, (2538) 
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ภาพที่  4.14  ที่นัง่พกัแบบไม่มีที่พงิ 
ที่มา  :  เดชา  บุญค ้า, (2538) 

 
ภาพที่  4.15  ที่นัง่พกัแบบนัง่เพือ่ความผอ่นคลาย 
ที่มา  :  เดชา  บุญค ้า, (2538) 

 

 
ภาพที่  4.16  ที่นัง่พกัแบบมา้นัง่สนาม 
ที่มา  :  เดชา  บุญค ้า, (2538) 
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4.1.5.4  การจดัเก็บที่ทิ้งขยะ 

ถงัขยะและถงัรองรับขยะมูลฝอยมีเพือ่ใชใ้นการเก็บรวบรวมส่ิงปฏิกูล  หรือ
ส่ิงเหลือใชจ้ากผูใ้ชโ้ครงการ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริเวณที่มีผูใ้ชจ้  านวนมาก  ลกัษณะของรูปแบบ
ของถงัขยะควรมีรูปแบบที่กลมกลืนและใชง้านไดส้ะดวกไม่ยุง่ยากแข็งแรงทนทาน  และป้องกนั
สตัวม์าคุย้น ้ าฝนที่จะตกลงในถงัขยะ  ตอ้งค านึงถึงรูปแบบและต าแหน่งที่ตั้งให้เหมาะสมในแต่ละ
บริเวณดว้ย  โดยมีการพจิารณาดงัน้ี 

1)  รูปแบบ  ควรมีรูปแบบที่กลมกลืนเป็นส่วนหน่ึงของบริเวณไม่โดดเด่น 

จนเกินไปและอาจใชเ้ป็นส่วนประดบัขององคป์ระกอบทางภูมิทศัน์อ่ืนๆ 

2)  ต าแหน่งและจ านวนของถงัขยะ  จะมีความสมัพนัธเ์ป็นสดัส่วนกบัที่ตั้ง 

ของถงัขยะ ควรอยูใ่นต าแหน่งที่มีคนใชง้านมาก  เช่น  ในบริเวณทางเดินจะมีนอ้ยกวา่บริเวณปิกนิก
และการจดัวางตอ้งไม่เกะกะกีดขวางทางสญัจรและสามารถน าไปใชไ้ดง่้าย 

3)  ขนาดและความสูง ส่ิงที่จะช่วยก าหนดขนาดถงัขยะ  คือความถ่ีของ 

ช่วงเวลาของการน าขยะไปทิ้งหรือก าจดั  การจดัให้มีถังขยะขนาดเล็กหลายๆ  จุดกระจายอยู่ทัว่
พื้นที่จะดีกว่าการจดัให้มีถงัขยะขนาดใหญ่และมีจ านวนน้อย  ขนาดความสูงของถงัขยะ  ควรอยู่
ระหวา่ง  80-100  เซนติเมตร 

4)  การใชง้าน  จะตอ้งค านึงถึงความสะดวกในการใช ้ความแขง็แรงทนทาน   

ความสะดวกในการดูแลรักษา ถ้าเป็นไปไดถ้งัขยะควรมีฝาปิด ช่วยไม่ให้ลมพดัขยะปลิวกระจาย 
ป้องกนัสตัวม์าคุย้และน ้ าฝนก็จะไม่ตกลงไปขงัอยูภ่ายใน 

 
ภาพที่  4.17  การจดัเก็บที่ทิ้งขยะ 
ที่มา  :  ภูมิ  โภคสุวรรณ, (2551) 
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4.1.5.5  ศาลาที่พกั 

เป็นอาคารโล่งที่มีจุดประสงคส์ าหรับนกัท่องเที่ยว  เป็นที่หลบแดดหลบฝน  
หรือเป็นจุดที่มีทิวทศัน์พเิศษ  ซ่ึงจดัท าศาลาส าหรับใหผู้ค้นนัง่เล่นพกัผ่อน  อาจเป็นอาคารเล็กมีคน
นัง่ไดเ้ป็นกลุ่มเล็ก  3-5  คน  ซ่ึงมีขนาดโดยประมาณ  3.00 x 3.00  เมตร  หรือเป็นอาคารขนาดใหญ่
สามารถจุคนไดม้ากกวา่  10  คนก็ไดอ้าจมีที่นัง่ถาวรประกอบอยูก่บัศาลาหรือมีเพยีงหลงัคาคลุมกนั
แดดกนัฝนก็ได ้

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่  4.18  แสดงรูปแบบศาลา 
ที่มา  :  ภูมิ  โภคสุวรรณ, (2551) 

 
4.1.5.6  แนวความคิดดา้นการระบายน ้ า 

เน่ืองจากลกัษณะของพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ  มีระบบการ
ระบายน ้ าแบบการระบายน ้ าในที่ราบ  ซ่ึงเดิมพื้นที่โครงการมีการสร้างช่องระบายน ้ าเป็นแนวยาวอยู่
แลว้  ในแต่ละส่วนของพื้นที่โครงการ  ตอ้งอาศยัหลกัการระบายน ้ าที่ใกลเ้คียงกนั  จะท าให้การ
ระบายน ้ าเป็นไปดว้ยความสะดวก  ซ่ึงในพื้นที่โครงการมีการระบายน ้ าบนดินและท่อระบายน ้ าใต้
ดิน  จะปรับปรุงในส่วนของการระบายน ้ าตลอดแนวทางเดินที่เป็นล่องรางน ้ าทั้งหมด 
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การระบายน ้ าแบบราง 

 
การระบายน ้ าใตดิ้น 

 
ภาพที่  4.19  แนวคิดในการระบายน ้ า 
ที่มา  :  ภูมิ  โภคสุวรรณ, (2551) 
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สัญลกัษณ์ 

                                                                                   แสดงแนวช่องระบายน ้า 

                                                                                   แสดงบ่อพกัน ้า 

 

ภาพที่  4.20  แสดงรูปแบบช่องระบายน ้ าและบ่อพกัน ้ าของพื้นที่โครงการ 
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4.2  แนวคดิด้านการดูแลรักษาและการจดัการพืน้ที ่
 การดูแลรักษาภูมิทศัน์แบ่งงานที่จะตอ้งปฏิบติั  เพื่อให้งานภูมิทศัน์คงสภาพความสวยงาม
อยูเ่สมอสามารถแบ่งงานออกไดเ้ป็นดงัน้ี 

 4.2.1  งานดูแลรักษาพชืพรรณ 

4.2.1.1  การใหน้ ้ าแก่พชื  โดยพื้นที่โครงการสามารถใหน้ ้ าแก่พชื  ที่สามารถท า 

ระบบการใหน้ ้ าแบบแรงโนม้ถ่วงของโลก  หรือระบบแทง็กน์ ้ า  เพือ่มาดูแลรักษาพืชพรรณในพื้นที่
โครงการการดูแลรักษาก็เป็นอีกวธีิหน่ึงที่จะส่งเสริมใหพ้ื้นที่โครงการมีความสวยงามและประหยดั
งบประมาณ 

4.2.1.2  การบ ารุงรักษาสนามหญา้และพรรณไม ้ การใหน้ ้ า  ถา้สนามหญา้ไดรั้บน ้ า 

เพยีงพอใบของหญา้จะดูสดใส  ปกติหญา้ตอ้งการน ้ า  1,000  ลิตร  เพือ่สร้างการเจริญเติบโตปริมาณ
น ้ าที่ให้สนามหญา้ส าหรับสวนที่จดัเสร็จใหม่ๆในช่วงสัปดาห์แรกควรรดน ้ าอย่างน้อยวนัละ  3  
เวลา  ช่วงเวลาใหน้ ้ าปกติเหมาะสมควรใหน้ ้ าตอนเชา้เพราะเม่ือใหน้ ้ าแลว้น ้ าที่คา้งอยูต่ามล าตน้  ใบ
จะถูกแสงแดดเผาแหง้  เป็นการช่วยลดปัญหาโลกที่เกิดจากเช้ือราและแบคทีเรีย  ส าหรับการให้น ้ า
แก่พรรณไม ้ พรรณไมท้ี่อยูก่ลางแจง้ควรให้น ้ าประมาณวนัละ  1  คร้ัง  เลือกให้น ้ าในช่วงเชา้จะ
ดีกวา่ใหใ้หน้ ้ าในเวลาอ่ืน 

4.2.1.3  การตดัแต่งสนามหญา้  และพรรณไมก้ารตดัแต่งสนามหญา้  ควรรอใหห้ญา้ 

สูงประมาณ  3  น้ิว  แลว้ตดัให้เหลือ  1.5–2  น้ิว  เพื่อให้สนามหญา้สามารถสังเคราะห์แสง  สร้าง
รากไดเ้ตม็ที่ส าหรับการตดัแต่งพรรณไมต้อ้งมีความเขา้ใจวา่ตน้ไมแ้ต่ละชนิดตอ้งเล้ียงดูใหมี้รูปทรง
อยา่งไรจึงจะสวยงาม 

4.2.1.4  วธีิการใหน้ ้ าและปุ๋ ย 

1)  วธีิการใหน้ ้ าส าหรับพื้นที่สนามหญา้บริเวณกวา้งควรจดัใหมี้ระบบการ 

ใหน้ ้ าอตัโนมติัเพือ่สะดวกต่อการใหน้ ้ าสนาม  หญา้และทัว่ถึง  และส าหรับการให้น ้ ากบัตน้ไมค้วร
มีการก าหนดจุดติดตั้งก๊อกน ้ าห่างกนัประมาณ  15  เมตร  เพื่อความสะดวกในการให้น ้ าและท า
ความสะอาดบริเวณสวน 

2)  วธีิการใหปุ้๋ ย  วธีิการละลายปุ๋ ยในน ้ าแลว้รดเหมาะกบัการใหปุ้๋ ยยเูรีย   

(ในพื้นที่สนามหญา้ที่มีบริเวณไมก้วา้งให้ใช้บวัรดน ้ าแต่ถ้าบริเวณกวา้งให้ผสมในถงัขนาดใหญ่
แลว้ใชเ้คร่ืองฉีดพ่นส าหรับการให้ปุ๋ ยโดยวิธีหว่านเหมาะกบัการให้ปุ๋ ยยเูรียและปุ๋ ยสูตร  15-15-15  
ใชก้บัสนามหญา้บริเวณกวา้งๆ) 
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 4.2.2  การป้องกนัแมลงและก าจดัศตัรูพชื 

การป้องกนัทางกายภาพท าได้หลายวิธี  เช่น  การก าจดัวชัพืชโดยใชแ้รงคน  ถอน
วชัพชื  ตดัแต่งก่ิงที่ไม่สวยงามและอาจเป็นที่สะสมของโรค  การท าลายแมลง  รวมทั้งการสร้าง  กบั
ดกัแมลง  ไม่ควรฉีดสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพชืบ่อยจนเกินไป  เพราะอาจเป็นอนัตรายต่อบุคคลที่
ใชพ้ื้นที่  ฉะนั้นจึงควรเลือกปลูกพชืพรรณที่ศตัรูพชืรบกวนน้อย  การใชส้ารเคมีอ่อนๆเช่น  การน า
ผงซกัฟอกมาละลายน ้ ารดตน้ไมท้ี่มีปลวกหรือมด  การใชน้ ้ าสบู่ฉีดป้องกนัเพล้ีย  หรือการป้องกนั
ก าจดัแมลงทางชีวภาพแทนการใชส้ารเคมี  เช่นการมีนกมาท ารัง  ช่วยเพิม่ความมีชีวติให้กบัสวนใน
ขณะเดียวกนันกจะช่วยจบัหนอน  แมลงศตัรูพชืที่เป็นอาหาร 

4.2.3  แนวคิดการจดัการพื้นที่โครงการ 

เน่ืองจากพื้นที่โครงการเป็นสถานที่ราชการที่อยูใ่นความควบคุม  และความดูแลของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัราชบุรี 

ตารางที่  4.5  แสดงแนวคิดดา้นการดูแลรักษา 
ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 

(Soft Scape) 

 

ไมพุ้่ม 

 

- ใส่ปุ๋ยอินทรียส์ม ่าเสมอ ซ่ึงปุยอินทรียส์ามารถแบ่งไดด้งัน้ี คือ
ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมกั 

- พรวนดินเมื่อสังเกตเห็นว่าดินนั้นแหง้และมีการอดัตวักนัแน่น
ก็ควรจะพรวนดินแต่ควรจะระวงัไม่ใหโ้ดนรากของพืชพรรณ
นั้นๆ 

- ก าจดัโรคและแมลง  เม่ือสังเกตเห็นว่าพืชพรรณนั้นๆ  มีโรค
หรือส่ิงผดิปกติควรท าการหาสาเหตุและชนิดของโรคแต่เน่ินๆ  

- ก าจดัวชัพืช ถอนวชัพืชบริเวณโคนของตน้พืชนั้นๆ  เพ่ือให้
พืชนั้นไดรั้บสารอาหาร 

- ตดัแต่งก่ิงไม ้ เป็นการตดัในส่วนของผวิใบหรือพุ่มใบ เพ่ือให้
ไดรู้ปทรงตามท่ีตอ้งการ 

- รดน ้ า  ควรมีการรดน ้ าทุกวนัและควรท่ีจะรดในช่วงเชา้เพ่ือ
การเจริญเติบโตของตน้ไม ้

- ใส่ปุ๋ยพรวน
ดินทุกๆ 3-6 
เดือน ต่อคร้ัง 

- ในกรณีฤดูฝน
ควรลดการใช้
น ้ าเป็น3คร้ังต่อ
สัปดาห์ 

 

ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 

(Soft Scape) 

ไมย้นืตน้ - ใส่ปุ๋ยอินทรียส์ม ่าเสมอ ซ่ึงปุ๋ยอินทรียน์ั้นสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
คือ ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมกั 

- พรวนดิน  เม่ือสังเกตเห็นว่าดินนั้นแหง้และมีการอดัตวักนั
แน่นก็ควรพรวนดินแต่ควรระวงัไม่ใหโ้ดนรากของพืชพรรณ
นั้นๆ  

- ก าจดัโรคและแมลง  เม่ือสังเกตเห็นว่าพืชพรรณนั้นๆมี 

- ใส่ปุ๋ยพรวน
ดินทุกๆ 6 
เดือนต่อคร้ัง 

- ในกรณีฤดูฝน
ควรลดการให้
น ้ าเป็น3 
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ตารางที่  4.5  (ต่อ)  แสดงแนวคิดดา้นการดูแลรักษา 
ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

  โรคหรือส่ิงผดิปกติควรท าการหา สัปดาห์คร้ังต่อ 

ไมย้นืตน้ 

 

สาเหตุและชนิดของโรคแต่เน่ินๆ ทนัทีแลว้ท าการ
พ่นยาเพ่ือป้องกนั 

- ก  าจดัวชัพืช  ถอนวชัพืชบริเวณของโคนพืชตน้
นั้นๆ เพ่ือให้พืชนั้นไดรั้บสารอาหารอยา่งเต็มท่ี 

- ตดัแต่งก่ิงใบ  เป็นการตดัในส่วนของผวิใบ หรือ
พุ่มใบ เพ่ือให้ไดรู้ปทรงตามท่ีตอ้งการ 

- รดน ้า  ควรมีการรดน ้าทุกวนัและควรท่ีจะรด
ในช่วงเชา้เพ่ือการเจริญเติบโตของตน้ไม ้

 

 

หญา้ 

 

- ตดัหญา้ทุกๆ 15วนั 

- ใส่ปุ๋ยสนามหญา้หรือปุ๋ยยเูรีย(46-0-0)ปุ๋ยคอก  ปุ๋ย
หมกั 

ในฤดูกาลรดน ้า
นอ้ยเพ่ือป้องกนั
รากเน่าและควร
หมัน่ตดัหญา้
เสมอๆ 

ภูมิทศัน์ดาดแข็ง 

(Hard Scape) 

พ้ืนถนนและ
ทางเดินเทา้ 

- ตรวจเช็คสภาพพ้ืนท่ีของถนนว่ามีการช ารุด
แตกหักหรือไม่  ถา้มีก็ควรรีบท าการซ่อมแซม 

- เก็บกวาดเศษหญา้และเศษใบไมต้ามทอ้งถนน
และทางเดินต่างๆ ให้สะอาด 

- ควรตรวจเช็ค
และท าความ
สะอาดทุกๆ1เดือน 

มา้นัง่ โต๊ะ 
เกา้อ้ี 

- ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ต่างๆ ว่ายงัใชไ้ดห้รือไม่ 

- ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่างๆ เม่ือมีสภาพเส่ือมจากการ
ใชง้านในลกัษณะต่างๆ 

- ทาสีอุปกรณ์เม่ืออยูใ่นสภาพเก่า 

- ควรตรวจเช็ค
และท าความ
สะอาดทุกๆ1เดือน 

ระบบระบาย
น ้า 

- หมัน่ท าความสะอาดรางระบายน ้าอยา่งสม ่าเสมอ
และก าจดัวชัพืชและเศษใบไมต่้างๆเป็นประจ า 

- ควรตรวจเช็ค
และท าความ
สะอาดทุกๆ1เดือน 

ระบบไฟฟ้า - ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆและ
หมัน่ส ารวจว่ามีหลอดไฟหรือสายไฟช ารุดหรือไม่ 

- ควรตรวจเช็ค
และท าความ
สะอาดทุกๆ1เดือน 

ที่มา  :  http://www.hort.agr.ku.ac.th
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4.3  เกณฑ์ในการปรับปรุง 
ตารางที่  4.8  เกณฑใ์นการปรับปรุง 
Zone ขอ้จ ากดั/ปัญหา การแกปั้ญหา 
A 1 - ขาดส่ิงอ านวยความสะดวก 

- พื้นที่มีอากาศร้อนเน่ืองจากสภาพพื้นที่
มีแดดส่องตลอดเวลา 
- กิจกรรมการออกก าลงักายมีการช ารุด 
- มา้นัง่ มีไม่เพยีงพอกบัผูท้ี่มาใช ้

- ปรับปรุงพื้นที่ในบางส่วนที่ช ารุด 
- ปรับปรุงภูมิทศัน์เพือ่ให้ร่มเงา 
- เพิม่เติมส่ิงอ านวยความสะดวกของ
กิจกรรมในดา้นพกัผอ่น 
- ใหเ้พิม่กิจกรรมการออกก าลงักาย 

A 2 - เป็นที่โล่ง มีตน้ไมบ้างจุด ท าให้
แสงแดดส่องผูใ้ชใ้นระหวา่งท ากิจกรรม 
- กิจกรรมการออกก าลงักายมีการช ารุด 
- ใหมี้การปลูกตน้ไมเ้พิม่เติม 
- มา้นัง่ มีไม่เพยีงพอกบัผูท้ี่มาใช ้

- เพิม่มา้นัง่และซ่อมแซมของเดิมให้
เพยีงพอกบัผูท้ี่มาใช ้
- ปรับปรุงภูมิทศัน์เพือ่ให้ร่มเงา 
- เพิม่สนามตะกร้อ 
 

B - ทางเดินมีสภาพที่ช ารุด 
- เป็นที่มีตน้ไมใ้หญ่และโล่ง ท าใหแ้ดด
ส่องในบางพื้นที่ ท  าใหอ้ากาศร้อนได ้ 
- ใหมี้การปลูกตน้ไมเ้พิม่เติม 
- มา้นัง่ มีไม่เพยีงพอกบัผูท้ี่มาใช ้

- ปรับปรุงภูมิทศัน์เพือ่ให้ร่มเงา 
- ปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน 
- เพิม่เติมส่ิงอ านวยความสะดวกของ
กิจกรรมในดา้นพกัผอ่น 
 

C 1 - พื้นที่มีอากาศร้อนแดดส่องตลอดเวลา 
- ใหมี้การปลูกตน้ไมเ้พิม่เติม 
- มา้นัง่ มีไม่เพยีงพอกบัผูท้ี่มาใช ้

- ปรับปรุงภูมิทศัน์เพิม่ไมย้นืตน้
เพือ่ใหร่้มเงาในบริเวณน้ี 
- เพิม่เติมส่ิงอ านวยความสะดวกของ
กิจกรรมในดา้นพกัผอ่น 

C 2 - พื้นที่มีอากาศร้อนแดดส่องตลอดเวลา 
- ใหมี้การปลูกตน้ไมเ้พิม่เติม 
- มา้นัง่ มีไม่เพยีงพอกบัผูท้ี่มาใช ้

- ปรับปรุงภูมิทศัน์เพิม่ไมย้นืตน้
เพือ่ใหร่้มเงาในบริเวณน้ี 
- ปรับปรุงภูมิทศัน์เพิม่ไมพุ้ม่ ไมค้ลุม
ดิน เนน้ที่สีสนั  
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BEFORE 

 
AFTER 

 
ภาพที่  4.21  แสดงภาพก่อนการปรับปรุง-หลงัปรับปรุงโซน A 
 

 
BEFORE 
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AFTER 

 
ภาพที่  4.22  แสดงภาพก่อนการปรับปรุง-หลงัปรับปรุงโซน B 
 

 
BEFORE 

 
AFTER 

 
ภาพที่  4.23  แสดงภาพก่อนการปรับปรุง-หลงัปรับปรุงโซน C 



บทที่  5 

ผลงานการปรับปรุงและประมาณราคา 
 

5.1  ขั้นตอนการเสนอผลงานการปรับปรุง 

 

ภาพที่  5.1  Introduction 

 - ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา  - วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

 - ขอบเขตในการศึกษา    - ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดรั้บ 
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ภาพที่  5.2  Site analysis1 

 - ที่ต ั้งโครงการ     - ลกัษณะภมิูอากาศ 

 - ลกัษณะดิน     - การโคจรของดวงอาทิตย ์

 - ลกัษณะพชืพรรณเดิม    - กิจกรรมของโครงการ 

 - ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ 



130 
 

 

ภาพที่  5.3  Site Synthesis 

 - การศึกษาผูใ้ช ้

 - ส่ิงที่ตอ้งการเพิม่เติม 

 - แนวความคิดหลกัดา้นการจดัวางการใชพ้ื้นที่ (Zoning) 

 - การศึกษาทศันียภาพของพื้นที่โครงการ 
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ภาพที่  5.4  Man concept 

 - แนวความคิดการปรับปรุง 
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ภาพที่  5.5  Master plan 
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ภาพที่  5.6  Hardscape plan 
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ภาพที่  5.7  Lighting plan 

 - ไฟส่องตน้ไม ้

 - โคมไฟระดบัเต้ีย 
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ภาพที่  5.8  Detail Plan A 

 - Key Plan   - Elevation 

 - Section A-A   - Perspectioe 
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ภาพที่  5.9  Detail Plan B 

 - Key Plan   - Elevation 

 - Section B-B   - Perspectioe 
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ภาพที่  5.10  Detail Plan C 

 - Key Plan    - Elevation 

 - Section C-C    - Perspectioe 
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ภาพที่  5.11  Existing 

 - Before, After zone A 

 - Before, After zone B 

 - Before, After zone C 
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ภาพที่  5.12  Perspective 
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ภาพที่  5.13  Street  funiture 
 - ศาลา   - ไฟส่องตน้ไม ้  - ชุดมา้นัง่ 
 - ไฟสนาม  - ถงัขยะ   - แผน่หินทรายแดง 
 - เกา้อ้ีแบบมีผนกัพงิ - เกา้อ้ีแบบไม่มีผนกัพงิ - ป้ายบอกทิศทาง 
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ภาพที่  5.14  Detail Element Design 
 - รายละเอียดการปลูกไมย้นืตน้ขนาดเลก็          - รายละเอียดการปลูกไมย้นืตน้ขนาดใหญ ่
 - รายละเอียดการปลูกไมค้ลุมดินและไมพุ้ม่         - รายละเอียดการปลูกปาลม์ 
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5.2  การประมาณราคาภูมทิศัน์ 
 งานประมาณราคา  โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถาน  อ าเภอ
เมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี 
ตารางที่  5.1  การประมาณราคาภูมิทศัน์ 
ล าดบั รายการ หน่วย จ านวน ค่าของ ค่าแรง ราคา / หน่วย รวมเงิน 

1.1 งานภูมิทศัน์ดาดแข็ง       
 ศาลา ขนาด 3.00x3.00 

ม. 
เหมา 3 - -      83,000.00 249,000.00 

 สนามตะกร้อ ขนาด 
13.40x6.10 ม. 

เหมา 1 - -      78,000.00 78,000.00           

 ชุดเคร่ืองออกก าลงักาย เหมา 10 - -      34,800.00 348,000.00             
 แผน่หินทรายแดง 

ขนาด 0.30x0.60 ม. 
แผน่ 25 - - 100.00 2,500.00 

 ป้ายบอกทิศทาง เหมา 6 - - 5,500.00 33,000.00 
 ชุดมา้นัง่ เหมา 4 - - 3,500.00 14,000.00 
 มา้นัง่ เหมา 32 - - 2,500.00 80,000.00 
 ถงัขยะ เหมา 21 - - 550.00 11,550.00 
 งานติดตั้งฝาท่อระบาย

น ้า คสล. ขนาด 
0.38x0.68x0.08 ม 

ชุด 116 - - 300.00 34,800.00 

 งานติดตั้งฝาท่อระบาย
น ้า คสล. ขนาด 
0.50x0.57x0.05 ม. 

ชุด 14 - - 300.00 4,200.00 

1.2 งานไฟฟ้า       
 ไฟส่องตน้ไม ้ เหมา 5 - - 2,000.00 10,000.00 
 ไฟสนามระดบัเต้ีย เหมา 6 - - 3,000.00 18,000.00 

1.3 งานลอกขยะและวชัพืช
ภายในรางระบายน ้า 

ลบ.ม. 37.6 - - 40.00 1,504.00 

 รวม      884,554.00 
 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน      884,554.00 
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ตารางที่  5.1  (ต่อ)  การประมาณราคาภูมิทศัน์ 

ล าดบั รายการ หน่วย จ านวน ค่าของ ค่าแรง ราคา / หน่วย รวมเงิน 
2 งานภูมิทศัน์ดาดอ่อน       

2.1 ไมย้นืตน้       
 ตน้ปีบ ขนาด Ø 6 น้ิว ตน้ 2 5,500.00 1,000.00 6,500.00 13,000.00 
 ตน้โมกมนั ขนาด Ø 10 

น้ิว 
ตน้ 3 9,000.00 1,000.00 10,000.00 30,000.00 

 ตน้หางนกยงูฝร่ัง ขนาด 
Ø 12 น้ิว 

ตน้ 60 8,000.00 1,000.00 9,000.00 540,000.00 

 ตน้พญาสัตบรรณ 
ขนาด Ø 6 น้ิว 

ตน้ 8 2,000.00 1,000.00 3,000.00 24,000.00 

 ตน้ลีลาวดีขาวพวง 
ขนาด Ø 6 น้ิว 

ตน้ 8 6,000.00 1,000.00 7,000.00 56,000.00 

 ตน้นนทรี ขนาด Ø 9  
น้ิว 

ตน้ 4 7,500.00 1,000.00 8,500.00 34,000.00 

 ตน้หูกะจง ขนาด Ø 6 
น้ิว 

ตน้ 3 6,000.00 800.00 6,800.00 20,400.00 

2.2 ปาลม์       
 ตน้ปาลม์แวก็ซ์ ตน้ 4 6,500.00 1,000.00 7,500.00 30,000.00 
 รวม      747,400.00 
 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน      747,400.00 
        

2.3 ไมพุ่้ม-ไมค้ลุมดิน       
 ตน้โมก สูง 1.50 ม. ตน้ 1,450 120.00 40.00 160.00 232,000.00 
 ตน้ไทรเกาหลี สูง 1.80 

ม. 
ตน้ 11 250.00 50.00 300.00 3,300.00 

 ตน้เฟ่ืองฟ้า สูง 0.60 ม. ตน้ 3 100.00 20.00 120.00 360.00 
 ตน้เฟ่ืองฟ้า  สูง 0.40 ม. ตน้ 420 30.00 10.00 40.00 16,800.00 
 ตน้คริสตม์าส ตน้ 19 35.00 10.00 45.00 855.00 
 ตน้แพงพวย ถุงด า 60 5.00 5.00 10.00 600.00 
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ตารางที่  5.1  (ต่อ)  การประมาณราคาภูมิทศัน์ 

ล าดบั รายการ หน่วย จ านวน ค่าของ ค่าแรง ราคา / หน่วย รวมเงิน 
 ตน้บานช่ืนหนู ถุงด า 115 40.00 5.00 45.00 5,175.00 
 ตน้ดาวเรือง ถุงด า 40 10.00 5.00 15.00 600.00 
 ตน้พลบัพลึง หัว 1,350 30.00 5.00 35.00 47,250.00 
 หญา้นวลนอ้ย ตรม. 3,540 40.00 15.00 55.00 194,700.00 
 รวม      501,640.00 
 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน      501,640.00 
        

2.4 วสัดุปลูก อุปกรณ์ และ
อ่ืนๆ 

ถุง 3,400 40.00 - 40.00 136,000.00 

 ทรายปรับระดบัปหูญา้ 
หนา 0.10 ม. 

ลบ.ม. 360 700.00 - 700.00 252,000.00 

 ไมค้  ้ายนั(6"-12") ชุด 92 300.00 - 300.00 27,600.00 
 รวม      415,600.00 
 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน      415,600.00 
        

ราคา 1 งานภูมิทศัน์ดาดแข็ง 884,554.00 
ราคา 2 งานภูมิทศัน์ดาดอ่อน (ไมย้นืตน้) 747,400.00 
ราคา 3 งานภูมิทศัน์ดาดอ่อน (ไมพุ่้ม) 501,640.00 
ราคา 4 งานวสัดุปลูก อุปกรณ์ และอ่ืนๆ 415,600.00 
รวมงานภูมิทศัน์ 2,549,194.0

0 
ค่าอ  านวยการและด าเนินการ 7% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 178,443.58 
ก าไร 12% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 305,903.28 
ภาษีเงินได ้3% ของราคารวมงานภูมิทศัน์บวกค่าอ านวยการ ค่าด าเนินการและก าไร 76,475.82 
ราคารวมงานภูมิทศัน์+ค่าอ านวยการ+ก าไร+ภาษีเงินได ้ 3,110,016.6

8 
ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ของราคารวม 217,701.17 
รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน 3,327,717.8

5 
สามลา้นสามแสนสองหม่ืนเจ็ดพนัเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์ 

 



บทที่  6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1  สรุป 
 จากการศึกษา  โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถาน  อ าเภอเมือง
ราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี  โดยมีพื้นที่โดยรวมทั้งหมดประมาณ  12  ไร่  2  งาน  67  ตารางวา  ซ่ึงมี
ความส าคญัในการปรับปรุงภูมิทศัน์สวนสาธารณะโดยรอบพื้นที่โครงการ  จึงตอ้งศึกษาทฤษฎีที่
เก่ียวข้องกับการปรับปรุง  แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการพกัผ่อนหย่อนใจของมนุษย์  และ
กรณีศึกษาที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบไปดว้ยดา้นแนวความคิดแนวความคิดหลกัดา้นการจดัวางการใช้
พื้นที่  (Zoning)  แนวความคิดในการจดัวางพื้นที่ส่วนต่างๆ  มาจากการพจิารณา 
 จากการศึกษาในเร่ืองของขอ้จ ากัดของพื้นที่ท  าให้ทราบถึงปัญหาในการปรับปรุง  เช่น  
ขอ้จ ากดัดา้นพื้นที่  เป็นตน้  ส่วนการศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช้โครงการโดยได้จากการออก
แบบสอบถาม  ซ่ึงท าใหท้ราบถึงความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการโดยตรง 
 จากการศึกษาขอ้มูลด้านกายภาพของพื้นที่โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สวนสาธารณะจกัรี
อนุสรณ์สถาน  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี  สามารถแบ่งพื้นที่  Zone  ไดด้งัน้ี 
 พื้นที่  ZONE A  ตามลกัษณะการใชส้อย  ZONE A  จะอยูท่างฝ่ังทิศเหนือของโครงการ จะ
เป็นโซนที่ใชท้  ากิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลงักาย  เช่น  ฐานออกก าลงักาย  เคร่ืองออก
ก าลงักาย  การเดิน  การวิง่  และมีการจดัภูมิทศัน์โดยรอบเป็นตน้ 
 พื้นที่  ZONE B  ตามลกัษณะการใชส้อย  ZONE B  จะอยูต่รงกลางทางฝ่ังทิศตะวนัตกของ
โครงการจะเป็นโซนที่ใชท้  ากิจกรรมในส่วนของการพกัผอ่นเช่น  นัง่เล่น  ชมทิวทศัน์  และมีการจดั
ภูมิทศัน์โดยรอบเป็นตน้ 
 พื้นที่  ZONE C  ตามลกัษณะการใชส้อย  ZONE C  จะอยูท่างฝ่ังทิศใตข้องโครงการจะมี
กิจกรรมนันทนาการประเภทพกัผ่อน  ให้ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละเป็นไปตามศกัยภาพ
ของพื้นที่แลว้นั้นผูท้ี่เขา้มาใชส้วนสาธารณะสามารถประกอบกิจกรรมในการพกัผ่อน  มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ  และบรรยากาศที่ร่มร่ืนและสงบ 
 

6.2  ข้อเสนอแนะ 
 6.2.1  โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถาน  อ าเภอเมืองราชบุรี 
จงัหวดัราชบุรี  จะมีการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สีเขียว  มีทางเดินและวิ่งเพื่อออกก าลังกายและ
กิจกรรมนันทนาการประเภทอ่ืนๆ  ตามที่ได้ศึกษาได้มีการจัดท าแบบสอบถามโดยเสนอ
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แนวความคิดในการจดักิจกรรมนนัทนาการประเภทพกัผอ่น  และกิจกรรมนนัทนาการประเภทออก
ก าลงักาย  โดยใหมี้กิจกรรมเหล่าน้ีอยูภ่ายในพื้นที่ 
 6.2.2  การปรับปรุงดงักล่าวนั้นเป็นการก าหนดกิจกรรมตามแบบสอบถามที่ใชจ้ากกลุ่ม 
ตวัอย่าง  แต่สามารถเพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ได้น าเสนอไว ้ และความ
ตอ้งการที่อาจเกิดการเปล่ียนแปลงไปในอนาคต 
 6.2.3  โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถาน  อ าเภอเมืองราชบุรี 
จงัหวดัราชบุรี  มีขอ้จ ากดัในการท างานในเร่ืองของลกัษณะของพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ซ่ึงอาจจะมีขอ้
ผดิพราดในส่วนของการคิดค  านวณจ านวนไมไ้ม่ได ้ หรือแมแ้ต่การปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆที่ยงัไม่ละเอียดพอ 
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แบบสอบถาม 
 
 แบบสอบถามจดัท าเพื่อเป็นการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมความตอ้งการของผูใ้ชต่้อกิจกรรม
นันทนาการในสวนสาธารณะเพื่อประกอบการท าปัญหาพิเศษ  เร่ือง  โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
สวนสาธารณะจกัรีอนุสรณ์สถาน  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี  ของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยภีูมิทศัน์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  ดงันั้นจึงขอความกรุณาในการตอบ
อยา่งอิสระตามความคิดเห็นที่เป็นจริง  ค  าตอบและขอ้ความจะไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแต่อยา่งใด
แต่จะมีประโยชน์ในการศึกษาของนกัศึกษาต่อไป 
  

กรุณาเติมเคร่ืองหมาย / ลงใน (  )  หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.1  เพศ  (  ) ชาย  (  ) หญิง 
 
1.2  อาย ุ (  ) ต  ่ากวา่ 15 ปี  (  ) 15-20 ปี  (  ) 21-30 ปี 
  (  ) 31-40 ปี  (  ) 41-50 ปี  (  ) 51-60 ปี 
  (  ) 60 ปีขึ้นไป 
 
1.3  ศาสนา (  ) พทุธ   (  ) คริสต ์  
  (  ) อิสลาม  (  ) อ่ืนๆระบุ................................. 
 
1.4  ระดบัการศึกษา (  ) ประถมศึกษา    (  ) มธัยมศึกษาตอนตน้ 
   (  ) มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
   (  ) ปริญญาตรี    (  ) สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
 
1.5  อาชีพ  (  ) คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั  (  ) รับราชการ/เกษียณอาย ุ
   (  ) พนกังานรัฐวสิาหกิจ   (  ) แม่บา้น/วา่งงาน 
   (  ) รับจา้งทัว่ไป    (  ) เกษตรกร 
   (  ) อ่ืนๆระบุ....................................... 
 
1.6  สถานภาพ  (  ) โสด  (  ) หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่
   (  ) สมรสและอยูร่่วมกนั สมาชิกภายในครอบครัว................คน 



 

1.7  ท่านมียานพาหนะที่ท่านครอบครองหรือไม่ 
 (  ) มี  (  ) ไม่มี 
 
1.8  ท่านเดินทางมาสวนสาธารณะแห่งน้ีดว้ยวิธีใด 
 (  ) รถจกัรยาน  (  ) รถจกัรยานยนต ์
 (  ) รถยนตส่์วนตวั (  ) อ่ืนๆระบุ.................................... 
 
ตอนที่  2  ข้อมูลทั่วไปด้านกิจกรรมนันทนาการ 
2.1  ท่านเคยมาท ากิจกรรมนนัทนาการที่สวนสาธารณะแห่งน้ีหรือไม่  (ถา้เคยใหต้อบขอ้  2.2-2.7) 
 (  ) เคย    (  ) ไม่เคย 
 
2.2  ท่านเขา้มาท ากิจกรรมในวนัใด  (ตอบไดม้ากกวา่  1  ขอ้) 
 (  ) จนัทร์-ศุกร์   (  ) เสาร์-อาทิตย ์
 (  ) วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์  (  ) ทุกวนั 
 
2.3  ท่านใชเ้วลาเท่าใดส าหรับการท ากิจกรรมนนัทนาการ 
 (  ) นอ้ยกวา่ 30 นาที  (  ) 30-60 นาที 
 (  ) 1 ชัว่โมงขึ้นไป  (  ) อ่ืนๆระบุ.............................. 
 
2.4  ช่วงเวลาใดที่ท่านมาท ากิจกรรมนนัทนาการในสวนสาธารณะมากที่สุด 
 (  ) 6.00-9.00 น.   (  ) 9.00-12.00 น. 
 (  ) 12.00-15.00 น.  (  ) 15.00-20.00 น. 
 (  ) อ่ืนๆระบุ......................................... 
 
2.5  กิจกรรมนนัทนาการประเภทพกัผอ่นที่มีอยูใ่นสวนสาธารณะท่านใชกิ้จกรรมเหล่าน้ีมากนอ้ย
เพยีงใด  (จงเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย  โดยใหห้มายเลข  1  มากที่สุดตามล าดบั) 
 (..........) พบประสงัสรรค ์ (..........) ชมความงานของทิวทศัน์ 
 (..........) เดินเล่น   (..........) อ่ืนๆระบุ............................. 
 
 
 



 

2.6  สถานที่ที่เกิดกิจกรรมนนัทนาการประเภทออกก าลงักายในสวนสาธารณะแห่งน้ี  ท่านคิดวา่
ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขหรือไม่  (กรุณาเติมเคร่ืองหมาย / ลงในช่องวา่งตามความเป็นจริง) 
1) ชุดออกก าลงักายแบบฐาน(บงัคบั)  (  ) ปรับปรุง (  ) ไม่ปรับปรุง 
2) เคร่ืองออกก าลงักาย (อิสระ)      (  ) ปรับปรุง (  ) ไม่ปรับปรุง              ถา้ตอ้งการปรับปรุง 
3) ลานเอกประสงค ์       (  ) ปรับปรุง (  ) ไม่ปรับปรุง             กรุณาตอบขอ้  2.7 
 
2.7  รายละเอียดการปรับปรุงกิจกรรมนนัทนาการประเภทออกก าลงักายในสวนสาธารณะ (กรุณา
เติมเคร่ืองหมาย / ลงในช่องวา่งตามความเป็นจริง) 
สถานท่ีท่ีเกิดกิจกรรม
นนัทนาการ 

ขนาดพ้ืนท่ี
ไม่ไดม้าตรฐาน 

มีสภาพพ้ืนท่ี
ช ารุด 

ต าแหน่งท่ีตั้ง
ไม่เหมาะสม 

แสงสว่างไม่
เพียงพอ 

อ่ืนๆระบุ
............. 

1) ชุดออกก าลงักายแบบ
ฐาน  (บงัคบั)    

     

2) เคร่ืองออกก าลงักาย
(อิสระ) 

     

3) ลานเอกประสงค ์      

 
2.8  ส่ิงอ านวยความสะดวกในสวนสาธารณะแห่งน้ี  ท่านคิดวา่ควรมีการปรับปรุงหรือไม่ 
1) ทางเดิน (  ) ปรับปรุง (  ) ไม่ปรับปรุง 
2) ที่จอดรถ (  ) ปรับปรุง (  ) ไม่ปรับปรุง           ถา้ตอ้งการปรับปรุงกรุณา 
3) หอ้งน ้ า (  ) ปรับปรุง (  ) ไม่ปรับปรุง           ตอบขอ้ 2.9 
4) แสงสวา่ง (  ) ปรับปรุง (  ) ไม่ปรับปรุง 
 
2.9  รายละเอียดการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกในสวนสาธารณะ  (กรุณาเติมเคร่ืองหมาย / ลง
ในช่องวา่งตามความเป็นจริง) 
สถานท่ีท่ีเกิดกิจกรรม
นนัทนาการ 

ขนาดพ้ืนท่ี
ไม่ไดม้าตรฐาน 

มีสภาพพ้ืนท่ี
ช ารุด 

ต าแหน่งท่ีตั้ง
ไม่เหมาะสม 

แสงสว่างไม่
เพียงพอ 

อ่ืนๆระบุ
............. 

1) ทางเดิน      

2) ที่จอดรถ      

3) หอ้งน ้ า      

4) แสงสวา่ง      

 



 

ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการ  บรรยากาศ  และส่ิงอ านวยความสะดวกใน
สวนสาธารณะ  ในอนาคตหลังการปรับปรุง  (จงเรียงล าดับความต้องการกิจกรรมนันทนาการจาก
มากไปหาน้อย  โดยให้หมายเลข  1  ต้องการมากที่สุดตามล าดับ) 
3.1  กิจกรรมนนัทนาการประเภทพกัผอ่นที่ตอ้งการใหมี้เพิม่ขึ้น 
 (..........) ปิคนิก  (..........) นัง่เล่น 
 (..........) ชมทิวทศัน์ (..........) อ่ืนๆระบุ................................. 
 
3.2  กิจกรรมนนัทนาการประเภทออกก าลงักายทีต่อ้งการใหมี้เพิม่ขึ้น 
 (..........) เปตอง  (..........) แบดมินตนั 
 (..........) ตะกร้อ  (..........) อ่ืนๆระบุ................................ 
 
3.3  ท่านตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกในสวนสาธารณะประเภทใดมากที่สุด 
 (..........) มา้นัง่  (..........) โตะ๊เกา้อ้ี 
 (..........) ศาลา  (..........) ถงัขยะ 
 (..........) โคมไปสนาม (..........) อ่ืนๆระบุ................................ 
 
3.4  สภาพแวดลอ้มที่ท่านตอ้งการใหเ้กิดขึ้นในกิจกรรมนนัทนาการประเภทพกัผอ่นมากที่สุด 
 
 
 
 
  (..........) มีความร่มร่ืน   (..........) มีความสวยงาม 
 
 
 
 
  (..........) มีความเงียบสงบ   (..........) มีความสะอาดเรียบร้อย 
  (..........) อ่ืนๆระบุ...................................... 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 



 

ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ นางสาวสาลินี  ศรีอริยะกุล 
เกิด วนัที่  14  กนัยายน  พ.ศ. 2534 
 
การศึกษา 
 ปีการศึกษา  2546 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
    โรงเรียนวดัอมรญาติสมาคม  จงัหวดัราชบุรี 

ปีการศึกษา  2549 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
โรงเรียนสายธรรมจนัทร์  จงัหวดัราชบุรี 

ปีการศึกษา  2552 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสายธรรมจนัทร์  จงัหวดัราชบุรี 

ปีการศึกษา  2557 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพชืและภูมิทศัน์ 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 
สถานที่ติดต่อ   42  หมู่  5  ต าบลดอนคลงั  อ าเภอด าเนินสะดวก 
    จงัหวดัราชบุรี  70130 
    โทรศพัท ์ 08-7986-3211 
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