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โครงการออกแบบภูมิทศัน์องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั
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Zone A เป็นพื้นท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัออก เป็นพื้นท่ีอยูท่างหนา้โครงการ ทิศตะวนัออก ติด
กบั ถนนเลียบคลองเจ็ดทิศใต ้ติดกบั ศูนย ์OTOP ทิศตะวนัตก ติดกบั สวนหยอ่มเล็กๆ ทิศเหนือ ติด
กบั ก าแพง 

Zone B พื้นท่ีตั้ งอยู่ทาง ทิศตะวนัออก มีอาณาเขตติดต่อพื้นท่ีบริเวณอาคารส านักงาน
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พื้นท่ีส่วนใหญ่ใช้จดักิจกรรม วนัพ่อ วนัเด็ก และวนัสงกรานต์ จ  าเป็นตอ้งมีการจดัภูมิทศัน์ เพื่อ

สร้างทศันียภ์าพ และการพกัผอ่น 

Zone C พื้นท่ีบริเวณอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พื้นท่ีประกอบไปดว้ย อาคารศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก ซ่ึงในบริเวณทางเขา้ไปจนถึงตวัอาคารยงัเป็นดินพื้นท่ีโล่ง มีการจดัสวนหย่อมบริเวณหน้า

อาคารเพื่อใหดู้สวยงามเหมาะกบัสถานท่ีราชการ เพื่อทศันียภาพท่ีดีของพื้นท่ี 
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กติตกิรรมประกาศ 

ในการจดัท าปัญหาพิเศษ โครงการออกแบบภูมิทศัน์องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด           
ท่ีไดเ้อ้ือเฟ้ือขอ้มูลดา้นต่างๆ ในการท าปัญหาพิเศษ ใหลุ้ล่วงไปไดด้ว้ยดีตามจุดประสงคท่ี์ไดว้างไว ้ 

ขอขอบคุณอาจารยพ์ิศาล ตนัสิน อาจารยท่ี์ปรึกษาปัญหาพิเศษท่ีคอยช้ีแนะให ้ค าปรึกษาใน
ทั้ งด้านข้อมูลแนวคิดในการท างาน ให้ตรงตามเป้าหมายท่ีวางเอาไว้ตลอดเวลา 5 ปี ท่ีได ้
ท าการศึกษา และขอขอบคุณคณะอาจารยส์าขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศั น์ทุกท่านท่ีคอยแนะน าส่ิง
ต่างๆ ขอบพระคุณครอบครัวท่ีเป็นก าลังใจให้ในการศึกษาจนส าเร็จและเพื่อนๆ ท่ีคอยเป็น 
แรงผลกัดนัในทุกๆ เร่ือง ทั้งเร่ืองการท างานและการใชชี้วติ  

สุดทา้ยน้ีหากโครงการปัญหาพิเศษเล่มน้ีมีขอ้ผิดพลาดประการใดขออภยัมาใน ณ ท่ีน้ีดว้ย 
ขา้พเจา้ขอขอบคุณพระคุณ บิดา มารดา ท่ีคอยเป็นก าลงัใจและใหก้ารสนบัสนุน ดา้นงบประมาณใน
การท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี รวมถึงเพื่อน ๆ ท่ีคอยช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ เป็นทั้ง ก าลงัใจท่ีดีต่อกนั
เสมอมา และคอยเป็นแรงผลกัดนัใหข้า้พเจา้มีความตั้งใจในการศึกษาในการท าปัญหาพิเศษจนลุล่วง
ตามวตัถุประสงคร์วมถึงผูท่ี้ไม่ไดก้ล่าว ณ ท่ีน้ีดว้ย ขอขอบพระคุณครับ    
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บทที่1 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
                องค์การบริหารส่วนต าบอลคลองเจ็ดเป็น 1 ใน 5 ต าบลของ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทุมธานี มีหมู่บา้นในความดูแล 9 หมู่บา้น ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด ตั้งอยูเ่ลขท่ี 

99 ห มู่ ท่ี  5 ต าบลคลองเจ็ด  อ าเภอคลองหลวง จังหวัดป ทุมธานี  ระยะห่ างจาก ท่ีท าการ                            

อ าเภอคลองหลวง 20 กิโลเมตร และห่างจากจงัหวดัปทุมธานี 40 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองเจ็ดมีเน้ือท่ี 13 ไร่ 316 ตารางวา ได้รับการยกฐานะข้ึนเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล

คลองเจ็ด เมือวนัท่ี 30 มีนาคม 2539 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ดมีขอบเขตความรับผิดชอบ 

ประกอบด้วยหมู่บา้น 9 หมู่โรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 53 แห่งแยกกนัไปองค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองเจ็ดมีศูนยเ์ด็กเล็ก 2 แห่งมีโรงเรียนในระดบัประถมศึกษาจ านวน 2 แห่งคือ โรงเรียน

เรียนอินทรีนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ และโรงเรียน วดัอู่ข้าว มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ

โรงเรียนวดัอู่ขา้ว มีวดั1 แห่ง ไดแ้ก่ วดัอู่ขา้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ดมีประชากรทั้งหมด 

7,106 คน แยกชาย 3,454 คน หญิง 3,562 คน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 338 คน/ตารางกิโลเมตร 

               โดยสภาพพื้นท่ีแลว้บริเวณองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็มีท่ีพกัผอ่นนอ้ย ส าหรับคน

ท่ีมาใชบ้ริการ ส าหรับองคป์ระกอบตน้ไมมี้น้อยส่วนมากพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด

ส่วนมากจะเป็นลานคอนกรีต จึงส่งผลท าให้เพิ่มความร้อนของอากาศ ในองค์การบริหารต าบล

คลองเจ็ดพื้นท่ีส าหรับในการจดักิจกรรมในบริเวณเดียวกนักบัท่ีพกัผ่อนส่วนการจดักิจกรรมการ

ให้บริการเช่นงานปีใหม่ งานวนัพ่อ และงานตกับาตรประจ าปี  ในส่วนองค์การบริหารส่วนต าบล

คลองเจ็ดมีสถานท่ีพกัผ่อนไม่เพียงพอส าหรับผูท่ี้มาใชบ้ริการ และยงัไม่มีท่ีนัง่บริเวณใตต้น้ไมเ้พื่อ

พกัผอ่นเลยองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็ยงัเคยเป็นพื้นท่ี  ท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัน ้าท่วมใน

ปี พ.ศ.2554 และไดรั้บการฟ้ืนฟูเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ดจึงได้

วางแผนท่ีจะมีโครงการในอนาคตโดยโครงการน้ีจะจดัเป็นสวนสุขภาพเพื่อพกัผ่อน ปรับพื้นท่ี 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ดให้มีพื้นท่ีสีเขียวสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีน่าอยูร่่มร่ืนเป็นธรรมชาติ 

เป็นศูนยร์วมในการส่งเสริมสุขภาพ และศูนยร์วมประชาชน  
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                ดงันั้นจึงมีโครงการในการออกแบบพื้นท่ีภูมิทศัน์โดยรอบของ องคก์ารบริหารส่วนต าบล
คลองเจ็ดเพื่อจดัประกอบของพื้นท่ีใน องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด เพื่อท่ีประชาชนจะไดมี้
พื้นท่ีในการพกัผ่อน  พื้นท่ีจะได้มีความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ร่มร่ืน สวยงาม และเป็นการใช้
ประโยชนใ์นพื้นท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 

1.2 วตัถุประสงค์ประกอบกำรศึกษำ 
 1.2.1 ศึกษาขอ้มูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศัน์ในหน่วยงานราชการ 

        1.2.2 ศึกษาและวเิคราะห์ลกัษณะกายภาพของสภาพพื้นท่ีเพื่อก าหนดรูปแบบกิจกรรม 

                     1.2.3 ศึกษาพฤติกรรมความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเพื่อก าหนดกิจกรรม 

                     1.2.4 เสนอผลงานการออกแบบภูมิทศัน์ในองคก์ารบริการส่วนต าบลคลองเจด็ อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

 

1.3 กำรเข้ำถงึโครงกำร 

1.3.1 การเขา้ถึงโครงการ 

 
ทางเขา้โครงการทางท่ี 1 มาจากถนนเลียบคลองระพพีฒัน์   
ทางเขา้โครงการทางท่ี 2 ถนนธญับุรี -วงันอ้ย 
ทางเขา้โครงการทางท่ี3 ถนนคลองหลวง คลองหก 
ทางเขา้โครงการทางท่ี 4 มาจากถนนเลียบคลองเจด็ 

ภำพที ่1.1 การเขา้ถึงโครงการ 

ทางท่ี 1 มาจากถนนเลียบคลองระพีพฒัน์ 

ทางท่ี 3 ถนนคลอง
หลวง คลองหก 

ทางท่ี 2 ถนนธญับุรี-วงันอ้ย 

ทางท่ี 4 มาจากถนนเลียบคลองเจ็ด 
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1.3.2 ขอบเขตของการศึกษา 
 พื้นท่ีโครงการตั้งอยูบ่นทางถนนหลวงชนบท เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 5 ต าบลคลองเจด็อ าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทุมธานี เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด ชุมชน เป็นสถานท่ีให้บริการ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด ไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็นท่ีบริการประชาชนเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด ประจ าต าบล มีพื้นท่ี 13 ไร่ 316 ตารางวา พื้นท่ีน้ีเป็นพื้นท่ี
นนัทนาการและรับรองประชาชนทัว่ไป  รัศมีการให้บริการและรองรับประชาชน องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลคลองเจ็ด ซ่ึงเป็น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด ชุมชนของรัฐบาลแห่งน้ีมีพื้นท่ี
รับผดิชอบจ านวน 1 ต าบล 9 หมู่บา้น คือหมู่ 1-9 ต าบลคลองเจด็อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  
ซ่ึง องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด มีขอบเขตความรับผิดชอบประกอบดว้ย 9 หมู่บา้น โรงงาน
อุสาหกรรม 53 แห่งแยกกนัไป โรงเรียนระดบัประถมศึกษา 2 แห่ง  โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา               
1 แห่ง ศูนยเ์ด็กเล็ก 2 แห่ง วดั 1 แห่ง  
 1.3.3 ขอบเขตพื้นท่ีการออกแบบ 
 พื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็ ตั้งอยูบ่นทางหลวงชนบท เลขท่ี 99 หมู่ 5 ต าบล
คลองเจด็อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เป็น องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็ ชุมชนมีพื้นท่ี 
13 ไร่ 316 ตารางวา 

ภำพที ่1.2 พื้นท่ีแสดงขอบเขตการศึกษา 
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รูปภาพประกอบพื้นท่ีออกแบบ 

 

—   

—   

—   

—   

—   

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่1.3 สภาพของพื้นท่ี 
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พื้นท่ีแห่งน้ีมีอาณาเขตติดต่อกบัส่วนต่าง ๆดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที1่.4 อาณาเขตติดต่อ 

 

 

 

 

 

 

เขตติดต่อบริเวณพื้นท่ีออกแบบ 

ทิศตะวนัตก ติดกบั ทุ่งนา 

 

ทิศเหนือ ติดกบั บา้น
ประชาชน 

ทิศตะวนัออก ติดกบั ถนน
เลียบคลองเจด็ 

ทิศใต ้ติดกบั สวนเกษตรกรรม 
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ภำพที ่1.5 อาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่1.6 อาณาเขตติดต่อทางทิศใต ้
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ภำพที ่1.7อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่1.8 อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวนัตก 
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1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1.4.1 ทราบถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ในองคก์ารบริการส่วนต าบลคลอง
เจด็ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
 1.4.2 ทราบถึงพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็ 
 1.4.3 สามารถวเิคราะห์สภาพพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็ และพฤติกรรม 
ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
 1.4.4 สามารถน าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด 
 

1.5 วธิีด ำเนินงำน 

 1.5.1 ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานองคก์ารบริหารส่วนต าบล
คลองเจด็จากหนงัสือเอกสารส่ือสารเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ี   
  1.5.1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด   

  1.5.1.2 ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชพ้ื้นท่ีสาธารณะ 
  1.5.1.3 ศึกษาโครงการท่ีมีความใกลเ้คียงกนั 

1.5.2 ศึกษาลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 

1.5.2.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพพื้นท่ี 
1) ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 
2) ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ     
3) ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 
4) ศึกษาพืชพรรณเดิม 
5) ศึกษากิจกรรมท่ีมีในพื้นท่ีเดิม 
6) ศึกษาขอ้มูลสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
7)  ศึกษากิจกรรมท่ีตอ้งจดัในแต่ละเดือน (เทศกาลต่าง ๆ ในพื้นท่ี) 
8)  ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเดิมในพื้นท่ีโครงการ 
9) ศึกษาลกัษณะทศันียภาพและมุมมอง 

1.5.2.2 ขอ้มูลดา้นผูใ้ช้ 

ประเภทจ านวนของผูใ้ชโ้ครงการพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

1.5.3 การสรุปขอ้มูล  

  1.5.3.1 สรุปลกัษณะพื้นท่ี ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
  1.5.3.2 สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพื้นท่ี จากพฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ช ้
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  1.5.3.3 ก าหนดลกัษณะของกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของพื้นท่ี และแกไ้ขปัญหาพื้นท่ี   
 1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 

  1.5.4.1 ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
  1.5.4.2 ก าหนดความสัมพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ  
  1.5.4.3 ก าหนดแนวความคิดดา้นต่าง ๆ 
    1) แนวความคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดอ่อน 

 2) แนวความคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดแขง็ 

 3) แนวความคิดดา้นงานสถาปัตยกรรม 

 4) แนวความคิดดา้นระบบสัญจร 

 5) แนวความคิดดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

 6) แนวความคิดดา้นระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 

 7) แนวความคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์  

 1.5.4.4 เสนอแบบแปลนแนวความคิด 

 1.5.4.5 สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ 

  1.5.4.6 เสนอแบบทางเลือก 2 แบบ 

  1.5.4.7 สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก และเลือกทางท่ีดีท่ีสุด  

  1.5.4.7 เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 

  1.5.4.8 แสดงแบบแปลนรายละเอียด 

  1.5.4.9 แสดงแบบภาพดา้นภาพตดั 

  1.5.4.10 แสดงภาพทศันียภาพต่าง ๆ 

  1.5.4.11ท าการประเมินราคา  

 1.5.5ขั้นตอนในการประเมินผล และสรุปผล 

  1.5.5.1 สรุปผลการออกแบบ  

  1.5.5.2 น าเสนอผลการออกแบบ 

  1.5.5.3 ขอ้เสนอแนะ  

 1.5.6 จดัท ารูปเล่ม 
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1.6 ล ำดับขั้นตอนในกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่1.1 ล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอผลงานการศึกษา 

1.6 ล าดบัขั้นตอน

กำรศึกษำ 

ตอนในกำรศึกษำ 
 ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานท่ี

ราชการองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็จากหนงัสือเอกสาร
ส่ือสารเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกนัพ้ืนท่ี  
- ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบสถานพยาบาล 
- ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชพ้ื้นท่ีบริการ 
- ศึกษาโครงการท่ีมีความใกลเ้คียงกนั 

 

ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพพ้ืนท่ี          
- ศึกษาท่ีตั้งโครงการ                                     
- ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ                              
- ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 
- ศึกษาพืชพรรณเดิม  

 - ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างเดิม 

สรุปขอ้มูล 
- สรุปลักษณะพ้ืนท่ี ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 
- สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพ้ืนท่ี จากพฤติกรรม 
และความตอ้งการของผูใ้ช ้
- ก  าหนดลักษณะของกิจกรรมท่ี เหมาะสมตาม
ศักยภาพของพ้ืนท่ี  และแก้ไขปัญหาพ้ืนท่ีอย่าง
เหมาะสม 
 

ขั้นตอนในการประเมินผลและสรุปผล 
- สรุปผลการออกแบบ 
- น าเสนอผลการออกแบบ 
- ขอ้เสนอแนะ 

จดัท ารูปเล่ม 

ขั้นตอนการออกแบบ     
1. ก  าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ                          
2. ก  าหนดความสมัพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ                     
3. ก  าหนดแนวความคิดดา้นต่าง ๆ   
 -แนวความคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
 -แนวความคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
 -แนวความคิดดา้นงานสถาปัตยกรรม 
 -แนวความคิดดา้นระบบสญัจร  
 -แนวความคิดดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
 -แนวความคิดดา้นระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
 -แนวความคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์  
4. เสนอแบบแปลนแนวความคิด                        
5. สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ                           
6. เสนอแบบทางเลือก 2 แบบ                                     
7. สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและเลือกทางท่ีดีท่ีสุด 
8. เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย                              
9. แสดงแบบแปลนรายละเอียด                          
10. แสดงแบบภาพตดัภาพดา้น11.แสดงรูปทศันียภาพต่าง ๆ   
12. ท  าการประเมินราคา   
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บทที ่2 
ข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัโครงการ 

 
โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด ต้องการท่ีจะออกแบบ                 

ภูมิทศัน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเจ็ด ให้มีสภาพดีข้ึนและยงัมีการออกแบบพื้นท่ีวา่งท่ียงัไม่มี
การตกแต่งให้เกิดประโยชน์ เพื่อความเหมาะสมกบัรูปแบบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด 
โดยมีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการเป็นตวัก าหนด เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการมีความหลากหลาย 
การออกแบบพื้นท่ีใช้สอยท่ีดีจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใช้พื้นท่ีกิจกรรมของผูท่ี้ใช้
โครงการ 

 

2.1  หลกัการในการออกแบบสวนส าหรับสถานทีร่าชการ 
 เอ้ือมพร วีสมหมาย (2535) กล่าวว่า สถานท่ีจดัสวนในส านักงานแตกต่างจากการจดัภูมิ
ทศัน์ในบา้นหลายอย่าง เพราะเป็นสถานท่ีส าหรับประชาชานทัว่ไปท่ีสามารถเห็น และสัมผสัได้
รู้สึกถึงความงามในสถานท่ีนั้นๆ ด้วยการจดัภูมิทัศน์ๆ ด้วยการจัดภูมิทัศน์ในส านักงาน ต้อง
ค านึงถึงประโยชน์การใชส้อยเป็นอนัดบัแรก เช่นการปลูกตน้ไมใ้หญ่เพื่อใหร่้มเงา  
 การจัดภูมิทัศน์ส านักงานควรมีการก าหนดขั้นตอนการออกแบบ โดยค านึงถึงการใช้
ประโยชน์ และความตอ้งการของผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยมีประสบการณ์การออกแบบ
ทางดา้นน้ี นบัวา่เป็นการเร่ิมตน้ท่ียาก การเร่ิมตน้ท่ีดีควรเร่ิมจากส่ิงเหล่าน้ีเป็นล าดบัโดยมีขั้นตอน
ดงัน้ี 

2.1.1 การก าหนดทางเดิน การก าหนดทางเดินทั้ งภายในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีควรให้
สอดคลอ้งกบัส่ิงแรกท่ีจะท าโดยสังเกตทางเขา้ออกของส านักงาน ควรจดัวางทางเดินโดยรอบตวั
อาคารจากหน้าอาคารไปยงัหลงัตวัอาคาร ทางเดินไปลานจอดรถ ทางเดินไปบริเวณลานพกัผ่อน
สนามเด็กเล่น หรือการเดินผา่นสวนควรจดัท าทางเดินให้มีระบบการไหลเวียนไปเร่ือยๆไม่เกิดการ
ติดขดัต าแหน่งทิศทางการเดินอาจจะน ามาเช่ือมต่อกนัตามจุดท่ีเหมาะสมและไม่ท าให้สนามเสียหาย
เช่น ไม่ท าให้สนามหญ้าแบ่งออกเป็นหลายๆส่วนเกินไป ควรท าให้ทางเดินสัมพนัธ์กบัแนวตวั
อาคารทางด้านใดด้านหน่ึงทางเดินท่ีผ่านเข้าไปชมสวนควรมีจุดมุ่งหมาย เช่น ทางเดินไปลาน
พกัผอ่น สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ แลว้เดินกลบัมาหรือท าทางเดินรอบสวนก็ได ้

2.2.2 การวางต าแหน่งไม้ยืนต้น เพราะต้นไม้มีการเจริญเติบโตตลอดเวลาไม่หยุดน่ิง
โดยเฉพาะไมย้นื ตน้เป็นไมท่ี้มีความสูง ต าแหน่งของไมย้นืตน้ คือ 

2.2.2.1 ขา้งถนน 
2.2.2.2 บริเวณร้ัวรอบโครงการทั้งหมด 
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2.2.2.3 เฉพาะท่ีตอ้งการร่มเงาเพื่อการพกัผอ่น 
2.2.2.4 ปลูกกนัแดดท่ีตอ้งการใหร่้มเงาแก่หอ้งท างานอาคารอเนกประสงค ์
2.2.2.5 ปลูกดา้นใดดา้นหน่ึงของร้ัวเพื่อปิดบงัทิศทางลมและฝุ่ นละออง 

2.2.3 ก าหนดพื้นท่ีเพื่อประโยชน์การใช้สอย และความสวยงามโดยยึดหลักการเร่ือง
ประโยชน์ การใชส้อย การก าหนดต าแหน่ง ความสวยงามควรอยูใ่กลก้บั บริเวณพกัผอ่น  

2.2.4 บริเวณทางเดิน และถนนควรปลูกไมย้นืตน้เพื่อช่วยลดการสะทอ้นแสง ของคอนกรีต
และให้ร่มเงา ท าใหเ้กิดความร่มร่ืน ไม่ควรท่ีจะปลูกไมย้นืตน้มากเกินไป เพราะจะท าให้แสงแดดไป
ไม่ถึงพืชพรรณดา้นล่างอาจจะท าใหพ้ืชพรรณตายได ้ลกัษณะการปลูกไมย้นืตน้ และไมพุ้่มควรปลูก
เรียงเด่ียวไปเร่ือยๆ   

2.2.5 บริเวณสวนหย่อม ต าแหน่งสวนหย่อมควรอยู่ใกล้กบัลานพกัผ่อนหรืออยู่ใกล้ห้อง
อเนกประสงค์ สวนหย่อมควรมี 1-2 จุด จดัไวเ้พื่อเป็นจุดเด่นเอาไวร้องรับการพกัผ่อนของผูเ้ข้า
บริการในพื้นท่ีหากมีหลายแห่งเกินไปอาจท าให้จุดเด่นจุดหลกัหายไป ส่วนส าคญัสวนหยอ่มควร
มองเห็นไดง่้าย สะดุดตา และควรเลือกใชพ้นัธ์ุไมท่ี้มีรูปร่างสวยงาม โตชา้หรืออาจใชไ้มด้ดัก็ได ้

2.2.6 กระบะตามลกัษณะทัว่ไปมกัอยูข่า้งอาคารขา้งร้ัวมกัเป็นกระบะลกัษณะยาว และแคบ
เพื่อให้สามารถปลูกตน้ไมไ้ดก่้อนปลูกตน้ไม ้ควรตรวจสอบดูรูระบายน ้ าภายในกระบะถา้ไม่มีควร
เจาะ ควรตรวจดูแสงสวา่งจุดท่ีวางกระบะวา่ไดรั้บแสงแดดอยา่งไร หรือไม่ไดรั้บแสงแดด ควรเลือก
ตน้ไมท่ี้เหมาะกบัพื้นท่ีท่ีจะวางถา้ตอ้งการร่มเงาไม ้หรือให้ร่มเงาเป็นไมพุ้่มควรเป็นไมท่ี้ตดัแต่งให้
ไดรู้ปทรงแต่งดา้นบน โดยการวางควรให้ตน้ไมชิ้ดก าแพงดา้นหน่ึงลกัษณะก าแพงท่ีไม่สวย หรือ
เพื่อตอ้งการลดแสงสะทอ้นของก าแพงการปลูกไมพุ้่มสองชนิดสลบักนัอาจเป็นไมพุ้่มเต้ีย หรือไม้
พุม่สูงในกระบะปลูก 

2.2.7 มุมสนามควรมีตน้ไมบ้ริเวณมุมสนามเพื่อลดความแข็งกระดา้งโดยการใชไ้มพุ้่มปลูก
เป็นแนวเพื่อเพิ่มสีสันใหก้บัสนาม 

2.2.8 ส่วนไมผ้ลควรปลูกไวบ้ริเวณท่ีรับแสงแดดเต็มท่ีปลูกไวส้ าหรับประชาชนท่ีเขา้มาใช้
บริการไม่วา่จะเป็นเพื่อเศรษฐกิจการคา้การแจกจ่ายพนัธ์ุกลา้ไมเ้พื่อเกษตรเป็นตน้ 

2.2.9 มุมส าหรับเด็กควรจดัเป็นสนามหญา้และพนัธ์ุไมท่ี้เลือกใชค้วรเป็นพนัธ์ุไมท่ี้ไม่เป็น
อนัตรายต่อเด็ก เช่น มีพิษ หรือมีหนาม การปลูกตน้ไมใ้หญ่ให้ร่มเงา ไม่วา่จะเป็นถนน หรือทางเดิน
เทา้ควรจะปลูกตน้ไมใ้หร่้มเงาในสถานท่ีนั้น เพื่อใหค้วามร่มร่ืนตลอดทางเดิน 
 2.2.10 ควรก าหนดสนามหญา้ใหอ้ยูบ่ริเวณส่วนกลางของพื้นท่ีโดยการออกแบบให้ 
ยดึหลกัท่ีวา่สนามหญา้ตอ้งเป็นพื้นท่ีไดรั้บแสงแดดเตม็ท่ีจึงจะเกิดความสวยงาม ในการเลือกพนัธ์ุ
ไมค้วรเป็นพนัธ์ุท่ีทนต่อแสงแดดไดดี้ และทนลม 
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 2.2.11 ออกแบบใหมี้จุดเด่นในการออกแบบตอ้งออกแบบสวนใหมี้จุดเด่น และจุดรองโดย
จุดเด่นตอ้งมีขนาดใหญ่กวา่จุดรองแลว้จ านวนตน้ไมต้อ้งมากกวา่ การเลือกพืชพนัธ์ุไม ้ไม่ควรเยอะ
เกินไปจะท าใหเ้กิดความแตกต่าง 

 2.2.12 ส่ิงท่ีเช่ือมต่อระหว่างจุดเด่น และจุดรอง การเช่ือมต่อระหว่างจุดเด่น และ
จุดรองท าใหเ้กิดความต่อเน่ืองระหวา่งจุดสองจุดโดยการใชพ้นัธ์ุไมเ้ป็นแนวเช่ือม 
             2.2.13 มุมสามเหล่ียมพื้นท่ีท่ีเป็นมุมสามเหล่ียมเช่นมุมอาคารมุมก าแพงควรมีการ

ปลูกพนัธ์ุไมเ้ป็นกลุ่มเพื่อลดความแขง็กระดา้งของส่ิงก่อสร้างนั้นๆ 
การจดัสวนราชการนั้นมีความแตกต่างจากการจดัสวนในบ้านหลายอย่างเพราะสถานท่ี

ราชการเป็นท่ีท่ีประชาชนไดมี้โอกาสเขา้มาใชป้ระโยชน์ไม่วา่จะเป็นการติดต่อราชการต่างๆ หรือ
แมแ้ต่การท ากิจกรรม เช่น การพกัผอ่นการออกก าลงักายเป็นตน้โดยประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้ริการใน
สถานท่ีนั้นมีโอกาสไดส้ัมผสัถึงความงามภายในส่วนใหญ่เพราะเป็นเร่ืองท่ีอ านวยความสะดวก
ใหก้บัประชาชน เช่น 
   1) การปลูกตน้ไมใ้หญ่ใหร่้มเงาไม่วา่จะเป็นถนน หรือทางเดินเทา้ควรท่ี 
จะปลูกตน้ไมใ้ห้ร่มเงาในสถานท่ีนั้นเพื่อให้ความร่มร่ืนตลอดทางเดิน หรือจากจุดหน่ึงไปอีกจุด
หน่ึงได ้หรือขณะการขบัรถ 

2) ใหค้วามสบายตาสบายใจในขณะการเดินผา่นไปในสถานท่ีนั้นควรมีแปลงไม ้
ดอกไมป้ระดบัท่ีสวยงามท าใหเ้กิดความร่มร่ืนสบายตาเป็นระเบียบปราศจากขยะ  และวชัพืช 

3) ใหท้ั้งความสะดวกความเป็นระเบียบความสวยงาม และความสะอาดไปพร้อมๆกนั                                            
4) เส้นทางท่ีใชใ้นการสัญจรควรออกแบบสวนใหเ้ขา้กบัความตอ้งการท่ี 

แท้จริงของกลุ่มคนส่วนใหญ่ เช่น การท าทางเท้าท่ีถาวรใช้วสัดุปูพื้นท่ีแข็งแรง เช่น อิฐหิน หรือ
ซีเมนต ์เพื่อให้คนเดินไปตามทิศทางท่ีตอ้งการแต่ในการออกแบบควรดดัแปลงทิศทางให้อ่อนนุ่ม
สวยงามกวา่เส้นทางเดินตรงๆ และควรปลูกตน้ไมใ้ห้ร่มเงาตลอดทางเดินช่วงใดท่ีไม่ตอ้งการให้คน
เดินเขา้ไปในสวน หรือสนามควรใชไ้มพุ้่มกั้นแต่ควรเป็นพุม่ท่ีมีขนาดสูงกวา่ 0.40-0.50 เมตร เพราะ
มิฉะนั้นคนสามารถขา้มผา่นไดง่้าย ถา้สามารถท าไดก้็ไม่จ  าเป็นตอ้งติดป้ายห้ามเดินลดัสนามต่อไป
   5) บริเวณสนามหญา้ดา้นหน้าของตวัอาคารตอ้งมีหญา้ท่ีมีความเขียวสด
งดงาม และตอ้งราบเรียบปราศจากวชัพืช และเศษขยะ โดยทัว่ไปแล้วสนามหญ้าหน้าอาคารควร
ปลูกเฉพาะไมย้ืนตน้รอบสนามเท่านั้น หรืออาจมีไมพุ้่มมีไมด้อกรอบเสาธง หรืออนุสาวรียก์็ไดแ้ต่
ควรเป็นแปลงเรียบๆ จะเหมาะสมกวา่ 

6) การจดัสวนหนา้อาคารไม่ควรจดัเป็นล าธารเกาะแกร่ง หรือสะพานขา้ม 
เพราะการจดัสวนในลกัษณะน้ีควรจดัอยูใ่นมุมท่ีเป็นส่วนตวัภายในบา้น หรือมุมหน่ึงในอาคารท่ีไม่
ท าลายความสง่างามของสถานท่ีนั้น 

7) สถานท่ีราชการใดท่ีละเลยในเร่ืองของการรักษาความสะอาดไม่ควรจดั 
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พื้นท่ีเป็นสวนกรวดน ้าตก หรือน ้าพุเป็นอนัขาดเพราะสวนเหล่าน้ีตอ้งการความสะอาด และการดูแล
เอาใจใส่สม ่าเสมอ ถา้หากจดัแล้วไม่สามารถดูแลรักษาความสะอาดไดย้ิ่งท าให้น่าเกลียดมากกว่า
การจดัสวนแบบเรียบๆ ท่ีปลูกตน้ไมอ้ยา่งเดียว 

8) การตดัแต่งตน้ไมเ้ป็นรูปทรงต่างๆ ท่ีเหมาะส าหรับการแต่งสวนในท่ี 
ราชการ เพราะเม่ือมองดูมีระเบียบแบบแผนใหภ้าพพจน์ท่ีดีมากกวา่การปล่อยใหโ้ตเองตาม
ธรรมชาติ เช่น ตดัแต่งสนปฏิพทัธ์ใหเ้ป็นทรงกระบอก ตดัแต่งเขม็ให้เป็นพุม่กลม หรือการดดัแปลง
ไมด้อกใหม้นตรงขอบแปลงจะดูสวยกวา่การปล่อยใหเ้ป็นแปลงส่ีเหล่ียมต่างๆ 

9) พรรณไมท่ี้เลือกใชค้วรเลือกใชไ้มท่ี้โตเร็ว และใหร่้มเงาต่อบริเวณ 
ทางเดินริมถนน และสามารถใหด้อกท่ีสวยงามดว้ย เช่น หางนกยงูฝร่ัง นนทรี ประดู่ ชมพูพนัธ์ุทิพย ์
เสลา ตะแบกเป็นตน้ ส่วนไมพุ้ม่ท่ีมีดอกควรเลือกชนิดท่ีดูแลรักษาง่ายเล้ียงง่าย เช่น เข็ม หูปลาช่อน 
ขาไก่ ชวนชม ผกากรอง แพงพวย เป็นตน้ 

10) การดูแลรักษาตน้ไมใ้หส้วยงามซ่ึงรวมถึงการตดัแต่งฉีดยารักษา โรค 
แมลง การใหปุ๋้ยตน้ไมส้นามหญา้หลงัจากการดูแลแลว้ จะท าใหม้องเห็นลกัษณะของสวนท่ีเด่นชดั 
และปลอดโปร่ง 
           
              จากขอ้มูลขา้งตน้พบวา่สถานท่ีราชการเป็นสถานท่ีท่ีบุคคลต่างๆเขา้มาติดต่อราชการ หรือ
ใชบ้ริการดา้นนนัทนาการ เช่น พกัผอ่น ออกกาลงักาย การจดัตกแต่งภูมิทศัน์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะ
จะช่วยใหเ้กิดความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ความสง่างามแก่พื้นท่ีนั้นๆ ดงันั้นการจดั
สวนส าหรับสถานท่ีราชการจะตอ้งพิจารณาประโยชน์การใชส้อยรวมไปถึงความสวยงามซ่ึงจะเนน้
ความเป็นระเบียบเด่นชดัโปร่งตาพร้อมทั้งใหค้วามสดช่ืน ดงันั้นการจดัสวนในสถานท่ีราชการจะ
เป็นแบบมีระเบียบซ่ึงต่างไปจากการจดัสวนในบา้น 
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ตารางที ่2.1 สรุปการจดัสวนส าหรับสถานท่ีราชการเพื่อการน าไปใช้ 

ประเด็นท่ีศึกษา                                                                    การน าไปใช ้

 
          
 

มุมสามเหล่ียม ควรมีการปลูกพรรณไม้เป็นกลุ่มๆเพื่อช่วยลด
ความแขง็กระดา้งของอาคารและมุมก าแพง 

 
ก าหนดทางเดินภายในสวนใหส้อดคลอ้งกนั 

 
ต าแหน่งทิศทางการเดินก าหนดทิศทางการเดิน
ให้สอดคล้องสามารถเช่ือมต่อกันตามจุด ท่ี
เหมาะสม และสามารถเข้าถึงได้ทุกส่วนของ
พื้นท่ี 

การวางต าแหน่งไมย้นืตน้ ปลูกไมย้ืนตน้บริเวณร้ัวรอบโครงการปลูกเฉพาะ
จุดท่ีตอ้งการร่มเงาเพื่อพกัผ่อนกนัแดดตอนบ่าย 
และปลูกเพื่อบดบงัในส่ิงท่ีไม่น่าดูกนัลม และกนั
ฝุ่ นละออง 

 
ทางเดินและถนน 

 
ปลูกตน้ไมเ้พื่อลดการสะทอ้นแสงของคอนกรีต
ปลูกริมถนนเรียงเด่ียวไปเร่ือยๆปลูกไมพุ้ม่ท่ีขอบ
ริมถนนทางเดิน ควรแบ่งเป็นกลุ่มเป็นช่วงไม่กั้น
แนวทางเดิน 

สวนหยอ่ม บริเวณสวนหย่อมจัดวางให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องเช่ือมต่อกับจุดอ่ืน มองเห็นชัดเจน
สะดุดตาใชไ้มด้ดัท่ีสวยงามเพื่อสร้างจุดเด่น 

 
มุมสนาม 

 
ควรมีการใส่ต้นไม้บริเวณมุมสนามเพื่อช่วยลด
ความแข็งกระด้างโดยใช้พันธ์ุไม้  หรือไม้พุ่ม
สวยงามท่ีมีความอ่อนช้อยเพื่อเพิ่มสีสันให้กับ
สนามหญา้ 

 
มุมส าหรับเด็ก 

 
ควรจดัให้เป็นสนามหญ้าพันธ์ุไม้ท่ีเลือกใช้ไม่
ควรมีพิษ หรือมีหนามท่ีเป็นอนัตรายส าหรับเด็ก 



16 

 

ตารางที ่2.1 สรุปการจดัสวนส าหรับสถานท่ีราชการเพื่อการน าไปใช ้(ต่อ) 

  ประเด็นท่ีศึกษา     การน าไปใช ้
สนามหญา้     ควรเป็นพื้นท่ีท่ีรับแสงแดดเตม็ท่ีเป็นพื้นท่ีกวา้ง 

โล่งโดยปลูกเป็นไมย้นืตน้ใหม้ากท่ีสุดส าหรับ 
ไมพุ้ม่ และไมค้ลุมดินควรปลูกไล่ระดบัลงมา 

 
ออกแบบใหมี้จุดเด่น    จุดเด่นตอ้งมีขนาดใหญ่กวา่จุดรอง และจ านวน 

ตน้ไมม้ากกวา่ดว้ยพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นสนามไม่ควร 
มีมากเกินไปจะท าใหเ้กิดความแตกต่าง 

 
กระบะ      ควรเป็นกระบะยาว และแคบไดรั้บแสงสวา่งท่ี 

เพียงพอกระบะท่ีไม่มีรูระบายน ้า ควรเจาะรูเพื่อ 
ระบายน ้าปลูกไมพุ้ม่ 2 ชนิดสลบักนัอาจเป็น 
ไมพุ้ม่เต้ียไมพุ้ม่สูงในกระบะปลูก 
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2.2 หลกัการและแนวคดิในการออกแบบสวนสาธารณะและสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ 
2.2.1 ความหมายของสวนสาธารณะและสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
         เอ้ือมพร วสีมหมาย (2527) กล่าววา่ความสนใจของมนุษยใ์นเร่ืองของการพกัผอ่น 

หยอ่นใจมีหลายรูปแบบ และเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงต่างๆอยา่งกวา้งขวาง หรือแมว้า่จะเป็นเพียงการสนใจ
ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะตลอดอายุขยัของบุคคลนั้นก็ตามเร่ิมจากการ เล่นตุ๊กตาในวยัเด็กและ
เปล่ียนไปเร่ือยๆเม่ือเติบโตข้ึน เช่น ตกปลา ร้องเพลง เตน้ร า ซ่ึงลกัษณะการพกัผอ่นหยอ่นใจนั้นเป็น
ส่ิงเฉพาะของแต่ละบุคคลไม่มีขีดจ ากดั 

การพกัผอ่นหยอ่นใจมีหลายรูปแบบข้ึนอยู่กบัอายุความสนใจและความตอ้งการของแต่ละ
บุคคลอาจจะเป็นรูปเฉพาะบุคคลหรือรวมกลุ่มบางคร้ังก็ใช้กก าลงัมากบางคร้ังก็เงียบสงบรวมทั้ง
การน่ิงและการเฝ้าดูคนอ่ืนเล่นเกมส์ต่างๆดว้ย 

2.2.2 หลกัการออกแบบสวนสาธารณะและสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ (Principle of Design 
For Park and Recreation) การออกแบบสวนสาธารณะและสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจจ าเป็นต้อง
ทราบถึงหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบซ่ึงมีรายละเอียด (เอ้ือมพรวสีมหมาย, 2527) ดงัน้ี 

2.2.2.1 ออกแบบใหทุ้กอยา่งมีจุดมุ่งหมาย (Everything must have a Purpose)  
การพิจารณาเร่ิมแรกในการออกแบบควรวิเคราะห์สภาพพื้นท่ีท่ีจะท าเป็นสวนสาธารณะนั้นควรท า
ความเขา้ใจเสียก่อนวา่สภาพพื้นท่ีเป็นอยา่งไร และส่ิงก่อสร้างต่างๆท่ีจะจดัให้มีข้ึนมีอะไรบา้งเพื่อ
จดัแบ่งใหเ้ป็นหมวดหมู่ เช่น 
ลกัษณะตามธรรมชาติ : พรรณไมน้ ้า พื้นท่ี 
พื้นท่ีท่ีใชป้ระโยชน์ : สนามกีฬาต่างๆ ท่ีจอดรถ ถนน ทางเทา้ฯลฯ 
ส่ิงก่อสร้างท่ีส าคญั : อาคาร ศาลา เข่ือน หอ้งสุขาฯลฯ 
โครงสร้างอ่ืนๆ  : ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ร้ัว ป้ายบอกช่ือสถานท่ีฯลฯ 

1) ความสัมพนัธ์ระหวา่งสวนสาธารณะ และส่ิงแวดลอ้ม                                                  
(Park to Surroundings) มีจุดมุ่งหมาย เพื่อท่ีจะเนน้การออกแบบภายในบริเวณของสวนสาธารณะให้
ได้ต าแหน่งท่ีเหมาะสมเช่น การจดัสวนสาธารณะบนเนินเขา ไม่มีผลให้น ้ าท่วมบริเวณหุบเขา
ขา้งล่างในขณะเดียวกนัส่ิงแวดลอ้มก็เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับสวนสาธารณะสถานท่ีตอ้งปราศจาก
เช้ือโรคเพื่อท าเป็นท่ีปิคนิค มีร้ัวรอบด้านสงบ และมีประโยชน์  นักออกแบบท่ีดีต้องส ารวจ
สภาพแวดล้อมรอบๆสวนสาธารณะเพื่อท่ีจะหาข้อมูลท่ีแท้จริงมาเป็นส่ิงก าหนดต าแหน่งของ
สถานท่ีต่างๆในสวนสาธารณะ และตอ้งพยายามท าให้สวนสาธารณะเป็นสถานท่ีดีท่ีสุดในพื้นท่ีนั้น 
อีกทั้งไม่เป็นสาเหตุใหก้ารใชส้ถานท่ีรอบๆ สวนสาธารณะลดนอ้ยลง 
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1) ความสัมพนัธ์ระหวา่งต าแหน่งของพื้นท่ีท่ีใชก้บัสภาพพื้นท่ีเดิม  
(Use Areas to Site) พื้นท่ีจะตอ้งไม่สูญเปล่า ดงันั้นทุกมุมของพื้นท่ีควรถูกใชท้ั้งหมดไม่จ  าเป็นตอ้ง
เป็นการใช้แบบเดิมเราอาจปลูกไมพุ้่ม หรือเอาไวเ้ป็นท่ีนัง่เล่นเพื่อดูวิวสวยๆ บางคร้ังก็จ  าเป็นตอ้ง
คงไวส้ภาพเดิมเพื่อรักษาความเป็นธรรมชาติท่ีส าคญั เช่น ชีวิตป่า และพนัธ์ุไมท่ี้ช่วยไม่ให้น ้ าท่วม 
หรือสถานท่ีทางโบราณคดีอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบไหนการสร้างสถานท่ีต่างๆ
จ าเป็นตอ้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม และเขา้กนัไดก้บัประโยชน์ใชส้อยโดยค านึงถึงความลาดชนั
ของพื้นท่ีดว้ย เช่น 

(1) พื้นท่ีส าหรับใชป้ระโยชน์ในแต่ละแห่งตอ้งการความลาด 
เอียงในระดบัต่างกนั เช่น สนามเทนนิสเหมาะกบัพื้นท่ีราบส่วนกิจกรรมลานสเก็ตลอ้เล่ือนเหมาะ
ส าหรับพื้นท่ีลาดเอียง 

(2) ผลของการวางต าแหน่งไม่ถูกตอ้ง และไม่เขา้กบัลกัษณะของ 
พื้นท่ี การใช้สถานท่ีท่ีอยู่ในต าแหน่งท่ีไม่เหมาะสม เช่น สถานท่ีปิกนิคอยู่กลางทุ่งท่ีร้อนระอุ 
เน่ืองจากแสงอาทิตยต์น้ไมถู้กตดัเพื่อท าเป็นท่ีจอดรถอาคารถูกสร้างบนพื้นท่ีนุ่ม ทางเดินอยูบ่นท่ีท่ี
แข็งมัน่คง Amphitheater ถูกสร้างในหุบเขาลมแรงถนนอยูใ่นต าแหน่งท่ีหน้าฝนน ้ าไหลลงมาท่วม
ขงั หรือสนามฟุตบอล อยูบ่นเลน 

2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีท่ีจะใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ (Use Areas to Use Areas)  
การก าหนดต าแหน่งต่างๆ ของสถานท่ีจ าเป็นต้องแบ่งประเภทของการกระท า หรือกิจกรรม
ออกเป็นกลุ่มๆโดยให้แต่ละกลุ่มท่ีมีลกัษณะของกิจกรรมคลา้ยคลึงกนัอยูร่วมกนั เช่น พายเรือ เดิน
เล่น และนัง่เล่น ส่วนสนามเทนนิส บาสเก็ตบอล จดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัเพราะเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใช้
เสียง และใชพ้ื้นท่ีในการท ากิจกรรม 

การเปรียบเทียบระหว่างพื้นท่ีทั้ งหลายในแต่ละจุดนั้ นจ าเป็นต้องแยกออกจากกันแต่
บางคร้ังต้องจ าเป็นต้องให้พื้นท่ีอยู่ใกล้กัน เช่น สนามหญ้าไม่เหมาะกับท่ีนั่งท ากิจกรรมปิคนิค
เพราะอาจท าใหส้นามหญา้เลอะเทอะแต่จ าเป็นตอ้งอยูด่ว้ยกนัเพราะสนามหญา้จะช่วยใหบ้รรยากาศ
บริเวณปิคนิคสวยงาม และสดช่ืนข้ึน 

3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงก่อสร้าง และพื้นท่ีท่ีใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ  
(Major Structure to use Areas) ก่อนท่ีจะวางผงัสร้างอาคารต่างๆ ต้องค านึงถึงความสัมพันธ์
ระหวา่งตวัอาคาร และพื้นท่ีรอบเช่น การเขา้ออกห้องต่างๆ สัมพนัธ์กนัไม่ใช่วา่ทางเขา้โรงยิมตอ้ง
เดินผา่นกลางสนามฟุตบอล เพราะอาจท าใหไ้ดรั้บอุบติัเหตุจากลูกฟุตบอล 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงก่อสร้างต่างๆ (Minor Structure to Minor Structure)  
สวนสาธารณะมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ท่ีต่อเน่ืองกนั และยุ่งยากท าให้ตอ้งค านึงถึงความสัมพนัธ์ต่อกนั
ด้วย เช่น การจดักิจกรรมให้สอดคล้องกันการหาความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงต่างๆเป็นจุดหมาย
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อนัหน่ึงในการออกแบบ และส่ิงหน่ึงท่ีนกัออกแบบตอ้งถามตวัเองอยูเ่สมอว่าท าไม และอะไร คือ
จุดมุ่งหมายของการออกแบบกิจกรรม และพยายามหาค าตอบออกมาในรูปการออกแบบ 

2.2.2.2 การออกแบบตอ้งท าเพื่อประชาชน (Design Must be for People) ความ 
สมดุลระหว่างความต้องการทางด้านจิตใจ และร่างกายของผูใ้ช้ (Impersonal and Person) การ
ด าเนินการท ากิจกรรมต่างๆในสวนสาธารณะตอ้งอาศยัวสัดุ และอุปกรณ์หลายอย่างซ่ึงวสัดุ และ
อุปกรณ์เหล่าน้ีมีขนาดท่ีเป็นมาตรฐาน และตอ้งใชเ้ป็นจ านวนมาก ดงันั้นวสัดุอุปกรณ์จึงมีรูปแบบท่ี
เหมือนกนัจะท าใหผู้ใ้ชเ้กิดความเบ่ือหน่าย 

ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัหลายแห่งในอเมริกาไดท้  าการคน้ควา้เก่ียวกบัความตอ้งการของมนุษย์
ในการท ากิจกรรมต่างๆ ส าหรับในการจดัหาสถานท่ีท่ีเหมาะกบัการท ากิจกรรม ซ่ึงความตอ้งการ
ของมนุษยใ์นดา้นการพฒันาการมีผลต่อนกัออกแบบโดยตรง โดยนกัออกแบบตอ้งใชค้วามสามารถ
ในการออกแบบช้ินงาน เพื่อให้ตรงความตอ้งการของมนุษย์ และเพื่อพฒันาส่ิงแวดลอ้มให้เขา้กบั
ประชาชนได ้

การออกแบบไม่สมบูรณ์อาจเป็นเพราะว่าข้อมูลไม่เพียงพอ หรือไม่ตรงตามความจริง
ฉะนั้นต้องศึกษา และเข้าใจถึงแต่ละส่ิงท่ีจะออกแบบจริงๆว่ามีการใช้อย่างไรเพื่อให้เกิดความ
ต่อเน่ือง และสัมพนัธ์กนั เช่น บางอยา่งอาจออกแบบมาไดแ้ต่ไม่มีผูใ้ชเ้ลยเพราะอยูใ่นต าแหน่งท่ีผิด
และไม่เหมาะสมการออกแบบควรจดัให้มีบางจุดท่ีให้ผูใ้ชเ้กิดความเป็นอิสระท่ีจะท าอะไรตามใจ
ชอบนั่งเล่น นอนคุยกนั เดินเล่น หรือวิ่งเล่น ควรเป็นสถานท่ีมีวิวสวยงามร่มร่ืน และเป็นสถานท่ี
เปิดมองเห็นรอบๆดา้นท่ีมีทอ้งฟ้าสดใสและอากาศสดช่ืนเยน็สบายทุกอยา่งท่ีออกแบบเพื่อประชาชน
ตอ้งเล็งเห็นแลว้วา่จะใหไ้ดผ้ลเป็นท่ีพึงพอใจ และเป็นบรรทดัฐานของการพฒันาจิตใจดว้ย 

2.2.2.3 ออกแบบใหใ้ชไ้ดดี้และสวยงาม (Both Function and Aesthetics Must be  
Satisfied) ความสมดุลระหว่างเงิน และคุณค่าของมนุษย ์(Balance of Dollar and Human Values) 
เพื่อให้การออกแบบสวนสาธารณะมีคุณภาพดีจะตอ้งค านึงถึงเงิน และความรู้สึกของมนุษยเ์พื่อใช้
ประโยชน์ไดเ้ป็นรากฐานท่ีตอ้งพิจารณาจะตอ้งค านึงถึงการใช้ประโยชน์ไดดี้ก่อนท่ีจะคิดถึงเร่ือง
ความสวยงามของการออกแบบแต่ก็ไม่ควรคิดถึงประโยชน์ใชส้อยเพียงอยา่งเดียว 

2.2.2.4 การหาขอ้มูลจากประสบการณ์ (Establish a Substantial Experience)  
บางคร้ังการเขียนป้ายติดกบัส่ิงของทุกอยา่งก็ไม่เป็นการเหมาะสมเพราะบางส่ิงบางอยา่งมีลกัษณะท่ี
เป็นตวัของมนัเองอยูแ่ลว้ โดยไม่ตอ้งบรรยาย เช่น เป็นลกัษณะของธรรมชาติการใชไ้มพุ้่มกั้นแทน
รอบร้ัวมนุษยส์ามารถออกแบบให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการไดใ้นแต่ละแห่ง เช่น ท าให้ต่ืนเตน้ สงบ 
สวยงาม หรือน่ากลวั 
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1) เส้ น , รู ปร่ างผิ วสั มผ ัสและสี  (Effects of Lines, Forma, Textures and Colors) 
วตัถุดิบ 

ในการออกแบบไม่ใช่เฉพาะแต่ตน้ไมพ้ื้นท่ีหรือวสัดุท าทางเทา้เท่านั้นแต่มีส่ิงซ่ึงประกอบอยู่กบั
วสัดุต่างๆนั้นคือเส้นผวิสัมผสัสีรูปร่าง 
เส้น  เส้นขอบแสดงใหเ้ห็นเคล่ือนไหวตรงๆ 
รูปร่าง  เกิดจากเส้นท่ีท าใหเ้กิดรูปร่างของวสัดุ 
ผวิสัมผสั เกิดจากความสวา่ง มืด และผวิสัมผสัของวตัถุวา่หยาบ หรือละเอียด 
สี  สีต่างๆ ทั้งสีร้อน และสีเยน็ 

งานทางดา้นภูมิทศัน์ท่ีมีตน้ไมพ้ื้นท่ีทางเทา้ และวสัดุต่างๆนั้นตอ้งเก่ียวขอ้งกบั เส้น รูปร่าง
ผิวสัมผสั และสี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้เกิดความรู้สึกเม่ือมองดูทางตรงให้ความรู้สึกแข็ง และบงัคบั
สายตาให้ไปตามเส้นในทางตรงขา้มรูปร่างท่ีไปตามแนวนอนจะให้ความรู้สึกสงบ และพกัผ่อน
เพราะว่ามนัถูกวางนอนอยา่งพอดีบนพื้นเส้นแนวตั้ง 90 องศาท าให้เกิดความเคล่ือนไหวเพราะว่า
คนมองตอ้งมองข้ึนเส้นทแยงมุมเส้นขวาง หรือเส้นซิกแซกท าให้เกิดความรู้สึกว่องไว และมีชีวิต
จิตใจเพราะมีการเคล่ือนไหวหลายๆทาง 

พื้นผิวหยาบจะท าให้เกิดความรู้สึกกลา้แข็ง และบงัคบัเหมือนเส้นตรง และให้ความรู้สึก
เยิ่นเยอ้ และโบราณในทางตรงขา้มพื้นผิวท่ีละเอียดท าให้มีความรู้สึกร่าเริง และยุง่นิดๆ เพราะผิวท่ี
ละเอียดแลดูลึกลบักวา่ผิวหยาบสีสดท าให้มีชีวิตชีวา สีทึบท าให้ดูเคร่งขรึมน่าเล่ือมใส สีธรรมชาติ 
คือ เทา น ้ าตาล ท าเป็นฉากหลงั และเอาสีสดใสตดักนั สีไดมี้การพฒันามานานแลว้คนในสมยัยุค
โบราณชอบสีสดซ่ึงเด็กๆก็ชอบ เพราะสะดุดตา และให้ความรู้สึกแต่เม่ือใช้รวมๆกันทั้ ง เส้น
ผวิสัมผสั และรูปร่างสีจ าเป็นตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงั เพราะอาจจะไปข่มฉาก และภาพทั้งหมดก็ได ้
วสัดุท่ีใชไ้ม่วา่จะเป็นวิวไมพุ้่ม ถงัขยะ วสัดุส าหรับเด็กเล่น รูปร่าง เส้น พื้นผิว แต่ละอยา่งก็มีความ
สวยงามของมนัเองนกัออกแบบตอ้งคอยควบคุมให้ทุกอย่างออกมาในลกัษณะท่ีพอเหมาะไม่มาก
หรือ นอ้ยเกินไป 

2) การเนน้ส่ิงส าคญั (Effect of Dominace) นกัออกแบบตอ้งเขา้ใจถึง 
ความงามของส่ิงต่างๆซ่ึงแต่ละอยา่งตอ้งสัมพนัธ์กนัเพราะทุกอยา่งไม่สามารถจะอยูไ่ดเ้พียงอนัเดียว 
นักออกแบบต้องสามารถยืนยนั และอธิบายให้เข้าใจได้ถึงคุณค่าของแต่ละจุดท่ีตนเองนั้นได้
ออกแบบข้ึน ให้เห็นถึงความงามท่ีสัมพนัธ์กนัระหวา่ง เส้น ผิวสัมผสั รูปร่าง สี ซ่ึงจริงๆแลว้แต่ละ
อยา่งมีลกัษณะของตวัเองไม่เหมือนกนั 

3) การใชผ้นงักั้น (Effect of Encloser) ส่ิงกั้นทั้งหลายใหผ้ลทางดา้น เส้น  
รูปร่าง และสีใหผ้ลทางดา้นจิตวทิยาต่อบุคคลท่ีใชส้ถานท่ีนั้น 
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2.2.2.5 การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม (Establish an Appropraite Experience) 

1) การออกแบบใหเ้ขา้กบัสถานท่ี (Suit to Personality or Place) สถานท่ี 
แต่ละแห่งมีลกัษณะต่างกัน เช่น สง่างาม สงบ ร่าเริงฯลฯ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
ส าหรับส่วนท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน อาทิ คอนกรีต เหล็ก อิฐฯลฯ ซ่ึงมีความแตกต่างส่ิงท่ีมีอยู่กบัส่ิงท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ดงันั้นการออกแบบท่ีใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มมี 2 วธีิ คือ 
                     (1) การต่อเติมทางดา้นวตัถุ คือ มีการต่อเติมจากสภาพพื้นท่ีเดิม
ท าใหดู้เหมือนวา่เกิดจากสถานท่ีนั้นจริง 
                     (2) การระมัดระวงัในการออกแบบเน่ืองจากสภาพแวดล้อม
เพื่อให้ไดล้กัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของบริเวณนั้น เช่น สถานท่ีทางโบราณคดี ลกัษณะ เส้น รูปร่าง 
ผิวสัมผสั สี ตน้ไมเ้ดิม ดิน และหินส่ิงเหล่าน้ีเราอาจน ามาใช้เป็นวสัดุในการก่อสร้างใหม่ เพื่อให้
กลมกลืนกบัลกัษณะของตวัอาคารเดิม หรือกลมกลืนกบัสภาพธรรมชาติในเขตนั้น 

             2) ออกแบบ ให้ เหม าะกับ ผู ้ใช้  (Suited to Personality of User) เม่ื อ
พิจารณาจากนิสัยของประชาชนในแต่ละทอ้งท่ีแลว้ ท าให้ทราบถึงความตอ้งการ และความชอบ
ของกลุ่มคนเหล่านั้น การออกแบบควรน าเอาลกัษณะท่ีประชาชนส่วนใหญ่ท าเหมือนกนัไวใ้นงาน
ออกแบบ เพื่อท่ีประชาชนจะได้มีโอกาสใช้อย่างคุม้ค่าการออกแบบควรมีความมัน่คงแข็งแรง 
เพื่อใหผู้ใ้ชส้ถานท่ีเกิดความรู้สึกสบายใจในขณะท่ีใชส้ถานท่ีเหล่านั้นดว้ย 

             3) ออกแบบให้เหมาะกบัการใช ้(Suit to Personality of Function) ผูท่ี้ชอบ
ไปเท่ียวสวนสาธารณะบางคร้ังก็ตดัสินใจไม่ไดว้า่จะท าอะไรดี จะเล่นเกมส์ชนิดไหนบา้ง จึงตอ้งใช้
เวลานั่งพกัก่อน ดังนั้นควรออกแบบให้มีมุมสงบในบรรยากาศเงียบๆสีอ่อนนุ่มเพื่อให้ผูน้ั่งพกั
เพลิดเพลิน และไดม้องดูการละเล่นต่างๆรอบดา้นว่าชอบแบบไหนเพื่อวา่จะไดไ้ปเล่นเกมส์นั้นๆ 
ในภายหลงั 

             4) ออกแบบให้สัดส่วนพอเหมาะ (Suit to Scale) การออกแบบตกแต่ง
บริเวณภายนอกสถานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสัดส่วน 2 อยา่ง คือ 

                            (1) สัดส่วนของมนุษย ์(Human Scale) มนุษยส่์วนใหญ่จะรู้สึก
คุน้เคยเฉพาะส่ิงท่ีตนเองรู้จกั และมกัจะเปรียบเทียบกบัตวัเองเสมอ เช่น เปรียบส่วนสูงของตวัเอง 
แขน ขา มนุษย์จะเกิดความรู้สึกวุ่นวายใจเพราะไม่สามารถท่ีจะเข้าใจถึงสถานท่ีเป็นอยู่ อัน
เน่ืองมาจากสัดส่วนท่ีผิด และไม่สบายใจในขณะท่ีใช้สถานท่ีนั้น นอกจากนั้นยงัตอ้งให้ผูใ้ช้รู้สึก
ปลอดภัยด้วยทุกคน ต้องการให้ส่ิงต่างๆรอบด้าน มีขนาดพอเหมาะกับตัวเอง และสามารถ
เปรียบเทียบ กบัตนเองได ้
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(2) สัดส่วนเน่ืองจากความเร็ว (Speed Scale) สัดส่วนจาก 

ความเร็วเป็นส่วนหน่ึงท่ียงัตอ้งค านึงถึงเพราะการทอดสายตามองดูขนาดท่ีผ่านไปดว้ยความเร็วท่ี
แตกต่างกนั จะท าให้มองเห็นภาพแตกต่างกนัดว้ย เช่น เม่ือนัง่อยูบ่นรถดว้ยความเร็ว 100 กิโลเมตร/
ชัว่โมง จะสังเกตเห็นเฉพาะรูปร่างใหญ่อยา่งคร่าวๆ ส่ิงท่ีมีผวิหยาบตดักนั หรือกลุ่มสีใหญ่ๆเท่านั้น 
รายละเอียดเล็กๆนอ้ยๆไม่สามารถมองเห็นได ้

จากการศึกษาพบว่าการตกแต่งสถานท่ีทุกแห่งตอ้งคิดถึงผูใ้ช้ลกัษณะของการใช้สถานท่ี 
และสัดส่วนของส่ิงต่างๆ ให้เหมาะสมซ่ึงการออกแบบนั้นก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะถูกใจผูใ้ช้ หรือ
ประชาชนทัว่ไปโดยตอ้งคิดถึงความงาม และประโยชน์ใชส้อยควบคู่กนัไป 

2.2.2.6 มีส่ิงท่ีตอ้งการทางดา้นเทคนิคเพียงพอ (Satisfy Technical Requirements) 
             1) ขนาด (Sizes) ก่อนท่ีจะมีการออกแบบตอ้งหาขอ้มูลเก่ียวกบัขนาดของ

พื้นท่ีนั้นก่อนซ่ึงขอ้มูลเหล่านั้น สามารถหาไดจ้ากอ าเภอ หรือเขตของพื้นท่ีรวมถึง ส านักผงัเมือง 
กองสวนสาธารณะ กองอุทยานแห่งชาติ กรมแผนท่ี 

             2) ปริมาณ (Quantities) โดยปกติแล้ว ต้องมีข้อมูลเก่ียวกับจ านวนของ
สถานท่ีท ากิจกรรม แต่ละส่ิงวา่ตอ้งการใชม้ากนอ้ยแค่ไหน เช่น สนามเทนนิส 10 สนาม สนามบอล 
1 สนาม และอ่ืนๆ เพราะว่าจ านวนเหล่าน้ีเป็นท่ีตอ้งการส าหรับประชาชนจริงๆ ในขณะนั้น แต่ก็
ควรตอ้งคิดเผื่ออนาคตไวด้ว้ย เพราะประชากรเพิ่มมากข้ึนทุกปีอาจจะมีท่ีจอดรถนบัเป็นจ านวนคนั
มากกวา่ท่ีจ  าเป็นในปัจจุบนั หรือสนามเทนนิส เพิ่มข้ึนอีก 1-2 สนาม ทั้งน้ีเป็นการคาดการณ์เพื่ออนาคต 

3) ผลเน่ืองมาจากธรรมชาติ (Orientation to Natural Forces) ก่อนการ 
ก าหนดต ่ าแหน่งของสถานท่ีควรคิดถึงการเล่นเกมส์ต่างๆ ท่ีอยู่กลางแจ้งเพื่อป้องกันไม่ให้
แสงอาทิตยส่์องตา ในขณะท่ีเล่นเทนนิส หรือกีฬาอยา่งอ่ืน ท่ีมีการโยนลูกบอลกลบัไปมา ควรจดั
ใหส้นามมีมุม 90 องศากบัมุมข้ึน-ลงของดวงอาทิตย ์หรือในแนวเหนือ-ใตน้ัน่เอง 

4) ลมก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีผลส าคญัต่อการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ทิศทาง 
ของกระแสลม ท าให้ต้องหาท่ีจอดเรือในต าแหน่งท่ีปลอดลม เพื่อไม่ให้ได้รับอุบัติเหตุจากลม 
Campground การท าอาหารถา้อากาศไม่ถ่ายเทอาจท าให้ควนัไฟจากการหุงตม้จะลอยอยูบ่ริเวณนั้น
ควรให้ทุกจุดมีลมพดัผา่นไดส้ะดวกโดยเฉพาะประเทศท่ีมีความช้ืนสูง นอกจากลมแลว้ก็มีจ  านวน
น ้ าฝนแต่ละปี และการข้ึนลงของระดบัน ้ ามีผลต่อพื้นท่ีต ่าเม่ือเขา้ใจถึงสาเหตุน้ีแลว้ก็จะสามารถ
ก าหนดต าแหน่งของตวัอาคารได ้

5) ส่ิงอ่ืนท่ีจ าเป็น (Operating Needs) รถ หรือเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ใน 
การบ ารุงรักษาเป็นส่วนหน่ึงท่ีตอ้งค านึงถึงในแปลน เช่น ระยะ รัศมีต ่าสุดของวงกลมท่ีจะท าให้รถ
เล้ียวไดส้ะดวก คือ 20 ฟุต หรือ 6 เมตร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นขอ้มูลท่ีจะน าไปออกแบบถนน และท่ีจอดรถ 
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6) ส่ิงต่อไปท่ีจะต้องคิดถึง คือ การเดินของมนุษย์ ระยะก้าวเท้าสั้ น ยาว หรือธรรมดา 
เพื่อให้การเดินเป็นไปโดยสะดวกจึงมีขนาดมาตรฐานส าหรับขั้นบนัไดทั้งลูกตั้ง และลูกนอนลูกตั้ง
ควรจะสั้นลูกนอนควรจะยาว Landscape Architect ช่ือ Thomas Church แนะน าวา่ 2 เท่าลูกตั้งบวก
ลูกนอนเท่ากบั 26 น้ิว หรือ 65 เซนติเมตร เป็นขนาดท่ีพอเหมาะในการข้ึนลงภายในสวน 

           2.2.2.7 ออกแบบให้ประหยัดท่ี สุด  (Meet Needs for Lowest Possible Cost) นัก
ออกแบบตอ้งพยายามหลีกเล่ียงการใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น และเสนอส่ิงท่ีเป็นท่ีตอ้งการมากท่ีสุด จะไม่
ท าผลงานท่ีไม่ดีออกมางานท่ีออกมาจะต้องให้ผลน่าพึงพอใจส าหรับความต้องการท่ีแท้จริง 
ทางดา้นการพฒันาในการออกแบบ ดงันั้นการปรึกษา และตกลงกนัระหวา่งลูกคา้ และผูอ้อกแบบ
วา่อะไรคือส่ิงท่ีตอ้งการจริงๆ และน าส่ิงนั้นมาเปรียบเทียบกบัจ านวนเงินงบประมาณท่ีมีอยู ่

             1)  หาความสมดุลระหวา่งความตอ้งการและงบประมาณ (Balance of Needs and Budget)
เร่ิมจากผูอ้อกแบบ และลูกคา้ ไดมี้โอกาสเจรจารายละเอียดแสดงความตอ้งการระหวา่งกนั หลงัจาก
นั้นควรเสนอแบบร่าง และความคิดคร่าวๆต่อลูกคา้ ซ่ึงอาจมีหลายส่ิงหลายอย่างนอกเหนือจาก
ความตอ้งการจากคร้ังแรกแต่ยงัอยู่ในระหว่างการคน้ควา้ทางด้านการออกแบบจนกระทัง่ส าเร็จ
ออกมาเป็นแบบท่ีสมบูรณ์แลว้ นกัออกแบบจะตอ้งติดต่อกบัผูรั้บเหมาเพื่อสอบถามวา่การก่อสร้าง
ทั้งหมดกบังบประมาณท่ีมีอยู่นั้น พอเหมาะกนัหรือไม่มีเงินเหลืออีกเท่าไหร่ มีก่ีวิธีบา้ง ท่ีจะให้
เป็นไปตามแบบ และอยูใ่นงบประมาณท่ีตั้งไวอ้นัไหนบา้งท่ีราคาสูง และราคาต ่า 

             2) การใช้สภาพพื้ นท่ี ท่ี เป็นอยู่ให้ เป็นประโยชน์ (Use of Existing Site Resources) 
อาคารสถานท่ีต่างๆ ควรวางอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะกบัสภาพพื้นท่ีนั้น (Site) เช่น ไม่ควรตั้ง  
Camp-ground ในสถานท่ีท่ีการระบายน ้ าไม่ดีควรจดัให้อยู่บนดินท่ีเรียบๆหลีกเล่ียงการขุด และ
โยกยา้ยดินมากเกินไปเพราะจะท าให้การใชจ่้ายสูง ดงันั้นจึงควรสังเกตสภาพรอบดา้นวา่มีลกัษณะ
อยา่งไร และควรจะวางอะไรไวต้รงไหน ทั้งน้ีตอ้งคิดถึงเร่ืองความงาม และการใชป้ระโยชน์ควบคู่
กนัไปดว้ย 

            3) จดัหาวสัดุท่ีเหมาะสมในการก่อสร้างต่างๆ (Provision of Approriate 
Structural Materials) หลงัจากท่ีไดก้ าหนดต าแหน่งของสถานท่ีต่างๆแลว้ขั้นต่อไปคือเลือกวสัดุซ่ึง
เหมาะกบัการใชแ้ต่ละแห่งซ่ึงควรจะเลือกโดยคิดถึงหลกัดงัน้ี 

ความทนทาน  : ทนทานต่อน ้าหนกั 
ส่ิงท่ีปรากฏ  : เขา้กนัไดก้บัสภาพแวดลอ้ม 
สามารถหาได ้  : หาไดง่้ายตามทอ้งท่ีนั้นๆ 
ทนทานต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ยงัคงสภาพเดิมไม่วา่อากาศจะร้อนหนาวฝน 
ระบายน ้า  : หลงัจากฝนตกน ้าไหลผา่นเร็ว 
คุณภาพดี  : โดยเฉพาะเม่ือคนตอ้งสัมผสักบัส่ิงนั้นๆ 
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              4) จดัหาต้นไม้ให้เหมาะสม (Provision of Appropriate Plant Materials) 
ในการออกแบบสวนตอ้งมีการเลือกตน้ไม้ ให้เหมาะกบัสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงตน้ไมอ้าจให้ความรู้สึก
หยุดน่ิง หรือเคล่ือนไหวได้ อาจใช้เป็นฉากกั้น ลม แสงอาทิตย ์วิว เสียง ไม่ท าให้น ้ าท่วม และท า
เป็นตวัก าหนดทิศทางเดิน ตน้ไมก้็เหมือนส่ิงอ่ืนๆ คือ มีขนาดรูปร่าง และท าหนา้ท่ีถูกก าหนดดว้ยดี 
แต่ตน้ไมไ้ม่สามารถบงัคบัให้หยุดน่ิงได ้ตน้ไมอ้าจเปล่ียนแปลงเป็นหลายๆแบบตลอดปี เช่น มีใบ
เขียวเหลือง มีดอก และมีผลนบัวา่ตน้ไมเ้ป็นส่ิงมีชีวิตอยา่งหน่ึงท่ีเราตอ้งปฎิบติัต่อตน้ไมใ้ห้ถูกตอ้ง 
เหมือนปฎิบติัต่อตนเอง ซ่ึงไม่เหมือนกบัดูแลบา้นเพราะตน้ไมมี้ลกัษณะเฉพาะของมนัเอง และแต่
ละชนิดก็ตอ้งการส่ิงแวดลอ้มท่ีต่างกนั โดยมีส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

(1) ดินเป็นกรดเป็นด่างดินเหนียวดินร่วนดินทราย 
(2) ความช้ืนตอ้งการน ้าสม ่าเสมอน ้านอ้ยหรือน ้ามาก 
(3) ทนต่อแสงแดดลมในร่มแดดจดัและอุณภูมิท่ีเปล่ียนไป 

พยายามหลีกเล่ียงการปลูกตน้ไมท่ี้ตอ้งดูแลมากเกินไป เน่ืองจากลกัษณะของตน้ไมไ้ม่เหมาะกบั
พื้นท่ีนั้นๆ ควรปลูกตน้ไมท่ี้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มโดยปล่อยใหธ้รรมชาติดูแลตวัมนัเอง 

              5) สนใจเก่ียวกบัรายละเอียดต่างๆ (Attention to Details) ถา้มีบริเวณลาด
เอียง ควรทราบว่าบริเวณนั้นมกัจะพงั หรือถูกเซาะเม่ือฝนตกบริเวณท่ีคนเดินผ่านไปมามากๆ ไม่
ควรอยู่ใกล้ท่ีลาดชันหรือหน้าผาท่ีอาจพงัทลายได้ บริเวณท่ีปลูกหญ้าควรจะโค้งส่วนบน หรือ
ดา้นล่างอย่าท าให้เป็นรูปร่างเหมือนถูกตดั หรือถูกฟันดว้ยขวานจะตดัหญา้ไดง่้ายกว่า และท าให้
แลดูเรียบร้อยเขา้กบัส่ิงต่างๆรอบดา้น 

2.2.2.8 การจดัและออกแบบใหดู้แลรักษาง่าย (Provide for Supervision Ease)  
            1) ความสมดุลระหว่างอิสรภาพ  และการควบคุม  (Balance of Use 

Freedom and Control) บางคร้ังจ าเป็นตอ้งมีการควบคุมบางจุดทั้งท่ีเป็นการเสียเวลา และพลงังาน 
เช่น ให้เดินรอบสนามใหญ่เพื่อท่ีจะไปยงัจุดหน่ึงท่ีอยูต่รงขา้มเพราะเล็งเห็นวา่เป็นการปลอดภยักวา่ 
หรือจดัให้มีประตูเขา้ออกบริเวณสวนเพียงประตูเดียว เพราะจ าเป็นในการควบคุมในเร่ืองความ
ปลอดภยั 

          2) ทิศทางการเดิน (Circulation) ในสถานท่ีสาธารณะท่ีมีประชาชนมาก 
การเคล่ือนไหว และทางเดินเป็นส่ิงท่ีต้องค านึงถึงว่าจะท าอย่างไร ท่ีจะให้เขาสามารถไปยงั
จุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการได้ตามประสงค์ โดยไม่รบกวนจากส่ิงอ่ืนโดยเราตอ้งค านึงว่าจะออกแบบ
อยา่งไรใหผู้ใ้ช ้ใชไ้ดส้ะดวกไม่ติดขดัเพื่อเดินไปยงัจุดต่างๆท่ีน่าสนใจ 
                     3) ความปลอดภัย (Safety) ควรมีความปลอดภัยในการเล่น รวมทั้ ง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการละเล่นแต่ละอยา่งเพื่อไม่ให้ไปเกิดอนัตรายกบัส่วนอ่ืนได ้เช่น ไม่ให้ทาง
ระบายน ้ าอยู่กลางสนามฟุตบอล กระดานล่ืนต้องยกระดบัให้สูงพอท่ีจะเล่นกระดานล่ืน แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็ไม่สูงเกินไปจนตกลงมาแขนขาหกั ควรหาต ่าแหน่งท่ีมีความลาดเอียงอยูแ่ลว้  เพื่อท า
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เป็นท่ีวางกระดานล่ืนระดับท่ีแตกต่างจะได้ไม่ชัดเจนเกินไป และขอให้ทุกจุดท่ีมีการเล่นต่างๆ
มองเห็นวา่มีอะไรรอบๆดา้น ไม่ปล่อยให้เด็กปีนป่ายเกิดพลาดตกลงไปในบ่อน ้ าขา้งๆท่ีมองไม่เห็น
ควรมีต ่าแหน่งท่ีผูป้กครองมองเห็นเด็กเล่นได ้แต่ไม่ควรอยูบ่ริเวณเดียวกนั 

4) ส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา (Discouraging Undesirables) สวนสาธารณะ 
บางคร้ังก็เป็นท่ีทดสอบทางด้านสังคมจิตวิทยา และเป็นการบรรเทาส่ิงท่ีอดกลั้น และทบัถมใน
จิตใจเม่ือได้พบกบัส่ิงท่ีไม่ยุติธรรมเหตุผลเหล่านั้น เป็นเหตุผลทางด้านสังคม นักออกแบบควร
คิดถึงเพื่อท่ีจะให้สถานท่ีท่ีน้ี เป็นสถานท่ีจะเหน่ียวร้ังความคิดท่ีไม่ดี หรือป่าเถ่ือนของพวกสติ
วปิลาสทางดา้นอารมณ์ และทางเพศส่วนการพฒันาทางดา้นรายละเอียด หรือเร่ืองอ่ืนตอ้งมาทีหลงั
จุดมุ่งหมายเหล่าน้ีดว้ย 

2.2.3 พฤติกรรมของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการนนัทนาการ 
2.2.3.1 พฤติกรรมมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน ในสภาพแวดลอ้ม 

ไม่เกิดจากความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมท่ีปรากฏอยู่จริง หากแต่เกิดจากความสัมพนัธ์กับ
จินตนาการของส่ิงแวดลอ้มนั้นรวมทั้งองค์ประกอบ ในระบบมโนทศัน์บุคคลสร้างความสัมพนัธ์
กบัส่ิงท่ีปรากฏอยูใ่น สมองท่ีถ่ายทอดมาจากสภาพแวดลอ้มจริง (วมิล สิทธ์ิหรยางกูร, 2530)  
ในความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับส่ิงแวดล้อมนั้น เกิดกระบวนการทางพฤติกรรมอาจจ าแนก
ขั้นตอนของกระบวนการทางพฤติกรรมตามลกัษณะทางพฤติกรรมท่ีเด่นชดัและมีความเฉพาะต่อ
การจ าแนกไดเ้ป็น 3 กระบวนยอ่ยๆ ดงัน้ี 

1) กระบวนการรับรู้ (Perception) คือ กระบวนการท่ีรับข่าวสารจาก 
สภาพแวดลอ้ม โดยผา่นทางระบบประสาทสัมผสั กระบวนการน้ีจึงรวมความรู้สึก (Sensation) ดว้ย 

2) กระบวนการรู้ (Cognition) กระบวนการท่ีเก่ียวกบั กระบวนการทาง 
จิตท่ีรวมการเรียนรู้การจ าการคิด กระบวนการทางจิตดังกล่าว ย่อมรวมถึงการพัฒนาด้วย
กระบวนการน้ีจึงเป็นกระบวนการทางปัญญาพร้อมกนัในกระบวนการรับรู้น้ี เกิดการตอบรับดา้น
อารมณ์เกิดกระบวนการทางดา้นอารมณ์ (Affect) ทั้งกระบวนการรับรู้ และกระบวนการทางอารมณ์
เป็นพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) 

3) กระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดลอ้ม (Spatial Behavior)  
กระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม คือ กระบวนการท่ีบุคคลมีพฤติกรรมเกิดข้ึนใน
สภาพแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มผ่านการกระท า เป็นท่ีสังเกตไดจ้ากภายนอกเป็น
พฤติกรรมภายนอก (Covert Behavior) การก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมเพื่อให้เขา้ใจขอบเขตโครงร่างของพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องซ่ึงประกอบด้วย 2 ส่วน 
หลกัส่วนแรก ไดแ้ก่พฤติกรรมภายใน หรือพฤติกรรมทางจิตเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้การเรียนรู้การจ า 
และระบบมโนทัศน์  ส่วนหลักพฤติกรรมภายนอกเก่ียวข้อง โดยเฉพาะกับการมีอาณาเขต
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ครอบครองพฤติกรรมท่ีเวน้ว่างส่วนบุคคล และภาวะเป็นส่วนตวัลกัษณะทางพฤติกรรมมนุษยจ์ะ
แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 

(1) พฤติกรรมทางจิตภายใน 
 การรับรู้สภาพแวดลอ้ม 

           การเรียนรู้สภาพแวดลอ้ม 
           การจ าสภาพแวดลอ้ม 

(2) พฤติกรรมภายนอก 
                                   การมีอาณาเขตครอบครอง 
                                   พฤติกรรมท่ีวา่งเวน้ส่วนบุคคล 
                                   ภาวะความเป็นส่วนตวั 

จากกระบวนการทางพฤติกรรมของมนุษย์กับสภาพแวดล้อม ท าให้ทราบว่ามนุษยรั์บ
สุนทรีของสภาพแวดลอ้มต่างๆได ้โดยมีส่ิงต่างๆรอบตวัเป็นตวัก าหนดสภาวะต่างๆ จากการศึกษา
กระบวนการรับรู้สภาพแวดลอ้มไดน้ั้น ตอ้งมีปัจจยัหลายอยา่ง แต่สรุปแลว้พื้นฐานของมนุษยน์ั้นจะ
ชอบอยูใ่นสภาวะต่างๆท่ีมนุษยส์ัมผสัแลว้รู้สึกสบายตามกระบวนการรับรู้ของมนุษย ์

2.2.3.2 พฤติกรรมทางสังคม มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีตอ้งอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนใน 
สังคมไม่สามารถแยกออกไปอยูเ่องตามล าพงัไดต้ลอดเวลา ในการท่ีอยูต่ามล าพงัคนเดียวยงัรับเอา
ความคิดความรู้สึกและการปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมของบุคคลอ่ืนมาคิด และแสดงพฤติกรรมเหมือนกบั
บุคคลนั้น เช่น การแต่งกายการรับประทานอาหารพฤติกรรมทางสังคม เป็นพฤติกรรมของมนุษยซ่ึ์ง
ถือวา่เป็นสัตวส์ังคม ลกัษณะพฤติกรรมทางสังคมพิจารณาไดจ้ากกิจกรรมต่อไปน้ี 

1) พฤติกรรมท่ีกระท าลงไปเพราะไดรั้บอิทธิพลจากบุคคลอ่ืน 
2) พฤติกรรมท่ีกระท าลงไปแลว้ส่งผลต่อบุคคลอ่ืน 
3) พฤติกรรมท่ีกระท าลงไปเพราะไดรั้บอิทธิพลจากองคก์ารในสังคม 
4) พฤติกรรมกลุ่ม 

ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลในการก าหนดพฤติกรรม คือ ครอบครัวมีหน้าท่ีอบรมสั่ง
สอนให้สมาชิกในครอบครัวด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมส่วนรวมไดแ้ต่ละคนในครอบครัว ต่างมีหน้าท่ี          
ต ่าแหน่งสถานภาพท่ีตอ้งแสดง เช่น บทบาทการเป็น พอ่ แม่ พี่ นอ้ง ลูก ส่ิงท่ีคู่กบับทบาทเป็นความ
คาดหวงั ซ่ึงเกิดจากผูอ่ื้นทั้งในและนอกครอบครัวส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อพฤติกรรม 

           2.2.3.3 ระดบัของพฤติกรรมทางสังคม 
             1) พฤติกรรมของแต่ละบุคคล เป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออก

เม่ืออยู่ในสังคมซ่ึงสามารถน าไปอ้างอิงถึงบุคคลอ่ืนได้ เน่ืองจากเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา
คลา้ยกนั 
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             2) พฤติกรรมระหวา่งบุคคลเป็นพฤติกรรมระหวา่งคน 2 คนซ่ึงมีผลต่อกนั
การแสดงพฤติกรรมจะอยู่ในลกัษณะของการโต้ตอบมีการกระท าก่อนหลัง หรือการไม่กระท า
ร่วมกนัซ่ึงถือเป็นปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัซ่ึงการกระท าเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความพอใจสนุกสนาน 
หรืออาจก่อให้เกิดความทุกข์ความไม่พอใจการปฏิสัมพนัธ์ของแต่ละกลุ่มจะตอ้งผา่นตวัแทนของ
คนในกลุ่ม เช่น การเรียนรู้วฒันธรรมเราจะเรียนรู้จากบุคคลต่างๆทีละคน อาจเป็น พ่อ แม่ ครู หรือ
เพื่อน 

            3) พฤติกรรมกลุ่ม เป็นพฤติกรรมของคนท่ีอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มแสดงออก
ร่วมกนั เช่นประชุมการร่วมกลุ่มเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นความตอ้งการของมนุษยท์ัว่ไป 
การเรียนรู้บทบาทของตน หรือการแสดงบทบาทของตน และการเรียนรู้บทบาทของผูอ่ื้นท าให้เรา
สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน และกันพฤติกรรม ทางสังคมจึงเกิดจากการสร้าง
ความสัมพนัธ์ของบุคคลกระบวนการเรียนรู้บทบาททางสังคมเป็นการอบรมทางสังคมซ่ึงอาจเป็น
การเรียนรู้จากการสังเกตการกระท าการแสดงออกคนอ่ืนๆรวมทั้งการเลียนแบบ 

           2.2.3.4 การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
                       การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งบุคคลความพึงพอใจร่วมกนัความพอใจท่ี

มีความสัมพนัธ์ต่อกนัระหวา่งบุคลข้ึนอยูก่บัผลประโยชน์ และผลเสียทั้งสองฝ่าย ต่างจะไดรั้บโดย
บุคคลคาดหวงัถึงผลประโยชน์ของตนท่ีจะไดรั้บ ไม่ว่าจะเป็นความสุข ความพอใจ ความเอ้ือเฟ้ือ
บุคคลให้ประโยชน์ของตนต่อผูอ่ื้น เพราะรู้สึกว่าตนมีค่าต่อผูอ่ื้นส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ความไวว้างใจเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ทางสังคมเพิ่มข้ึน เพราะคนท่ีไวว้างใจใครจะ
น าไปสู่การเปิดเผยตนเองดว้ยความบริสุทธ์ิใจบุคคลท่ีมีความไวว้างใจให้ผูอ่ื้นจะมีส่วนกระตุน้ให้
อีกฝ่ายรู้สึกในคุณค่าของตนเอง ความรู้สึกเหล่าน้ีจะกระตุน้ใหอี้กฝ่ายเปิดเผยตนเองออกมา 

2.2.3.5 กิจกรรมนนัทนาการเป็นกิจกรรมท่ีบุคคลสมคัรใจท าในเวลาวา่ง และมี 
ความสุขจากผลของการกระท ากิจกรรมนันทนาการถือเป็นส่วนหน่ึงในชีวิต เพราะเป็นการสร้าง
ความสมดุลกบัส่วนของชีวติในดา้นหนา้ท่ีการงาน หรือการขจดัความเครียดจากการท างาน เป็นการ
พกัผอ่นทั้งทางดา้นร่างกาย และจิตใจ 

2.2.3.6 พฤติกรรมแรงจูงใจของมนุษยท่ี์มีต่อกิจกรรมนนัทนาการ 
1) พฤติกรรมพื้นฐานทางสังคมเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการสร้างมนุษย ์

สัมพนัธ์ในชุมชน เช่นกิจกรรมเตน้ร า การออกก าลงักาย การเยีย่มญาติฯลฯ 
2) พฤติกรรมเก่ียวขอ้งผกูพนัเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหค้นท่ีมีส่วนร่วม  

หรือสมาชิกในกลุ่ม ใหมี้ความผกูพนั เช่น การเขา้ร่วมชมรมกิจกรรม 
3) พฤติกรรมเชิงแข่งขนัเป็นกิจกรรมการส่งเสริมสภาพการแข่งขนัการ 

ประกวด และการทดสอบความสามารถ เช่น การแข่งขนักีฬา 
4) พฤติกรรมเส่ียงอนัตราย และทา้ทายความสามารถโดยธรรมชาติแลว้ 
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มนุษยต์อ้งการกิจกรรมท่ีทา้ทายความสามารถ เช่น การกระโดดร่ม การเล่นเคร่ืองร่อน  
5) พฤติกรรมบุกเบิกคน้หาเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการบุกเบิกคน้หา เช่น  

การออกค่ายพกัแรม การเดินป่า การท่องเท่ียว 
6) พฤติกรรมทดแทน และสร้างเสริมเป็นกิจกรรมประเภท การอ่าน การ 

พูด และกิจกรรมแสดงศิลปะต่างๆ 
7) ส่ิงกระตุน้ทางประสาทสัมผสั เป็นกิจกรรมนนัทนาการทางสังคม เป็น 

กิจกรรมสร้างสรรค ์เฉลิมฉลองกิจกรรมท่ีกระตุน้ประสาทสัมผสัต่างๆ เช่น การแสดงคอนเสิร์ต 
8) การแสดงออกทางร่างกาย เป็นกิจกรรมประเภทเกม กีฬา การเตน้ร า  

กิจกรรมการเขา้จงัหวะ ท่ีเป็นกิจกรรมของการแสดงออกแสดงความสามารถ 
           2.2.3.7 ประเภทของกิจกรรมนนัทนาการ 

1) กิจกรรมนนัทนาการดา้นการออกก าลงักาย การออกก าลงักายเป็นการ 
ลดความตึงเครียดต่างๆในชีวิตประจ าวนั เป็นความตอ้งการในการดูแลรักษาร่างกายด้วยตวัเอง
กิจกรรมประเภทน้ีมีหลายรูปแบบทั้งท่ีเป็น การออกก าลงักายแบบเบา เช่น การท ากายบริหาร และ
การออกก าลงักายแบบหนกั เช่น กิจกรรมการเล่นท่ีผาดโผนทา้ทาย 

2) กิจกรรมนนัทนาการ ดา้นสังคม ลกัษณะนิสัยพื้นฐานของมนุษยใ์นการ 
เขา้สังคมเป็นส่วนท่ีท าใหเ้กิด กิจกรรมยามวา่งในสังคมการท ากิจกรรมร่วม   
   3) กนักิจกรรมนันทนาการ ด้านการเรียนรู้ หรือประสบการณ์ใหม่จาก
พฤติกรรมการชอบส ารวจของมนุษยค์วามอยากรู้อยากเห็นในดา้นต่างๆ การอยากลองท าส่ิงใหม่ๆ
จึงเกิดการท ากิจกรรมใหม่เกิดข้ึนในสังคม 

4) กิจกรรมทางดา้นการล่า เป็นเร่ืองการพูดถึงการมีนกัล่าของมนุษยมี์การ 
กล่าววา่ แต่ก่อนมนุษยด์ ารงชีวติดว้ยการล่าสัตวแ์ต่ต่อมาไม่มีเหตุจ าเป็นในการล่าแต่มนุษยก์็ยงัคงมี
การล่าสัตวเ์พื่อเป็นเกมส์กีฬา ดงัท่ีเห็นในการกระท าของคนชั้นสูงในยโุรป 

5) กิจกรรมนนัทนาการดา้นความสงบทางจิตใจเป็นกิจกรรมแห่งการ 
กระท าท่ีพยายามออกจากความตึงเครียดต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต เช่น การเดินเล่นเกิดข้ึนในท่ีร่มกบั
บุคคลอ่ืนท่ีตนไม่รู้จกั กิจกรรมความสงบของจิตใจอาจเกิดข้ึนหลงัจากการท ากิจกรรมอ่ืน เช่น การ
ไดพ้กัหลงั การเล่นกีฬา หรือการไดพ้กัมองดูคนอ่ืนๆ เล่นกีฬา 

6) นนัทนาการดา้นการแข่งขนั หรือทา้ทาย ลกัษณะนิสัยของการชอบ 
แข่งขนัท่ีปรากฏในกิจกรรมยามว่าง เช่น เดียวกัน นับตั้งแต่การแข่งขนักับตนเองไปจนถึงการ
แข่งขนักบัผูอ่ื้นกีฬาทุกประเภทเป็นการสนองทั้งในดา้นการออกก าลงักาย การแข่งขนัเกมส์บาง
ประเภท ไม่มีการออกแรงแต่เป็นการแข่งขนัลว้นๆ เช่น การเล่นหมากรุก 
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จากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนหลากหลายโดยกิจกรรมเหล่าน้ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งภายในและภายนอก
สวนสาธารณะไดโ้ดยกิจกรรมในสวนสาธารณะท่ีส าคญัแบ่งออก 2 ประเภท 

1) กิจกรรมผอ่นคลาย (Passive Recreation)  
2) กิจกรรมออกแรง (Active Recreation)  

          2.2.3.8 ขอบข่ายของนนัทนาการ 
1) บุคคลในวยัต่างๆ 

(1) วยัเด็กเล็ก (Infancy) เด็กท่ีอยูใ่นวยัน้ีจะมีอาย ุ1-9 ปี เด็กในวยั 
น้ีตอ้งการกิจกรรมเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว เพื่อสร้างความพร้อมเก่ียวกบัการใชอ้วยัวะส่วนต่างๆ ให้
สามารถท างานประสานกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นกิจกรรมท่ีเด็กในวยัน้ีควรไดรั้บเป็นกิจกรรม
ท่ีฝึกให้อวยัวะส่วนต่างๆท างานประสานกนั เช่น ตา มือ แขน ขา ท างานประสานกนัโดยเร่ิมใหเ้ด็ก
หยิบจบัส่ิงของใหญ่ๆจนกระทัง่มาถึงส่ิงของเล็กๆกิจกรรมท่ีจะให้เด็กเขา้ร่วมตอ้งช่วยให้เด็กรู้จกั
แยกแยะวา่อะไรเหมือนกนั หรือต่างกนั หรือสามารถกะระยะไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

(2) วยัก่อนวนัรุ่น (Pro-Adolescence) เด็กท่ีอยูใ่นวยัน้ีอาย ุ
ประมาณ 10-13 ปี ในช่วงของเด็กวยัน้ีมีความตอ้งการทกัษะของการเคล่ือนไหว และมีการพฒันา
ทกัษะให้สูงข้ึน เป็นวยัท่ีอยากรู้อยากเห็นอยากท ากิจกรรมท่ีสลบัซบัซ้อน กิจกรรมท่ีเขา้ร่วมจะตอ้ง
ตอบสนองการอยากรู้อยากเห็น และควรเป็นกิจกรรมท่ีทา้ทายความสามารถ เพื่อเป็นการกระตุน้ให้
เด็กมีความสนใจในกิจกรรมดงักล่าวนอกจากน้ีกิจกรรมท่ีจดัข้ึนตอ้งเป็น การเสริมสร้างทศันคติท่ีดี
ให้เด็กจนเด็กสามารถปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมายได้ การปลูกฝังทศันคติท่ีดีตอ้งเร่ิมตั้งแต่เด็กในวยัน้ี
เพื่อส่งผลต่อในวยัต่อไป 

(3) วยัรุ่น (Adolescence) เด็กท่ีอยูใ่นวยัน้ีอายปุระมาณ 14-24 ปี  
วยัน้ีจดัวา่เป็นหวัเล้ียวหวัต่อเพราะมีการคบหาสมาคมกบัเพื่อนฝูงมากมายไม่วา่จะเป็นเพศเดียวกนั 
หรือต่างเพศ ย่อมมีความตอ้งการเป็นตวัของตวัเองมีความเป็นอิสระ ตอ้งการแสดงความคิดเห็น
สมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการศึกษาจึงมีการชกัจูงให้กระท าในส่ิงท่ีสังคมไม่ยอมรับ หากผูใ้หญ่
ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ จะท าให้เกิดการหลงผดิ และเป็นปัญหาต่อสังคม กิจกรรนนัทนาการ
ของคนในวยัน้ีควรเนน้ในดา้นการใชก้ารออกก าลงักายก าลงัสมอง เพื่อใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม กิจกรรมท่ีจดันั้นควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลายแตกต่างกนั โดยเน้นกิจกรรมท่ีท างานเป็น
กลุ่มเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์หมี้พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์เคารพในกฎเกณฑ ์กติกา มีวนิยั 

(4) วยัผูใ้หญ่ (Adulthood) ในช่วงน้ีจะมีอายปุระมาณ 25-29 ปี 
ผูท่ี้อยูใ่นวยัน้ีจะเป็นช่วงการท างานทุกคนจะกระตือรือร้นในการท างาน เพื่อท่ีจะสร้างเน้ือสร้างตวั
ในวงสังคม คนในวยัน้ีจดัวา่มีความเครียดกบัการท างานมาก ดงันั้นนนัทนาการเป็นวธีิหน่ึงท่ีจะช่วย
ผอ่นคลายความเครียดจากการท างาน และการด าเนินชีวติกิจกรรมต่างๆท่ีน ามาใชค้วรเป็นกิจกรรม 
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ท่ีเน้นในเร่ืองของความสนุกสนานความเพลิดเพลินจะช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วม เกิดความเบิกบาน  และ
คลายเครียดแต่ตอ้งมุ่งเนน้การออกก าลงักายแบบเบา เพราะคนในวยัน้ีร่างกายมกัจะมีโรคท่ีเกิดจาก
ความเส่ือมของร่างกายเขา้แทรก เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง เป็นตน้ 

(5) วยัสูงอาย ุ(Elderly) วยัน้ีจะมีอายปุระมาณ 60 ปี ข้ึนไปผูท่ี้อยู ่
ในวยัน้ีจดัวา่เป็นผูท่ี้ผา่นการท างานมาเป็นเวลานานตอ้งการการพกัผอ่นมากกวา่ การท างานคนวยัน้ี
มกัมีปัญหาในดา้นการถูกลืมจากสังคม ดงันั้นกิจกรรมของคนในวยัน้ีควรเนน้การส่งเสริมให้มีการ
ได้พบปะพูดคุยกับบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่น หรือเพื่อนต่างวยั ซ่ึงเป็นการสร้าง
แนวความคิดวา่ตนยงัมีประโยชน์ต่อสังคม และมิไดถู้กทอดทิ้ง และควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมออก
ก าลงักายเพื่อสุขภาพท่ีแข็งแรง ไม่ควรเป็นกิจกรรมท่ีใช้ก าลงัมาก ควรเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความ
เพลิดเพลินสนุกสนานในตวั หลีกเล่ียงการบิดตวั เอ้ียวตวั หรือเนน้น ้ าหนกัลงท่ีขา เข่า หรือกระดูก
สันหลงัมากเกินไป นอกจากน้ีอาจเป็นกิจกรรมท่ีสามารถท าไดด้ว้ยตนเองโดยใหท้ างานอดิเรก เช่น 
การประดิษฐต่์างๆ 

2) การจดับริการทางสังคม 
(1) สวนหยอ่มเป็นการจดัสวนเล็กๆทั้งไมด้อกไมป้ระดบั และ 

ตกแต่งดว้ยหญา้ภายในบริเวณบา้นหรือส านกังานโดยใชพ้ื้นท่ีไม่มาก 
(2) สวนไมด้อกไมป้ระดบัมีลกัษณะ เช่น เดียวกบัสวนหยอ่ม  

เป็นพื้นท่ีท่ีนิยมปลูกตน้ไมป้ระเภทดอก และใบเพื่อใช้เป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ทั้งในบา้น ชุมชน
ส านกังาน หรือตามสถานท่ีราชการต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่มร่ืน และเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของ
สมาชิก 

(3) สวนสาธารณะ เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ เพื่อบริการ 
ประชาชน นอกจากจะให้ความร่มร่ืนความสวยงามยงัมีพนัธ์ุไมน้านาชนิด พนัธ์ุสัตว ์โดย  เฉพาะ
นกเพื่อเป็นการส่งเสริมใหค้นรักธรรมชาติจะไดช่้วยกนัอนุรักษ ์เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป 

(4) อุทยานแห่งชาติ เป็นแหล่งอนุรักษท่ี์ทางราชการประกาศให ้
เป็นพื้นท่ีอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวป่์า และพนัธ์ุไมท่ี้ใกลสู้ญพนัธ์ุ ดงันั้นตามหลกัสากลพื้นท่ีอนุรักษต์อ้งมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 10 ตารางกิโลเมตร เพื่อจะให้พนัธ์ุไม ้และสัตวป่์าไดมี้การขยายพนัธ์ุ นอกจากน้ี
อุทยานแห่งชาติยงัถือเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

(5) สนามกีฬา เป็นสถานท่ีท่ีใหค้นเล่นกีฬา เพื่อใชอ้อกก าลงักาย 
ปัจจุบนัรัฐบาลไดม้อบหมายให้กรมพลศึกษา และการกีฬาแห่งประเทศไทยจดัท าสนามกีฬาเพิ่มข้ึน 
เพื่อรองรับประชาชน และส่งเสริมใหเ้ด็ก และเยาวชนไดมี้โอกาส เล่นกีฬา ออกก าลงักาย  

(6) ศูนยเ์ยาวชนภายในศูนยจ์ะประกอบไปดว้ย สนามกีฬา สระ 
วา่ยน ้า สวนหยอ่มฯลฯ โดยจดัด าเนินงานเพื่อใชเ้ป็นศูนยน์นัทนาการส าหรับชุมชน 
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(7) พิพิธภณัฑเ์ป็นแหล่งท่ีรวบรวมโบราณวตัถุต่างๆท่ีมีอาย ุ

เก่าแก่เพื่อเป็นการอนุรักษไ์วใ้หค้นรุ่นหลงัไดช้ม และศึกษาต่อไป    
    (8) โรงมหรสพมีทั้ งในภาครัฐ และเอกชน การด าเนินการจะ
แตกต่างกนัออกไปข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของชุมชนนั้นๆ 

   (9) ชายหาดเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหน่ึง แสดงว่า
ขอบข่ายของกิจกรรมนนัทนาการ มีความครอบคลุมถึงกิจกรรมท่ีทุกเพศทุกวยัเขา้ร่วมกนัไม่วา่จะ
เป็นผูด้  าเนินกิจกรรม สถานท่ี และวสัดุอุปกรณ์ ดงันั้นขอบข่ายของนันทนาการถือได้ว่าเป็นส่ือ
ส าคญัท่ีจะช่วยพฒันาบุคคลทุกเพศทุกวยัใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต่์อสังคม 

จากการศึกษานัน่สามารถสรุปการแบ่งลกัษณะ และรูปแบบของการพกัผอ่นหยอ่นใจตาม
ทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้นัน่ จะข้ึนอยู่กบัความสามารถ และความพึงพอใจของแต่ละบุคคลซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของการพกัผ่อนหย่อนใจนั้นเอง และน าขอ้มูลท่ีได้มาประกอบเพื่อการน าไปใช้ในการ
ออกแบบ ดงัน้ี 

1) ควรจดัพื้นท่ีใหมี้ความเหมาะสมในการท ากิจกรรม 
2) มีการจดัพื้นท่ีกิจกรรมต่างๆใหมี้ความต่ืนเตน้ไม่น่าเบ่ือ 
3) จดัสถานท่ีใหเ้จา้ของโครงการมีความพึงพอใจในพื้นท่ีกิจกรรม 
4) มีการแบ่งพื้นท่ีในการท ากิจกรรมท่ีเหมาะสม 

สรุปหลกัการและแนวคิดในการออกแบบนนัทนาการ คือ การออกแบบพื้นท่ีให้สอดคลอ้ง
กิจกรรมนนัทนาการเพื่อให้เกิดประโยชน์กบัผูท่ี้เขา้มาใช้สถานท่ีมากท่ีสุด รวมถึงการออกแบบให้
เหมาะสมกบัคนในแต่ละวยั นอกจากน้ี ควรค านึงถึงความเป็นส่วนตวัในการเขา้มาใชส้ถานท่ี เช่น 
ท่ีนัง่พกัผ่อน ท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวักวา่ประเภทของกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น สนามฟุตบอล สนาม
ตะกร้อ สนามเปตอง เป็นตน้ 
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ตารางที ่2.2 สรุปการออกแบบสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจเพื่อการน าไปใช ้

ประเด็นท่ีศึกษา การน าไปใช ้
1. ออกแบบเพื่อประชาชน 
    จดัท าแบบสอบถาม 

ส ารวจสอบถามความต้อ งก าร เพื่ อ ก าร
ออกแบบท่ีสนองต่อความต้องการเป็นท่ีพึง
พอใจ และเพียงพอต่อความตอ้งการ 

 
2. ออกแบบใหป้ระหยดั 
จดัหาความสมดุลระหวา่งส่ิงต่างๆกบั
งบประมาณการออกแบบหลีกเล่ียงการใชส่ิ้งท่ี
ไม่จ  าเป็น 

 
จดัหาวสัดุท่ีมีความเหมาะสมในการก่อสร้างท่ี
มีความทนทานเข้ากันได้ในสภาพแวดล้อม
ของท้องถ่ินอายุการใช้งานนานทนต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพพื้นท่ี 

 
3. ออกแบบให้เหมาะสมกบัสถานท่ี และผูใ้ช ้
ถนนทางเดินภายในสวนควรมีขนาดกวา้งส่วน
โคง้ และสัดส่วนตามมาตรฐานท่ีก าหนดมีส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ เช่น หอ้งน ้าถงั
ขยะ และท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 

 
ออกแบบโดยค านึงถึงการเลือกใช้วสัดุปูพื้นท่ี
มีความแข็งแรงคงทนถาวรมีอายุการใช้งานท่ี
ยาวนานออกแบบให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก
ในพื้ น ท่ี โค รงก ารโด ยค า นึ ง ถึ งจ าน วน
ประชากรในพื้นท่ีโครงการท่ีมาใชบ้ริการ 

 
4. ออกแบบใหมี้ความปลอดภยั 
มีความสวา่งเพียงพอในตอนกลางคืนท าร้ัว 
กั้นในบริเวณท่ีไม่ปลอดภยั เช่น กั้นริมน ้ าตดั
แต่งตน้ไมท่ี้มีก่ิงแห้งตายหรือแต่งไมพุ้่มเสมอ
ใหส้วยงามอยูเ่สมอ 

 
ออกแบบให้มีไฟสนามในพื้นท่ีโครงการเพื่อ
ใชใ้นยามค ่าคืนเพิ่มความปลอดภยัออกแบบให้
มีร้ัวกั้นขอบเขตในบริเวณท่ีเป็นอันตรายใน
พื้นท่ีโครงการออกแบบให้มีการดูแลรักษาง่าย
สะดวกและลดค่าใชจ่้าย 
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ตารางที ่2.2 สรุปการออกแบบสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจเพื่อการน าไปใช ้(ต่อ) 

ประเด็นท่ีศึกษา                         การน าไปใช ้
5. การจดัการและดูแลรักษา 
ใหปุ๋้ยรดน ้าพรวนดิน และฉีดยากนัโรค  
และแมลง 
 
มีการปลูกตน้ไมท้ดแทนไมเ้ดิมท่ีตายไป 
 
 
ซ่อมแซมอุปกรณ์ เช่น ท าสี เกา้อ้ี 
ติดป้าย หรือท าร้ัวใหม่อนุรักษส์ภาพ 
แวดลอ้มท่ีสวยงามตามธรรมชาติให้ 
อยูใ่นธรรมชาติท่ีสวยงาม 

ออกแบบโดยค านึงถึงการเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์
ท่ีมีความคงทนถาวรเพื่อป้องกันการช ารุด
เสียหาย 
 
ออกแบบโดยค านึงถึงการเลือกใชพ้รรณไมท่ี้มี
การดูแลรักษาต ่า 
 
ออกแบบโดยค านึงถึงการอนุรักษ์และการ
บ ารุงดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่เดิม
หรือท าใหดี้กวา่เดิม 
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2.3 หลกัการในการออกแบบสวนให้มกีารดูแลรักษาขั้นต ่า 

การจดัสวนเป็นการผสมผสานองค์ประกอบส่ิงมีชีวิตหรือภูมิทศัน์อ่อน (Soft Scape) และ
ไม่มีชีวิตหรือภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hard Scape) และทั้งสองส่วนมีโอกาสเส่ือมสภาพ ถา้หากการดูแล
เอาใจใส่ไม่เพียงพอ และความตอ้งการในส่ิงท่ีจะบ ารุงรักษาให้มีอายุการใช้งานยาวนาน การจดั
สวนทุกองค์ประกอบนั้นตอ้งการ การดูแลรักษาเม่ือทุกส่ิงตอ้งการบ ารุงรักษานั้นหมายถึงตอ้งใช้
แรงงานงบประมาณ และเวลา (สมจิตรโยธะคง, 2539)  

การจดัสวนปัจจุบนัเน่ืองจากเจา้ของโครงการผูใ้ช้บริการมีภารกิจมากข้ึนในการแสวงหา
ปัจจยัในการด ารงชีวิต ภาระดงักล่าว มีผลกระทบต่อสวนโดยตรงเพราะสวนสวยงามไดน้ั้นจะตอ้ง
มีการจดัการดูแลรักษาอย่างต่อเน่ือง โดยไม่ทิ้งช่วง ปัจจุบนัมีแนวคิดในการจดัสวนท่ีมีการจดัการ 
และบ ารุงรักษาท่ีต ่า (Low Maintenance) การบ ารุงรักษาง่าย (Easy Maintenance) การบ ารุงรักษาต ่า
หรือการบ ารุงรักษาง่ายก็อยูท่ี่การวางแผนพื้นฐานเร่ิมตั้งแต่การออกแบบโดยมีแนวความคิดในการ
ออกแบบสวนใหมี้การจดัการ และบ ารุงรักษาต ่าพอสังเขป ดงัน้ี 

2.3.1 ในพื้นท่ีท่ีมีความลาดเอียงมากกวา่ 26 เปอร์เซ็นต ์ถา้มีการปลูกหญา้อาจท าให้การตดั

หญา้ท าดว้ยความยากล าบากควรปลูกพืชคลุมดินท่ีมีความทนทานยดึติดดินไดดี้ในพื้นท่ีลาดเอียง 

2.3.2 วสัดุท่ีใช้นอกจากความสวยงามจะตอ้งทนทาน มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน เช่น การ

ออกแบบการท าขั้นบนัไดสวน (Garden Step) ระหว่างการเวน้ไมแ้ผ่นไมท้  าเป็นบนัไดกบัการท า

เป็นบนัไดสวยดว้ย กาบหิน หินแผน่ หินกาบ ยอ้มมีอายุการใชง้านในสภาพกลางแจง้ไดดี้กวา่ แต่

ความสวยงามของวสัดุทั้งสองอยา่งใกลเ้คียงกนั 

2.3.3 การออกแบบพืชพรรณ การใชต้น้ไมห้ลายฤดู (Perennials) ยอ่มมีการจดัการนอ้ยกวา่
การใชต้น้ไมท่ี้มีอายุ (Life Cycie) เพียงฤดูเดียว (Annuals) การออกแบบการปลูกตน้ไมก้ารปลูกไม้
กลุ่ม (Colony) การจดัการยอ่มน้อยกว่าการปลูกตน้เดียว โดยการตน้ไมโ้ตช้าย่อมมีการจดัการง่าย
กวา่ตน้ไมโ้ตเร็ว 

2.3.4 หลีกเล่ียงการสร้างมุมแหลม หรือพื้นท่ีมุมฉากในสวน การใช้เส้นควรเป็นเส้นโคง้
เส้นไม่เป็นระเบียบ (Informal line) พื้นท่ีมุมแหลมยุง่ยากต่อการตดัหญา้ และการสัญจรไปมา 

         ในเร่ืองของมุมสามเหล่ียมพื้นท่ีมุมสามเหล่ียมควรปลูกตน้ไมเ้ป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม เพื่อลด
ความแข็งกระดา้งของอาคาร ขอให้เลือกชนิดเดียวกนั เช่น หมากเหลือง หมากเขียว หรือปรงญ่ีปุ่น
ถา้พื้นท่ีแคบปลูกเพียงตน้เดียวพอ ตน้ไมท่ี้ปลูกต าแหน่งน้ีจะท าให้สามเหล่ียมท่ีแข็งกระดา้งมองดู
อ่อนหวานข้ึน (เอ้ือมพรวสีมหมาย, 2530)  

2.3.5 ใช้แผน่อิฐวางกั้นขอบเขตของแนวแปลง ทางเดิน พื้นท่ีติดอาคาร ลานพกัท่ีเป็นแนว
กั้นแผน่อิฐ ท าใหห้ญา้ล ้าเขา้ไปในแปลงเป็นเขตสกดักั้น 
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2.3.6 ในพื้นท่ีทางเดิน ทางเทา้ ถนนลานพกั ไม่ควรปลูกหญา้แทรกถา้ไม่มีความจ าเป็นตอ้ง
ใช้ไมพุ้่มแทนเพื่อท าให้พื้นท่ีลดความกระด้างลง เพราะการตดั และขลิบขอบหญ้าท าด้วยความ
ล าบาก 

2.3.7 รอบโคลนตน้ไมค้วรออกแบบใหมี้กรอบนอกทั้งน้ีเพื่อหลีกเล่ียงการตดัหญา้ชิดโคลน
ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อโคนตน้ไมไ้ด ้ภายในกรอบโรย กรวด หรือหินกลม 

2.3.8 มา้นัง่ในสวนควรเป็นมา้นัง่ถาวรท่ีเป็นเหล็ก หรือคอนกรีต เพื่อหลีกเล่ียงการซึมของ
น ้ าถ้าซึมน ้ าได้จะท าให้เกิดความช้ืนการนั่งล าบากการใช้ม้านั่งสวยงามแต่ดูดซับความช้ืนการ
ป้องกนัการดูดซบัความช้ืน คือ ใหท้  าสีช่วยแต่เป็นสีท่ีมองดูเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด 

2.3.9 การปลูกไมพุ้่ม ตอ้งปลูกเป็นกลุ่มแน่น สะดวก ประหยดัการใหปุ๋้ยการจดัการ และให้
ความสวยงามกวา่การปลูกตน้เดียว และควรพิถีพิถนัในการเลือกพืชปลูก พืชท่ีใชป้ลูกในสวนท่ีดี 
คือ พืชทอ้งถ่ินเพราะจะมีความทนทาน และทนต่อการท าลายของโรค และแมลงพืชท่ีปลูกไม่ควร
โตเกินไป ยากล าบากต่อการควบคุมรูปทรง 

จากการศึกษาขา้งตน้พบวา่ในการออกแบบสวนให้ดูแลรักษาต ่า หรือดูแลง่ายควรค านึงถึง
พื้นท่ีความลาดเอียงไม่ควรจะเกิน 36 เปอร์เซ็นต ์ของพื้นท่ีทั้งหมด ควรหลีกล่ียงการสร้างมุมแหลม
หรือมุมฉาก เพราะยุ่งต่อการตดัหญา้ถ้ามีมุมแหลม ควรปลูกตน้ไม ้เช่น หมากเหลือง หมากเขียว  
ลดความแขง็กระดา้งของอาคารได ้พรรณไมท่ี้เลือก ควรเป็นพรรณไมใ้นทอ้งถ่ินจะมีความทนทาน 
และทนต่อการท าลายของโรคแมลงได้ดี และวสัดุท่ีเลือกใช้นั้นจะต้องทนทานอายุการใช้งาน
ยาวนาน พร้อมกบัมีความเหมาะสมกบัสวนนั้นๆ 
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ตารางที ่2.3 สรุปการออกแบบสวนท่ีมีการดูแลรักษาต่างๆเพื่อการน าไปใช ้

ประเด็นท่ีศึกษา                            การน าไปใช ้
 
1. ความลาดชนัของพื้นท่ี 

 
ความลาดชนัของพื้นท่ีไม่ควรเกิน 36 เปอร์เซ็นต ์
ถ้ามีการปลูกหญ้าการตัดหญ้าท าด้วยความ
ยากล าบ ากหญ้ าท่ี ได้ รับ มุมตกกระทบของ
แสงแดดท าให้หญา้ตายไดค้วรปลูกพืชคลุมดินท่ีมี
ความทนทานยดึติดดินไดดี้ในพื้นท่ีลาดเอียง 

 
2. การออกแบบพืชพรรณ 

 
การเลือกใช้พรรณไม้ท่ีทนต่อสภาพแวดล้อมมี
การดูแลรักษาต ่ ามีความหลากหลายของสีสัน
รูปทรงเหมาะสมกบัสถานท่ี 

 
3. มา้นัง่ภายในสวน 

 
มา้นัง่ภายในสวนควรเป็นมา้นัง่ท่ีมีความแข็งแรง
ทนทานอายุการใชง้านท่ียาวนานทาสีช่วยป้องกนั
การดูดซับความช้ืนแต่ควรเป็นสี ท่ีมองดูเป็น
ธรรมชาติท่ีสุด 

 
4. หลีกเล่ียงการสร้างมุมแหลม หรือพื้น 
ท่ีมุมฉากภายในสวน 

 
พื้นท่ีภายในสวนไม่ควรมีมุมแหลม หรือมุมฉาก
ควรเป็นส่วนโคง้เวา้เพราะความรู้สึกอ่อนชอ้ยกวา่
การใช้เส้นตรงๆพื้นท่ีมุมแหลมยุ่งยากต่อการตดั
หญา้ และการสัญจรไปมา 
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2.4 แนวคดิในการออกแบบสนามเด็กเล่น 

การก าหนดมาตรฐานดา้นความปลอดภยัของสนามเด็กเล่นท่ีจดัท าโดย คณะผูท้รงคุณวุฒิ
ระบุความสูงของเคร่ืองเล่นเด็กไว้ว่า ส าหรับเด็กก่อนวยัเรียน(อายุ 2-5 ปี ) ไม่ควรเกิน  120 
เซนติเมตร และเด็กวยัเรียน (อายุ 5-12 ปี) ไม่ควรเกิน 180 เซนติเมตร กรณีเคร่ืองเล่นส าหรับเด็ก
ก่อนวยัเรียน มีความสูงของพื้นยกระดบัมากกวา่ 50 เซนติเมตร และเคร่ืองเล่นเด็กวยัเรียนท่ีมีความ
สูงมากกว่า 75 เซนติเมตร จะตอ้งมีราวตก หรือผนังกนัตกส่วนพื้นสนามตอ้งประกอบด้วยวสัดุท่ี
อ่อนน่ิมดูดซบัพลงังานได ้คือ ทรายตอ้งหนาไม่นอ้ยกวา่ 20 เซนติเมตร ส าหรับเคร่ืองเล่นสูงไม่เกิน 
120 เซนติเมตร หากเคร่ืองเล่นท่ีสูงเกินกว่าน้ีพื้นทรายตอ้งหนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร และพื้น
สนามท่ีดีอาจท าจากยางสังเคราะห์ หรือวสัดุอ่ืนท่ีผา่นการทดสอบแลว้ ซ่ึงในความเป็นจริงท่ีพบเห็น
กนัอยู่มกัจะขาดมาตรฐานพื้นทรายมีความหนาไม่พอ การตั้งไวท่ี้พื้นหินซีเมนต์พื้นหญา้ธรรมดา
เป็นตน้ ซ่ึงมีความเส่ียงต่อการบาดเจบ็ศีรษะรุนแรงได ้(อดิศกัด์ิผลิตผลการพิมพ,์ 2545)  

ส าหรับการติดตั้งเคร่ืองเล่นเด็กตอ้งไม่เกิดการพลิกคว  ่าเอียงเล่ือน หรือเคล่ือนตวัไดค้วาม
แข็งแรงในการยึด หรือฝังฐานของเคร่ืองเล่นถือเป็นหวัใจส าคญัในการติดตั้งส่วนเคร่ืองเล่นเด็กท่ีมี
ช่อง เช่น บนัไดราวบนัไดมาตรฐาน ไดก้ าหนดไวว้า่ตอ้งค านึงถึงระยะกา้วระยะโหนเพื่อป้องกนัเทา้
หรือ ขาเขา้ไปติด คือ ตอ้งมีช่องวา่งไม่เกิน 3 เซนติเมตร เป็นตน้ และการก ามือเพื่อยึดเหน่ียวของ
เด็กในวยัต่างๆ และเพื่อป้องกนัศีรษะติดคา้ง และกดการหายใจช่องต่างๆตอ้งไม่ให้ศีรษะเด็กลอด 
หรือติดคา้งอยูไ่ดข้นาดน้อยกวา่ 9 เซนติเมตร หรือมากกวา่ 23 เซนติเมตร เป็นตน้การจดัวางเคร่ือง
เล่นเด็กขาดการวางผงัท่ีปลอดภยั คือ วางเคร่ืองเล่นเด็กไวใ้กล้ๆ กนัเม่ือเด็กตกลงมาจากท่ีสูงก็อาจจะ
ลงมาฟาดกบัเคร่ืองเล่นอีกอนัหน่ึง ซ่ึงตามมาตรฐานแล้วจะตอ้งค านึงถึงพื้นท่ีว่างความหนาแน่น
ทิศทางของเคร่ืองเล่น และระยะห่างของเคร่ืองเล่น พื้นท่ีการตกตอ้งไม่มีส่ิงกีดขวางควรมีระยะห่าง                   
150 เซนติเมตร โดยรอบเคร่ืองเล่นท่ีมีพื้นยกระดบัสูงน้อยกวา่ หรือเท่ากบั 150 เซนติเมตร หากสูง
เกินกวา่ 150 เซนติเมตร พื้นท่ีการตกควรเป็น 180 เซนติเมตร โดยรอบ 

2.4.1 การเลือกเคร่ืองเล่นเด็กส าหรับสนามเด็กเล่น นั้นนอกจากการออกแบบสนามเด็กเล่น
ท่ีค านึงถึงเร่ืองต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในเร่ืองการออกแบบสนามเด็กเล่นแลว้การเลือกอุปกรณ์ หรือ
เคร่ืองเล่นส าหรับเด็กก็มีความสัมพนัธ์ และส าคญั เช่น เดียวกนั โดยการเลือกอุปกรณ์ หรือเคร่ือง
เล่นควรค านึงในเร่ืองต่อไปน้ีดว้ย 

2.4.1.1 กลุ่มอายขุองเด็กท่ีจะใช ้เน่ืองจากเด็กท่ีมีอายตุ่างกนัจะมีพฒันาการต่างกนั 

มกัมีการเคล่ือนไหว และมีพฤติกรรมต่างกนัมีความสนใจในส่ิงของ และความทา้ทายต่างกนั เช่น 

เด็ก 3-5 ขวบ จะมีการเคล่ือนไหว และความไวต่างจากเด็ก 9-11 ขวบอย่ างมากหากมีการเล่นใน

สนามเด็กเล่นเดียวกนั และมีการ Cross Circulation กนัในการเล่นอาจท าให้เกิดอุบติัเหตุไดง่้าย หรือ

เด็ก 7 ขวบจะมีความสนใจในเคร่ืองเล่นท่ีทา้ทายมากกวา่เด็ก 5 ขวบ เป็นตน้ 
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2.4.1.2 วสัดุท่ีใชท้  าอุปกรณ์ในสมยัก่อนท่ีมีจ าหน่ายในบา้นเรามกัเป็นโลหะ และ 
ทาสี กันสนิม เพราะใช้ไปนานๆบางคร้ังสีร่อน หรือผุเม่ือมือไปจบัถูกอาจเกิดการท่ิมตา และ
บาดเจ็บเส่ียงต่อบาดทะยกัได ้นอกจากน้ีโลหะยงัมีความร้อน และสนามเด็กเล่นมกัอยูใ่นท่ีโล่งท า
ให้อุปกรณ์นั้นไม่น่าใช้งาน ส าหรับเด็กปัจจุบนัมีการน าพลาสติก หรือวสัดุอ่ืนๆมาใช้ท าอุปกรณ์
เคร่ืองเล่นเด็กมากข้ึน 

2.4.1.3 เคร่ืองเล่นเด็กไม่ควรปิดทึบ ควรมีส่วนท่ีใหผู้ป้กครองสามารถมองเห็นได ้
จากภายนอก 

2.4.1.4 ตวัเคร่ืองเล่นไม่ควรมีเหล่ียมมุม หรือสันท่ีแหลม หรือมีน๊อตในรอยต่อ 
เพราะอาจเก่ียวเส้ือผา้ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

2.4.1.5 เม่ือมีการเลือกอุปกรณ์แลว้การวางต าแหน่งเคร่ืองเล่นใหมี้ระบบการสัญจร 
ท่ีดีจะช่วยลดอุบติัเหตุได้ หรือมีการแบ่ง Zone อายุหากสนามเด็กเล่นนั้นมีกลุ่มผูใ้ช้ท่ีมีเด็กอายุ
ต่างกนั 

2.4.1.6 วสัดุท่ีใชปู้พื้นก็ ควรใหค้วามส าคญัไม่แพก้นั บางแห่งเจา้ของโครงการอาจ 
ค านึงถึงความปลอดภยัเลือกใชว้สัดุ ท่ีไม่ล่ืนง่าย หรือวสัดุท่ีมีความหยุน่ตวัช่วยลดแรงกระแทกเวลา
หกลม้ซ่ึงวสัดุน าเขา้บางชนิดราคาสูงการออกแบบอาจไม่จ  าเป็นตอ้งใชว้สัดุปูพื้นราคาแพงเสมอไป
การออกแบบท่ีดีสามารถน าวสัดุธรรมชาติหญา้จริง หรือทรายอาจน าเขา้มาใชไ้ดโ้ดยการจดัวางท่ีลง
ตวั 

2.4.2 ของเล่นส าหรับเด็กซ่ึงโดยทัว่ไปจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
2.4.2.1 ของเล่นท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย คือ ของเล่น และอุปกรณ์ท่ี 

ส่งเสริมพฒันาการเด็กทั้งด้านกลา้มเน้ือใหญ่ (Gross Motor) และกลา้มเน้ือเล็ก (Fine Motor) ของ
เล่นประเภทน้ีสามารถ แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 

1) ของเล่นท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นกลา้มเน้ือใหญ่ไดแ้ก่ เคร่ืองเล่นท่ีจะ
ส่งเสริมพฒันาการดา้นกลา้มเน้ือใหญ่ซ่ึงยงัแบ่งออกไดเ้ป็น 

(1) เคร่ืองเล่นสนามไดแ้ก่ ชิงชา้ ไมก้ระดก ไมล่ื้น บนัไดงู  
กระดานทรงตวั สะพานเชือก อุโมงคฯ์ลฯ 

(2) เคร่ืองเล่นท่ีจะพฒันากลา้มเน้ือใหญ่อ่ืนๆ เช่น รถจกัรยาน 
เล็ก รถถีบ รถลาก 

2.4.2.2 ของเล่น หรืออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการใชก้ลา้มเน้ือเล็กไดแ้ก่ 
1)  อุปกรณ์ประเภทท่ีส่งเสริมการใชก้ลา้มเน้ือมือกบัสายตา (Eye HandCoordination)  

เช่นการร้อยลูกปัด ร้อยเชือก ร้อยดอกไม ้เยบ็กระดุม รูดซิป เรียงสี เรียงไมห้นีบ ปักหมุดตอก ตะปู             
เป็นตน้ 
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2) อุปกรณ์ประเภทหน่ึงท่ีจดัท าต่อวตัถุ (Manipulative) เช่น การต่อบล็อก 
ต่างๆไดแ้ก่บล็อกไม ้บล็อกพลาสติก บล็อกชุด บล็อกกลวง ตวัต่อพลาสติก ต่างๆ เป็นตน้ 

2.4.2.3 ของเล่น หรืออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ์-สังคมจิตใจไดแ้ก่  
ของเล่นหรืออุปกรณ์ท่ีจะส่งเสริมพฒันาการ ดงักล่าวได้แก่ เคร่ืองเล่นดนตรีไดแ้ก่ ร ามะนา กรับ 
กรุ้งกร๊ิง เคร่ืองเคาะจงัหวะ เคร่ืองเขยา่ ต่างๆ 
                          อุปกรณ์การท างานศิลปะ เช่น สีเทียน สีไม ้สีน ้ า สีฝุ่ น สีชอล์ก ดินน ้ ามนั แป้งมนั
ดินเหนียว ป้ันข้ีเล่ือย กรรไกร กาว พบักระดาษ การฉีกปะกระดาษ เป็นตน้ 

2.4.2.4 ของเล่น หรืออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญาไดแ้ก่ เกมส์ 
การศึกษา (Didactic Game) คือ เกมท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กไดคิ้ดแกปั้ญหา และฝึกทกัษะดา้นต่างๆท่ีท าไว้
เป็นกล่องเป็นชุดมีกฎเกณฑ ์กติกาท่ีก าหนดเอาไวแ้น่นอนไดแ้ก่ 

1) เกมภาพตดัต่อ (Jigsaw Puzzles)  
2) เกมภาพสัมพนัธ์ (Lotto)  
3) เกมตารางสัมพนัธ์ (Matrix)  
4) เกมจบัคู่ (Matching)  
5) เกมต่อแตม้หรือโดมิโน (Domino)  

2.4.3 ขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ดา้นความปลอดภยัของสนามเด็กเล่น ศูนยป์ระสานงานวิจยัเพื่อ

สร้างเสริมความปลอดภยั และป้องกนัการบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกบัคณะท างาน

ร่างขอ้ก าหนดด้านความปลอดภยัของสนามเด็กเล่น ได้จดัให้มีข้อก าหนดเบ้ืองต้นของอุปกรณ์

เคร่ืองเล่นสนามวสัดุการเลือกใช้ และการจดัเตรียมพื้นสนามเด็กเล่น และรายละเอียดย่อยของ

อุปกรณ์ปีนป่าย อุปกรณ์เคล่ือนไหว ชิงชา้ กระดานล่ืน และเคร่ืองเล่นชุดรวม รวมทั้งแนวของการ

ติดตั้งตรวจสอบบ ารุงรักษา และผูดู้แลเด็กในสนามเด็กเล่นซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 

2.4.3.1 การป้องกันการบาด เจ็บ จาก เค ร่ืองเล่นในสนาม เด็ก เล่นจะต้อง

ประกอบดว้ย 

1) เคร่ืองเล่นท่ีปลอดภยั และเหมาะสมกบัอายขุองเด็ก 
2) พื้นสนามท่ีสามารถดูดซบัพลงังานเพื่อลดการบาดเจบ็จากการตก 
3) การติดตั้งท่ีถูกวธีิ 
4) การตรวจสอบ และบ ารุงรักษา 
5) การมีผูดู้แลเด็กดู แลในขณะเล่น 

(1) อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนามตอ้งไดรั้บการออกแบบใหเ้หมาะสม 
กบัอายุ และพฒันาการเด็กโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ เด็กก่อนวยัเรียน (อายุ 2-5 ปี) และเด็กใน
วยัเรียน (อาย ุ5-12 ปี)  
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                 (2) เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการตก และท่ีก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บขั้นรุนแรงของศีรษะ และสมองระยะความสูงจากพื้นสนามถึงพื้นยกระดบัของเคร่ืองเล่น
สนาม ส าหรับเด็กก่อนวยัเรียนไม่ควรเกิน 1.20 เซนติเมตร และส าหรับเด็กวยัเรียนไม่ควรเกิน 1.80 
เซนติเมตร 
                 (3) ในกรณีเคร่ืองเล่นส าหรับวยัก่อนเรียนมีความสูงของพื้น
ยกระดบัท่ีมีความสูงมากกวา่ 50 เซนติเมตร หรือเคร่ืองเล่นส าหรับเด็กวยัเรียนทีมีความสูงมากกว่า 
75 เซนติเมต รจะตอ้งมีราวกนัตก หรือผนงักนัตก 
                 (4) การออกแบบบนัได และราวจบับนัไดชนิดต่างๆตอ้งค านึงถึง
ระยะกา้วระยะโหนการก ามือเพื่อยดึเหน่ียวของเด็กในวยัต่างๆ 
                 (5) เพื่อป้องกนัศีรษะติดและกดการหายใจช่องต่างๆ ตอ้งเล็กเกิน
กวา่ศีรษะจะลอดเขา้ไปไดห้รือใหญ่พอท่ีศีรษะไม่เขา้ไปติดคา้ง คือ ช่องตอ้งมีขนาดความห่างนอ้ย
กวา่ 9 เซนติเมตร หรือมากกวา่ 23 เซนติเมตร 
                 (6) เพื่อป้องกนัการท่ีเทา้ หรือขาเขา้ไปติดพื้นท่ีเดินหรือวิง่จะตอ้ง
ไม่มีช่องวา่งไม่เกิน 3 เซนติเมตร เพื่อไม่ใหเ้ทา้ หรือขาเขา้ไปติด 
                 (7) เพื่อป้องกนัน้ิวเขา้ไปติดโดยการแหย่ หรือลอดจะต้องไม่มี
ช่องวา่งท่ีอยูข่นาด 0.5 เซนติเมตรถึง 1.2 เซนติเมตร 

(8) เพื่อป้องกนัการบาดเจบ็จากการชนกระแทกอุปกรณ์ 
เคล่ือนไหว เช่น ชิงชา้ท่ีนัง่ตอ้งท าดว้ยวสัดุท่ีไม่แขง็ 
                 (9) น๊อตสกรูท่ีใช้ในการยึดเคร่ืองเล่นสนามจะเป็นระบบกัน
คลายตอ้งออกแบบใหซ่้อนหวัน๊อต หรือปลายตดัหวัมนท่ีมีส่วนยืน่ไม่เกิน 8 มิลลิเมตร 
                (10) วสัดุท่ีใชต้อ้งไม่เป็นพิษ และมีสารโลหะหนกัเจือปนไม่เกิน
กวา่ค่ามาตรฐานในของเล่น 

2) พื้นสนามปลอดภยั 
                 (1) พื้นสนามเป็นปัจจัยความปลอดภัยท่ีส าคัญมากท่ีสุด พื้น
สนามท่ีดีตอ้งประกอบดว้ยวสัดุอ่อนน่ิมดูดซบัพลงังานได ้คือ ทรายโดยท่ีพื้นทรายตอ้งมีความหนา
ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตรส าหรับเคร่ืองเล่นสูงไม่เกิน 1.20 เมตร หากเคร่ืองเล่นสูงเกินกว่าท่ี
ก าหนดพื้นทรายตอ้งมีความหนาไม่นอ้ยกวา่ 30 เซนติเมตร นอกจากนั้นพื้นสนามท่ีดีอาจท ามาดว้ย
ยางสังเคราะห์ หรือวสัดุอ่ืนท่ีมีการทดสอบแล้วพื้นสนามท่ีเป็นพื้นแข็ง เช่น ซีเมนต์ อิฐสนาม             
กอ้นกรวด หินเกร็ด ยางมะตอย ทรายอดัแข็ง พื้นหญา้ธรรมดา จะมีความเส่ียงต่อการบาดเจ็บศีรษะ
รุนแรง 
        (2) พื้นท่ีปลอดภยัตอ้งค านึงถึงการวางผงัความหนาแน่นพื้นท่ี
วา่งทิศทางของเคร่ืองเล่น และการใชง้านระยะห่างของเคร่ืองเล่น และชนิดของเคร่ืองเล่น 
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       (3) การออกแบบพื้นท่ีปลอดภยัตอ้งค านึงพื้นท่ีการตกระยะวาง
อิสระ และพื้นท่ีการสัญจร 

       (4) พื้นท่ีการตกตอ้งไม่มีส่ิงกีดขวางอนัจะก่อให้เกิดอนัตรายกบั
เด็กเม่ือเด็กตกจากเคร่ืองเล่นโดยควรเป็น 1.50 เมตร โดยรอบเคร่ืองเล่นท่ีมีพื้นยกระดบัสูงนอ้ยกวา่ 
หรือเท่ากบั 1.50 เมตรหากสูงเกินกวา่ 1.5 เมตรพื้นท่ีการตกควรเป็น 1.80 เมตรโดยรอบ 

      3) การติดตั้ งเคร่ืองเล่นสนามต้องสามารถรับแรงสูงสุดท่ีกระท าต่อ
ต าแหน่งท่ีออกแบบส าหรับใช้งานต้องไม่เกิดการพลิกคว  ่า เอียง เล่ือน หรือเคล่ือนตวัได้ความ
แข็งแรงในการยดึ หรือฝังฐานของเคร่ืองเล่นสนามถือเป็นหวัใจส าคญัในการติดตั้งเคร่ืองเล่นสนาม
แต่ละชนิด จะถูกออกแบบฐานรากท่ีมีขนาดความลึกท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัน ้ าหนัก และแรงท่ี
กระท าในเคร่ืองเล่นสนามนั้นๆ 

4) การตรวจสอบ และบ ารุงรักษาใหมี้การตรวจสอบสนามเด็กเล่น และ 
อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนามทุกวนั และตรวจสอบพร้อมบนัทึกเป็นหลกัฐานทุก 3 เดือนโดยเจา้หนา้ท่ี 
ในสถานท่ีท่ีท าการติดตั้ง และมีเจา้หน้าท่ีท่ีมีความช านาญทางวิศวกรรมตรวจสอบ และบนัทึกเป็น
หลกัฐานทุก 1 ปี ควรเป็นระเบียบปฏิบติัในส่วนการปกครองทอ้งถ่ิน 

5) ผูดู้แลเด็กตอ้งมีการฝึกอบรมผูดู้แลเด็ก ใหมี้ความรู้ในการเล่น การใช ้
เคร่ืองเล่น การระวงัการบาดเจ็บ และการปฐมพยาบาลสัดส่วนผูดู้แลเด็กกบัจ านวนเด็กเล็กเท่ากบั      
1: 20 และผูดู้แลเด็กกบัจ านวนเด็กโตเท่ากบั 1: 50  

6) เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีการจดัหลกัสูตรการอบรมเจา้หนา้ท่ีติดตั้ง และ 
ตรวจสอบสนามเด็กเล่นและผูดู้แลเด็กในขณะเล่นโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

จากการศึกษาขา้งตน้พบวา่ในการออกแบบสนามเด็กเล่นนั้น ตอ้งค านึงถึงกลุ่มอายุของเด็ก
ท่ีจะใช ้เน่ืองจากเด็กท่ีมีอายุต่างกนัมกัมีการเคล่ือนไหว และพฤติกรรมต่างกนั โดยเฉพาะการเลือก
พื้นผิวท่ีจะรองรับเคร่ืองเล่นจากเดิมท่ีเม่ือก่อนเป็นพื้นปูนซีเมนต์ พื้นดิน ท่ีมีอายุการใช้งานไดไ้ม่
นาน และเป็นอนัตรายจึงมีการเลือกใชว้สัดุธรรมชาติแทน เช่น ปูหญา้ หรือทราย ท่ีมีความนุ่มนวล 
และรองรับแรงกระแทกจากการหกล้มได้ ดังนั้นจะเห็นว่าการออกแบบสนามเด็กเล่นนั้นต้อง
ค านึงถึงความปลอดภยัเป็นหลักในการออกแบบ เช่น การเลือกเคร่ืองเล่นวสัดุท่ีใช้ท าอุปกรณ์      
เป็นตน้ รวมทั้งถึงการดูแลรักษาเคร่ืองเล่นเพื่อความปลอดภยัแก่ผูเ้ล่น 
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2.5 กรณศึีกษา 

2.5.1 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี 

         การศึกษาพื้นท่ีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรีการเลือกตวัอยา่ง กรณีศึกษาเพื่อ 

การน าไปใช้ออกแบบโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทุมธานี การเลือกศึกษาพื้นท่ี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ในดา้นการพกัผอ่น และการ

ประกอบ กิจกรรมนนัทนาการเน่ืองจากภายในสวนมีการจดัวางองคป์ระกอบ ทางดา้นการพกัผอ่น

และกิจกรรมนนัทนาการท่ีลงตวัมีการใชพ้ื้นท่ีสัมพนัธ์ต่อกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนทุกคนท่ีเขา้ไปสามารถ

ประกอบกิจกรรมไดเ้ตม็ท่ีไม่วา่จะเป็นการพกัผอ่น หรือนนัทนาการ 

2.5.1.1 ประวติัความเป็นมา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี สวนสมเด็จพระ 

ศรีนครินทร์ เป็นสวนสาธารณะท่ี สร้างข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี ในมหามงคลสมยั ท่ีทรงพระเจริญพระชนมายคุรบ 80 พรรษา เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2523 โดย

รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบัจงัหวดั  และภาคเอกชน จดัสร้างข้ึนในเขต

การศึกษา และนอ้มน าใจชาวไทยให้ส านึกในพระมหากรุณาธิกุล ในใตฝ่้าละอองธุลีพระบาท ท่ีได้

อุทิศ พระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมา คณะกรรมการอ านวยการจดัสร้างสวนสาธารณะ เพื่อ

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เน่ืองในวโรกาสพระชนมายุ 80 พรรษา 

ไดรั้บมอบหมายจาก คณะรัฐมนตรี ให้ก าหนดการจดัสร้างสวนสาธารณะในเขตการศึกษา รวม 12 

เขต เขตการศึกษาละ 1 แห่ง ส าหรับเขตการศึกษาจงัหวดันนทบุรี เป็นจงัหวดัท่ีไดรั้บคดัเลือกให้

สร้างสวนสมเด็จฯ เป็นแห่งท่ี  9 

2.5.1.2 รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ  ตั้งอยู ่ถนนศรีสมาน ต าบลบา้นใหม่                        

เขตเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี มีพื้นท่ี ท่ีเป็นสระน ้ า 69 ไร่ และเป็นพื้นท่ีดิน 35 ไร่ 3  งาน 

83.2  ตารางวา ตั้งอยูใ่นเขต เทศบาลนครปากเกร็ด ห่างจากท่ีวา่การ อ าเภอปากเกร็ด 6 กิโลเมตร มีถนน

แยก ถนนติวานนท์ ตรงส่ีแยกจากปากเกร็ด -ปทุมธานี ภายในสวนได้จดัสร้างส่ิงต่างๆ ได้แก่                  

สวนน ้ า สวนหย่อม ส าหรับพกัผอ่นหย่อนใจ ลานดอกไมน้านาพนัธ์ุ และพนัธ์ุไมน้านาชนิด น ้ าพุ

กลางน ้า นาฬิกาดอกไม ้ศาลาริมน ้า และศาลาอเนกประสงค ์ฯลฯ 
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ภาพที ่2.1 ลานเคร่ืองการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2 เคร่ืองเล่นส าหรับพฒันาการเด็ก 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.3 ท่ีนัง่ส าหรับผูป้กครอง 
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ภาพที ่2.4 รูปทรงการตดัแต่งไมพุ้ม่ 
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ตารางที ่2.4 สรุปพื้นท่ีและการน าไปใช ้

หวัขอ้ประเด็นในการศึกษา                              ขอ้สรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  

3. กิจกรรมบริการ ลานจอดรถ       
  

 

  

 

 

 

ส่ิงท่ีสามารถน าไปใชก้บัพื้นท่ี

โครงการ คือ การมีขอบเขตในการ

จอดรถท่ีเป็นระเบียบ 

1. กิจกรรมนนัทนาการ 

 

 

ส่ิ ง ท่ี ส าม ารถน าไป ใช้ กับ พื้ น ท่ี
โครงการไดคื้อการจดัเรียงของเคร่ือง
ออกก าลังกาย ระยะห่ างระหว่าง
เคร่ืองเล่น 

2. พื้นท่ีพกัผอ่นเดินเล่น พกัผอ่น นัง่เล่น 

 

 

ส่ิงท่ีสามารถน าไปใช้กบัพื้นท่ีโครงการ
คือ ท่ีนั่งพกัผ่อนส าหรับพูดคุย นั่งเล่น 
หรือนัง่พกัระหวา่งออกก าลงักาย 
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ตารางที ่2.4 สรุปพื้นท่ีและการน าไปใช ้(ต่อ) 

หวัขอ้ประเด็นในการศึกษา ขอ้สรุปประเด็นการศึกษาในการน าปรับใช ้
- ท่ีนัง่พกัผอ่น 

 
 
- ถงัขยะ 

 

 
ส่ิงท่ีสามารถน าไปใช้กบัพื้นท่ีโครงการ คือ ท่ีนั่ง
พกัผ่อนส าหรับนัง่คุยนั่งเล่น หรือนั่งพกัระหว่าง
ออกก าลงักาย 
 
 
 
 
ส่ิ ง ท่ี ส าม ารถน าไป ใช้ กับ พื้ น ท่ี โค รงก าร                          
คือ การจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกของแต่ละ
จุด เช่น ถงัขยะ 

 
4. การเลือกใชว้สัดุดาดแขง็และดาดอ่อน 
- ทางเดินเทา้ 

 
 
 
 
 
 

- ลานสนามเด็กเล่น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ส่ิ งท่ีสามารถน าไปใช้กับพื้ น ท่ี โครงการ คือ
ทางเดินเทา้เป็นคอนกรีตตวัหนอนมีความคงทน
แข็งแรง และท าให้มัน่คงในการเดินใช้มีท่ีตดักบั
สนามหญ้าเกิดความสวยงามสังเกตง่ายสามารถ
ก าหนดทิศทางเดินได ้
 
 
 
ส่ิงท่ีน าไปใชใ้นพื้นท่ีโครงการ คือ พื้นสนามเป็น
พื้นทรายลดการเกิดอุบติัเหตุได ้และเป็นการสร้าง
พฒันาการใหก้บัเด็กไดใ้นการเล่น 
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ตารางที ่2.4 สรุปพื้นท่ีและการน าไปใช ้(ต่อ) 
 
หวัขอ้ประเด็นในการศึกษา 
 

- การใชพ้ืชพรรณเพื่อใหเ้กิดความสวยงาม 

 
 
ขอ้สรุปประเด็นการศึกษาในการน าปรับใช ้
 
ส่ิงท่ีสามารถน าไปใช้ในพื้นท่ีโครงการไดคื้อการ
เลือกพืชพรรณท่ีคล้ายกันตลอดทั้ งแปลงลด
ค่าใช้จ่ายและการใช้พืชพรรณในการกั้นแบ่งเขต
บริเวณท่ีแน่นอนเช่นใช้พืชพรรณกั้นเขตท่ีเป็น
รอบสระน ้าเพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ 
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บทที่3 

การศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัโครงการ 

ศึกษาข้อมูลพื้นท่ีของโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานีเพื่อน าข้อมูลไปประกอบกับการออกแบบโครงการ จึงจ าเป็นต้องทราบข้อมูล              

ต่าง ๆ แล้วน ามาวิเคราะห์ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ตรงตาม

วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ซ่ึงจะส่งผลท าให้พื้นท่ีโครงการนั้นสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพสุดสุด ดงันั้น

การศึกษาขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ ขอ้มูลระดบัมหาภาค, ขอ้มูล

ระดบัจุลภาค 

 

3.1 ข้อมูลระดับมหภาค 

3.1.1ตราประจ าจงัหวดัหวดัปทุมธานี 

 ตราประจ าจงัหวดัปทุมธานีเป็นรูปดอกบวัหลวงกบัตน้ขา้ว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
ด้วยพืชพนัธ์ธัญญาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกบวัและขา้วความหมายรวมของธงประจ าจงัหวดั
ปทุมธานี จึงหมายถึงวา่ชาวจงัหวดัปทุมธานี เป็นหมู่คณะท่ีมีความรักและความสามคัคีเป็นปึกแผน่
อนัเป็นส่วนหน่ึง  ของชาติไทย  ท่ีมีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย(์ดงัภาพท่ี3.1) 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 ตราประจ าจงัหวดัปทุมธานี 

3.1.2 ค  าขวญัประจ าจงัหวดัปทุมธานี 
ถ่ินบวัหลวง เมืองรวงขา้ว เช้ือชาวมอญ นครธรรมะ พระต าหนกัรวมใจ สดใสเจา้พระยา 

กา้วหนา้อุตสาหกรรม 
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3.1.3 ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดัปทุมธานี 

ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดัปทุมธานี คือ ปาริชาติ (ดงัภาพท่ี3.2) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
ภาพที ่3.2 ตน้ปาริชาติ 

ช่ือทัว่ไป ปาริชาติ 
ช่ือวทิยาศาสตร์ Erythrinavariegate Linn. 
ช่ือสามญั Indian Coral Tree, Variegated Tiger's claw 
วงศ ์  Leguminosae 
 
3.1.4 ดอกไมป้ระจ าจงัหวดัปทุมธานี 

ดอกไมป้ระจ าจงัหวดัปทุมธานี คือ ดอกบวัหลวง (ดงัภาพท่ี3.3) 
 

 

 

 
ภาพที ่3.3 ดอกบวัหลวง 

ช่ือสามญั Nelumbonucifera 
ช่ือวทิยาศาสตร์ Nymphaea lotus Linn. 
วงศ ์  Nymphacaceae 
ช่ืออ่ืน  บุณฑริก, สัตตบงกช 
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3.1.5 ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัปทุมธานี 
จงัหวดัปทุมธานี เดิมเป็นถ่ินฐานบา้นเมืองมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 300 ปี นบัตั้งแต่สมยัสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา คือเม่ือพุทธศักราช 2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อน
ครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภยัจากศึกพม่าเขา้มาพึ่งพระบรมโพธ์ิสมภาร สมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบา้นเรือนอยู่ท่ีบา้น
สามโคก จากนั้นมาชุมชนสามโคกไดพ้ฒันาข้ึนมาตามล าดบั ต่อมาแผ่นดินสมเด็จพระเจา้ตากสิน
มหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเขา้มาพึ่งพระบรมโพธ์ิสมภารอีกเป็นคร้ังท่ี 2 
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ งบ้านเรือนท่ีสามโคก และคร้ัง
สุดทา้ยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ไดมี้การอพยพชาวมอญคร้ังใหญ่จาก
เมืองเมาะตะมะ เขา้สู่ประเทศไทยเรียกวา่ " มอญใหญ่" พระองคท์รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ชาว
มอญบางส่วนตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่บา้นสามโคกอีกเช่นเดียวกนั ฉะนั้นจากชุมชนท่ีขนาดเล็ก "บา้นสาม
โคก" จึงกลายเป็น "เมืองสามโคก" ในกาลต่อมา 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ทรงเอาพระทยัใส่ดูแล ท านุบ ารุงชาวมอญเมือง

สามโคกไม่ไดข้าด คร้ังเม่ือเดือน 11 พ.ศ.2358 ไดเ้สด็จประพาสท่ีเมืองสามโคก และประทบัท่ีพลบั

พลาริมแม่น ้ าเจา้พระยาฝ่ังซ้ายเยื้องเมืองสามโคก ยงัความปลาบปล้ืมใจให้แก่ ชาวมอญเป็นลน้พน้ 

จึงไดพ้ากนัหลัง่ไหลน าดอกบวัข้ึนทูลเกลา้ฯถวายราชสักการะอยู่เป็นเน่ืองนิจ ยงัความซาบซ้ึงใน

พระราชหฤทยัเป็นท่ียิ่ง จึงบันดาลพระราชหฤทยัให้พระราชทานนามเมืองสามโคกเสียใหม่ว่า 

"เมืองประทุมธานี" ซ่ึงวนันั้นตรงกบัวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2538 ดว้ยพระมหากรุณาธิคุณดงักล่าว 

ช่ือเมืองประทุมธานีจึงได้ก าเนิดนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ในปีพ.ศ.2461 พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว ทรงโปรดเกล้าให้ใช้ค  าว่า "จงัหวดั" แทน"เมือง" และให้เปล่ียนการเขียนช่ือ

จงัหวดัใหม่จาก "ประทุมธานี" เป็น "ปทุมธานี" ต่อมาในสมยั พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั

ทรงโปรดเกลา้ฯ ให้ยุบ จงัหวดัธัญบุรี ข้ึนกบั จงัหวดัปทุมธานี เม่ือ พ.ศ. 2475 นบัตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระ

พุทธเลิศหลา้นภาลยัไดพ้ระราชทานนาม เมืองปทุมธานี เป็นตน้มา จงัหวดัปทุมธานีก็เจริญรุ่งเรืองข้ึนเป็น

ล าดบั เป็นจงัหวดัท่ีอุดมสมบูรณ์ มีศิลปะวฒันธรรม และเอกลกัษณ์อ่ืน ๆเป็นของตวัเองซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

ชาวปทุมธานีภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และเป็นจงัหวดัในเขตปริมณฑลท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมาก              

ตวัเมืองปทุมธานี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯไปทางทิศเหนือประมาณ 46 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 

1,565 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองปทุมธานี สามโคก             

ลาดหลุมแกว้ ธญับุรี หนองเสือ คลองหลวง และล าลูกกา 
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3.1.6 ท่ีตงัของจงัหวดัปทุมธานี 

จังหวดัปทุมธานี  ตั้ งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งท่ี  14 องศาเหนือ และเส้นแวง                    

ท่ี 100 องศาตะวนัออก อยู่เหนือระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 1, 525,856 

ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวง

แผน่ดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร 

3.1.7 แบ่งการปกครอง 

จงัหวดัปทุมธานี แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค (ตามกฎหมายลกัษณะปกครองทอ้งท่ี) 
ออกเป็น 7 อ าเภอ 60 ต าบล 529 หมู่บา้น แต่หากไม่นบัรวมหน่วยการปกครองในเขตเทศบาลเมือง
และเทศบาลนครซ่ึงยุบเลิกต าแหน่งก านันและผูใ้หญ่บ้านแล้ว จะมีทั้ งหมด - ต าบล - หมู่บ้าน               
โดยอ าเภอทั้ง 7 อ าเภอของ จงัหวดัปทุมธานี  

3.1.8 อาณาเขตติดต่อ 
ทิศ เห นือ ติดต่อกับอ า เภอบางไทร อ าเภอบางปะอินและอ าเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา อ าเภอหนองแค และอ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี 
ทิศตะวนัออกติดต่อกบั อ าเภอองค์รักษ ์จงัหวดันครนายก และอ าเภอบางน ้ าเปร้ียว

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันตก  ติด ต่อกับ  อ า เภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศ รีอยุธยา                         

อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม และอ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 
ทิศใต ้ติดต่อกบัเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหมเขตบางเขนเขตดอน

เมือง กรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี (ดงัภาพท่ี3.4) 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็ ภาพที3่.4 

แผนท่ี : อาณาเขตติดต่อ  

 

 
 

 

ทีต่ั้งโครงการ 

ทีม่า : กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปทุมธานี 
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3.1.9 ลกัษณะภูมิประเทศ 
พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดัเป็นท่ีราบลุ่มริมสองฝ่ังแม่น ้ าโดยมีแม่น ้ าเจา้พระยาไหลผา่นใจ

กลางจงัหวดัในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก ท าให้พื้นท่ีของจงัหวดัปทุมธานีถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ังตะวนัตกของจงัหวดัหรือบนฝ่ังขวาของแม่น ้ าเจา้พระยาไดแ้ก่ พื้นท่ีในเขต
อ าเภอลาดหลุมแกว้ กบัพื้นท่ีบางส่วนของ อ าเภอเมือง และอ าเภอสามโคก กบัฝ่ังตะวนัออกของ
จงัหวดั หรือบนฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าเจา้พระยา ไดแ้ก่ พื้นท่ีอ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอธัญบุรี อ าเภอ
คลองหลวง อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา และบางส่วนของ อ าเภอสามโคก 

โดยปกติระดบัน ้าในแม่น ้าเจา้พระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงข้ึนเฉล่ียประมาณ 50 เซนติเมตร ซ่ึง
ท าให้เกิดภาวะ น ้ าท่วมในบริเวณพื้นท่ีราบริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยาเป็นบริเวณกวา้งและก่อให้เกิด
ปัญหาอุทกภยัในพื้นท่ีฝ่ังขวาของ แม่น ้ าเจา้พระยาส าหรับพื้นท่ีทางฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าเจา้พระยานั้น
เน่ืองจากประกอบดว้ยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจ านวนมากสามารถควบคุมจ านวนปริมาณ
น ้าไดท้  าใหปั้ญหาเก่ียวกบัอุทกภยัมีนอ้ยกวา่ 

3.1.10 ลกัษณะดิน 
พื้นท่ีจงัหวดัส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ดินมีลกัษณะเป็นดินเหนียวจดั สภาพดินเป็นกรดปาน

กลางถึงเป็นกรดจดัมี PH ประมาณ 6-4 ซ่ึงเป็นลกัษณะของดินเปร้ียวโดยจ าแนกได้ดงัน้ี (1) ดิน
เปร้ียวนอ้ยมีเน้ือท่ี 35,964.06 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.20 (2) ดินเปร้ียวปานกลาง 426,292.54 ไร่คิดเป็น
ร้อยละ 61.58 (3) ดินเปร้ียวจดั 229,991.04 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.22 ซ่ึงสภาพพื้นท่ีดงักล่าวท าให้ไม่
เหมาะสมกบัการปลูกพืชไร่ และการปลูกขา้วไดผ้ลิตต ่า ซ่ึงมีการปรับปรุงโดยการใชปู้นขาว หรือ
ปูนมาร์ค ควบคู่กบัการใชปุ๋้ยเคมีเพื่อใชปุ๋้ยเคมีใหก้ารเพาะปลูกไดผ้ลผลิตดีข้ึน 
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3.1.13การคมนาคม 
ปทุมธานีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 28 กิโลเมตร นักท่องเท่ียว

สามารถเดินทางสู่จงัหวดัปทุมธานีไดห้ลายวธีิ ทั้งทางรถยนตส่์วนตวั รถประจ าทาง และรถไฟ 
1)โดยรถไฟ 

การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หวัล าโพง) ทุกวนั 
ขบวนรถไฟสายเหนือท่ีออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หวัล าโพง) ทุกขบวน วิ่งผา่นจงัหวดัปทุมธานี 
โดยลงท่ีสถานีรังสิต แลว้ต่อรถเขา้สู่อ าเภอเมืองปทุมธานี 

2) โดยรถยนต ์
จงัหวดัปทุมธานีเช่ือมต่อกบักรุงเทพฯ ดว้ยถนนหลายสาย จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทาง

ไปจงัหวดัปทุมธานีได ้5 เส้นทาง ดงัน้ี 
(1) ใชท้างหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) หรือถนนวภิาวดีรังสิต  

หรือโทลลเ์วย ์จนถึงรังสิต แลว้แยกซ้ายเขา้ใชเ้ส้นทางหมายเลข 346 (รังสิต-ปทุมธานี) จนถึงอ าเภอ
เมืองปทุมธานี 
    (2) ใช้ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) 
ออกจากทางด่วนท่ีทางออกบางพูน-รังสิต แลว้ใช้เส้นทางหมายเลข 346 (รังสิต-ปทุมธานี) จนถึง
อ าเภอเมืองปทุมธานี 
    (3) ใชเ้ส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี 
    (4) ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-บางใหญ่-บางบวัทอง-ลาดหลุมแก้ว-
ปทุมธานี 
    (5) ใชถ้นนวงแหวนตะวนัออก ออกท่ีทางออกรังสิต แลว้ใช้ทาง
หลวงหมายเลข 305(รังสิต-นครนายก) เลียบคลองรังสิตมุ่งหนา้ไปยงัรังสิต แลว้ใชส้ะพานต่างระดบั
ขา้มถนนพหลโยธินเขา้สู่เส้นทางหมายเลข 346 (รังสิต-ปทุมธานี) ไปจนถึงอ าเภอเมืองปทุมธานี 

3)รถโดยสารประจ าทาง 
 จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ และไม่ปรับอากาศ ขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) และรถร่วมบริการมายงัจังหวดัปทุมธานีหลายสาย เช่น สาย 33 
สนามหลวง-ปทุมธานีสาย 90 รัชโยธิน-ท่าน ้ าปทุมธานี และมีรถไปถึงรังสิตหลายสาย ไดแ้ก่ สาย 
29, 34, 39, 59, 95, 185, 503, 510, 513, 520, 522, 529, 534, 539 และสาย 559 เม่ือลงรถท่ีรังสิตแลว้
ต่อรถสายรังสิต-ปทุมธานี 
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4) การเดินทางภายในปทุมธานี 
ในตวัจงัหวดัปทุมธานีมีรถชนิดต่าง ๆ ใหบ้ริการ นกัท่องเท่ียวสามารถ 

เลือกใชบ้ริการยานพาหนะต่าง ๆ ไดห้ลายรูปแบบรถโดยสารประจ าทาง มีทั้งรถปรับอากาศและรถ
ไม่ปรับอากาศ วิง่อยูท่ ัว่ไปตามถนนเส้นหลกั ใหบ้ริการตั้งแต่เวลาประมาณ 04.00-23.00 น. และบาง
สายให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง โดยเป็นรถของทั้งองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถ
ร่วมบริการ รถเมล์เล็ก รถสองแถว รถสามลอ้เคร่ือง และมอเตอร์ไซครั์บจา้ง จอดอยู่ตามจุดต่าง ๆ 
ในจงัหวดั เช่น หน้าสถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ตลาดสด และห้างสรรพสินคา้ต่าง ๆ ค่าบริการมีทั้ง
แบบตกลงกันตามแต่ระยะทาง และแบบเหมาจ่ายระยะทางจาก อ าเภอเมืองปทุมธานี ไปยงั                 
อ าเภอต่าง ๆ คือ 

อ าเภอสามโคก 5 กิโลเมตร 
อ าเภอลาดหลุมแกว้ 16 กิโลเมตร 
อ าเภอคลองหลวง 22 กิโลเมตร 
อ าเภอล าลูกกา 32 กิโลเมตร 
อ าเภอธญับุรี 34 กิโลเมตร 
อ าเภอหนองเสือ 47 กิโลเมตร 
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3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค (ข้อมูลทัว่ไปของพืน้ทีโ่ครง) 
 3.2.1 ขอ้มูลทัว่ไปขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด 
 ท่ีตั้ ง และอาณาเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 5 ต าบล               
คลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี (ดงัภาพท่ี 3.5) มีเน้ือรวมทั้งหมด 13 ไร่ 316 ตารางวา 
พื้นท่ีมีลกัษณะรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ เป็นพื้นท่ีราบมีพื้นท่ีรอบ ๆเป็นพื้นท่ีโล่ง จะท าให้มีกระแสลม
ค่อนขา้งแรงท่ีพดัมาในพื้นท่ี (ดงัภาพท่ี 3.6) 
จังหวดัปทุมธานี                                                            อ าเภอคลองหลวง 

 
ต าบลคลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี 

 
เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็ 
แผนท่ี : ท่ีตั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด ภาพที ่3.5 
สัญลกัษณ์ :                                    ท่ีตงัโครงการ 

 

 
ทีม่า : องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็ จงัหวดัปทุมธานี 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็ 

แสดง : อาณาเขตติดต่อ ภาพที ่3.6 
สัญลกัษณ์ : 

พื้นท่ีโครงการ 

 

พืน้ทีโ่ล่ง พืน้ทีเ่กษตรกรรม 

บ้านประชาชน ถนนเลยีบคลองเจ็ด 
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3.2.1.2 สัญลกัษณ์ประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็ (ดงัภาพท่ี3.7) 

 

ภาพที ่3.7 สัญลกัษณ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็ 
ทีม่า : https://www.oldweb.klong7.go.th  

 
  3.2.1.3 วสิัยทศัน์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด 

“ เป็นองคก์รท่ีมีการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
                                     เพื่อประโยชน์สุขและคุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชน 
                                    โดยยึดตามหลกัแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 

3.2.1.4 การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
สามารถมาได้ 2 ลกัษณะคือ รถส่วนบุคคล และรถโดยสารประจ าทาง ซ่ึงสามารถเดินทาง

มาได้ 4 เส้นทาง คือ มาจากถนนเลียบคลองระพีพฒัน์ มาจากถนน คลองหลวง คลองหก มาถนน
ธญับุรี-วงันอ้ย มาจากถนนเลียบคลองเจด็ ทางเขา้โครงการทางท่ี 1 มาจากถนนเลียบคลองระพพีฒัน์ 
สามารถเดินทางมาได้โดยรถส่วนบุคคล ทางเข้าโครงการทางท่ี 2 ถนนธัญบุรี-วงัน้อย สามารถ
เดินทางมาได้โดยรถส่วนบุคคล ทางเข้าโครงการทางท่ี 3 ถนนคลองหลวง คลองหก สามารถ
เดินทางมาไดโ้ดยรถส่วนบุคคลและ รถประจ าทางสาย รังสิต-หนองเสือ ทางเขา้โครงการทางท่ี 4 
มาจากถนนเลียบคลองเจ็ด  สามารถเดินทางมาไดโ้ดยรถส่วนบุคคล (ดงัภาพท่ี3.8) 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็ ภาพที ่3.8 

แผนที : การเขา้ถึงพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด  

 
 

สัญลกัษณ์ : 

 
พืน้ทีต่ั้งโครงการ 

 

ทางท่ี 1 มาจากถนนเลียบคลองระพีพฒัน์    

 

ทางท่ี   2 ถนนธญับุรี-วงันอ้ย 

ทางท่ี 3 ถนนคลองหลวง คลองหก 

ทางที ่4 มาจากถนนเลยีบคลองเจ็ด 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็ ภาพที ่3.9 

แผนท่ี : ภูมิอากาศพื้นท่ีโครงการ  

 
 

สัญลกัษณ์ : 
                พ้ืนท่ีท่ีไดรั้บแสงตลอดทั้งวนั                          ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 
                พ้ืนท่ีร่มร าไร                                                    ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้

                                                ลมใต ้
                    ดวงอาทิตย ์                                                  ขอบเขตพ้ืนท่ีออกแบบ 
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3.2.1.5ลกัษณะภูมิอากาศ 
พื้นท่ีโครงการตั้งอยู่ในจงัหวดัปทุมธานีซ่ึงอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทยจากการศึกษา
ลกัษณะภูมิอากาศในจงัหวดัปทุมธานีในปี พ.ศ.2557 มีดงัน้ี 
  3.2.1.6ลมประจ าฤดู และ ความเร็วลม (ดูแผนภูมิท่ี 3.6) 
   1) ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นลมท่ีพดัมาจากทะเลจีนใตซ่ึ้งจะพดั
พาความแหง้แลง้ และ ความหนาวเยน็มาสู่พื้นท่ีโครงการ เร่ิมตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน– มกราคม 
   2) ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้เป็นลมท่ีพดัความชุ่มช้ืน และท าให้ฝนตก 
เน่ืองจากเป็นลมท่ีพดัพาความชุ่มช้ืนมาจากทะเลอนัดามนั เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 
   3) ลมใต้ (ลมประจ าถ่ิน) เป็นลมท่ีพดัพาความร้อนจากทางทิศใตต้ั้ งแต่               
เดือนกุมพาพนัธ์ – เมษายน 
   ความเร็วลม เฉล่ียจากเดือนมกราคม – ธนัวาคม คือ  
   ความเร็วลมเฉล่ียสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายน คือ 5น๊อต / ชัว่โมง 
   ความเร็วลมต ่าสุดในช่วงเดือนมกราคม คือ 2.1น๊อต / ชัว่โมง 

 
แผนภูมิที ่3.1 ความเร็วลมเฉล่ียปี 2557 
ทีม่า : กรมอุตุนิยมวทิยา, 2557 
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3.2.1.6 อุณหภูมิ 
อุณหภูมิเฉล่ียจาก เดือนมกราคม – ธนัวาคม คือ 28.9 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในเดือน

เมษายนและพฤษภาคม เฉล่ีย 39 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต ่าสุดในเดือนมกราคม เฉล่ีย 13.8 องศา
เซลเซียส (ดูแผนภูมิท่ี 3.2) 

 

แผนภูมิที ่3.2 อุณหภูมิปี 2557 
ทีม่า : กรมอุตุนิยมวทิยา, 2557 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

อุณหภูมิจังหวัดปทมุธานี 2557

อณุหภมูิสงูสดุ อณุหภมูิเฉลี่ย อณุหภมูิต ่ำสดุ
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็ ภาพที ่3.10 

แสดง : ส่ิงก่อสร้างเดิม  

 

สัญลกัษณ์ : 
แสดงพื้นท่ี 
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3.2.3 การใชพ้ื้นท่ีเดิม 
พื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็  ลกัษณะโครงการเป็นสถานท่ีราชการ ประกอบดว้ย 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด อาคารศูนยศู์นยเ์ด็กเล็ก.ศูนยรั์กษาความปลอดภยั กองช่าง                
ศูนยO์TOP สภาพพื้นท่ีบริเวณดา้นต่าง ๆมีลกัษณะ ดงัน้ี 
  3.2.3.1 อาคารองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็ ผูใ้ชบ้ริการตลอดเวลาท าการ  
เช่น มีผูม้าติดต่อราชการบ่อยคร้ังและทุกวนั สถานท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด มีท่ีพกัผอ่น
นอ้ย ไม่คอยมีพื้นท่ีสีเขียว (ดงัภาพท่ี 3.11)

ภาพที ่3.11 ดา้นหนา้องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็ 

 
  3.2.3.2 อาคารศูนยเ์ด็กเล็ก อาคารศูนยเ์ด็กเล็กมีท่ีนัง่พกัผอ่นนอ้ย เป็นอาคารสร้าง 
ข้ึนใหม่ เลยตอ้งการท่ีพกัผอ่นเพื่อให้ร่มเยน็ และมีโตะ๊นัง่ (ดงัภาพท่ี3.12) 

ภาพที ่3.12 ดา้นหนา้ ศูนยเ์ด็กเล็ก 

 

 



65 

 

3.2.3.3 ศูนยรั์กษาความปลอดภยั  และ กองช่าง  คือ  มีท่ีพกันอ้ยท่ีนัง่ไม่มี (ดงัภาพท่ี3.13) 

ภาพที ่3.13 ดา้นหนา้ ศูนยรั์กษาความปลอดภยั และ กองช่าง 

3.2.3.4 ศูนยO์TOP (ดงัภาพท่ี3.14) 

ภาพที ่3.14 ดา้นหนา้ ศูนย ์OTOP 
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 3.2.4.ลกัษณะพืชพรรณเดิม  
 พืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ มีทั้งไมย้ืนตน้พืชพรรณท่ีพบในสวนสาธารณะมีหูกระจง
ราชพฤกษ์พญาสัตบรรณหมากเขียวมะขาม โมก ตน้เข็ม ข่อย เป็นต้น จากการศึกษาข้อมูลของ
โครงการ พบว่า ภายในพื้นท่ีโครงการต้องการไม้ท่ีให้ร่มเงาและดูแลรักษาง่าย จึงต้องมีการ
ปรับเปล่ียนพืชพรรณท่ีมีอยูใ่นโครงการใหเ้หมาะกบักิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ภายในพื้นท่ีโครงการ  
ตารางที ่3.1 ลกัษณะพืชพรรณเดิมและประโยชน์ทางภูมิทศัน์ 

พืชพรรณ ลกัษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิทศัน์ 
การดูแลรักษาพืช

พรรณเดิม 
ขอ้เสีย 

หูกระจง ไม้ต้นขนาดใหญ่ 
สูง 15-20 เมตร ขนาด
ทรงพุม่ 
8-10 เมตร ผลัดใบ 
ทรงพุ่มแผ่เป็นชั้ น 
ๆ หนาทึบ แตกก่ิง
ตั้งฉากกบัล าตน้ 

ทรงพุ่ มส วย พุ่ ม ใบ
ละเอียดเป็นชั้น ๆ  สวยงาม 
ปลูกประดบัสวน อาคาร 

ตดัแต่งก่ิงท่ีเสียท่ีแห้ง
ตายและเก็บกวาดใบท่ี
ร่วง 

ใบร่วงและมี
บุง้ 

ราชพฤกษ ์ ไม้ ยื นต้ นขนาด
กลางสู งประมาณ 
10-20 เมตร ดอกเป็น
ช่อสีเหลืองยาว 20-
40 เซนติ เมตร ผล
เป็นฝักสีน ้าตาล 

ให้ร่มเงา,มีดอกสีเหลือง
ก่ิ งไม่ เป ราะไม่ เป็ น
อนัตรายต่อผูใ้ช ้

ตดัแต่งก่ิงท่ีเสียท่ีแห้ง
ตายและเก็บกวาดใบท่ี
ร่วง 

ใบและดอก
ร่วง 

พญาสัตบรรณ มีความสูงประมาณ 
12-20 เมตร เปลือก
ต้นหนาเปราะ ผิว
ตน้มีสะเก็ดเล็ก ๆ  สี
ขาวปนน ้ าตาลเม่ือ
กรีดจะมียางสีขาว 

ตน้พญาสัตบรรณจดัเป็น
ไม้มงคลนาม ปลูกเพื่ อ
ความเป็นสิริมงคล 

ตดัแต่งก่ิงท่ีเสียท่ีแห้ง
ตายและเก็บกวาดใบท่ี
ร่วง 

ดอกมี กล่ิ น
เหม็น,ใบร่วง
ง่าย 
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ตารางที ่3.1 ลกัษณะพืชพรรณเดิมและประโยชน์ทางภูมิทศัน์(ต่อ) 
พืช ลกัษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิทศัน ์ การดูแลรักษาพืชพรรณ

เดิม 
ขอ้เสีย 

หมากเขียว เป็นพรรณไมป้าล์มท่ี
ล าต้นผอม  และเป็น
ขอ้ปลอ้งตรง  ล าตน้ก็
เกิดจากหน่อและสูง
ประมาณ 10-20  ฟุต 

ปลูกเป็นไมป้ระดบั ตดัแต่งก่ิงแหง้ - 

มะขาม เป็นไม้ยืนต้นขนาด
กลางจนถึงขนาดใหญ่
แตกก่ิงก้านสาขามาก
ไม่มีหนาม เปลือกตน้
ขรุขระและหนา สี
น ้าตาลอ่อน 

ปลูกและตัดแต่งทรงพุ่ม
สวยงามและกินผล 

ตดัแต่งก่ิง ใบร่วงง่าย 

ข่อย เป็นไม้ยืนต้นขนาด
เล็ ก - กลาง สู ง 5-15 
เมตร ไม่ผลัดใบ ล า
ต้น ค่อนข้างคดงอ มี
ปุ่มปมอยูร่อบ ๆ ตน้ 

ประดบัและสวยงาม ตดัแต่งใหส้วยงาม ไม่ใหร่้มเงา 

โมก เป็นพรรณไม้ยืนต้น
ขนาดกลาง ล าต้นมี
ความสูงประมาณ 5-12 
เมตร ผิวเปลือกสีน า
ตาลด า 

-  ไมป้ระดบั 
-   สมุนไพร 

ชอบข้ึนในท่ีชุ่มช้ืน - 

ชาฮกเก้ียน เป็นไม้พุ่ม สูงได้ถึง 
2.5 เมตร 

ป ลู ก เป็ น ไม้ ป ระดั บ
กลางแจง้ ท าแนวร้ัว 

ปลูกท่ีกลางแจง้ - 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็ ภาพที ่3.15 

แสดง : แสดงพนัธ์ุไมเ้ดิม  

 

สัญลกัษณ์ : 
บอกต าแหน่ง 
พื้นท่ีออกแบบ 
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3.2.5 ระบบสาธารณูปโภค 
  3.2.5.1 ระบบไฟฟ้า ภายในอาคารจะใชจ้ากการจ่ายไฟฟ้านครหลวงถูกจ่ายผา่นหมอ้แปลงไฟฟ้า
ของโครงการแลว้ค่อยจ่ายไปยงัส่วนต่าง ๆ   (ภาพดงัภาพท่ี 3.16) 

 
ภาพที ่3.16 ระบบไฟฟ้า 

 

  3.2.5.2 ระบบการใชน้ ้าอุปโภค และบริโภค 

   1) น ้าอุปโภคการใชน้ ้าอุปโภคของโครงการจะใชน้ ้าประปาโดยจะมีถงั

เก็บน ้าส ารองหรือแทง็กน์ ้าใหญ่ในตอนขาดแคลน (ดงัภาพท่ี 3.17) 

   2) น ้าเพื่อบริโภค การใชน้ ้าบริโภคของโครงการโดยใชน้ ้าประปา มาใช้

ดว้ยผา่นเคร่ืองกรอง จึงมีความสะอาดเอามาใชบ้ริโภคได ้

 

ภาพที ่3.17 ระบบการใชน้ ้าอุปโภค และบริโภค 
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3.2.5.3 ระบบการสัญจรทางสัญจรในพื้นท่ีโครงการมีทางเขา้-ทางออก ทางเดียว  
คือ ทางทิศเหนือ หลกัทางเขา้โครงการเป็นถนนคอนกรีตกวา้ง 6 เมตร (ดงัภาพท่ี 3.20) 

 
ภาพที ่3.18 ระบบการสัญจร 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็ ภาพที ่3.19 

แสดง : ผงัระบบไฟฟ้าและระบบน ้าของพื้นท่ีโครงการ                                                          
สัญลกัษณ์ : 
 แสดงระบบน ้ำ                                เสำไฟฟ้ำ  
 แสดงระบบไฟฟ้ำ                           บ่อกรอง 
 ระบบป้ัมน ้า 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็ ภาพที ่3.20 

แสดง : การสัญจรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด                                                       
สัญลกัษณ์ : 

               เส้นแสดงทางสัญจรหลกั         
               เส้นแสดงทางสัญจรยอ่ย      
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3.2.6 ทศันียภาพภายในพื้นท่ีโครงการ (ดงัภาพท่ี 3.27) 
  3.2.6.1 ทศันียภาพดา้นทิศตะวนัออกมองไปทิศตะวนัตก มองเป็นมุมแบบปิดมอง
เขา้ไปจะเห็นตวัอาคารใหญ่ และศูนย ์OTOP และก าแพง (ดงัภาพท่ี 3.21) 

 
ภาพที ่3.21 ทศันียภาพดา้นทิศตะวนัออกมองไปทิศตะวนัตก 
 

3.2.6.2 ทศันียภาพดา้นทิศตะวนัตกมองไปทิศตะวนัออก มองเป็นมุมกวา้ง มองไป 
จะเห็นลานกวา้งท่ีพึ่งถมใหม่ มองเห็น ศูนยเ์ด็กเล็ก และดา้นหลงัของอาคารใหญ่ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลคลองเจด็ (ดงัภาพท่ี 3.22) 

 
ภาพที ่3.22 ทศันียภาพดา้นทิศตะวนัตกมองไปทิศตะวนัออก 
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3.2.6.3ทศันียภาพดา้นทิศใตม้องไปทิศเหนือ เป็นมุมมองทั้งแบบปิด และแบบเปิด 
(ดงัภาพท่ี 3.23) 

 
ภาพที ่3.23 ทศันียภาพดา้นทิศใตม้องไปทิศเหนือ 
 

3.2.6.4 ทศันียภาพดา้นทิศเหนือมองไปทิศใต ้เป็นมุมมองทั้งแบบปิด และแบบเปิด 
มองเห็นท่ีจอดรถเล็ก ๆกองช่าง และตึกใหญ่ (ดงัภาพท่ี3.24) 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.24 ทศันียภาพดา้นทิศเหนือมองไปทิศใต ้
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็ ภาพที ่3.25 

แผนท่ี : มุมมองการเขา้ถึง  
 สัญลกัษณ์ :                               1 : แสดงต าแหน่งมุมมองท่ี 1 

                                                 2 : แสดงต าแหน่งมุมมองท่ี  2 
                                                 3 : แสดงต าแหนงมุมมองท่ี  3 
                                                 4 : แสดงต าแหนงมุมมองท่ี  4 
                                                 5 : แสดงต าแหนงมุมมองท่ี  5 
                                                 6 : แสดงต าแหนงมุมมองท่ี  6 
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3.2.7 สรุปขอ้มูลดา้นลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
 จากการศึกษาและวเิคราะห์เราสามารถแบ่งพื้นท่ีออกเป็นโซนๆ ได ้3โซน ดงัน้ี คือ Zone A 
อาคารศูนยO์TOPศาลพระภูมิ Zone B อาคารองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด กองช่าง Zone C 
พื้นท่ีใหม่ และศูนยเ์ด็กเล็ก (ตารางท่ี 3.2) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
ตารางที ่3.2 ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

Zone  ขอ้พิจารณา     ลกัษณะของพื้นท่ี 
A         1. ท่ีตั้งและอาณาเขต 
            2. สภาพพ้ืนท่ี 
            3. สภาพภูมิอากาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
            4. การเขา้ถึงและระบบสาธารณูปโภค 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พ้ืนท่ีตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัออก มีอาณาเขตติดต่อ 
ดงัน้ี 
ทิศตะวนัออก ติดกบั ถนนเลียบคลองเจ็ด 
ทิศใต ้ ติดกบั  ศูนยO์TOP 
ทิศตะวนัตก  ติดกบั สวนหยอ่มเลก็ ๆ 
ทิศเหนือ ติดกบั ติดก าแพง 
 
2. ภายในพ้ืนท่ีมีส่ิงปลูกสร้างเดิม คือ ศูนย ์OTOP 
ศาลพระภูมิ สวนหยอ่มพ้ืนท่ีร้อน มีลมเลก็นอ้ยและ
ไม่มีท่ีพักผ่อนพรรณไม้เดิมท่ีพบบริเวณนั้ นคือ 
หมากเขียว ข่อย มะขาม เขม็  
 
3. พ้ืนท่ีไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้
เป็นลมท่ีพดัความชุ่มช้ืน และท าให้ฝนตก เน่ืองจาก
เป็นลมท่ีพดัพาความชุ่มช้ืนมาจากทะเลอันดามัน 
เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคมและพ้ืนท่ีไดรั้บ
อิทธิพลลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นลมท่ีพดั
มาจากทะเลจีนใตซ่ึ้งจะพดัพาความแห้งแลง้ และ 
ความหนาวเยน็มาสู่พ้ืนท่ีโครงการ เร่ิมตั้งแต่ เดือน
พฤศจิกายน – มกราคม 
 
4. เป็นพ้ืนท่ี ติดกับทางสัญจรหลักภายในพ้ืนท่ี
โครงการ พ้ืนท่ีใชมี้ระบบน ้ าประปาและน ้ าสะอาด
ด่ืมเพียงพอตลอดทั้งปี ไฟฟ้าจากส่วนภูมิภาคทัว่ถึง
พ้ืนท่ี 
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ตารางที ่3.2 ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 

Zone  ขอ้พิจารณา     ลกัษณะของพื้นท่ี 

B            1. ท่ีตั้งและอาณาเขต 
2. สภาพพ้ืนท่ี                                                   
3. สภาพภูมอากาศท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                                        
4. การเขา้ถึง และระบบสาธารณูปโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พ้ืนท่ีตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัออก มีอาณาเขต
ติดต่อ ดงัน้ี 
ทิศตะวนัออก ติดกบั ท่ีจอดรถ                                                                                          
ทิศใต ้    ติดกบั  กองช่าง 
ทิศตะวนัตก  ติดกบั อาคารใหญ่ 
ทิศเหนือ ติดกบั ติดก าแพงกบัถนน 
 
2. ภายในพ้ืนท่ีมีส่ิงปลูกสร้างเดิมคือกองช่าง 
อาคารใหญ่ ท่ีจอดรถพ้ืนท่ีร้อน มีลมเล็กน้อย
และไม่มีท่ีพกัผ่อนพรรณไม้เดิมท่ีพบบริเวณ
นั้นคือ หูกระจง โมก หมากเขียว 
 
3. พ้ืนท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตก
เฉียงใต ้เป็นลมท่ีพดัความชุ่มช้ืน และท าให้ฝน
ตก เน่ืองจากเป็นลมท่ีพดัพาความชุ่มช้ืนมาจาก
ทะเลอันดามัน เร่ิมตั้ งแต่ เดือนพฤษภาคม – 
ตุลาคมและพ้ืน ท่ีได้รับ อิท ธิพลลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นลมท่ีพดัมาจากทะเล
จีนใต้ซ่ึงจะพัดพาความแห้งแล้ง และ ความ
หนาวเยน็มาสู่พ้ืนท่ีโครงการ เร่ิมตั้งแต่ เดือน
พฤศจิกายน– มกราคม 
 
4. เป็นพ้ืนท่ีติดกบัทางสัญจรหลกัภายในพ้ืนท่ี
โครงการ พ้ืนท่ีใช้มีระบบน ้ าประปาและน ้ า
สะอาดด่ืมเพียงพอตลอดทั้ งปี ไฟฟ้าจากส่วน
ภูมิภาคทัว่ถึงพ้ืนท่ี 
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ตารางที ่3.2 ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 

Zone  ขอ้พิจารณา     ลกัษณะของพื้นท่ี 

C 1. ท่ีตั้งและอาณาเขต 
 2. สภาพพ้ืนท่ี 
 3. สภาพภูมิอากาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4. การเขา้ถึง และระบบสาธารณูปโภค    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พ้ืน ท่ีตั้ งอยู่ทางทิศตะวันตก มีอาณาเขต
ติดต่อ ดงัน้ี 
ทิศตะวนัออก ติดกบั พ้ืนท่ีขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลคลองเจ็ด เป็นทางเช่ือมต่อกนั  
ทิศใต ้    ติดกบั สวนสม้ 
ทิศตะวนัตก  ติดกบั ทุ่งนา 
ทิศเหนือ ติดกบั สวนตะไคร้ 
 
2. ภายในพ้ืน ท่ี มี ส่ิงปลูกสร้างเดิมคือศูนย์
อาคารเด็กเล็กมีพ้ืนท่ีร้อน มีลมพดัและไม่มีท่ี
พกัผอ่นพรรณไมเ้ดิมท่ีพบบริเวณนั้นคือ คูน 
 
3. พ้ืนท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตก
เฉียงใต ้เป็นลมท่ีพดัความชุ่มช้ืน และท าให้ฝน
ตก เน่ืองจากเป็นลมท่ีพดัพาความชุ่มช้ืนมาจาก
ทะเลอันดามัน เร่ิมตั้ งแต่เดือนพฤษภาคม – 
ตุลาคมและพ้ืน ท่ีได้รับ อิท ธิพลลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นลมท่ีพดัมาจากทะเล
จีนใต้ซ่ึงจะพัดพาความแห้งแล้ง และ ความ
หนาวเยน็มาสู่พ้ืนท่ีโครงการ เร่ิมตั้งแต่ เดือน
พฤศจิกายน– มกราคม 
 
4. ติดกบัทางสัญจรหลกัภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
พ้ืน ท่ี มีระบบน ้ าประปาและน ้ าสะอาดด่ืม
เพียงพอตลอดทั้ งปี  ไฟฟ้าจากส่วนภูมิภาค
ทัว่ถึงพ้ืนท่ี 
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ตารางที ่3.2 ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 

Zone  ขอ้พิจารณา     ลกัษณะของพื้นท่ี 

D 1. ท่ีตั้งและอาณาเขต 
2. สภาพพ้ืนท่ี                                                  
3. สภาพภูมิอากาศท่ีเก่ียวขอ้ง  

                4. การเขา้ถึง และระบบสาธารณูปโภค 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พ้ืนท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตก มีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 
ทิศตะวนัออกติดกับ พ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเจ็ด เป็นทางเช่ือมต่อกนั 
ทิศใตติ้ดกบั สวนสม้ 
ทิศตะวนัตก  ติดกบั ทุ่งนา 
ทิศเหนือ ติดกบั ติดสวนตะไคร้ 
 
2. ภายในพ้ืนท่ีมีส่ิงปลูกสร้างเดิมคือศูนยอ์าคารเด็ก
เล็กมีพ้ืนท่ีร้อน มีลมพดัและไม่มีท่ีพกัผ่อนพรรณไม้
เดิมท่ีพบบริเวณนั้นคือ คูน 
 
3. พ้ืนท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้
เป็นลมท่ีพดัความชุ่มช้ืน และท าให้ฝนตก เน่ืองจาก
เป็นลมท่ีพดัพาความชุ่มช้ืนมาจากทะเลอนัดามนั เร่ิม
ตั้ งแต่ เดือนพฤษภาคม – ตุลาคมและพ้ืนท่ีได้รับ
อิทธิพลลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นลมท่ีพดั
มาจากทะเลจีนใต้ซ่ึงจะพัดพาความแห้งแล้ง และ 
ความหนาวเย็นมาสู่พ้ืนท่ีโครงการ เร่ิมตั้ งแต่ เดือน
พฤศจิกายน– มกราคม 
 
4. ติดกบัทางสัญจรหลกัภายในพ้ืนท่ีโครงการ พ้ืนท่ี
ใชมี้ระบบน ้ าประปาและน ้ าสะอาดด่ืมเพียงพอตลอด
ทั้งปี ไฟฟ้าจากส่วนภูมิภาคทัว่ถึงพ้ืนท่ี 

 
 



80 

 

ตารางที ่3.2ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 

Zone  ขอ้พิจารณา     ลกัษณะของพื้นท่ี 

Zone  E 

1. ท่ีตั้งและอาณาเขต                                                                                      
2. สภาพพ้ืนท่ี                                                                                                                         
3. สภาพภูมิอากาศท่ีเก่ียวขอ้งการเขา้ถึง                                                                                                                                          
4. ระบบสาธารณูปโภค 

 

 

 

 

 

 

1. พ้ืนท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตก มีอาณาเขตติดต่อ 
ดงัน้ี 
ทิศตะวนัออก ติดกบั พ้ืนท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเจ็ด เป็นทางเช่ือมต่อกนัทิศใต้
ติดกบั สวนสม้ 
ทิศตะวนัตก  ติดกบั ทุ่งนา 
ทิศเหนือ ติดกบั ติดสวนตะไคร้ 
 
2. ภายในพ้ืนท่ีมีส่ิงปลูกสร้างเดิมคือศูนยอ์าคาร
เด็กเล็กมีพ้ืนท่ีร้อน มีลมพดัและไม่มีท่ีพกัผ่อน
พรรณไมเ้ดิมท่ีพบบริเวณนั้นคือ คูน 
 
3. พ้ืนท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตก
เฉียงใต ้เป็นลมท่ีพดัความชุ่มช้ืน และท าให้ฝน
ตก เน่ืองจากเป็นลมท่ีพดัพาความชุ่มช้ืนมาจาก
ทะเลอันดามัน เร่ิมตั้ งแต่ เดือนพฤษภาคม – 
ตุ ลาคมและพ้ืน ท่ี ได้ รับ อิท ธิพลลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นลมท่ีพดัมาจากทะเล
จีนใต้ซ่ึงจะพัดพาความแห้งแล้ง และ ความ
หนาวเย็นมาสู่พ้ืนท่ีโครงการ เร่ิมตั้ งแต่ เดือน
พฤศจิกายน– มกราคม 
 
4. ติดกับทางสัญจรหลกัภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
พ้ืนท่ีใช้มีระบบน ้ าประปาและน ้ าสะอาดด่ืม
เพียงพอตลอดทั้งปี ไฟฟ้าจากส่วนภูมิภาคทัว่ถึง
พ้ืนท่ี 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็ ภาพที ่3.26 

สัญลกัษณ์ : พื้นท่ีแต่ละโซน  

 

                              Zone A                                       Zone D  

                          Zone B  Zone E  
                          Zone C 
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3.3 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้พืน้ทีโ่ครงการ 
 ในการออกแบบภูมิทศัน์องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด ได้ศึกษาพฤติกรรม และ
ความตอ้งการของผูม้าใชโ้ครงการจากประเภทของผูม้าใชโ้ครงการรวมถึงประชาชนท่ีอยูใ่นบริเวณ
ขา้งเคียง ดงันั้น การศึกษาจึงใชว้ิธีการสัมภาษณ์จากผูใ้ชป้ระจ า และการออกแบบถาม และเอกสาร
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นพฤติกรรมของมนุษยจ์ากผูใ้ชช้ัว่คราว โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 3.3.1 ประเภท และลกัษณะของผูใ้ชโ้ครงการ 
  3.3.1.1 กลุ่มผูใ้ชป้ระจ าวนั คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาท และหนา้ท่ีในองคก์รเป็นผูท่ี้
มีความสัมพนัธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และส่ิงแวดล้อมโดยกลุ่มผูใ้ช้ประจ ามกัมีพื้นท่ี
ประจ าของแต่ละบุคคลลักษณะการใช้พื้นท่ีภายในอาคารแบ่งเป็นพื้นท่ีการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจา้หนา้ท่ีโดยแบ่งเป็นหอ้งๆอยา่งชดัเจนและส่วนพื้นท่ีภายนอกอาคารใชใ้นการพกัผอ่น 
  3.3.1.2 กลุ่มผูใ้ชช้ัว่คราว คือ ประชาชนท่ีในละแวกใกลเ้คียงพื้นท่ีโครงการ เขา้มา
พื้นท่ีโครงการเป็นคร้ังคราว โดยจากการศึกษาน้ีได้ศึกษาจากแบบสอบถาม และการสุ่มตวัอย่าง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีสามารถแบ่งประเภทของผูใ้ชช้ัว่คราวได ้2 ประเภท คือ 
   1) กลุ่มผูใ้ชท่ี้มาติดต่อราชการ คือ ประชาชนท่ีเขา้มาติดต่อราชการท่ีอยูใ่น
ละแวกใกลเ้คียงพื้นท่ีโครงการ การศึกษาโดยการกรอกแบบสอบถาม 
   2) กลุ่มผูใ้ชท่ี้เขา้มาใชพ้ื้นท่ีท ากิจกรรมนนัทนาการ คือ ประชาชนท่ีเขา้มา
ใชพ้ื้นท่ีท ากิจกรรมนนัทนาการประเภทออกก าลงักายและพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชจ้  านวนประชากรท่ีอยูใ่นการบริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
คลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง จ านวน 9 หมู่บา้น ท่ีเขา้มาใช้พื้นท่ีเพื่อให้การศึกษาคร้ังน้ีตอบสนอง
ความตอ้งการผูใ้ช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด มากท่ีสุด ก าหนดขนาดประชากร              
เป็นจ านวน (ดงัตารางท่ี 3.3) ดงัน้ี 
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ตารางที ่3.3 แสดงจ านวนพื้นท่ีและประชากรท่ีต าบลคลองเจด็ 

หมู่บา้น ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 
1 1,431 1,585 3,016 1,660 
2 464 479 943 252 
3 304 290 594 159 
4 195 184 379 102 
5 284 300 584 188 
6 107 136 243 79 
7 291 287 578 154 
8 253 270 523 166 
9 125 121 246 78 

รวม 3,454 3,652 7,106 2,838 
 

ตารางที ่3.4 สรุปการศึกษาพฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

ประเภท พฤติกรรม ความตอ้งการ 

1. ผูใ้ช้ประจ า มีจ านวน 40-50 คน 
สุ่มการสัมภาษณ์ 3คนคือนายนาย
เสถียร ศรีสุข(นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเจ็ด)นาย สรรเสริญ 
ทองยอ้ย(รองนายกองค์คลองเจ็ด)
นายจ าเริญ  ป านประเส ริฐ (รอง
ประธานสภา) 

จะมีผูม้าใช้บริการองค์บริหารส่วน
ต าบลคลองเจ็ดเป็นจ านวนมากวนั
จันทร์-วนัศุกร์ เวลา08.00-17.00น.
บางวนัก็มีวนัเสาร์การบริการดว้ย 

อยากให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีพักผ่อน
เวลารอคอยท่ีมาติดต่อและอยากให้
มีท่ีนัง่มีตน้ไมใ้หญ่ใหร่้มเงา 

2.  ผูใ้ชช้ัว่คราวท่ีมาติดต่อราชการ 

 

 

 

 

 
ลักษณะพฤติกรรมผู ้มาใช้ติดต่อ
ข้าราชการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเจ็ดมีตึกอาคารเป็นส่วน
ใหญ่เช่น บริเวณส่วนพกัผอ่น ท่ีจอด
รถ ผู ้ท่ีมาติดต่อราชการส่วนใหญ่
เป็นตวัแทนของแต่ละหมู่บา้นท่ีจะ
มาใชบ้ริการสถานท่ี เช่น ประชุม 

อยากให้มีต้นไม้ใหญ่เป็นการบัง
แดดมีโต๊ะนัง่ ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ
อยากให้มีท่ีพกัมากข้ึนและพ้ืนท่ีสี
เขียว 
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3.4 การสรุปศักยภาพของพืน้ทีแ่ละการพฒันาศักยภาพของพืน้ทีโ่ครงการ 
 การรวบรวมขอ้มูลศกัยภาพท าใหท้ราบถึงสภาพปัญหา ขอ้จ ากดัต่าง ๆ รวมถึงการเขา้ใช้
พื้นท่ีต่าง ๆ ภายในพื้นท่ีโครงการเพื่อทราบถึงการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆของพื้นท่ีโครงการ รวมถึงการ
น าไปต่อยอดพฒันาในรูปแบบต่าง ๆของพื้นท่ีนั้น (ดงัตารางท่ี 3.5) 
ตารางที ่3.5 สรุปศกัยภาพของพื้นท่ี และการพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ี 

Site Characteristics Program Potential Drogram Development 
พ้ืนท่ี Zone A เป็นพ้ืนท่ีอยู่บริเวณ
อยู่ ด้ าน ห น้ าโค รงก ารด้ าน ทิ ศ
ตะวนัออกเป็นพ้ืนท่ีติดกบั Zone B 
ซ่ึงประกอบด้วยศูนย์OTOP ศาล
พระภูมิ สวนหยอ่มพ้ืนท่ีโดยทัว่ไป
เป็นพ้ืนท่ีอยูติ่ดกบัถนนสัญจรหลกั
ท่ี เป็ น ท าง เข้ า อ อ ก ข อ ง พ้ื น ท่ี
โครงการ จัดอยู่ในพ้ืนท่ีสภาพเป็น
คอนกรีตทั้งหมด ผลกระทบคือใน
ฤดูร้อนท าใหอุ้ณหภูมิร้อนข้ึน 
 

พ้ืนท่ีบริเวณน้ีเป็นพ้ืนท่ี เป็นพ้ืนท่ี
พนักงานและผูท่ี้มาติดต่อราชการ
และประชาชนทัว่ไปใชบ้ริการมาก
ท่ีสุดเป็นสถานท่ีตอ้นรับของพ้ืนท่ี
โครงการน้ี มานั่งเล่น ดังนั้ นพ้ืนท่ี
โซนน้ีอยูติ่ดกบัถนน ชุมชนจึงควร
มีการจดัภูมิทัศน์รอบ ๆมีตน้ไมใ้ห้
ร่มเงา 
 

Zone A ประกอบดว้ย 
1. ศูนย ์OTOP เป็นสถานท่ีผูค้นมา
ใช้ซ้ือของต่าง ๆซ่ึงมีสวนหย่อม
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ห ม า ก เ ขี ย ว 
ต้นมะขาม ต้นเข็ม ซ่ึงพืชพรรณ
ไม่ได้มีการทรุดโทรม จึงไม่มีการ
ปรับปรุงใหม่ 
 
 

พ้ืนท่ี Zone B เป็นพ้ืนท่ีอยู่บริเวณ
อยูต่รงกลางทิศตะวนัออกเป็นพ้ืนท่ี
ติด กับ    Zone C ซ่ึงประกอบด้วย 
กองช่าง อาคารใหญ่ ท่ีจอดรถพ้ืนท่ี
โครงการ จัดอยู่ในพ้ืนท่ีสภาพเป็น
คอนกรีตทั้งหมด ผลกระทบคือใน
ฤดูร้อนท าใหอุ้ณหภูมิร้อนข้ึน 
 

พ้ืนท่ีบริเวณน้ีเป็นพ้ืนท่ี เป็นพ้ืนท่ี
พนักงานและผูท่ี้มาติดต่อราชการ
และประชาชนทั่วไปใช้บริการ มา
ท า กิ จ ก ร ร ม เช่ น  ว ัน เด็ ก  ว ัน
สงกรานต ์วนัพ่อ วนัแม่ดงันั้นพ้ืนท่ี
โซนน้ีติดกับถนนชุมชนจึงควรมี
ก า ร จั ด ภู ม ทั ศ น์ ร อ บ ล า น
อเนกประสงคเ์พ่ือการป้องกนัเส่ียง
ข อ งถนน ใน ชุม ชน เพ่ิ ม ค วาม
สวยงามถึงสร้างบรรยากาศท่ีดีรอบ
บริเวณน้ีในการใชพ้ื้นท่ีท ากิจกรรม 

1. อาคารใหญ่ เป็นอาคารติดต่อขา้ราชการ
ต่าง ๆ ซ่ึงไม่มีตน้ไมเ้ลย  
อยากใหท้ าการภูมิทศัน์ 
2.  กองช่าง  เป็นอาคารท่ีพนักงานช่าง
เตรี ยมพร้อมช่ วยเหลืออประชาชน                      
ซ่ึ งไม่ มี ต้นไม้ เลย อยากให้ ท าการ                               
ออกแบบภูมิทศัน์ 
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ตารางที ่3.5 สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและการพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ี (ต่อ) 

Site Characteristics Program Potential Drogram Development 
พ้ืนท่ี Zone C เป็นพ้ืนท่ีอยู่บริเวณ
อยู่ตรงกลางทิศตะวนัตกเป็นพ้ืนท่ี
ติดกบั Zone B  
ซ่ึงประกอบไปดว้ย อาคารศูนยเ์ด็ก
เล็กและพ้ืนท่ีโล่ง โครงการ จัดอยู่
ใน พ้ืน ท่ีสภาพ เป็น ดินทั้ งหมด 
ผลกระทบคือในฤดูฝนท าให้พ้ืน
ท่ีดินเฉอะแฉะท าให้ท าเข้าพ้ืนท่ี
โครงการไม่ได้ เป็นพ้ืนท่ีท่ีได้รับ
แสงแดดตลอดทั้ งวนั มีลมพดัผ่าน
ตลอดทั้งวนัเน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีโล่ง 
 

พ้ืนท่ีบริเวณน้ีเป็นพ้ืนท่ีท่ียงัไม่เปิด
ให้ใชบ้ริการ เน่ืองจากเป็นสถานท่ี
ท่ีก่อสร้างข้ึนมาใหม่ เลยยงัไม่เปิด
ใหใ้ชบ้ริการ 
 
 

1. ศูนยเ์ด็กเล็กสถานท่ีพกัผ่อน ใน
ฤดูฝนท าให้พ้ืนดินเฉาะแชะท าให้
เขา้พ้ืนท่ีส่วนน้ีไดไ้ม่สะดวก ควรมี
การจัดการภู มิทัศน์ โดยปู แผ่น
ทางเดินเทา้ใหม่เพ่ือให้เขา้ถึงพ้ืนท่ี
ได ้และใหจ้ดัภูมิทศัน์ใหร่้มเงา 
 

พ้ืนท่ี Zone D เป็นพ้ืนท่ีอยู่บริเวณ
อยู่ตรงกลางทิศตะวนัตกเป็นพ้ืนท่ี
ติดกบั Zone C และ Zone E 
 ซ่ึงประกอบไปดว้ย อาคารศูนยเ์ด็ก
เล็กและพ้ืนท่ีโล่ง โครงการ จัดอยู่
ใน พ้ืน ท่ีสภาพ เป็น ดินทั้ งหมด 
ผลกระทบคือในฤดูฝนท าให้พ้ืน
ท่ีดินเฉอะแฉะท าให้ท าเข้าพ้ืนท่ี
โครงการไม่ได้ เป็นพ้ืนท่ีท่ีได้รับ
แสงแดดตลอดทั้ งวนั มีลมพดัผ่าน
ตลอดทั้งวนัเน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีโล่ง 
 
 

พ้ืนท่ีบริเวณน้ีเป็นพ้ืนท่ีท่ียงัไม่เปิด
ให้ใชบ้ริการ เน่ืองจากเป็นสถานท่ี
ท่ีก่อสร้างข้ึนมาใหม่ เลยยงัไม่เปิด
ใหใ้ชบ้ริการ 
 

2. พ้ืนท่ีโล่ง เป็นพ้ืนท่ีดินท าใหดู้ไม่
สวยงาม  ควรจัด ภู มิทัศน์ และมี
ตน้ไมใ้หญ่ โตะ๊นัง่และใหเ้ป็นพ้ืนท่ี
สีเขียว 
1. ศูนยเ์ด็กเล็กสถานท่ีพกัผ่อน ใน
ฤดูฝนท าให้พ้ืนดินเฉาะแฉะท าให้
เขา้พ้ืนท่ีส่วนท่ีน้ีไดไ้ม่สะดวก ควร
มีการจัดการภูมิทัศน์โดยปูแผ่น
ทางเดินเทา้ใหม่เพ่ือให้เขา้ถึงพ้ืนท่ี
ได ้และใหจ้ดัภูมิทศัน์ใหร่้มเงา 
2. พ้ืนท่ีโล่ง เป็นพ้ืนท่ีดินท าใหดู้ไม่
สวยงาม ควรจดัภูมิทศัน์และมี
ตน้ไมใ้หญ่ โตะ๊นัง่และใหเ้ป็นพ้ืนท่ี
สีเขียว 
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ตารางที ่3.5 สรุปศกัยภาพของพื้นท่ี  และการพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ี(ต่อ) 

Site Characteristics Program Potential Drogram Development 
พื้นท่ี Zone E เป็นพื้นท่ีอยู่
บริ เวณอยู่ ตรงกลางทิ ศ
ตะวนัตกเป็นพื้นท่ีติดกับ 
Zone C และ Zone D 
ซ่ึงประกอบไปด้วย อาคาร
ศูนยเ์ด็กเล็กและพื้นท่ีโล่ง 
โครงการ จัดอยู่ในพื้ นท่ี
สภาพเป็ นดิ นทั้ งหมด 
ผลกระทบคือในฤดูฝนท า
ใหพ้ื้นท่ีดินเฉอะแฉะท าให้
ท าเขา้พื้นท่ีโครงการไม่ได ้
เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดด
ตลอดทั้ งวนั มีลมพดัผ่าน
ตลอดทั้ งวนัเน่ืองจากเป็น
พื้นท่ีโล่ง 
 

พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นพื้นท่ี
ท่ียงัไม่เปิดให้ใช้บริการ 
เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ี
ก่อสร้างข้ึนมาใหม่ เลย
ยงัไม่เปิดใหใ้ชบ้ริการ 
 

1. ศูนยเ์ด็กเล็กสถานท่ีพกัผ่อน ในฤดูฝนท าให้
พื้นดินเฉอะแฉะท าให้เขา้พื้นท่ีส่วนท่ีน้ีได้ไม่
สะดวก ควรมีการจัดการภูมิทัศน์โดยปูแผ่น
ทางเดินเทา้ใหม่เพื่อให้เขา้ถึงพื้นท่ีได ้และให้จดั
ภูมิทศัน์ใหร่้มเงา 
2. พื้นท่ีโล่ง เป็นพื้นท่ีดินท าใหดู้ไม่สวยงาม ควร
จดัภูมิทศัน์และมีตน้ไมใ้หญ่ โตะ๊นัง่และใหเ้ป็น
พื้นท่ีสีเขียว 
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เร่ือง : โครงการออกแบบ และภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด ภาพที ่3.27 

แสดง : Bubble Diagram  
 สญัลกัษณ์ : 

ทางสญัจรหลกั 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งพ้ืนท่ี 
กั้นสายตาระดบัไมพุ้ม่สูงแบบโปร่ง 1.80  เมตร 
Buffer ปิดกั้นสายตาระดบัไมพุ้ม่สูง 0.60 เมตร 
การเช่ือมพ้ืนท่ีสญัจรแผน่ทางเดิน 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็ ภาพที ่3.28 

แสดง : Site Relation  
 สัญลกัษณ์ : 

ปิดกั้นดว้ยร้ัวคอนกรีต 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ี 
ทางสัญจรหลกั 
ทางเขา้ - ออก 
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 บทที ่4 

แนวความคดิในการออกแบบ 
 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์สวนสาธารณะองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด อ าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงมีความตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีพกัผอ่น ออกก าลงักาย และสนาม
เด็กเล่น ของเด็กและประชาชนท่ีมาใชพ้ื้นท่ีของโครงการ  โดยการท าการศึกษาพื้นท่ีโครงการตาม  
ความตอ้งการของผูม้าใชโ้ครงการ และหลกัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีโครงการ เพื่อก าหนดรูปแบบ
และส่วนประกอบของโครงการใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดในการออกแบบในแต่ละสัดส่วนโดย
ค านึงถึงประโยชน์ใชส้อยในดา้นต่าง ๆ ตามศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการนโยบายของการด าเนินการ 
ซ่ึงจะตอ้งน ามา เพื่อประโยชน์ใชส้อยในดา้นต่าง ๆ ของผูใ้ชโ้ครงการ 

 

4.1  แนวความคดิหลกั 
 แนวความคิดหลกัไดม้าจากศึกษาการท ากิจกรรมในพื้นท่ีโครงการและตามศกัยภาพของ

พื้นท่ีของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี นั้นเป็นองคก์รท่ี

มีการบริหารจดัการตามหลกัธรรมมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนโดย

ยึดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นองค์กรท่ีดูแลชุมชนในเขตของต าบลคลองเจ็ด ซ่ึงเป็น

ศูนยก์ลางของประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ นอกจากบริการการติดต่อราชการแลว้ยงัส่งเสริมเร่ืองท่ี

เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น รณรงค์ให้ประชาชนออกก าลงักาย  ดงันั้นจึงน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาเป็น

แนวความคิดเพื่อออกแบบพื้นท่ีโครงการให้สามารถรองรับกบักิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในโครงการและ

ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้โครงการจนเกิดเป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบ และ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการจนเกิดเป็นแนวความคิดหลกั 

 จากข้อมูลขา้งตน้แนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept) คือ “คลองเจ็ด สุข

สบาย พื้นท่ีสีเขียว” ซ่ึงเป็นแนวความคิดท่ีไดม้าจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด ไดมุ้่งเน้น 

ประชาชนมีสุขภาพดี ห่างไกลยาเสพติด ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็จึงไดมี้นโยบายเป็น

ศูนย์กลางให้กับประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยลักษณะพื้น ท่ีของ     

โครงการนั้นเป็นพื้นท่ี ท่ีจดัแบ่งการท ากิจกรรมเป็นสัดส่วน เช่น ออกก าลงักาย พื้นท่ีพกัผ่อน ไว้

ส าหรับประชาชนมาใชบ้ริการ 
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Concept 

ลกัษณะพืน้ที่ 
พื้นท่ี เป็นรูปส่ี เหล่ียมผืนผ้า ได้มี
การจดัสรรพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือจากตวั
อาคารเป็นสถานท่ีรองรับกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่ พื้นท่ีพักผ่อน พื้นท่ี
ออกก าลงักาย ไวส้ าหรับประชาชน
มาใชบ้ริการ 

คลองเจด็ สุขสบาย พื้นท่ีสีเขียว 

นโยบาย 
เป็นศูนยก์ลางใหก้บัประชาชน และ
พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

แผนภูมิที ่4.1 แสดงแนวความคิดหลกั 
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4.2 ข้อจ ากดัในการออกแบบ 

ตารางที ่4.1 ขอ้จ ากดัในการออกแบบ 

Zone    ลกัษณะปัญหา                 ประเด็นในการศึกษา   ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

     A   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เป็นพื้นท่ีท่ีติดทางเขา้-ออก จึง
มีการสัญจรของรถมากมาย อาจ
ท าใหมี้ปัญหาทางดา้นฝุ่ นละออง 
ดังนั้ นควรค านึงการเลือกใช้พืช
พรรณท่ีมีในการกรองฝุ่ นละออง 
 
2. พื้นท่ีท่ีได้รับแสงตลอดทั้งวนั 
และค่อนขา้งร้อน อากาศร้อน จึง
ควรจดัภูมิทศัน์ให้ร่มเงาโดยการ
ปลูกตน้ไมบ้ริเวณโดยรอบ 
 
3. ในอนาคตจะมีประชากรเขา้มา
ใช้บริการมากข้ึน เน่ืองจาก ใน
พื้นท่ีได้มีการจดับริเวณพื้นท่ีไว้
ส าหรับพกัผอ่น ใหมี้ความร่มร่ืน 
 
4. ในพื้นท่ีส่วนใหญ่ยงัไม่มีพืช
พรรณเน่ืองจากบริเวณน้ีได้รับ
แสงแดดเต็มวนัดงันั้นควรเลือก
พืชพรรณท่ีทนแดด 
 

1. การเขา้ถึง 
 
 
 
 
2. ภูมิอากาศ 
 
 
 
3. จ านวนผูใ้ช ้
 
 
 
4. พืชพรรณ 
 
 
 
 

A พื้นท่ี Zone A อยูส่่วน หนา้โครงการ  
-  ทิศตะวนัออก 
-  ทิศตะวันออกติดกับถนนทางเข้า
โครงการ 
-  ทิศตะวนัตกติดกบัตวัอาคารองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเจด็            
-  พื้ น ท่ี  Zone A มี ก ารจัดป รับป รุง            
ภูมิทศัน์บริเวณรอบตวัอาคารกองช่าง  
 
 

B พื้นท่ี Zone B อยูบ่ริเวณส่วนกลาง
ของพื้นท่ีโครงการ ในพื้นท่ีประกอบ
ไปดว้ย อาคารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลคลองเจด็ และยงัไม่มีการจดัภูมิ
ทศัน์โดยรอบ ๆอาคาร 
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ตารางที ่4.1 ขอ้จ ากดัในการออกแบบ (ต่อ) 

Zone    ลกัษณะปัญหา    ประเด็นในการศึกษา   ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 
     

 

 

 

 
     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B พื้นท่ี Zone B อยูบ่ริเวณส่วนกลาง
ของพื้นท่ีโครงการ ในพื้นท่ีประกอบ
ไปดว้ย อาคาร องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลคลองเจด็ และยงัไม่มีการจดัภูมิ
ทศัน์โดยรอบ ๆอาคาร 
C พื้ น ท่ี  Zone C อ ยู่ ท า ง ด้ าน ทิ ศ
ตะวนัตกของพื้นท่ีประกอบไปด้วย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  พื้ น ท่ีย ังขาดท่ี
พกัผอ่นโดยรอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. การเขา้ถึง 
 
 
 
 
2. ภูมิอากาศ 
 
 
 
 
3. จ  านวนผูใ้ช ้
 
 
 
 
4. พืชพรรณ 
 

 

 

 

1. พื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีโล่งยงัไม่
มีพืชพรรณเน่ืองจากบริเวณน้ีเป็น
พื้นคอนกรีต  
 
 
2. พื้ น ท่ี โครงการได้ รับลมและ
แสงแดดทั้งวนัควรมีการจดัภูมิทศัน์
ท่ีช่วยลดแรงลม และลดฝุ่ นละอองมี
การปลูกตน้ ไทรอินโด กลัปพฤกษ์
อโศกอินเดีย ตน้หูกวางด่าง เป็นตน้ 
 
3. เน่ืองจากพื้นท่ีติดกบัศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กท าให้มีประชากรมาใชพ้ื้นท่ี 
ดงันั้นการออกแบบควรค านึงถึงการ
จดัท่ีนั่งพกัผ่อนไวส้ าหรับคนท่ีเข้า
มาใชบ้ริการบริเวณพื้นท่ี 
 
4. จัดให้ มีพื ชพรรณในพื้ น ท่ี ไว้
เพื่อให้ร่มเงาในบริเวณท่ีนัง่พกัผอ่น
และควรเลือกพืชพรรณท่ีทนแดด 
เพราะพื้นท่ีค่อนขา้งร้อนไทรอินโด 
กลัปพฤกษ์อโศกอินเดีย ตน้หูกวาง
ด่าง เป็นตน้ 
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4.3 แนวความคดิในด้านการออกแบบพืน้ทีใ่ช้สอยภายในโครงการ 

 แนวความคิดดา้นการใชพ้ื้นท่ีใชส้อยภายในโครงการน้ีไดม้าจากแนวความคิดหลกั (Main 

Concept) คือ “คลองเจ็ด สุข สบาย พื้นท่ีสีเขียว” โดยไดน้ าแนวคิด จากการวิเคราะห์ความตอ้งการ

ของผูใ้ช ้หลกัการจดัวางภายในพื้นท่ีโครงการโดยการค านึงถึงความเหมาะสมกบัพื้นท่ีท ากิจกรรม 

การแก้ไขปัญหาต่าง ๆรวมถึงการดูแลรักษา ทั้ งภายในและภายนอกพื้นท่ีโครงการเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ซ่ึงพื้นท่ีโครงการสามารถจดัสัดส่วนพื้นท่ีการใชส้อยตามการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้

ดงัน้ี พื้นท่ีตอ้นรับ พื้นท่ีนนัทนาการ พื้นท่ีส่วนสาธารณะ และพื้นท่ีส่วนตวั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 4.3.1 พื้นท่ีตอ้นรับ เน่ืองจากพื้นท่ีเดิมเป็นพื้นท่ีโล่งซ่ึงอยูบ่ริเวณทางดา้นหนา้ของโครงการ

ยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์เพื่อความสวยงาม และบริเวณทางเขา้ตวัอาคารยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์จึงไดมี้

การปรับปรุงการจดัภูมิทศัน์บริเวณน้ีข้ึนเพื่อให้ดูสวยงามน่าเขา้ และท าทางเขา้ไปสู่ตวัอาคารศูนย์

การเรียนรู้ และศูนยรั์กษาความปลอดภยัข้ึนเพื่อใหส้ะดวกต่อการเขา้ถึงตวัอาคาร 

 4.3.2 พื้นท่ีส่วนสาธารณะ เน่ืองจากพื้นท่ีเดิมเป็นพื้นท่ีโล่งซ่ึงไวท้  ากิจกรรมต่าง ๆ ตาม

เทศกาล ไม่มีการจดัภูมิทศัน์เพื่อให้ความร่มเงา จึงตอ้งมีการปรับปรุงพื้นท่ีให้เหมาะสมกบักิจกรรม 

โดยมีการจดัภูมิทศัน์เพื่อความร่มร่ืน และท่ีพกัผอ่น 

 4.3.3 พื้นท่ีนันทนาการ พื้นท่ีบริเวณน้ีโดยรอบเป็นท่ีโล่งไม่มีท่ีนั่งพกัผ่อน จึงได้มีการ

ปรับปรุงโดยการจดัภูมิทศัน์โดยรอบและเพิ่มท่ีนัง่พกัผอ่นบริเวณรอบพื้นท่ี 
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4.4 การรออกแบบด้านพืชพรรณ 

 การดูแลบ ารุงรักษาพืชพรรณทุกชนิดท่ีเลือกตอ้งพิจารณาถึงการดูแลรักษาควรเน้นพืช

พรรณท่ีมีการบ ารุงรักษาง่ายและมีตน้ทุนต ่า จากประโยชน์ใช้สอยทางด้านต่าง ๆของพรรณไม้

สามารถน าพืชพรรณมาประยุกตใ์ชใ้นดา้นแนวความคิดในการออกแบบดา้นพืชพรรณตามลกัษณะ

ของพื้นท่ีและการแบ่งโซนได ้(ดงัตารางท่ี 4.2) ดงัน้ี 

ตารางที ่4.2 แนวความคิดในการออกแบบดา้นพืชพรรณ 

 Zone   การเขา้ใชพ้ื้นท่ีโครงการ          ประโยชน์การใชส้อย / การเลือกพืชพรรณ 

   
           A  พื้นท่ีส่วน อาคาร 

OTOP และทางเขา้โครงการ 

 

 

 

 

 

B พื้นท่ีส่วน อาคารองคก์าร
บริหารส่วนต าบลคลองเจด็ 

1. ส่วนโชว ์
2. พื้นท่ีพกัผอ่น 

 

 

 

 

 

 

 

1. พื้นท่ีพกัผอ่น 

2. สวนหยอ่ม 

- เน่ื องจากพื้ นท่ี ส่ วนใหญ่ เป็ นพื้ น
คอนกรีต และไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั 
ดังนั้ นจึงเลือกใช้พืชพรรณท่ีให้ร่มเงา
และทนต่อสภาพอากาศได้ดีเช่น ลีลาวดี 
อโศกอินเดีย หางนกยูง เป็นตน้ ส่วนไม้
พุ่มควรเลือกพรรณไม้ท่ีทนต่อสภาพ
อากาศได้ดี เช่น พุทธรักษา ตอ้ยต่ิง คล้า
ฤษีผสม แวววิ เชียร เศรษฐีเรือนนอก             
เป็นตน้   
-  สภาพพื้นท่ีปัจจุบนัเป็นพื้นท่ีคอนกรีต

ท่ีเอาไวใ้ชกิ้จกรรมนนัทนาการ ดงันั้นจึง

ไม่มีการปรับปรุง 
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ตารางที ่4.2 แนวความคิดในการออกแบบดา้นพืชพรรณ (ต่อ) 

Zone              การเขา้ใชพ้ื้นท่ีโครงการ   ประโยชน์การใชส้อย / การเลือกพืชพรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C พื้นท่ีส่วน อาคาร 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. เป็นพื้นท่ีบริการ 

และพื้นท่ีพกัผอ่น 

ส าหรับผูม้าใชบ้ริการ 

 

- เน่ืองจากพื้ น ท่ี ส่วนใหญ่ได้รับ

แสงแดดตลอดทั้ งว ัน  ดังนั้ น จึง

เลือกใช้พืชพรรณท่ีให้ร่มเงาและ

ควรค านึงถึงความปลอดภัยของผู ้

ท่ีมาใช ้เคร่ืองเล่นออกก าลงักายและ

เคร่ืองเล่นเด็ก จึงควรเลือกพืชพรรณ

และเคร่ืองเล่นท่ีไม่ เปราะหักง่าย

และทนต่อสภาพอากาศไดดี้เช่นตน้ 

ไทรอินโด กลัปพฤกษ์อโศกอินเดีย 

ตน้หูกวางด่าง เป็นตน้  
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4.5 แนวคดิการออกแบบภูมทิศัน์ดาดแขง็ 

แนวความคิดภูมิทศัน์ดาดแข็งเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในงานภูมิทศัน์อยา่งหน่ึง  ท่ีท าให้
งานภูมิทัศน์มีองค์ประกอบครบถ้วน  สามารถดึงดูดความสนใจ  หลกัการเลือกใช้วสัดุตกแต่ง
ทางดา้นภูมิทศัน์พิจารณาการเลือกใชแ้ละการออกแบบทั้ง รูปทรง สีสัน ท่ีท าให้เกิดความสวยงาม
และเกิดความกลมกลืนในพื้นท่ีออกแบบ ท าใหส้ามารถดึงดูดผูใ้ชโ้ครงการ สามารถจ าแนกภูมิทศัน์
ดาดแขง็ภายในพื้นท่ีโครงการ ดงัน้ี 
 
 
ตารางที ่4.3 แสดงการเลือกใชว้สัดุแต่ละโซน 
 

Zone ภาพประกอบ รายละเอียด หมายเหตุ 

A,B 
 

 

ขอบคนัหิน 
ขอบคันหินโค้งทรงมน
ขนาด 15x100x30 ซม. เป็น
วสัดุท ามาจากปูนซีเมนต ์
วสัดุผสม และ น ้า 
 

การเลือกใช้ข้ึนอยู่กบัสี
ท่ีต้องการให้เหมาะสม
กบัรูปแบบในการจดั ใช้
ส าหรับกั้นขอบบล็อก
คอนกรีต และตวัหนอน 
 

 

 

โคมไฟสนาม 
เป็นทรงกระบอก ท าจาก
วสัดุโลหะ สีด า มีขนาด 
104.1 x 15.3 x 15.3 ซม. 
 

การเลื อกใช้  ใช้ ใน
บริเวณทางเดินใน ซ่ึงจดั
ให้มีในบริเวณทุกโซน
ของโครงการ 
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ตาราง ที ่4.3 แสดงการเลือกใชว้สัดุแต่ละโซน (ต่อ) 
 

Zone ภาพประกอบ รายละเอียด หมายเหตุ 
              C   

 
 
 
 
 
 
 

โคมไฟสนาม 
เป็นทรงกระบอกท า
จากวสัดุโลหะ สีด า มี
ขนาด 104.1 x 15.3 x 
15.3 ซม. 
 

การ เลื อก ใช้  ใช้ ใน
บริเวณทางเดินใน ซ่ึง
จดัให้มีในบริเวณทุก
โซนของโครงการ 
 

             D  
 

 โคมไฟสนาม 
เป็นทรงกระบอกท า
จากวสัดุโลหะ สีด า มี
ขนาด 104.1 x 15.3 x 
15.3 ซม. 
 

การ เลื อก ใช้  ใช้ ใน
บริเวณทางเดินใน ซ่ึง
จดัให้มีในบริเวณทุก
โซนของโครงการ 
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4.6 แนวความคดิในการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกภายในพืน้ที่ 

แนวความคิดในการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกน้ีตอ้งค านึงถึง “คลองเจ็ด สุข สบาย

และพื้นท่ีสีเขียว” ซ่ึงเป็นแนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept) คือเราจะจดัซ้ือเพิ่ม

เพื่อใหเ้พียงพอต่อการใชง้านของผูใ้ชโ้ครงการ 

4.6.1 เกา้อ้ี มา้นัง่ และโตะ๊พกัผอ่น 

 โต๊ะและเก้าอ้ี เป็นลักษณะของการนั่งแบบท่ีตอ้งการใช้โต๊ะด้วย เช่น โต๊ะเก้าอ้ี ท่ีใช้ใน

บริเวณพกัผ่อนของบุคคลท่ีมาเป็นกลุ่มและมีของท่ีตอ้งการมีท่ีวาง โต๊ะ เกา้อ้ี ในบริเวณพกัผ่อนท่ี

ตอ้งการมีการท ากิจกรรมนอ้ย ๆ เกา้อ้ีมกัจดัวางเป็นกลุ่มหลายๆชุดในบริเวณเดียวกนั เพื่อเป็นจุดท่ี

บ่งบอกวา่เป็นพื้นท่ีพกัผอ่น  

  

                                      

                                      

ภาพที ่4.1 ชุดโตะ๊ไม,้ เกา้อ้ีไม ้
ทีม่า : http://www.phisalwoodwork.com 
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4.6.2 ถงัขยะ 

         ถงัขยะและถงัรองรับขยะมูลฝอย เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม หรือ

ส่ิงเหลือใชจ้ากผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริเวณท่ีผูใ้ชมี้จ  านวนมากควรค านึงถึงรูปแบบ

และต าแหน่งท่ีตั้งให้เขา้กบัพื้นท่ีให้เหมาะสม โดยใชว้สัดุท่ีเลือกใชคื้อ พลาสติกหนาท่ีมีฝาปิดเพื่อ

ป้องกนัเหมน็มีขนาดและสัดส่วนรวมถึงรูปแบบ อาจจดัเรียงไวบ้ริเวณมุมบริการต่าง ๆ เช่น บริเวณ

ออกก าลงักาย สนามเด็กเล่น หรือตามสถานท่ีพกัผ่อน ส่วนอีกรูปแบบหน่ึงมีขนาด และสัดส่วน

รวมถึง จดัเรียงไวบ้ริเวณภายในตวัอาคารทุกอาคารซ่ึงมีลกัษณะ ดงัน้ี 

 
 

ภาพที ่4.2 รูปแบบถงัขยะ 
ทีม่า : http://www.dsproduct.com 

 

4.6.3 เคร่ืองออกก าลงักาย 

         เคร่ืองออกก าลงักายจดัไวส้ าหรับบริการให้กบัประชาชน ซ่ึงค านึงถึงรูปแบบและ
ต าแหน่งท่ีตั้งให้เขา้กบัพื้นท่ีให้เหมาะสม เคร่ืองออกก าลงักายนั้นมีหลากหลายไวส้ าหรับบริการ
และบริเวณโดยรอบมีบริเวณท่ีนัง่พกัผอ่นไวส้ าหรับบริการ วสัดุอุปกรณ์ของเคร่ืองออกก าลงักาย
เป็นเหล็กหุ้มดว้ยพลาสติก เน่ืองจากท่ีเลือกวสัดุชนิดน้ีมีความคงทน ไม่ซีดจางไดง่้าย อายุการใช้
งานยาวนาน 
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ภาพที ่4.3 รูปแบบเคร่ืองออกก าลงักาย 

ทีม่า : http://www.kiddysanook.com 

 

4.7 แนวความคดิในการออกแบบมุมมอง 

แนวความคิดดา้นมุมมองน้ีนั้นมีความส าคญัอย่างมาก ซ่ึงสามารถแยกเป็นลกัษณะต่าง ๆ 

ไดโ้ดยเพิ่มท่ีเป็นมุมมองท่ีดีส่งเสริมภูมิทศัน์ท่ีสวยงามและมุมมองในมุมน้ีไม่มีผลกระทบอะไรต่อ

พื้นท่ีโครงการ ซ่ึงมุมมองน้ีไดแ้ก่ พื้นท่ี Zone Aพื้นท่ีทางเขา้โครงการ และ Zone B พื้นท่ีเดิม นั้น

เป็นอาคารส านกั อาคารกองช่างและลานกวา้งคอนกรีต Zone C พื้นท่ีเป็นพื้นท่ีโล่งมีอาคารศูนยเ์ด็ก

เล็ก (ดงัภาพท่ี 4.4 - 4.6) 

 

                
 

ภาพที ่4.4 มุมมองแบบเปิดโล่งในพื้นท่ีโครงการ Zone A 

 

                Zone A พื้นท่ีเดิมนั้นเป็นท่ีทางเขา้มีการจดัภูมิทศัน์เล็ก ๆน้อย ซ่ึงอยู่ในบริเวณดา้นหน้า
โครงการซ่ึงเป็นพื้นท่ีให้บริการจึงไดมี้การปรับเปล่ียนจดัภูมิทศัน์เล็กนอ้ยโดยรอบทั้งไมย้ืนตน้และ
ไมพุ้ม่เพื่อความร่มเงาและสวยงามของพื้นท่ี 
 

http://www.kiddysanook.com/
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ภาพที ่ 4.5 มุมมองแบบเปิดในพื้นท่ีโครงการ Zone B 

Zone B พื้นท่ีเดิมนั้นเป็นอาคารส านกั อาคารกองช่างและลานกวา้งคอนกรีตซ่ึงโดยรอบ
เป็นพื้นท่ีเปิด ไม่มีมีการจดัภูมิทศัน์และไม่มีท่ีนัง่พกัผ่อนจึงไดมี้การจดัภูมิทศัน์โดยรอบเพื่อความ
สวยงามและมีการจดัท่ีนัง่ไวส้ าหรับผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 4.6 มุมมองแบบเปิดในพื้นท่ีโครงการ 
  
Zone C พื้นท่ีเป็นพื้นท่ีโล่งมีอาคารศูนยเ์ด็กเล็กซ่ึงโดยรอบเป็นพื้นท่ีเปิดโล่ง ไม่มีการจดั

ภูมิทศัน์และไม่มีท่ีอ านวยความสะดวกส าหรับผูใ้ชบ้ริการ จึงไดมี้การจดัภูมิทศัน์โดยรอบเพื่อความ
สวยงามและมีการจดัท่ีนัง่ไวส้ าหรับผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการ และกิจกรรมต่าง ๆในศูนยเ์ด็กเล็ก 

 

4.8 แนวความคดิด้านการดูแลรักษา 

ภูมิทศัน์เป็นงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัติเพื่อให้งานภูมิทศัน์สวยงามอยูเ่สมอ สามารถจดักลุ่มการ

ดูแลรักษาไดเ้ป็น2 กลุ่ม คือ 

 4.8.1 ดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดอ่อน (Soft Scape) สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

4.8.1.1 การใส่ปุ๋ย ปุ๋ยท่ีใชใ้นพื้นท่ีโครงการแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1) ปุ๋ยอินทรีย ์คือ ปุ๋ยทีไดจ้ากธรรมชาติ แบ่ง 2 ชนิด คือ ปุ๋ยคอกและปุ๋ย 
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หมกั แต่ในปัจจุบนันิยมใชปุ๋้ยหมกัมากกวา่เพราะปุ๋ยหมกัเป็นปุ๋ยท่ีไดจ้ากการยอ่ยสลายของซากพืช

และซากสัตว ์จึงไม่ค่อยมีเมล็ดวชัพืชปะปน โดยการใหปุ๋้ยอินทรียจ์ะควบคู่ไปกบัการใหปุ๋้ยเคมี การ

ใส่ปุ๋ยอินทรียค์วรใส่ทุก 3-6 เดือนต่อคร้ังเพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน 

2) ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวทิยาศาสตร์ คือ ปุ๋ยท่ีผลิตจากอนินทรียว์ตัถุ โดย 

ค านวณธาตุอาหารส าคญัไว ้เพื่อท่ีสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

               4.8.1.2 หลกัการใส่ปุ๋ย 

1) ชนิดของปุ๋ยตอ้งมีธาตุอาหาร ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของพืช 

พรรณชนิดนั้น ๆ ดว้ย เช่น พืชพรรณท่ีปลูกใหม่ตอ้งการปุ๋ยท่ีมีธาตุไนโตรเจนสูง 

2) ใส่ปุ๋ยในปริมาณท่ีพอเหมาะ 

3) ปุ๋ยตอ้งการธาตุอาหารเพียงพอ และใส่บริเวณท่ีพืชพรรณดูดซึมไดเ้ร็ว 
ท่ีสุด เช่น บริเวณโคนตน้พืชพรรณหรือทางใบโดยตรง เพื่อพืชพรรณจะไดน้ ้ าธาตุอาหารไปใช้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
4) ปุ๋ยอินทรียค์วรใส่ก่อนปลูกพืชพรรณ ประมาณ1-2เดือน เพื่อช่วยใน 

การปรับปรุงโครงสร้างดินก่อนปลูก แลว้จึงใส่ปุ๋ยเคมีเม่ือเร่ิมปลูกพืชพรรณ 
5) การใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรียค์วบคู่กนัไป เพื่อป้องกนัดิน 

กรด-ด่างเกินไป และช่วยในการระบายน ้า และอากาศในดิน 
6) การใส่อินทรียค์วรใส่ทุก ๆ 3-6 เดือนต่อคร้ัง เพื่อช่วยปรับปรุง 

โครงสร้างดิน 
7) ควรใส่ปุ๋ยหลงัการพรวนดิน และก าจดัวชัพืชแลว้เพื่อพืชพรรณจะได ้

ดูดซึมปุ๋ยไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 
ภาพที ่4.7 การใส่ปุ๋ยพืชพรรณ 
ทีม่า : http:// www.loveeducation.com 
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 4.8.1.3 การพรวนดิน คือ การท าให้ดินท่ีอดัตวัแน่นโปร่งสามารถระบาย

น ้าอากาศไดดี้ รวมทั้งเป็นการก าจดัวชัพืช และแมลงศตัรูพืชอีกทางหน่ึง การพรวนดินควรปฏิบติัติ

ก่อนใส่ปุ๋ยเพื่อใหปุ๋้ยตกลงในช่องวา่งของดิน ซ่ึงจะท าใหร้ากพืชสามารถดูดซึมปุ๋ยไดอ้ยา่งสะดวก 

                                        วธีิการพรวนดิน 

           1) ใช้จอบถาก หรือจอบอเนกประสงค์พรวน ซ่ึงเป็นวิธีปฏิบัติติท าได้
โดยทัว่ไป อาจท าก่อนหรือท าหลงัจากท่ีปลูกพืชพรรณแลว้ก็ได ้
           2) ใช้ซ้อมพรวน เป็นวิธีใช้แปลงปลูกพืชพรรณคลุมดินขนาดเล็ก หรือ
กระถางปลูกไมป้ระดบัหลกัการพรวนดิน 
 
   3) การพรวนดินนั้นเม่ือสังเกตเห็นวา่ผวิหนา้ดินอดัแน่นเกินไปหรือน ้ าซึม
สู่รากชา้ 
   4) ในการพรวนดินแต่ละคร้ัง จะตอ้งระมดัระวงัไม่ท าให้รากพืชพรรณ
ขาดมากเกินไป 
   5) การพรวนดิน จะตอ้งพรวนบริเวณโคนตน้พืชพรรณ ใกลเ้คียงเพื่อท่ี
รากจะสามารถดูดอากาศไดดี้ 
   6) การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์จะตอ้งมีขนาดท่ีเหมาะสมกบัขนาดของ
พื้นท่ีและพืชพรรณ 
   7) การพรวนดินควรท าก่อนการใส่ปุ๋ยและควยคู่ไปกบัการก าจดัวชัพืช
และแมลงศตัรูพืช เพื่อใหพ้ืชพรรณดูดซบัปุ๋ยไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
                         4.8.1.4 การป้องกนัก าจดัศตัรู ศตัรูพืชท่ีท าลายพืชพรรณให้เกิดความเสียหาย ขาด
ความสวยงามและท าใหพ้ืชพรรณชะลอการเติบโต สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
 1) แมลงศตัรูพืช  
 2) โรคพืช  
 3) สัตวช์นิดต่าง ๆ 
                                       หลกัการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
 1) พิจารณาสาเหตุของศัตรูพืชให้แน่ชัดเสียก่อน แล้วจึงหาวิธีในการ
ป้องกนัก าจดัท่ีเหมาะสมตามสาเหตุท่ีเกิด 
 2) ควรรีบป้องกันก าจัดแมลงและโรคทันทีท่ีพบ เช่น ควรจับแมลง
ท าลาย หรือเก็บส่วนของพืชพรรณเป็นโรคเผาไฟก่อนระบาดมาก 
 3) เลือกใช้สารเคมีท่ีใช้ก าจดัให้ตรงกับชนิดของศตัรูพืช รวมทั้ งอ่าน
วธีิการใชแ้ละส่วนผสมจากบริษทัผูผ้ลิตอยา่เคร่งครัด 
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 4) ก่อนฉีดพ่น ควรหาหน้ากาก หรือชุดป้องกนัสารเคมีและคนท่ีฉีดพ่น
ตอ้งอยูเ่หนือลมเสมอ 
 5) ควรฉีดพ่นช่วงใกล้ค  ่า ไม่ควรฉีดเม่ือแดดร้อนจดัเพราะสารเคมีจะ
ระเหยเร็ว หรือควรฉีดก่อนฝนตกอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง เพราะฝนตกชะลา้งสารเคมีออกหมด 
 6) ขณะท าการฉีดพ่นสารเคมีไม่ควรรับประทานอาหารหารทอวาง
ภาชนะบรรจุอาหารไวใ้กลเ้คียงบริเวณปฏิบัติติงาน ตลอดจนไม่ควรน าเด็ก หรือสัตวเ์ล้ียงไวใ้กล้
บริเวณท่ีปฏิบติัติงาน เพราะอาจถูกละอองสารเคมี 
 7) หลังจาดฉีดพ่นสารเคมีแล้วอาบน ้ าชะล้างร่างกายให้สะอาดแล้ว
เปล่ียนเส้ือผา้ใหม่ทนัที 
   8) ขวดหรือภาชนะบรรจุสารเคมีควรท าลายใหถู้กวธีิ เช่น ฝังดิน เป็นตน้  
 
                            4.8.1.5 การตดัแต่งก่ิง คือ การควบคุมการเจริญเติบโตได้ดี ปรับปรุงรูปทรงของ
พืชพรรณให้สวยงามและป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเพื่อให้พืชพรรณเจริญเติบโตไดดี้ มีวิธีการปฏิบติัติ 
ดงัน้ี 
   1) การตดัแต่งไมย้นืตน้ มีวธีิการปฏิบติัติ ดงัน้ี   
    (1)  ใ ช้ เ ล่ื อ ย ตั ด ด้ าน ล่ า งข อ ง ก่ิ ง ข้ึ น ป ระม าณ  1/3 ข อ ง
เส้นผา่ศูนยก์ลางก่ิง 
    (2) จากนั้น ตดัด้านบนลงมาประมาณ 1/3 ของเส้นผ่าศูนยก์ลาง
ก่ิง ห่างกนัประมาณ 20 เซนติเมตร ค่อนทางโคนก่ิง 
    (3) ตดัก่ิงให้ชิดโคน แล้วแต่งแผลและทาหรือพ่นด้วยยาแผล
ตน้ไม ้
   2) การตดัแต่งไมพุ้ม่ มีวธีิการปฏิบติัติ ดงัน้ี 
    (1) ตดัก่ิงท่ีแน่นออกจากล าตน้เพื่อให้ไดท้รงพุ่มท่ีโปร่งข้ึน โดย
ตดัออกทั้งก่ิง 
    (2) ตดัออกเพียงบางส่วนเพื่อให้ก่ิงเล็ก ๆมากข้ึน โดยการท าให้
ก่ิงสั้นลงซ่ึงจะตดัท่ีตาขา้งและตดัใหถึ้งส่วนขอ้ของก่ิง 
     (3) ตดัให้ได้ทรงท่ีต้องการ เป็นการตดัในส่วนของผิวใบ หรือ
ทรงพุม่ ของใบเพื่อใหไ้ดรู้ปทรงตามท่ีตอ้งการ เช่น รูปสัตวต่์าง ๆ 
              4.8.2 งานดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดแขง็ (Hard Scape) ไดแ้ก่ องคป์ระกอบในงานภูมิทศัน์ท่ี
ไม่มีชีวติ และมีความแขง็แรง เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการรักษาความสะอาด และซ่อมบ ารุงงานภูมิทศัน์
ดาดแขง็ใหส้ามารถใชง้านไดส้ะดวกปลอดภยั ซ่ึงจะมีการดูแล และตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ  
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1. การใส่ปุ๋ย 
- ใ ส่ ปุ๋ ย อินท รีย์สม ่ า เสมอ  ซ่ึ ง ปุ๋ ย
อินทรีย ์นั้นสามารถแบ่งออกได ้ดงัน้ี 
คือ ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมกั 
 
2. การพรวนดิน 
- พรวนดินเม่ือสังเกตเห็นว่าดินนั้ น
แห้งและมีการอัดตัวแน่นก็ควรจะ
พรวนดินแต่ควรระวงัไม่ให้โดนราก
ของพืชพรรณนั้น ๆ 
 
3. การก าจดัโรคและแมลง 
- เม่ือสังเกตเห็นว่าพืชพรรณนั้ น ๆ              
มีโรคหรือมีส่ิงผิดปกติควรท าการหา
สาเหตุและชนิดของโรคแต่เน่ิน ๆ
ทนัทีแล้วท าการรักษาหรือพ่นยาเพื่อ
เป็นการป้องกนั 
 
4. การก าจดัวชัพืช 
- ควรถอนวชัพืชบริเวณโคนของต้น
พืชนั้น  ๆเพื่อให้พืชนั้นไดรั้บสารอาหาร
อยา่งเตม็ท่ี 
 
5. การตดัแต่งก่ิงพืชพรรณ 
- ปุ๋ยหมักเป็นการตดัในส่วนของผิว
ใบของพุ่มใบ เพื่อการเจริญเติบโต
ของพืชพรรณ 
 

 

 

ตารางที ่4.4 แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา 

ประเภทของงาน           ลกัษณะงาน           รายละเอียดการดูแลรักษา                       หมายเหตุ 

ภูมิทศัน์ดาดอ่อน            ไมย้นืตน้ 
(Soft Scape) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ใส่ปุ๋ยพรวนดิน
ทุกๆ  3-6  เดือน
ต่อคร้ัง 
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1.  การรดน ้า 
-  ควรมีการรดน ้ าทุกว ันและควรท่ีจะรดน ้ า
ในช่วงเชา้เพื่อการเจริญเติบโตของพืชพรรณ 
 
2.  การใส่ปุ๋ย 
-  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สม ่ าเสมอ ซ่ึงปุ๋ยอินทรีย์นั้ น
สามารถช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินก่อนปลูก 
 
3.  การพรวนดิน 
-  พรวนดิน เม่ือสังเกตเห็นว่าดินนั้นแห้งและมี
การอดัตวัแน่นก็ควรจะพรวนดินแต่ควรระวงั
ไม่ใหโ้ดนรากของพืชพรรณนั้น ๆ  
 
4.  การก าจดัโรค และแมลง 
-  เม่ื อสั งเกตเห็นว่าพื ชพรรณนั้ นๆ มี โรค                        
หรือมีส่ิงผิดปกติควรท าการหาสาเหตุและชนิด
ของโรคแต่ เน่ิ นๆ ทันที แล้วท าการรักษา                       
หรือพน่ยาเพื่อป้องการกนัโรค และแมลง 
 
5. การก าจดัวชัพืช 
-  ควรถอนวชัพืชบริเวณโคนตน้พืชนั้น ๆ 
เพื่อใหพ้ืชนั้นไดรั้บสารอาหารอยา่งเตม็ท่ี 
 
 

 

ในกรณีฤดูฝนควรลด
การใหน้ ้าเป็น 3 คร้ัง
ต่อสัปดาห์ 

ตารางที ่4.4 แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา (ต่อ) 

ประเภทของงาน       ลกัษณะงาน           รายละเอียดการดูแลรักษา                                หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

ไมพุ้ม่ 
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ตารางที ่4.4 แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา (ต่อ) 

ประเภทของงาน           ลกัษณะงาน             รายละเอียดการดูแลรักษา                  หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

สนามหญา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีฤดูฝนควร
ลดการให้น ้ าเป็น 3 
คร้ังต่อสัปดาห์ 

1. การตดัแต่งก่ิงพืชพรรณ 
-  เป็นการตดัในส่วนของผิวใบของพุ่มใบ
เพื่อใหไ้ดรู้ปทรงตรงตามท่ีตอ้งการ 
 
2. การรดน ้า 
-  ควรมีการรดน ้าทุกวนั  และควรท่ีจะรดน ้า
ในช่ วงเช้ าเพื่ อการเจริญเติ บโตของ                 
พืชพรรณ 
 
3. การตดัสนามหญา้ 
-  สัปดาห์ละ 1 คร้ัง สัปดาห์ละ  2  คร้ังหรือ 
2  สัปดาห์ต่อคร้ัง ข้ึนอยูท่ี่ชนิด     ของหญา้ 
 
4. การใส่ปุ๋ย 
-  ใส่ปุ๋ยสนามหญา้ เช่น ปุ๋ย (46-0-0) 
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั  
 
5. การรดน ้า  
-  การรดน ้ าถ้าสนามหญ้าเป็นดินทราย            
ก็ควรรดน ้ าทุกวนัวนั ส่วนบริเวณสนาม
หญ้าท่ี เป็นดินเหนียวก็ควรรด  2-3 วัน             
ต่อคร้ัง 

ในกรณีฤดูฝนควรลด 
การให้น ้ าน้อยเพื่ อ
ป้องกนัรากเน่า 
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ตารางที ่4.4 แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา (ต่อ) 

ประเภทของงาน         ลกัษณะงาน                       รายละเอียดการดูแลรักษา                 หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนน  ภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
(Hard Scape) 
 

- การท าความสะอาด และซ่อมบ ารุง
ถนน ทางเทา้ 
- ตรวจเช็คแผ่นทางเทา้ และอุปกรณ์
กีฬา ท่ีช ารุดเพื่อซ่อมแซม 
- ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ชนิดต่าง ๆ  และหมั่นส ารวจว่ามี
หลอดไฟ หรือสายไฟช ารุดหรือไม่ 
- ตรวจเช็คสภาพของเคร่ืองเล่นว่ามี
ช ารุด หรือไม่เพราะหากไม่ตรวจเช็ค
สภาพเคร่ืองเล่นอาจท าให้ เด็กเล็ก
ไดรั้บอนัตราย เกิดความไม่ปลอดภยั
ขณะเด็กเล่นเคร่ืองเล่น 
- ทาสีอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในสภาพท่ีเก่า, 
ท รุดโท รม เป ล่ี ยน ส่ิ งผุพัง ท่ี เป็ น
อนัตราย 
- ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ
วา่ยงัใชไ้ด ้หรือไม่  
- ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆเม่ือมีสภาพ
เส่ือมโทรมจากการใชง้านในลกัษณะ
ต่าง ๆ 
- ทาสีอุปกรณ์เม่ืออยูใ่นสภาพเก่า 

ระบบไฟฟ้า 

เคร่ืองเล่นใน
สนามเด็กเล่น 

มา้นัง่,โตะ๊เกา้อ้ี, 
ถงัขยะ 

แผน่ทางเทา้  
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็                                                 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

แสดง : ผงัออกแบบท่ี 1 ภาพที ่4.8 

สัญลกัษณ์ : -  
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บทที ่5 

ผลงานการออกแบบ 

 

5.1 ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน 

 
ภาพที ่5.1 บทน ำโครงกำร  
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ภาพที ่5.2 กำรวเิครำะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบดว้ย 
- ลกัษณะพื้นท่ีโครงกำร 
- พืชพรรณเดิม 
- ลกัษณะสถำปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้ำงเดิม 
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ภาพที ่5.3 กำรวเิครำะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบดว้ย 

- ทศันียภำพมุมมอง 
- สรุปลกัษณะโครงกำร 
- พฤติกรรมและควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้ 
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ภาพที ่5.4  Main Concept ประกอบดว้ย 
- Bubble Diagram 
- Site Relation 
- แนวคิดหลกัในกำรออกแบบ 



 
 
 
 

114 

 

 

ภาพที ่5.5 Main Concept ประกอบดว้ย 
- แนวคิดหลกัในกำรออกแบบ 
- แนวคิดดำ้นพืชพรรณ                                        - แนวคิดรูปแบบเคร่ืองออกก ำลงักำย 
- แนวคิดดำ้นภูมิทศัน์ดำดแข็ง                             - แนวควำมรูปแบบสนำมเด็กเล่น 
- แนวคิดดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
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ภาพที ่5.6 ผงัแม่บท (Master Plan) 
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ภาพที ่5.7 ผงัแม่บท (Lighting Plan)  
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ภาพที ่5.8 ภำพดำ้น (Elevation)  
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ภาพที ่5.9 รำยละเอียดในแปลน A, B (Detail Plan A) (Detail Plan B) 
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ภาพที ่5.10 รำยละเอียดในแปลน C (Detail Plan C) 
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ภาพที ่5.11 รำยละเอียดในแปลน D (Detail Plan D) 
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ภาพที ่5.12 รำยละเอียดในแปลน D (Detail Plan D) 
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ภาพที ่5.13 รำยละเอียดในแปลน E (Detail Plan E) 
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ภาพที ่5.14 รำยละเอียดในแปลน E (Detail Plan E) 
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ภาพที ่5.15 แบบขยำยส่ิงก่อสร้ำง (Detail Conduction) 
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ภาพที ่5.16 แบบขยำยส่ิงก่อสร้ำง (Detail Conduction) 



 
 
 
 

126 

 

 
ภาพที ่5.17 แบบขยำยส่ิงก่อสร้ำง (Detail Conduction) 
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ภาพที ่5.18 แบบขยำยส่ิงก่อสร้ำง (Detail Conduction) 
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ภาพที ่5.19 แบบขยำยส่ิงก่อสร้ำง (Detail Conduction) 
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ภาพที ่5.20 แบบขยำยรำยละเอียดกำรปลูกตน้ไม ้(Detail Element Design) 
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5.2 งานประมาณราคาภูมทิศัน์ 
กำรประมำณรำคำภูมิทศัน์ โครงกำรออกแบบภูมิทศัน์องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเจด็ 
อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 
ตารางที ่5.1 ประมำณรำคำ Zoning A, B    

ล ำดบั รำยกำร หน่วย 
 ขนำด 

น้ิว สูง/ม. 
จ ำนวน 

รำคำ/ รำคำ 
(บำท) หน่วย 

        Zoning A, B     Hard  Scape 
1 พ้ืนทรำยลำ้ง ตรม. 19.00 x 10.60 x 0.10 21                 280.00           5,880.00  
2 ทรำยปรับระดบั คิว - 57                 400.00         22,800.00  
3 ไฟ Tree Up Light อนั 0.12 x 0.07 x 0.30 3                 275.00              825.00  
4 ไฟ Post Light  ตน้ 0.95 x  0.17 x 0.10 6              1,050.00           6,300.00  
5 ไฟ Street Light ตน้ 0.30 x 0.45 x 6.0 6              6,000.00         36,000.00  

รวม                     71,805.00  
         Zoning A, B     Soft  Scape 
ไมย้นืตน้ 

1 ตน้ลีลำวดี ตน้ 2.5 - 3.0 M 1              2,500.00           2,500.00  
2 ตน้แคนำ ตน้ 17 -18 '' 1            12,000.00         12,000.00  
3 ตน้พญำสตับรรณ ตน้ 3.0 -3.5  M 2              5,500.00         11,000.00  
4 ตน้ตะเบเหลือง ตน้ 2.0 - 2.5 1              3,000.00           3,000.00  
5 ตน้สนอินเดีย ตน้ 3.5 - 4.0 25                 400.00         10,000.00  

ไมพุ้ม่ 
1 คริสติน่ำ ตน้ 1.8 -2.0  616                 150.00         92,400.00  
2 หญำ้นวลนอ้ย ตรม. - 439                   24.00         10,536.00  

รวม                   141,436.00  
                                รำคำทั้งหมด  Zoning A, B         213,241.00  
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ตารางที ่5.2 ประมำณรำคำ Zoning C 

ล ำดบั รำยกำร หน่วย 
 ขนำด 

น้ิว สูง/ม. 
จ ำนวน 

รำคำ/ รำคำ 
(บำท)  หน่วย 

        Zoning C Hard  Scape 
 

1 พ้ืนถนน ค.ส.ล ตรม. 131.00x40.00x0.10 525.0                 350.00       183,750.00  
 

2 ขอบคนัปูนขดัมนั ตรม. 459.0x0.20x0.20 18.4                 250.00           4,590.00  
 

3 ป้ำยศูนยเ์ด็กเลก็ ตรม. 11.00x0.60x2.80 18.5                 500.00           9,240.00  
 

4 ทรำยปรับระดบั คิว 130.0x40.0x0.05 260.0                 400.00       104,000.00  
 

5 ไฟ Tree Up Light อนั 0.12 x 0.07 x 0.30 3                 275.00              825.00  
 

6 ไฟ Post Light  ตน้ 0.95 x  0.17 x 0.10 2              1,050.00           2,100.00  
 

7 ไฟ Street Light ตน้ 0.30 x 0.45 x 6.0 16              6,000.00         96,000.00  
 

รวม      400,505.00  
 

              Zoning C Soft  Scape 
 

ไมย้นืตน้ 
 

1 ตน้พญำสตับรรณ ตน้ 3.0-3.5 1              5,500.00           5,500.00  
 

2 ตน้หูกระจง ตน้ 2.5-3.0 5              1,800.00           9,000.00  
 

3 ตน้สนอินเดีย ตน้ 3.5-4.0 20                 400.00           8,000.00  
 

4 ไทรอินโด ตน้ 2.5-3.0 12                 300.00           3,600.00  
 

ไมพุ้ม่ 
 

1 ตน้พลบัพลึง ตน้ 0.30 -0.30 72                     4.00              288.00  
 

2 ตน้หลิวไตห้วนั ตน้ 0.20 - 0.20  85                   15.00           1,275.00  
 

3 ตน้หวัใจม่วง ตน้ 4''  136                     4.00              544.00  
 

4 หญำ้นวลนอ้ย ตรม. -  260.00                    24.00           6,240.00   
5 คริสติน่ำ ตน้ 2.5 - 3.0 35                 400.00              435.00   

รวม                     34,882.00   
                                รำคำทั้งหมด  Zoning C         435,387.00   
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ตารางที ่5.3 ประมำณรำคำ Zoning D 

ล ำดบั รำยกำร หน่วย 
ขนำด 

น้ิว สูง/ม. 
จ ำนวน 

รำคำ/ 
หน่วย 

รำคำ 
(บำท) 

              Zoning D Hard  Scape 
1 เกำ้อ้ีนัง่สนำม ชุด 2.00x2.50 23              8,000.00       184,000.00  
2 ซุม้ระแนงเหลก็ หลงั 6.00x4.00 5            26,000.00       130,000.00  
3 หลงัโพลีคำโบเนต หลงั 14.00x4.50 1            35,000.00         35,000.00  
4 พ้ืนท่ีนัง่ก่ออิฐโชวล์ำย อนั 4.5x4.5x0.8 7              7,000.00         49,000.00  
5 ขอบคนัปูนขดัมนั ตรม. 501.0x0.20x0.60 60.12                 250.00         15,030.00  
6 พ้ืนไมเ้ทียมสมำร์ตวดู ตรม. -    3,044.0                  750.00    2,283,000.00  
7 พ้ืนทรำยลำ้ง ตรม. 63.33x35.76    2,264.0                  280.00       633,920.00  
8 พ้ืนปูน ค.ส.ล. ตรม. -    1,621.0                  350.00       567,350.00  
9 ขอบกั้นยำงพำรำ ตรม. 215.0x0.20x0.05 2.2                 650.00           1,397.50  
10 ทรำยละเอียด คิว 9.30x11.5x0.20 22                 400.00           8,800.00  
11 หินเกร็ดนิล ตรม. 56.56x75.05x0.10 425                 120.00         51,000.00  
12 ไฟ Tree Up Light อนั 0.12 x 0.07 x 0.30 19                 275.00           5,225.00  
13 ไฟ Post Light  ตน้ 0.95 x  0.17 x 0.10 49              1,050.00         51,450.00  
14 ไฟ Street Light ตน้ 0.30 x 0.45 x 6.0 2              6,000.00         12,000.00  

รวม                4,027,172.50  
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ตารางที ่5.3 ประมำณรำคำ Zoning D 

ล ำดบั รำยกำร หน่วย 
 ขนำด 

น้ิว สูง/ม. 
จ ำนวน 

รำคำ/ รำคำ 
(บำท) หน่วย 

              Zoning D                                              Soft  Scape 

ไมย้นืตน้ 
1 ตน้กลัปพฤกษ ์ ตน้ 6.00 13              6,500.00        84,500.00 
2 ตน้หำงนกยงู ตน้ 4.50 8              8,000.00         64,000.00  
3 ตน้สนอินเดีย ตน้ 3.50-4.00 6                 400.00           2,400.00  
4 ตน้จำมจุรี ตน้ 4.00-5.00 1              3,000.00           3,000.00  
5 ตน้ประดู่ ตน้ 11'' 1              4,000.00           4,000.00  
6 ตน้นนทรี ตน้ 15'' 1              8,250.00           8,250.00  
7 ตน้พญำสตับรรณ ตน้ 3.00-3.50 3              5,500.00         16,500.00  
8 ตน้แคนำ ตน้ 17-18'' 2            12,000.00         24,000.00  
9 ตน้แสงจนัทร์ ตน้ 4.00 1              8,000.00           8,000.00  
10 ตน้สำระลงักำ ตน้ 8-10'' 3              4,500.00         13,500.00  
11 ตน้สำเก ตน้ 8'' 4            15,000.00         60,000.00  

 ไมพุ้ม่             
1 ตน้กระดุมทอง ตน้ 98.00x25.90  2,538.0                      2.00           5,076.00  
2 ตน้กำ้มปูหลุด ตน้ 2''x5'' 72                     1.00                72.00  
3 ตน้พลบัพลึง ตน้ 0.3x0.3 750                     4.00           3,000.00  
4 ตน้ถัว่บรำซิล ตน้ 16.0X1.50 145                     1.00              145.00  
5 ตน้เลบ็มือนำง ตน้ 8'' 12                 250.00           3,000.00  
6 มำลยัทอง ตน้ 8'' 8                 150.00           1,200.00  
7 เศรษฐีเรือนนอกเรือนใน ตน้ 6'' 1                   15.00                15.00  
8 หลิวไตห้วนั ตน้ 0.2x0.2 1                   15.00                15.00  
9 หวัใจม่วง ตน้ 4'' 1                     4.00                  4.00  
10 หูปลำช่อน ตน้ 4'' 1                   25.00                25.00  
11 หญำ้นวลนอ้ย ตรม. 99.0X26.0 2574                   24.00         61,776.00  

รวม 362,478.00 
รำคำทั้งหมด  Zoning D     4,389,650.5 
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ตารางที ่5.4 ประมำณรำคำ Zoning E 

ล ำดบั รำยกำร หน่วย 
 ขนำด 

น้ิว สูง/ม. 
จ ำนวน 

รำคำ/ รำคำ 
(บำท) หน่วย 

              Zoning E                                                         Hard  Scape 
1 สระวำ่ยน ้ ำ ตรม. 13.7x9.5x1.10 144              2,200.00         316,800.00  
2 โดมเมทลัชีท หลงั 9.80x16.30x6.00 1            42,000.00           42,000.00  
3 หลงัคำโพลีคำร์บอเนต หลงั 13.60x4.20x5.00 1            35,000.00           35,000.00  
4 ขอบคนัปูนขดัมนั ตรม. 148.0x0.20x0.60 18                 250.00             4,440.00  
5 พ้ืนปูน ตรม. 32.0x42.0x0.10 134.40                 250.00           33,600.00  
6 พ้ืนทรำยลำ้ง ตรม. 13.7x9.5   130.15                  280.00           36,442.00  
7 พ้ืนยำงพำรำ ตรม. 32.0x42.0x0.05     67.20                  550.00           36,960.00  
8 พ้ืนท่ีนัง่ก่ออิฐโชวล์ำย ตรม. 4.5x4.5x0.8 2              7,000.00           14,000.00  
9 ขอบกั้นยำงพำรำ ตรม. 10.00x17.00x0.20 13.4                 650.00             8,710.00  
10 ไฟ Tree Up Light อนั 0.12 x 0.07 x 0.30 2                 400.00                800.00  
11 ไฟ Street Light ตน้ 0.30 x 0.45 x 6.0 5                 120.00                600.00  
12 ร้ัวเหลก็ ซ.ม. - 73                 450.00           32,850.00  
13 ทรำยละเอียด คิว 10.00x17.00x0.10 1.7                 450.00                765.00  

รวม        562,967.00  

              Zoning E                                                    Soft  Scape 

ไมย้นืตน้ 
1 ตน้แปรงลำ้งขวด ตน้ 4.00 2              4,500.00             9,000.00  
2 คริสติน่ำ ตน้ 2.5 - 3.0 296                 400.00                696.00  
3 บวัสวรรค ์ ตน้ 4.50-5.00 2              5,000.00           10,000.00  

ไมพุ้ม่ 
4 ตน้กำ้มปูหลุด ตน้ - 32                     5.00                160.00  

รวม                       19,856.00  
                                รำคำทั้งหมด   Zoning E          582,823.00  
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ตารางที ่5.5 กำรสรุปรำคำงำนภูมิทศัน์ โครงกำรออกแบบภูมิทศัน์องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเจด็  
อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยกำร  รวมรำคำ (บำท) 
รวมรำคำงำน Softscape  558,652.00 
รวมรำคำงำน Hardscape  5,062,449.00 
รวมรำคำงำนภูมิทศัน์ทั้งหมด  5,621,101.00 
ค่ำด ำเนินกำรของรำคำรวมงำนภูมิทศัน์ 6.5%  365,371.00 
ก ำไร 12% ของรำคำรวมงำนภูมิทศัน์  674,532.00 
ภำษีเงินได ้3% ของรำคำรวมงำนภูมิทศัน์  168,633.00 
รวมรำคำงำนภูมิทศัน์+ค่ำด ำเนินงำน+ก ำไร+ภำษีเงินได ้  6,829,637.00 
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (Vat)  7%  478,074.00 

รวมรำคำทั้งส้ิน(เจ็ดลำ้นสำมแสนเจด็พนัเจ็ดร้อยสิบเอด็บำทถว้น)  7,307,711.00 
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บทที ่6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 บทสรุป 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ดไดมี้การจดัตั้งข้ึนมาหลายปีและยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ 
และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ จึงมีนโยบายในการจดัภูมิทศัน์ โดยรอบอาคาร เพื่อเพิ่มพื้นท่ีพกัผอ่นแก่ผูม้า
ติดต่อราชการ รวมทั้งการออกแบบพื้นท่ีรอบ ๆศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ านวยความสะดวกของเคร่ือง
เล่นส าหรับเด็กและกิจกรรมต่าง ๆและเคร่ืองออกก าลงักายไวใ้ห้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้กบั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ในอนาคต 

เน่ืองจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ดตอ้งการออกแบบภูมิทศัน์โดยรอบพื้นท่ี
โครงการ ให้มีความเหมาะสมกบัแนวคิดหลกัคือ “คลองเจ็ด สุข สบาย พื้นท่ีสีเขียว”เพื่อให้พื้นท่ี
โครงการมีความสอดคล้องกับกิจกรรมต่าง ๆ และได้ก าหนดรูปแบบ และส่วนประกอบของ
โครงการให้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดในการออกแบบในแต่ละสัดส่วน โดยค านึงถึงประโยชน์ใน
การใชส้อยต่าง ๆของศกัยภาพพื้นท่ีโครงการ นโยบายของโครงการ และตอ้งค านึงถึงประโยชน์ใช้
สอยในดา้นต่าง ๆของผูใ้ชโ้ครงการ 

ในการศึกษาขอ้มูลทางดา้นกายภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด อ าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทุมธานี สามารถแบ่งพื้นท่ีการศึกษาออกเป็น 3โซน ดงัน้ี 

6.1.1 พื้นท่ี Zone A พื้นท่ีบริเวณทางเขา้โครงการ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีด้านหน้าจึงควรมีการจดั
ปรับปรุงภูมิทศัน์มีการปลูกไมย้ืนตน้เพื่อให้ร่มเงา ในบริเวณพื้นท่ี และจึงหากิจกรรมเขา้มาใส่เช่น
เคร่ืองเล่น ท่ีนัง่ เน่ืองดว้ยพื้นท่ีขา้งหนา้โครงการสนามนั้นยงัขาดพื้นท่ีพกัผอ่น จึงออกแบบปรับปรุง
พื้นท่ีพกัผอ่นบริเวณพื้นท่ีนั้น ทั้งเคร่ืองเล่นออกก าลงักาย และมีการปลูกไมย้ืนตน้เพื่อให้ร่มเงาเพื่อ
ลดความแขง็กระดา้งบริเวณรอบ ๆพื้นท่ี 

         พื้นท่ี Zone B พื้นท่ีบริเวณอาคารส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด พื้นท่ี
ประกอบไปดว้ย อาคารส านกังาน และกองช่างซ่ึงในพื้นท่ีนั้นเป็นท่ีโล่งเป็นพื้นคอนกรีต ไม่มีการ
จดัภูมิทศัน์โดยรอบ จึงท าให้ตอ้งมีการปลูกไมย้ืนตน้ให้ไดร่้มเงาในบริเวณโดยรอบอาคารและยงั
ขาดส่ิงอ านวยความสะดวก จึงตอ้งมีการเพิ่มชุดโต๊ะเกา้อ้ี มีการปลูกไมพุ้่มบริเวณด้านขา้งอาคาร 
เพื่อความสวยงามของพื้นท่ี และเหมาะสมกบัสถานท่ีราชการ 
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พื้นท่ี Zone C พื้นท่ีบริเวณอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พื้นท่ีประกอบไปดว้ย อาคาร 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซ่ึงในบริเวณทางเขา้ไปยงัตวัอาคารยงัเป็นดินพื้นท่ีโล่ง บริเวณพื้นท่ีเป็นท่ีโล่งไม่
มีการจดัภูมิทศัน์ ไม่มีท่ีนัง่พกัผ่อนไม่มีกิจกรรมส าหรับเด็กและผูม้าใช้บริการ จึงท าให้ตอ้งมีการ
เพิ่มชุดโตะ๊เกา้อ้ี และการจดัปลูกไมย้นืตน้ใหร่้มเงาแก่พื้นท่ีพกัผอ่น มีการจดัสวนหยอ่มบริเวณหนา้
อาคารเพื่อใหดู้สวยงามเหมาะกบัสถานท่ีราชการ และ เพื่อทศันียภาพท่ีดีของพื้นท่ี 
 
6.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านพฒันาโครงการออกแบบภูมิทัศน์ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี มี ปัญหาข้อจ ากัดด้านเวลา เน่ืองจากการศึกษาผู ้ใช้ ท่ี ได้จัดท า
แบบสอบถามในช่วงเวลาท่ีจดัท าเพียงคร้ังเดียว โดยไม่ได้ศึกษาทุกวนัท าการ และส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาในวนัจนัทร์-ศุกร์ ซ่ึงสะดวกต่อการศึกษาผูใ้ช้ในวนัท าการให้มากกว่าน้ี จะท าให้ได้
ประเภทเป้าหมายยิง่ข้ึน 

เน่ืองดว้ยพื้นท่ีโครงการมีขนาดใหญ่ ควรมีการแบ่งพื้นท่ี และระยะการด าเนินการเป็นเวลา
เพื่อสะดวกแก่การด าเนินการ และควรจดัสร้างภูมิทศัน์ในบางพื้นท่ีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนดว้ยเพื่อ
ไม่ใหก้ารใชง้บประมาณในคราวเดียวมากจนเกินไป 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



แบบสอบถามผู้ทีใ่ช้พืน้ที่ท ากจิกรรม 
 แบบสอบถามเพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมความต้องการของผูใ้ช้ต่อกิจกรรม
นนัทนาการในสถานท่ีราชการ เพื่อประกอบการท าปัญหาพิเศษ เร่ืองโครงการออกแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลย ี            
ภูมิทศัน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ดงันั้นจึงของความกรุณาในการตอบอย่างอิสระ
ตามความคิดเห็นท่ีเป็นจริง ค าตอบและข้อความจะไม่มีผลกระทบต่อผู ้ตอบแต่อย่างใดจะมี
ประโยชน์ในการศึกษาของนกัศึกษาต่อไป 

กรุณาเติมเคร่ืองหมาย /√ ลงใน ( ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถาม 

1.1 เพศ   ( ) ชาย   ( ) หญิง 

1.2 สถานภาพ  ( ) โสด   ( ) สมรสอยูร่่วมกนั 

   ( ) อยา่ลา้ง/แยกกนัอยู ่  

1.3 อาย ุ   ( ) ต ่ากวา่ 15 ปี  ( ) 15-20 ปี  ( ) 21-30 ปี 

   ( ) 31-40 ปี  ( ) 41-50 ปี  ( ) 51-60 ปี 

   ( ) 60 ปีข้ึนไป 

1.4 ระดบัการศึกษา 

   ( ) ประถมศึกษา    ( ) มธัยมศึกษาตอนตน้ 

   ( ) มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

   ( ) ปริญญาตรี    ( ) สูงกวา่ปริญญาตรี 

1.5 อาชีพ  

   ( ) คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั  ( ) รับราชการ 

   ( ) พนกังานรัฐวสิากิจ   ( ) แม่บา้น 

   ( ) รับจา้งทัว่ไป    ( ) เกษตรกร   

   ( ) อ่ืนๆ...................... 

 

 

 

 



กรุณาเติมเคร่ืองหมาย √ ลงใน ( ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 

ตอนที ่2 ข้อมูลการใช้พืน้ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด 

2.1 ท่านมาใชบ้ริการประเภทใดในองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลเจ็ด 

  ( ) ศูนยO์POT   ( ) ศูนยก์ารเรียนรู้ 

  ( ) อาคาร อบต.   ( ) พื้นท่ีลานกีฬา/กิจกรรม  

  ( ) อ่ืนๆ............................. 

2.2 ท่านมาใชบ้ริการบ่อยเพียงใด 

  ( ) ทุกวนั   ( ) 2-3 คร้ัง/สัปดาห์ 

  ( ) 1คร้ัง/สัปดาห์   ( ) 1 คร้ัง/เดือน 

2.3 ท่านใชเ้วลานานเท่าใดในการใชบ้ริการพื้นท่ี 

  ( ) นอ้ยกวา่ 30 นาที  ( ) 90-60 นาที 

  ( ) เชา้/บ่าย   ( ) อ่ืน ๆ............................. 

2.4 ท่านเดินทางมายงัองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเจด็ 

  ( ) รถโดยสารประจ าทาง  ( ) รถยนตส่์วนตวั 

  ( ) รถจกัรยาน   ( ) มอเตอร์ไซร์ 

  ( ) อ่ืน ๆ............................. 

2.5 ระหวา่งท่ีรอการติดต่อท่านใชพ้ื้นท่ีส่วนใดในโครงการ 

  ( ) อาคาร   ( ) เคร่ืองออกก าลงักาย 

  ( ) สนามเด็กเล่น   ( ) พื้นท่ีพกัผอ่น 

  ( ) อ่ืน ๆ............................. 

2.6 ท่านมาใชบ้ริการในพื้นท่ีก่ีคน 

  ( ) คนเดียว   ( ) 2-3 คน 

  ( ) 4-5 คน   ( ) มากกวา่ 5 คน 

   

 

 

 



ตอนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจของกิจกรรมและความต้องการส่ิงอ านวยความสะดวกขององค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด 

3.1 ขอ้มูลความตอ้งการพื้นท่ีกิจกรรมและส่ิงอ านวยความสะดวก  

(1=ปรับปรุง, 2=พอใช,้ 3=ดี, 4=ดีมาก) 

กิจกรรม     
1. พืน้ทีนั่นทนาการแบบพกัผ่อน 1 2 3 4 
- มีการจดัพืชพรรณบริเวณสวนหยอ่มใหส้วยงาม     
- มีพื้นท่ีพกัผอ่น เช่น นัง่เล่น นัง่พกัผอ่น     
2. พืน้ทีนั่นทนาการแบบออกก าลงักาย     
- สนามฟุตบอล     
- เคร่ืองออกก าลงักาย     
- สนามเด็กเล่น      
3. ส่ิงอ านวยความสะดวก     
- โตะ๊ชุดไม ้     
- ถงัขยะ     
-ไฟริมทาง     
- ลานอเนกประสงค ์     
- ทางเดินเทา้     
- ท่ีจอดรถ     
 
ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงส าหรับการใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในคร้ังน้ี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 

ระดบัความพึงพอใจ 
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ประวตัผู้ิจดัท ำ 
 

ช่ือ นายเทียนชยั ศรีมาตย ์
เกิด 26 มีนาคม 2536 
 
การศึกษา 
 
 ปีการศึกษา  2546 จบการศึกษาจากระดบัประถมศึกษา 
    โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 

จงัหวดัสมุทรปราการ  
ปีการศึกษา  2551 จบการศึกษาจากระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

    โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้ 
กรุงเทพมหานคร 

 ปีการศึกษา  2554 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้ 

กรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา  2559 จบการศึกษาปริญญาตรี 

    สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ 
    สาขาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์ 
    คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
    มหาวทิยาเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 
 สถานท่ีติดต่อ  1/56 หมู่ 7 ถนนก่ิงแกว้ ต าบลราชาเทวะ 

อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
โทรศพัท ์09 5763 0526      
 
 
 
 
 
 

 



  ประวตัผู้ิจดัท ำ 
 

ช่ือ นายมานะชยั จนัทร์ตระกูล 
เกิด 12 กุมภาพนัธ์ 2537 
 
การศึกษา 
 
 ปีการศึกษา  2546  จบการศึกษาจากระดบัประถมศึกษา 
     โรงเรียนวดัสอนดีศรีเจริญ จงัหวดัปทุมธานี 

ปีการศึกษา  2551  จบการศึกษาจากระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
     โรงเรียนหนองเสือวทิยาคม จงัหวดัปทุมธานี 

ปีการศึกษา  2554  จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
     การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

 จงัหวดัปทุมธานี 
ปีการศึกษา  2559  จบการศึกษาปริญญาตรี 

     สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ 
     สาขาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์ 
     คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
     มหาวทิยาเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 
 สถานท่ีติดต่อ   10 หมู่ 10 ต าบลบึงช าออ้ อ าเภอคลองหลวง 

 จงัหวดัปทุมธานี  12170 
 โทรศพัท ์09 5920 3902 
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