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บทคดัย่อ 
 

 โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลกระจิว อ าเภอภาชี  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 12ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา หรือ 20,644 ตารางเมตร จาก
การศึกษาพื้นที่โดยรวมในทางทฤษฎีท าให้ทราบถึงแนวคิดในการออกแบบและการแกไ้ขปัญหา
พื้นที่รวมถึงการเลือกใชพ้ชืพรรณและวสัดุที่น ามาใช ้

จากการศึกษาสภาพแวดลอ้มศึกษา กิจกรรม ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการรวมทั้งขอ้มูล
ต่าง ๆที่ไดน้ ามาประยกุตใ์นการออกแบบภูมิทศัน์ จึงเกิดเป็นแนวความคิดทางดา้นการออกแบบ คือ 
กระจิว สุข สบาย โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซน ดงัต่อไปน้ี 

1. Zone A พื้นที่บริเวณอาคารรักษาความปลอดภัยมีเน้ือที่ประมาณ 1110 ตารางเมตร 
ประกอบดว้ย พื้นที่พกัผอ่น มีการจดัภูมิทศัน์เพือ่สร้างทศันียภาพและจดัพื้นที่พกัผอ่น มีจน้ไมใ้หร่้ม
เงา เป็นตน้ 

2.  Zone B พื้นที่บ ริ เวณองค์การบริหารส่วนต าบล มีพื้นที่ประมาณ ตาราง เมตร 
ประกอบด้วย พื้นที่ลานอเนกประสงค์ พื้นที่พกัผ่อน การเข้าใช้พื้นที่บริเวณน้ีส่วนใหญ่ใช้ท  า
กิจกรรมตามเทษกาลต่าง ๆเช่น วนัพ่อแห่งชาติ มีการจดัภูมิทศัน์เพื่อสร้างทศันียภาพและจดัพื้นที่
พกัผอ่น  

3. Zone C พื้นที่บริเวณสนามฟุตบอล มีพื้นที่ประมาณ ตารางเมตร การเขา้ใชพ้ื้นที่บริเวณน้ี
คือใชท้  ากิจกรรมนนัทนาการ สนามเด็กเล่น ลานฟุตบอล มีการจดัภูมิทศัน์เพือ่ความสวยเงาและให้
ร่มเงา ส่วนลานฟุตบอลยงัขาดพื้นที่พกัผ่อนขา้งสนาม จึงมีการจดัภูมิทศัน์เพื่อเป็นสถานที่พกัผอ่น 
มีตน้ไมใ้หร่้มเงา และยงัมีการจดัสนามเด็กเลาน และเคร่ืองออกก าลงักายในบริเวณพื้นที่ 
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               ในการจดัท าปัญหาพิเศษ โครงการออกแบบภูมิทศัน์องค์การบริหารส่วนต าบลกระจิว
อ าเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึงงานน้ีจะไม่
ส าเร็จ ถา้ปราศจากค าแนะน าช้ีแนะช่วยเหลือและขอ้คิดทางด้านต่าง ๆของนายกองคก์ารบริหาร
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ขอขอบคุณ อาจารยบ์ุญญาพร บุญศรี อาจารยท์ี่ปรึกษาปัญหาพิเศษ และอาจารยท์ุกท่านในสาขา
เทคโนโลยภูีมิทศัน์ ที่ใหค้วามช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน าที่ท  าให้งานช้ินน้ีส าเร็จลุล่วงมาไดน้อกจากน้ี
ยงัตอ้งขอบคุณคณะอาจารย ์และเพือ่นๆในสาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์  
 ขอขอบคุณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว ทั้งบุคลากร และเจา้หน้าที่ต่าง ๆที่ให้ความ
ร่วมมือซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการท าโครงการปัญหาพิเศษและขอ้มูลต่าง ๆทั้งฝ่ายบริการที่องคก์าร
บริหารส่วนต าบลกระจิว ที่ไดส้รรหาส่ิงดี มาให ้
 สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า โครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบล
กระจิวอ าเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ี่สนใจและเป็นแนวทางใน
การศึกษาต่อไป 
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  บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว สร้างแลว้เสร็จในปี 2554 เป็นส่วนราชการที่ใหบ้ริการแก่
ประชาชน ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว มีพื้นที่ทั้งหมด 12 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวาหรือ 20,644
ตารางเมตร ตั้ งอยู่เลขที่  40/5 หมู่ที่  3 หมู่บ้านพระแก้ว ต  าบลกระจิว อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาซ่ึงทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิวได้มีนโยบายที่จะจดัภูมิทศัน์บริเวณ
โดยรอบอาคาร และเพิ่มพื้นที่พกัผ่อนแก่ผูม้าติดต่อราชการรวมทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับ
พื้นที่ 
 ลกัษณะโครงการเป็นสถานที่ราชการ ประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว โดย
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระจิวนั้น ได้มีการให้บริการประชาชนตลอดเวลา แต่ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลกระจิวมีแนวคิดที่จะมีการท าการจดัสร้างสถานที่ส าหรับอ านวยความสะดวก แต่
ยงัไม่มีการก าหนดแบบแผนการใชง้านซ่ึงบริเวณพื้นที่โดยรอบนั้นยงัไม่มีจุดพกัผ่อน และยงัไม่มี
พื้นที่ใหบ้ริการส าหรับเคร่ืองออกก าลงักายและสนามเด็กเล่นไวใ้หผู้ท้ี่มาติดต่อราชการไดใ้ชบ้ริการ 
 ดงันั้นองคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว จึงมีนโยบายในการจดัภูมิทศัน์โดยรอบอาคาร เพือ่
เพิม่พื้นที่พกัผอ่นแก่ผูม้าติดต่อราชการ รวมทั้งการออกแบบพื้นที่อ  านวยความสะดวกของสนามเล่น
เด็กเล่นและเคร่ืองออกก าลงักาย ไวใ้หบ้ริการแก่ประชาชน เพือ่ใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนต าบลกระ
จิวไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ในอนาคต 
 

1.2วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1 ศึกษาขอ้มูล ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ส่วนราชการ 
 1.2.2 ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นกายภาพ และความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
 1.2.3 ก าหนดกิจกรรมของพื้นที่ และก าหนดศกัยภาพของพื้นที่เพือ่ออกแบบภูมิทศัน์ให้
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
 1.2.4 น าเสนอโครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว  
 อ  าเภอภาชี  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
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1.3 ขอบเขตในกำรศึกษำ   

        1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นที่ 
                  เสน้ทางการสญัจรหลกัคือ ถนนภาชี-อุทยั สามารถเขา้ถึงโดย รถส่วนบุคคล (ดงัภาพที่ 
1.1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1 การเขา้ถึงโครงการ 
ที่มำ : https://www.googlemap.co.th 

 
ที่ตั้งโครงการ ติดต่อกบัถนนเสน้สญัจรหลกัคือ ภาชี– อุทยั สามารถมาเดินทางไดโ้ดยรถส่วนบุคคล 

 1.3.2 การแสดงผงัโครงการ 
         พื้นที่โครงการประกอบดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว ซ่ึงใหบ้ริการ 8 หมู่บา้น 
ศูนยก์ารศึกษานอกสถานที่ เพือ่ใหบ้ริการแก่ประชาชน การวเิคราะห์โครงการน้ีท าการวเิคราะห์ผูใ้ช้
ที่อยูภ่ายในโครงการ 
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ภำพที่ 1.2 พื้นที่แสดงขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาในขอบเขตขององคป์ระกอบดา้นภูมิทศัน์ ในงาน Hard Scape เช่น การสญัจร ระบบ
สาธารณูปโภค พื้นที่กิจกรรมต่าง ๆของโครงการ งาน Soft Scape ศึกษาในเร่ืองของพชืพนัธุท์ี่ใชใ้น
งานภูมิทศัน์ 

 

1.4 ต ำแหน่งและสภำพโครงกำร 

      พื้นที่โครงการน้ีตั้งอยูติ่ดกบั ถนนสายภาชี–อุทยัโครงการน้ีมีพื้นที่ทั้งหมด12 ไร่ 3 งาน 61 วา 
หรือ 20,644 ตารางเมตร เป็นอาคารและพื้นที่ส าหรับการจดัภูมิทศัน์ และยงัเป็นพื้นที่ใหบ้ริการใน
เขตพื้นที่ อ  าเภอภาชี ใหบ้ริการแก่ประชาชนและผูท้ี่มาติดต่องานราชการที่แห่งน้ีมีอาณาติดต่อกบั
ส่วนต่าง ๆดงัน้ี 

   ทิศเหนือติดกบั  ทุ่งนา   
   ทิศใตติ้ดกบั  ถนนลาดยางสายทางเขา้บา้นพระแกว้  
   ทิศตะวนัออกติดกบั ทุ่งนา 
   ทิศตะวนัตกติดกบั ทุ่งนา 
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ภำพที่ 1.4 ทิศเหนือ ติดกบั ทุ่งนา 
ภำพที่ 1.3 

ภำพที่ 1.5 ทิศใต ้ติดกบั ถนนลาดยางสายทางเขา้

บา้นพระแกว้ 

 

ภำพที่ 1.7 ทิศตะวนัตก ติดกบั  ทุ่งนา 

 

ภำพที่ 1.3 รูปแบบผงัโครงการ

ท าการศึกษา 

 

ภำพที่ 1.6 ทิศตะวนัออก ติดกบั  ทุ่งนา 
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1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 ทราบถึงขอ้มูล ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ส่วนราชการ 
 1.5.2 ทราบถึงขอ้มูลดา้นกายภาพ และความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
 1.5.3 ทราบถึงกิจกรรมของพื้นที่ และก าหนดศกัยภาพของพื้นที่เพื่อออกแบบภูมิทศัน์ให้
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
 1.5.4 เสนอโครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว อ าเภอภาชี จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา  
 

1.6 วธีิกำรด ำเนิน 
  1.6.1 ศึกษาข้อมูลที่เ ก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ในส่วนราชการ และ
กรณีศึกษา 
   1.6.1.1 ศึกษาหลกัการทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ ในส่วน
ราชการ 
   1.6 .1.2 ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมที่ เ ก่ียวข้องกับการเ ลือกใช้พื้นที่
นนัทนาการ 
   1.6.1.3 ศึกษาโครงการที่มีความใกลเ้คียงกนั (กรณีศึกษา) 
  1.6.2 ศึกษาลกัษณะทางกายภาพของพื้นที่โครงการ 
   1.6.2.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพพื้นที่ 
    1) ศึกษาที่ตั้งโครงการ 
    2) ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 
    3) ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 
    4) ศึกษากิจกรรมที่มีในพื้นที่ 

5) ศึกษาสถาปัตยกรรมเดิม 
    6) ศึกษาขอ้มูลระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
    7) ศึกษากิจกรรมที่ตอ้งการในแต่ละเดือน (เทศกาลต่าง ๆใน
พื้นที่) 
    8) ศึกษาลกัษณะทางทศันียภาพและมุมมอง 

  1.6.2.2   ขอ้มูลดา้นผูใ้ช ้
    1) พฤติกรรมและจ านวนของผูใ้ชโ้ครงการ 
    2) พฤติกรรมและความตอ้งของผูใ้ชโ้ครงการ 
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1.6.3 การสรุปขอ้มูล 

   1.6.3.1 สรุปลกัษณะพื้นที่ ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
   1.6.3.2 สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพื้นที่  จากพฤติกรรม และความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้
   1.6.3.3 ก าหนดลกัษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศกัยภาพของพื้นที่ และ
แกไ้ขปัญหาพื้นที่อยา่งเหมาะสม 
  1.6.4 ขั้นตอนการออกแบบ 
   1.6.4.1 ก าหนดแนวคิดหลกัในการออกแบบ 
   1.6.4.2 ก าหนดความสมัพนัธข์องกิจกรรมในโครงการ 
   1.6.4.3 ก าหนดแนวความคิดดา้นต่าง ๆ 
    1) แนวความคิดทางดา้นภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
    2) แนวความคิดทางดา้นภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
    3) แนวความคิดดา้นระบบสญัจร 
    4) แนวความคิดดา้นระบบไฟฟ้า และความสวา่ง 

    5) แนวความคิดดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
    6) แนวความคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์ 

1.6.4.4 เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
   1.6.4.5 สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ 

   1.6.4.6 เสนอแบบทางเลือก 2 แบบ 
   1.6.4.7 สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและเลือกทางที่ดีที่สุด 

   1.6.4.8 เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
   1.6.4.9 แสดงแบบแปลนรายละเอียด 

   1.6.4.10 แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น 
   1.6.4.11 แสดงรูปแบบทศันียภาพต่าง ๆ 

   1.6.4.12 ท าการประมาณราคา 
1.6.5 ขั้นตอนในการสรุปผลและประประเมินผล 

   1.6.5.1 น าเสนอผลการออกแบบ 
   1.6.5.2 ขอ้เสนอแนะ 

  1.6.6 จดัท ารูปเล่ม 
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สรุปข้อมูล 
- สรุปลกัษณะพื้นที่ ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
- สรุปลกัษณะกิจกรรมในพื้นที่จากพฤติกรรมและความ     
ตอ้งการของผูใ้ช ้
- ก าหนดลกัษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศกัยภาพของพื้นที่
และแกไ้ขปัญหาพื้นทีอ่ย่างเหมาะสม 
พื้นที่ และแกไ้ขปัญหาพื้นที่อย่างเหมาะสม 

 

1.6 ล ำดบัขั้นตอนในกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบภูมิทัศน์ส่วนรำชกำร 
- เพื่อศึกษาขอ้มูล ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์
ส่วนราชการ 
- เพื่อศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นกายภาพ และความ
ตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการเพือ่ศึกษาความตอ้งการและ
กิจกรรมผูใ้ชโ้ครงการ 
- เพื่อน าเสนอโครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลกระจิว อ  าเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องสภำพพื้นที ่
- ศึกษาที่ตั้งโครงการ 
- ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 
- ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 
- ศึกษาขอ้มูลระบบสาธารณูปโภค 
- ศึกษากิจกรรมที่ตอ้งจดัในแต่ละพื้นที ่
- ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเดิม
ในพื้นที่โครงการ 
 - ศึกษาลกัษณะทางทศันียภาพและ มุมมอง 

 

 ขั้นตอนกำรออกแบบ 
1. ก าหนดเกณฑใ์นการออกแบบ 
2. ก าหนดความสัมพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
3. ก าหนดแนวความคิดดา้นต่าง ๆ 
   3.1 แนวคิดดา้นการใชพ้ื้นที ่
   3.2 แนวคิดดา้นการออกแบบพืชพรรณ 
   3.3 แนวคิดดา้นสาธารณูปโภค 
   3.4 แนวคิดดา้นทศันียภาพ 
   3.5 ศึกษาสถาปัตยกรรมเดิม 
4. เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
5. สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ 
6. เสนอแบบทางเลอืก 2แบบ 
7. สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลอืกและเลอืกทางที่ดี
ที่สุด 
8. เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
9. แสดงแบบแปลนรายละเอียด 
10. แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น 
11. แสดงรูปแบบทศันียภาพต่าง ๆ 
12. ท  าการประมาณราคา 

 
 

 

 

ขั้นตอนในกำรสรุปผลและประเมินผล 
1 การน าเสนอผลการออกแบบ 
2 ขอ้เสนอแนะ 
 

 จดัท ารูปเล่ม 

แผนภูมิที่ 1.1 ขั้นตอนในการศึกษา 
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บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัโครงการ 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว มีความประสงคท์ี่จะท าการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิวใหมี้สภาพดีขึ้นและยงัมีการใชพ้ื้นที่วา่งที่ยงั
ไม่มีการตกแต่งใหเ้กิดประโยชน์ เพือ่ความเหมาะสมกบัรูปแบบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกระ
จิว  โดยมีกิจกรรมที่เกิดขึ้ นในพื้นที่โครงการเป็นตัวก าหนด เน่ืองจากพื้นที่โครงการมีความ
หลากหลาย การออกแบบพื้นที่ใชส้อยที่ดีจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชพ้ื้นที่กิจกรรม
ของผูท้ี่ใชโ้ครงการ 

 
2.1  หลกัการในการออกแบบสวนส าหรับสถานทีร่าชการ 
 เอ้ือมพร วีสมหมาย (2535)  กล่าวว่า สถานที่จดัสวนในส านักงานแตกต่างจากการจัดภูมิ
ทศัน์ในบา้นหลายอยา่ง เพราะเป็นสถานที่ส าหรับประชาชนทัว่ไปที่สามารถเห็น และสมัผสัไดรู้้สึก
ถึงความงามในสถานที่นั้น ๆ ดว้ยการจดัภูมิทศัน์ ส าหรับผูท้ี่ไม่เคยมีประสบการณ์การออกแบบ
ทางดา้นน้ี นับว่าเป็นการเร่ิมตน้ที่ยาก การเร่ิมตน้ที่ดีควรเร่ิมจากส่ิงเหล่าน้ีเป็นล าดบัโดยมีขั้นตอน
ดงัน้ี  
 การจัดภูมิทัศน์ส านักงานควรมีการก าหนดขั้นตอนการออกแบบ โดยค านึงถึงการใช้
ประโยชน์ และความตอ้งการของผูใ้ชพ้ื้นที่โครงการ การจดัภูมิทศัน์ส านกังานมีขั้นตอนดงัน้ี 
 2.1.1 การวางต าแหน่งไม้ยืนตน้ เพราะต้นไม้มีการเจริญเติบโตตลอดเวลาไม่หยุดน่ิง
โดยเฉพาะไมย้นืตน้เป็นไมท้ี่มีความสูง ต  าแหน่งของไมย้นืตน้คือ 
  2.1.1.1 ขา้งถนน 
  2.1.1.2 บริเวณร้ัวรอบโครงการทั้งหมด 
  2.1.1.3 เฉพาะบริเวณที่ตอ้งการร่มเงาเพือ่การพกัผอ่น 

2.1.1.4 ปลูกดา้นใดดา้นหน่ึงของร้ัว เพือ่ปิดบงัทิศทางลม และฝุ่ นละออง 
 2.1.2 ก าหนดพื้นที่เพือ่ประโยชน์การใชส้อย และความสวยงามโดยค านึงถึงเร่ืองประโยชน์ 
การใชส้อย การก าหนดต าแหน่งความสวยงามควรอยูใ่กลก้บั บริเวณพกัผอ่น  
 2.1.3 บริเวณทางเดิน และถนนควรปลูกไมย้นืตน้เพือ่ช่วยลดการสะทอ้นแสงของคอนกรีต
และใหร่้มเงา ท าใหเ้กิดความร่มร่ืน ไม่ควรที่จะปลูกไมย้นืตน้มากเกินไป เพราะจะท าใหแ้สงแดดไป
ไม่ถึงพชืพรรณดา้นล่างอาจจะท าใหพ้ชืพรรณตายได ้ลกัษณะการปลูกไมย้นืตน้และไมพุ้ม่ควรปลูก
เรียงเดียวไปเร่ือย ๆ ตามถนน 
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 2.1.4 บริเวณสวนหยอ่ม ต าแหน่งสวนหยอ่มควรอยู่ใกลก้บัลานพกัผ่อนหรืออยูใ่กล้ห้อง
อเนกประสงค ์สวนหย่อมควรมี 1-2 จุด จดัไวเ้พื่อเป็นจุดเด่นเอาไวร้องรับการพกัผ่อนของผูเ้ขา้
บริการในพื้นที่หากมีหลายแห่งเกินไปอาจท าให้จุดเด่นจุดหลกัหายไป ส่วนส าคญัสวนหยอ่มควร
มองเห็นไดง่้าย สะดุดตา และควรเลือกใชพ้นัธุไ์มท้ี่มีรูปร่างสวยงาม โตชา้หรืออาจใชไ้มด้ดัก็ได ้

2.1.5 มุมสนามควรมีตน้ไมบ้ริเวณมุมสนามเพือ่ลดความแขง็กระดา้งโดยการใชไ้มพุ้่มปลูก
เป็นแนว เพือ่เพิม่สีสนัใหก้บัสนาม 

2.1.6 มุมส าหรับเด็ก ควรจดัเป็นสนามหญา้และพนัธุไ์มท้ี่เลือกใชค้วรเป็นพนัธุไ์มท้ี่ไม่เป็น
อนัตรายต่อเด็ก เช่น มีพษิหรือมีหนาม 

2.1.7 ควรก าหนดสนามหญา้ใหอ้ยูบ่ริเวณส่วนกลางของพื้นที่ โดยการออกแบบให้ยดึหลกั
ที่วา่ 
สนามหญา้ตอ้งเป็นพื้นที่ไดรั้บแสงแดดเตม็ที่ จึงจะเกิดความสวยงาม ในการเลือกพนัธค์วรเป็นพนัธ์
ที่ทนต่อแสงแดดและลมไดดี้ 
 2.1.8 ออกแบบใหมี้จุดเด่น ในการออกแบบตอ้งออกแบบสวนใหมี้จุดเด่น และจุดรองโดย
จุดเด่นตอ้งมีขนาดใหญ่กว่าจุดรอง แลว้จ านวนตน้ไมต้อ้งมากกว่า การเลือกพนัธุ์ไมไ้ม่ควรเยอะ
เกินไปจะท าใหเ้กิดความแตกต่าง 
 การจดัสวนราชการนั้นมีความแตกต่างจากการจดัสวนในบา้นหลายอย่างเพราะสถานที่
ราชการเป็นที่ที่ประชาชนไดมี้โอกาสเขา้มาใชป้ระโยชน์ ไม่วา่จะเป็นการติดต่อราชการต่าง ๆ หรือ
แมแ้ต่การท ากิจกรรม เช่นการพกัผ่อน การออกก าลงักาย เป็นตน้ โดยประชาชนที่เขา้มาใชบ้ริการ
นั้ นมีโอกาสได้สัมผสัความงามภายในส่วนใหญ่ เพราะเป็นเร่ืองที่อ  านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน(เอ้ือมพร วสีมหมาย, 2527) 
 การปลูกตน้ไมใ้หญ่ให้ร่มเงา ไม่วา่จะเป็นถนนหรือทางเดินเทา้ควรจะปลูกตน้ไมใ้ห้ร่มเงา
ในสถานที่นั้น เพือ่ใหค้วามร่มร่ืนตลอดทางเดิน  
 ให้ความสบายตาสบายใจ ในขณะการเดินผ่านไปในสถานที่นั้นควรมีแปลงไม้ดอก ไม้
ประดบัที่สวยงามท าใหเ้กิดความร่มร่ืน สบายตาเป็นระเบียบปราศจากขยะและวชัพชื 
 เสน้ทางที่ใชใ้นการสญัจร ควรออกแบบสวนให้เขา้กบั ความตอ้งการที่แทจ้ริงของกลุ่มคน
ส่วนใหญ่ เช่น การท าทางเทา้ที่ถาวรใชว้สัดุปูพื้นที่แขง็แรง เช่น อิฐ หิน หรือซีเมนต ์เพือ่ใหค้นเดิน
ไปตามทิศทางที่ตอ้งการ แต่ในการออกแบบควรดดัแปลงทิศทางให้อ่อนนุ่มสวยงาม กว่าเส้นทาง
เดินตรง ๆ และควรปลูกตน้ไมใ้ห้ร่มเงาตลอดทางเดิน ช่วงใดที่ไม่ตอ้งการใหค้นเดินเขา้ไปในสวน 
หรือสนามควรไม่พุม่กั้น แต่ควรเป็นพุม่ที่มีขนาดสูงกวา่ 0.40-0.50 เมตร เพราะมิฉะนั้นคนสามารถ
ขา้มผา่นไดง่้ายถา้สามารถท าก็ไม่จ  าเป็นตอ้งติดป้ายหา้มเดินลดัสนามต่อไป 
 บริเวณสนามหญา้ ด้านหน้าของตวัอาคาร ตอ้งมีหญา้ที่มีความเขียวสดงดงาม และตอ้ง
ราบเรียบปราศจากวชัพืช และเศษขยะ โดยทัว่ไปแลว้สนามหญา้อาคารควรปลูกเฉพาะไม้ยืนตน้
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รอบสนามเท่านั้นหรืออาจมีไมพุ้่ม มีไมด้อกรอบเสาธง ก็ไดแ้ต่ควรเป็นแปลงเรียบ ๆจะเหมาะสม
กวา่ 
 การจดัสวนหนา้อาคารไม่ควรจดัเป็นล าธาร เกาะแร่ง หรือสะพานขา้มเพราะการจดัสวนใน
ลกัษณะน้ีควรจดัอยูใ่นมุมที่เป็นส่วนตวัภายในบา้นหรือมุมหน่ึงในอาคารที่ไม่ท  าลายความสง่างาม
ของสถานที่นั้น 
 การตดัแต่งตน้ไมเ้ป็นรูปทรงต่าง ๆ ที่เหมาะส าหรับการแต่งสวนในราชการเพราะเม่ือมองดู
มีระเบียบใหภ้าพพจน์ที่ดี มากกวา่การปล่อยใหโ้ตเองตามธรรมชาติ เช่น ตดัแต่ง เขม็ใหเ้ป็นพุม่กลม 
หรือดดัแปลงไมด้อกใหม้นตรงขอบแปลงจะดู สวยกวา่การปล่อยใหเ้ป็นแปลงที่ส่ีเหล่ียมต่าง ๆ 
 พรรณไม้ที่เลือกใช้ควรเลือกใช้ไม้ที่โตเร็ว และให้ร่มเงาต่อบริเวณทางเดินริมถนนและ
สามารถใหด้อกที่สวยงามดว้ย เช่น นนทรี ประดู่ ชมพพูนัธุท์ิพย ์ตะแบก เป็นตน้ ส่วนไมพุ้ม่ที่มีดอก
ควรเลือกชนิดที่ดูแลรักษาง่าย เช่น เขม็ ขาไก่ แพงพวย เป็นตน้ 
 การดูแลรักษาตน้ไมใ้ห้สวยงาม ซ่ึงรวมถึงการตดัแต่ง ฉีดยารักษาโรคแมลง การให้ปุ๋ ย
ตน้ไม ้สนามหญา้ หลงัจาการดูแลแลว้จะท าใหม้องเห็นลกัษณะของสวนที่เด่นชดัและปรอดโปร่ง            
 จากขอ้มูลขา้งตน้พบวา่ สถานที่ราชการเป็นสถานที่ที่บุคคลต่าง ๆขา้มาติดต่อราชการหรือ
ใชบ้ริการดา้นนนัทนาการ เช่น พกัผอ่น ออกก าลงักาย การจดัตกแต่งภูมิทศัน์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะ
จะช่วยใหเ้กิดความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ใหค้วามสวยงามแก่พื้นที่นั้น ๆ ดงันั้นการจดั
สวนส าหรับสถานที่ราชการจะตอ้งพิจารณาประโยชน์การใชส้อยรวมไปถึงความสวยงาม ซ้ึงจะ
เนน้ความเป็นระเบียบ เด่นชดั โปร่งตา ตอ้งทั้งใหค้วามสดช่ืน ดงันั้นการจดัสวนในสถานที่ราชการ
จะเป็นแบบมีระเบียบ ซ่ึงต่างไปจากการจดัสวนในบา้น 
 

2.2 หลกัการและแนวคดิในการออกแบบสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ 
 2.2.1 ความหมายของสวนสาธารณะและสถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจ 
  สวนสาธารณะและสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจที่ดี จะช่วยให้ผูค้นรู้สึกสดช่ืนและ
ผ่อนคลาย รู้สึกดีที่ไดไ้ปที่นั่น รู้สึกอบอุ่นและเป็นที่ตอ้นรับ สถานที่ที่ประสบความส าเร็จไม่ใช่
เพียงเพราะมีความงามเพียงอยา่งเดียว แต่เป็นเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ท  าให้ผูใ้ชส้ามารถรู้สึกผ่อน
คลาย ไดร่้วมกิจกรรมกบัคนอ่ืน ๆ  สถานที่เหล่าน้ีจะเช่ือมโยงคนในชุมชนเขา้ดว้ยกนั เม่ือพวกเขา
เขา้มาท ากิจกรรมและใชเ้วลาวา่งร่วมกนั 
  นอกจากน้ีการสร้างสรรคพ์ื้นที่ที่ประสบความส าเร็จ ตอ้งค  านึงถึงองคป์ระกอบ
ทางกายภาพ ที่ท  าใหผู้ค้นรู้สึกว่าเป็นที่ตอ้นรับและสะดวกสบาย เช่น การจดัใหมี้มา้นั่ง หรือการจดั
สวนที่สวยงาม การจดัระบบทางเทา้ที่ดี การพฒันาใหเ้กิดความสมัพนัธร์ะหวา่งร้านคา้ที่อยูโ่ดยรอบ 
และกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ เป้าหมายคือการสร้างสรรคส์ถานที่ ซ่ึงมีบรรยากาศของชุมชน
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และมีภาพลกัษณ์ที่ดูอบอุ่นเป็นกนัเอง การจดักิจกรรมและสภาพแวดลอ้ม รวมถึงหน้าที่ใชส้อยที่
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่งแทจ้ริง(เอ้ือมพร วสีมหมาย, 2527) 
 2.2.2 หลกัการออกแบบสวนสาธารณะและสถานที่พกัผ่อนหยอ่นใจจ าเป็นตอ้งทราบถึง
หลกัการที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  2.2.2.1 ออกแบบให้ทุกอย่าง(Everything must have a Purpose) การพิจารณา
เร่ิมแรกในการออกแบบควรวิเคราะห์สภาพพื้นที่ที่จะท าเป็นสวนสาธารณะนั้นควรท าความเขา้ใจ
เสียก่อนวา่ สภาพพื้นที่เป็นอยา่งไร และส่ิงที่ก่อสร้างต่าง ๆที่จะจดัใหมี้ขึ้นมีอะไรบา้งเพือ่จดัแบ่งให้
เป็นหมวดหมู่ เช่น 
   ลกัษณะตามธรรมชาติ    :  พรรณไม ้น ้ า พื้นที่ 
   พื้นที่ที่ใชป้ระโยชน์       :  สนามกีฬาต่าง ๆ ที่จอดรถ ถนน ฯลฯ  
   ส่ิงก่อสร้างที่ส าคญั        :  อาคาร ศาลา หอ้งสุขา ฯลฯ 
   โครงสร้างอ่ืน ๆ             :  ทางระบายน ้ า ร้ัว ป้ายบอกช่ือสถานที่ ฯลฯ 
   1)  ความสัมพันธ์ระหว่างสวนสาธารณะและส่ิงแวดล้อม (Park to 
Surroundings)มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเน้นการออกแบบภายในบริเวณของสวนสาธารณะ ให้ได้
ต  าแหน่งที่เหมาะสม เช่น การจดัสวนสาธารณะบนเนินเขาไม่มีผลให้น ้ าท่วมบริเวณหุบเขาขา้งล่าง 
ในขณะเดียวกนัส่ิงแวดลอ้มก็เป็นส่ิงที่จ  าเป็นส าหรับสวนสาธารณะ สถานที่ตอ้งปราศจากเช้ือโรค 
เพื่อท าเป็นที่ปิกนิก มีร้ัวรอบดา้น สงบและมีประโยชน์ นักออกแบบที่ดีตอ้งส ารวจสภาพแวดลอ้ม
รอบ ๆสวนสาธารณะเพื่อที่จะหาขอ้มูลที่แทจ้ริงมาเป็นส่ิงก าหนดต าแหน่งของสถานที่ต่าง ๆใน
สวนสาธารณะ และตอ้งพยายามท าให้สวนสาธารณะเป็นสถานที่ดีที่สุดบนพื้นที่นั้น อีกทั้งไม่เป็น
สาเหตุใหก้ารใชส้ถานที่รอบ ๆ สวนสาธารณะลดนอ้ยลง 

2) ความสมัพนัธร์ะหวา่งต าแหน่งของพื้นที่ที่ใชก้บัสภาพพื้นที่เดิม  
(Use Areas to Site)พื้นที่จะตอ้งไม่สูญเปล่า ดงันั้นทุกมุมของพื้นที่ควรถูกใชท้ั้งหมด ไม่จ าเป็นตอ้ง
เป็นการใชแ้บบเดิม เราอาจปลูกไม่พุม่ หรือเอาไวเ้ป็นที่นัง่เล่นเพือ่ดูววิสวยๆบางคร้ังก็จ  าเป็นตอ้งคง
สภาพเดิมเพือ่รักษาความเป็นธรรมชาติที่ส าคญั 
   อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบไหน การสร้างสถานที่ต่าง ๆ
จ าเป็นตอ้งอยูใ่นต าแหน่งที่เหมาะสม และเขา้กนัไดก้บัประโยชน์ใชส้อย โดยค านึงถึงความลาดชนั
ของพื้นที่ดว้ย เช่น 
   (1) พื้นที่ส าหรับใช้ประโยชน์ในแต่ละแห่งตอ้งการความลาดเอียงใน
ระดบัต่างกนั เช่น สนามเทนนิสเหมาะกบัพื้นที่ราบ  
   (2) ผลของการวางต าแหน่งไม่ถูกตอ้ง และไม่เขา้กับลกัษณะของพื้นที่
หารใชส้ถานที่ที่อยูใ่นต าแหน่งที่เหมาะสม เช่น สถานที่ปิกนิกอยูก่ลางทุ่งที่ร้อน แสงอาทิตยต์น้ไม้
ถูกตดัเพือ่ท  าเป็นที่จอกรถ ถนนอยูใ่นต าแหน่งที่หนา้ฝนน ้ าไหลลงมาท่วมขงั 
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   (3) ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ที่จะใช้ประโยชน์ (Use Areas to Use 
Areas) การก าหนดต าแหน่งต่าง ๆ ของสถานที่จ  าเป็นตอ้งแบ่งประเภทของการกระท าหรือกิจกรรม
ออกเป็นกลุ่มๆ โดยให้แต่ละกลุ่มที่มีลักษณะของกิจกรรมคล้ายคลึงกนัอยู่รวมกัน เดินเล่นและ
นัง่เล่นเพราะเป็นกิจกรรมที่ตอ้งใชพ้ื้นที่ในการท ากิจกรรม 
   (4)ความสมัพนัธร์ะหวา่งส่ิงก่อสร้างและพื้นที่ที่ใชป้ระโยชน์อ่ืน ๆ (Major 
Structure to Use Areas) ก่อนที่จะวางผงัสร้างอาคารต่าง ๆ ตอ้งค  านึงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตัว
อาคารและพื้นที่รอบ เช่น การเขา้ออกหอ้งต่าง ๆ สมัพนัธก์นั  
   (5) ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ (Minor Structure to Minor 
Structure)สวนสาธารณะมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ต่อเน่ืองกนัและยุง่ยาก ท าใหต้อ้งค  านึงถึงความสมัพนัธ์
ต่อกนัดว้ย เช่น การจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกนั  
  2.2.2.2 การออกแบบตอ้งท าเพื่อประชาชน (Design Must be for People) ความ
สมดุลระหว่างความต้องการทางด้านจิตใจและร่างกายของผู ้ใช้ (Impersonal and Person)การ
ด าเนินการท ากิจกรรมต่าง ๆในสวนสาธารณะตอ้งอาศยัวสัดุ และอุปกรณ์หลายอยา่ง ซ่ึงวสัดุและ
อุปกรณ์เหล่าน้ี มีขนาดที่เป็นมาตรฐาน และตอ้งใชเ้ป็นจ านวนมาก ดงันั้นวสัดุอุปกรณ์จึงมีรูปแบบ
ที่เหมือนกนั จะท าใหผู้ใ้ชเ้กิดความเบื่อหน่าย 
   การออกแบบควรจดัใหมี้บางจุดที่ใหผู้ใ้ชเ้กิดความเป็นอิสระที่จะท าอะไร
ตามใจชอบ นัง่เล่น เดินเล่น คุยกนั ควรเป็นสถานที่มีววิสวยงามร่มร่ืน และเป็นสถานที่เปิดมองเห็น
รอบ ๆดา้นที่มีทอ้งฟ้าสดใส และอากาศสดช่ืนเยน็สบาย ทุกอยา่งที่ออกแบบเพือ่ประชาชนตอ้งเห็น
วา่ จะใหไ้ดผ้ลเป็นที่พงึพอใจและเป็นบรรทดัฐานของการพฒันาจิตใจดว้ย 
  2.2.2.3 ออกแบบให้ใชไ้ด้ดีและสวยงาม (Both Function and Aesthetics Must be 
Satisfied) ความสมดุลระหว่างเงิน และคุณค่าของมนุษย ์(Balance of Dollar and Human Values) 
เพื่อให้การออกแบบสวนสาธารณะคุณภาพดี จะตอ้งค านึงถึงเงิน และความรู้สึกของมนุษยเ์พื่อใช้
ประโยชน์ไดเ้ป็นรากฐานที่ตอ้งพิจารณา จะตอ้งค านึงถึงการใชป้ระโยชน์ไดดี้ก่อนที่จะคิดถึงเร่ือง
ความสวยงามของการออกแบบ  แต่ก็ไมค้วรคิดถึงประโยชน์ใช่สอยเพยีงอยา่งเดียว 
  2.2.2.4 การสร้างสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม (Establish an Appropraite Experience)  
   1) การออกแบบให้เขา้กบัสถานที่ (Suit to Personality or Place) สถานที่
แต่ละแห่งมีลกัษณะต่างกนั เช่น สงบ สวยงาม ฯลฯ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ส าหรับ
ส่วนที่มนุษยส์ร้างขึ้นมี เช่น คอนกรีต เหล็ก อิฐ ฯลฯ ซ้ึงมีความแตกต่างส่ิงที่มีอยูก่บัส่ิงที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ ดงันั้นการออกแบบที่ใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม มี 4 วธีิ ระหวา่ง 
    (1) การต่อเติมทางดา้นวตัถุ คือมีการต่อเติมจากสภาพพื้นที่เดิม 
ท าใหดู้เหมือนวา่เกิดจากสถานที่นั้นจริง 
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    (2) การระมัดระวงัในการออกแบบเน่ืองจากสภาพแวดล้อม 
เพือ่ใหไ้ดล้กัษณะที่เป็นเอกลกัษณ์ของบริเวณนั้น เช่น ลกัษณะเสน้ รูปร่าง ผวิสมัผสั สี ส่ิงเหล่าน้ีเรา
อาจน ามาใช้เป็นวสัดุในการก่อสร้างใหม่ เพื่อให้กลมกลืนกับลักษณะของตวัอาคารเดิม หรือ
กลมกลืนกบัสภาพธรรมชาติในเขตนั้น 
    (3) ออกแบบใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ช ้(Suited to Personality of User) 
เม่ือพิจารณาจากนิสัยของประชาชนใหม่แต่ละท้องที่แล้ว ท  าให้ทราบถึงความต้องการและ
ความชอบของกลุ่มคนเหล่านั้น การออกแบบควรน าเอาลกัษณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ท าเหมือนกนั
ไวใ้นงานออกแบบ เพื่อที่ประชาชนจะไดมี้โอกาสใชอ้ยา่งคุม้ค่า การออกแบบควรมีความ มัน่คง
แขง็แรง เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ถานที่รู้สึกสบายใจในขณะที่ใชส้ถานที่เหล่านั้นดว้ย 
    (4) ออกแบบใหเ้หมาะกบัการใช ้(Suit to Personality of Function) 
ผูท้ี่ชอบไปเที่ยวสาธารณะบางคร้ังก็ตดัสินใจไม่ไดว้า่จะท าอะไรดี จะเล่นเกมส์ชนิดไหนบา้ง จึงตอ้ง
ใชเ้วลานั่งพกัก่อน ดงันั้นควรออกแบบให้มีมุมสงบ ในบรรยากาศเงียบๆสีอ่อนนุ่ม เพื่อให้ผูน้ั่งพกั
เพลิดเพลิน และไดม้องดูการละเล่นต่าง ๆ รอบดา้นวา่ชอบแบบไหน เพือ่วา่จะไดไ้ปเล่นเกมส์นั้น ๆ 
ในภายหลงั 
  2.2.2.5 มีส่ิงที่ตอ้งการทางดา้นเทคนิคเพยีงพอ (Satisfy Technical Requirements) 
   1) ขนาด (Sizes) ก่อนที่จะมีการออกแบบ ตอ้งหาขอ้มูลเก่ียวกบัขนาดของ
พื้นที่นั้นก่อน ซ่ึงขอ้มูลเหล่านั้นสามารถหาไดจ้ากอ าเภอหรือเขต ของพื้นที่ รวมถึง ส านักผงัเมือง
กองสวนสาธารณะ 
   2) ปริมาณ(Quantities) โดยปกติแล้วต้องมีขอ้มูลเก่ียวกับจ านวนของ
สถานที่ ท  ากิจกรรมแต่ละส่ิงที่ว่าตอ้งการใชม้ากน้อยแค่ไหน เช่น สนามบอล 1 สนาม และอ่ืน ๆ 
เพราะวา่จ  านวนเหล่าน้ีเป็นที่ตอ้งการส าหรับประชาชนจริง ในขณะนั้น แต่ก็ควรตอ้งคิดเผือ่อนาคต
ไวด้ว้ย เพราะประชากรเพิ่มมากขึ้นทุกที อาจจะมีที่จอดรถนับเป็นจ านวนคนัมากกว่าที่จ  าเป็นใน
ปัจจุบนั 
   3) ผลเน่ืองมาจากธรรมชาติ (Orientation to Natural Forces) ก่อนการ
ก าหนดต าแหน่งของสถานที่ควรนึกถึงการเล่นเกมส์ต่าง ๆ ที่อยูก่ลางแจง้เพือ่ป้องไม่ใหแ้สงอาทิตย์
ส่องตาในขณะที่เล่นฟุตบอล หรือกีฬาอยา่งอ่ืนที่มีการโยนลูกบอลกลบัไปมา ควรจดัให้สนามมีมุม 
90 องศา กบัมุมขึ้น-ลงของดวงอาทิตย ์หรือในแนวเหนือ-ใต ้นั้นเอง 
   4) ลมก็เป็นส่วนหน่ึงที่มีผลส าคญัต่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทิศทาง
ของกระแสลมท าให้ตอ้งหาที่จอดรถเรือในต าแหน่งที่ปลอดลม เพื่อไม่ให้ไดรั้บอุบติัเหตุจากลม
Campground การท าอาหารถา้อากาศไม่ถ่ายเท อาจท าใหค้วนัไฟจากการหุงตม้จะลอยอยูบ่ริเวณนั้น 
ควรใหทุ้กจุดมีลมพดัผา่นไดส้ะดวก โดยเฉพาะประเทศที่มีความช้ืนสูง นอกจากลมแลว้ ก็มีจ  านวน
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น ้ าฝนแต่ละปี และการขึ้นลง ของระดบัน ้ า มีผลต่อพื้นที่ต  ่า เม่ือเขา้ใจถึงสาเหตุน้ีแลว้ ก็จะสามารถ
ก าหนดต าแหน่งของตวัอาคารได ้
   5) ส่ิงอ่ืนที่จ  าเป็น (Operating Needs) รถ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการ
บ ารุงรักษาเป็นส่วนหน่ึงที่ตอ้งค  านึงถึงในแปลน เช่น ระยะ รัศมี ต  ่าสุดของวงกลมที่จะท าให้ รถ
เล้ียวไดส้ะดวกคือ 20 ฟุต หรือ 6เมตร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นขอ้มูลที่จะน าไปออกแบบถนน และที่จอด
รถ 
   6) ส่ิงต่อไปที่จะตอ้งนึกถึงคือการเดินของมนุษย ์ระยะก้าวเทา้ สั้น ยาว 
หรือธรรมดา เพือ่ใหก้ารเดินเป็นไปโดยสะดวก จึงมีขนาดมาตรฐานส าหรับขั้นบนัได ทั้งลูกตั้ง และ
ลูกนอน ลูกตั้งควรจะสั้น ลูกนอนควรจะยาว Thomas Church แนะน าว่า 2 เท่าลูกตั้งบวกลูกนอน
เท่ากบั 26 น้ิวหรือ 65 เซนติเมตร เป็นขนาดที่พอเหมาะในการขึ้นลงภายในสวน 
  2.2.2.6 ออกแบบให้ประหยดัที่สุด (Meet Needs for Lowest Possible Cost) นัก
ออกแบบตอ้งพยายามหลีกเล่ียงการใชจ่้ายที่ไม่จ  าเป็นและเสนอส่ิงที่เป็นที่ตอ้งการมากที่สุด จะไม่
ท าผลงานที่ไม่ดีออกมา งานที่ออกมาจะตอ้งให้ผลน่าพึงพอใจ ส าหรับความตอ้งการที่แท้จริง 
ทางดา้นการพฒันาในการออกแบบ ดงันั้นการปรึกษาและตกลงกนัระหวา่งลูกคา้และผูอ้อกแบบว่า
อะไรคือส่ิงที่ตอ้งการจริง ๆ และน าส่ิงนั้นมาเปรียบเทียบกบัจ านวนงบประมาณที่มีอยู ่
   1) หาความสมดุลระหว่างความตอ้งการและลบประมาณ (Balance of 
Needs and Budget) เร่ิมออกแบบและลูกค้าได้มีโอกาสเจรจารายละเอียดแสดงความต้องการ
ระหว่างกนั หลงัจากนั้นควรเสนอแบบร่าง และความคิดคร่าวๆ ต่อลูกคา้ ซ่ึงอาจมีหลายส่ิง หลาย
อยา่งนอกเหนือจากความตอ้งการจากคร้ังแรก แต่ยงัอยูใ่นระหวา่งการคน้ควา้ทางดา้น การออกแบบ
จนกระทัง่ส าเร็จออกมาเป็นแบบที่สมบูรณ์แลว้ นกัออกแบบจะตอ้งติดต่อกบัผูรั้บเหมาเพือ่สอบถาม
วา่ การก่อสร้างทั้งหมดกบังบประมาณที่มีอยูน่ั้นพอเหมาะกนัหรือไม่ ไม่มีเงินเหลืออีกเท่าไร มีก่ีวธีิ
บา้งที่จะใหเ้ป็นไปตามแบบ และอยูใ่นงบประมาณที่ตั้งไว ้อนัไหนบา้ง ที่ราคาสูง และราคาต ่า 
   2) การใช้สภาพพื้นที่ที่ เป็นอยู่ให้เป็นประโยชน์ (Use of Existing Site 
Resources) อาคารสถานที่ต่าง ๆ ควรวางอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ (Site)ไม่ควรตั้ง 
Camp-ground ในสถานที่ที่การระบายน ้ าไม่ดี ควรจดัให้อยูบ่นดินที่เรียบ ๆหลีกเล่ียงการขุด และ
โยกยา้ยดินมากเกินไปเพราะจะท าให้การใชจ่้ายสูง ดงันั้นจึงควรสงัเกตสภาพรอบดา้นว่ามีลกัษณะ
อยา่งไร และควรจะวางอะไรไวต้รงไหน ทั้งน้ีตอ้งคิดถึงเร่ืองความสวยงามและการใช้ประโยชน์
ควบคู่กนัดว้ย 
   3) จดัหาวสัดุที่เหมาะสมในการก่อสร้างต่าง ๆ (Provision of Approiate 
Structural Materials) หลงัจากที่ไดก้  าหนดต าแหน่งของสถานที่ต่าง ๆ แลว้ขั้นต่อไปคือเลือกวสัดุซ่ึง
เหมาะกบัการใชแ้ต่ละแห่ง ซ่ึงควรจะเลือกโดยการคิดถึงหลกัดงัน้ี 
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   ความอดทน : ทนทานต่อน ้ าหนกั 
   ส่ิงที่ปรากฏ : เขา้กนัไดก้บัสภาพแวดลอ้ม 
   สามารถหาได ้ : หาไดง่้ายตามทอ้งที่นั้น ๆ 
 ทนทานต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ย ังคงสภาพ

เดิมไม่วา่อากาศจะร้อน หนาว ฝน 
   ระบายน ้ า : หลงัจากฝนตกน ้ าไหลผา่นเร็ว 
   คุณภาพดี : โดยเฉพาะเม่ือคนตอ้งสมัผสักบัส่ิงนั้น ๆ 
   4) จดัหาตน้ไม้ให้เหมาะสม (Provision of Appropriate Plant Materials) 
ในการออกแบบสวนต้องมีการเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ซ่ึงต้นไม้อาจให้
ความรู้สึกหยดุน่ิง หรือเคล่ือนไหวไดอ้าจใชเ้ป็นฉากกั้นลม แสงอาทิตย ์วิว เสียง ไม่ท าให้น ้ าท่วม 
และท าเป็นตวัก าหนดทิศทางเดิน ตน้ไม้ก็เหมือนส่ิงอ่ืน ๆ คือมีขนาด รูปร่าง และท าหน้าที่ถูก
ก าหนด ใหด้ว้ยดี แต่ตน้ไมไ้ม่สามารถบงัคบัให้หยดุน่ิงได ้ตน้ไมอ้าจเปล่ียนแปลงเป็นหลายๆ แบบ
ตลอดปี นับว่าตน้ไมเ้ป็นส่ิงมีชีวิตอยา่งหน่ึงที่เราตอ้งปฏิบติัต่อตน้ไมใ้ห้ถูกตอ้งเหมือนปฏิบัติต่อ
ตนเอง เพราะตน้ไมมี้ลกัษณะเฉพาะของมนัเอง และแต่ละชนิดก็ตอ้งการส่ิงแวดลอ้มที่ต่างกนั 
  2.2.2.7 การจดัและออกแบบใหดู้แลรักษาง่าย (Provide for Supervision Ease)  
   1)   ความสะดุดระหว่างอิสรภาพและการควบคุม (Balance of Use 
Freedom and Control) บางคร้ังจ าเป็นตอ้งมีการควบคุมบางจุดทั้งที่เป็นการเสียเวลา และพลงังาน 
เช่น ให้เดินรอบสนามใหญ่เพื่อที่จะไปยงัจุดหน่ึงที่อยูต่รงขา้ม เพราะเห็นว่าเป็นการปลอดภยักว่า 
เพราะจ าเป็นในการควบคลุมในเร่ืองความปลอดภยั 
   2) ทิศทางการเดิน (Circulation) ในสถานที่สาธารณะที่มีประชาชนมาก 
การเคล่ือนไหวและทางเดินเป็นส่ิงที่ตอ้งค  านึงถึงว่าจะท าอย่างไรที่จะท าให้เขาสามารถไปยงั
จุดมุ่งหมายที่ตอ้งการได้ตามประสงค์โดยไม่รบกวนจากส่ิงอ่ืน โดยเราตอ้งค  านึงว่า จะออกแบบ
อยา่งไรใหผู้ใ้ช ้ใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก ไม่ติดขดัเพือ่เดินไปยงัจุดจ่างๆที่น่าสนใจ 
   3) ความปลอดภัย (Safety) ควรมีความปลอดภัยในการเล่นรวมทั้ ง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งการละเล่นแต่ละอยา่งเพือ่ไม่ใหไ้ปเกิดอนัตรายกบัส่วนอ่ืนได ้ เช่น ไม่ใหท้าง
ระบายน ้ าอยูก่ลางสนามฟุตบอล และให้ทุกจุดที่มีการเล่นต่าง ๆมองเห็นว่ามีอะไรรอบ ๆดา้นไม่
ปล่อยให้เด็กปีนป่ายเกิดพลาดตกลงมา ควรมีต าแหน่งที่ผูป้กครองมองเห็นเด็กเล่น แต่ไม่ควรอยู่
บริเวณเดียวกนั 
 2.2.3 พฤติกรรมของมนุษยท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการนนัทนาการ 
  โดยหลักการแลว้นักออกแบบควรจะให้ความสนใจพฤติกรรมมนุษยท์ี่จะใชใ้น
การออกแบบ 2 ดา้นใหญ่ๆ คือ (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2549) 
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  2.2.3.1 พฤติกรรมเชิงการใชส้อย (Usage) พฤติกรรมเชิงร่างกายในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ เช่นการเดิน การนัง่ การเล่นกีฬา หรือดา้นขนาดของพื้นที่ที่ตอ้งการใช ้ดา้นวสัดุที่เหมาะสมที่
จะรองรับกิจกรรมนั้น ๆ ด้านอุปกรณ์ที่จ  าเป็นและต าแหน่งการวางอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับ
กิจกรรม และดา้นความสัมพนัธ์กบักิจกรรมอ่ืน ๆเป็นตน้ คือเป็นการจดัการพื้นที่เพื่อสนบัสนุนให้
เกิดความสะดวกในการใชส้อยใหดี้ที่สุดเท่าที่จะท าได ้
   ผูอ้อกแบบมักจะมีเคร่ืองมือช่วย เช่น คู่มือและมาตรฐานต่าง ๆซ่ึงเป็น
งานคน้ควา้เก่ียวกบัร่างกายมนุษยแ์ละการเคล่ือนไหว คู่มือในดา้นกฎเกณฑก์ติกาและแนวปฏิบติั
ต่าง ๆการศึกษาและสงัเกตเพือ่ท  าแผนภูมิความสมัพนัธกิ์จกรรม เป็นตน้ 
  2.2.3.2 พฤติกรรมเชิงจิตวิทยา (Experience Behavior) ไดแ้ก่ การตอบสนองของ
มนุษยต่์อส่ิงเร้าที่เกิดขึ้ นขณะนั้ น อาจเป็นบรรยากาศรอบตัว ผูค้นรวบตัว เหตุการณ์รอบตัว 
สถานการณ์โดยรอบ ฯลฯ จ าแนกออกเป็น 2 ขั้นตอน 
   ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้ (Experience) การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของ
ร่างกายและผ่านการรับรู้ไปยงัสมองเพื่อตีความและประเมินค่า กระบวนการน้ีเป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นอตัโนมติัเรียกว่า สัญชาตญาณ เช่น การรับรู้ ความรู้สึก รู้สึกปลอดภยั รู้สึกสนุกสนาน เป็น
ตน้ การประเมินค่า เช่น ความช่ืนชม ความชอบ ความสวย ความน่าเกลียด เป็นตน้ ฯลฯ เป็น
สัญชาตญาณที่จะมีความรู้สึกและความคิดต่อส่ิงที่เห็นเสมอ ไม่ว่าจะแสดงออกมาให้เห็นหรือไม่ก็
ตาม 
   ขั้นตอนที่ 2 การแสดงออก (Behavior) การแสดงออกเพื่อตอบสนองต่อ
ส่ิงกระตุน้ที่อยูร่อบขา้งขณะนั้น เม่ือมนุษยรั์บรู้และมีสัญชาตญาณต่อส่ิงที่เขาเห็นและสัมผสัแล้ว
มกัจะมีการแสดงออกอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อส่ิงนั้น ๆซ่ึงบุคคลอ่ืนอาจสงัเกตไดช้ดัเจนหรือสงัเกตไม่
ชดั การแสดงออกน้ีอาจเป็นไดต้ั้งแต่กริยาเล็ก ๆ นอ้ย ๆไปจนถึงกริยาที่แสดงออกในทางการส่ือสาร
โดยตรง เช่น การพดู การผลกั การจบัมือ หรือกริยาตอบสนองที่เป็นผลอ่ืน ๆเช่น การตดัสินใจเลือก 
การท าลาย การช่วยเหลือ การร่วมมือ การแยกตวั ซ่ึงการออกแบบพื้นที่จะมุ่งเน้นสนใจพฤติกรรม
เชิงจิตวิทยาในส่วนการตอบสนองในดา้นการตดัสินใจในการท ากิจกรรมนั้น การตดัใจเพื่อเลือก
สถานที่ท  ากิจกรรมนั้น การสร้างความร่วมมือในชุมชนเพือ่ลดการท าลายอุปกรณ์และบริเวณ 
  2.2.3.3 พฤติกรรมทางสังคม มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมที่ตอ้งอยู่ร่วมกบับุคคลอ่ืนใน
สังคมไม่สามารถแยกออกไปอยูเ่องตามล าพงัไดต้ลอดเวลา ในการที่อยูต่ามล าพงัคนเดียวยงัรับเอา
ความคิดความรู้สึกและการปฏิสมัพนัธก์บัสงัคมของบุคคลอ่ืนมาคิดและแสดงพฤติกรรมเหมือนกบั
บุคคลนั้น เช่น การแต่งกาย  
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  2.2.3.4 ระดบัของพฤติกรรมทางสงัคม 
   1) พฤติกรรมของแต่ละบุคคล เป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่แสดงออก 
เม่ืออยู่ในสังคมซ่ึงสามารถน าไปอา้งอิงถึงบุคคลอ่ืนได้ เน่ืองจากเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมา
คลา้ยกนั 
   2) พฤติกรรมระหว่างบุคคล เป็นพฤติกรรมระหว่าง 2 คนซ่ึงมีผลต่อกนั 
การแสดงพฤติกรรมจะอยู่ในลกัษณะของการโตต้อบ มีการกระท าก่อนหลงั หรือการไม่กระท า
ร่วมกนัซ่ึงถือเป็นปฏิสมัพนัธร่์วมกนั ซ่ึงการกระท าเหล่าน้ีเป็นส่ิงที่แสดงถึงความพอใจ สนุกสนาน 
หรืออาจก่อให้เกิดความทุกข ์ความไม่พอใจ การปฏิสมัพนัธข์องแต่ละกลุ่มจะตอ้งผา่นตวัแทนของ
คนในกลุ่ม เช่น การเรียนวฒันธรรม  
   3) พฤติกรรมกลุ่ม เป็นพฤติกรรมของคนที่อยูร่วมกนัเป็นกลุ่มแสดงออก
ร่วมกนั เช่น การร่วมกลุ่มเป็นพฤติกรรมที่เป็นความตอ้งการของมนุษยท์ัว่ไป 
   การเรียนรู้บทบาทของตนหรือการแสดงบทบาทของตนและการเรียนรู้
บทบาทของผูอ่ื้นท าใหเ้ราสามารถสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งกนัและกนัพฤติกรรมทางสงัคมจึงเกิด
จาการสร้างความสมัพนัธข์องบุคคล กระบวนการเรียนรู้บทบาททางสงัคมเป็นการอบรมทางสังคม 
ซ่ึงอาจเป็นการเรียนรู้จากการสงัเกต การกระท า การแสดงออก  
  2.2.3.5 กิจกรรมนันทนาการ ไดแ้ก่ ลกัษณะการพกัผ่อนหยอ่นใจที่มนุษยมี์ความ
พอใจที่จะเลือกพกัผ่อนในเวลาว่าง ตามหลักของนักนันทนาการ (Brian Hackett, 1971: 35) ได้
จ  าแนกไวมี้ 2 ประเภท ดงัน้ี 
   1) การพกัผ่อนหย่อนใจแบบผ่อนคลาย (Passive Receation) เป็นการ
พกัผ่อนแบบสบายๆ เป็นการออกก าลงักายเบาๆ ไม่ไดอ้อกก าลงักายมาก เช่น การนั่งเล่น เดินเล่น 
ฟังเพลง เป็นตน้ 
   2) การกิจกรรมที่ตอ้งออกแรง หรือการออกก าลงักายหนักๆ เช่น วิ่งเล่น 
เล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ  

2.2.3.6 พฤติกรรมแรงจูงใจของมนุษยท์ี่มีต่อกิจกรรมนนัทนาการ 
   1) พฤติกรรมพื้นฐานทาสังคมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างมนุษย์
สมัพนัธใ์นชุมชน เช่น การออก าลงักาย 
   2) พฤติกรรมเก่ียวขอ้งผูกพนั เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนที่มีส่วนร่วม
หรือสมาชิกในกลุ่มใหมี้ความผกูพนั เช่น การแข่งขนักีฬา 
   3) พฤติกรรมการแข่งขนั เป็นกิจกรรมการส่งเสริมสภาพการแข่งขนั การ
ประกวดและการทดสอบความสามารถ เช่น การแข่งขนักีฬา 
   4) พฤติกรรมเส่ียงอนัตรายและทา้ทายความสามารถ โดยธรรมชาติแล้ว
มนุษยต์อ้งการกิจกรรมที่ทา้ทายความสามารถ เช่น การกระโดดร่ม การเล่นเคร่ืองร่อน 
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   5) พฤติกรรมทดแทน และสร้างเสริม เป็นกิจกรรมประเภทการอ่าน การ
พดู และกิจกรรมแสดงศิลปะต่าง ๆ 
   6) การแสดงออกทางร่างกาย เป็นกิจกรรมประเภทเกมกีฬา การเตน้ร า 
กิจกรรมการเขา้จงัหวะที่เป็นกิจกรรมของการแสดงออก แสดงความสามารถ 
  2.2.3.7 ประเภทของกิจกรรมนนัทนาการ 
   1) กิจกรรมนันทนาการดา้นการออกก าลงักาย การออกก าลงักายเป็นการ
ลดความตึงเครียดต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัเป็นความตอ้งการในการดูแลรักษาร่างกายด้วยตวัเอง
กิจกรรมประเภทน้ีมีหลายรูปแบบทั้งที่เป็นการออกแบบก าลงักายแบบเบา เช่นการท ากายบริหาร
และการออกก าลงักายแบบหนกั    

2) กิจกรรมนนัทนาการดา้นสงัคมลกัษณะนิสยั พื้นฐานของมนุษยใ์นการเขา้สงัคม
เป็นส่วนที่ท  าให้เกิดกิจกรรมยามวา่งในสงัคม การท ากิจกรรมร่วมกนั  
   3) นันทนาการดา้นการเรียนรู้ หรือประสบการณ์ใหม่ จากพฤติกรรมการ
ชอบส ารวจของมนุษยค์วามอยากรู้อยากเห็นในดา้นต่าง ๆ การอยากลองท าส่ิงใหม่ๆจึงเกิดการท า
กิจกรรมใหม่เกิดขึ้นในสงัคม 
   4) กิจกรรมนันทนาการด้านความสงบทางจิตใจ เป็นกิจกรรมแห่งการ
กระท าที่พยายามออกจากความตึงเครียดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติ เช่น การเดินเล่น เกิดขึ้นในที่ร่มกบั
บุคคลอ่ืนที่คนไม่รู้จกั กิจกรรมความสงบของจิตใจอาจเกิดขึ้นหลงัจาการท ากิจกรรมอ่ืน เช่น การได้
พกัหลงัการเล่นกีฬา 
   5) นันทนาการด้านการแข่งขนัหรือทา้ทาย ลักษณะนิสัยของการชอบ
แข่งขนัที่ปรากฏในกิจกรรมยามวา่งเช่นเดียวกนันบัตั้งแต่การแข่งขนักบัตนเองไปจนถึงการแข่งขนั
กบัผูอ่ื้นกีฬาทุกประเภทเป็นการสนองทั้งในดา้นการออกก าลงักาย การแข่งขนัเกมส์บางประเภทไม่
มีการออกแรงแต่เป็นการแข่งขนัลว้น ๆ เช่น การเล่นหมากรุก 
  2.2.3.8 ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลือกกิจกรรมนนัทนาการ 
   1) บุคคลในวยัต่าง ๆ 
    (1) วยัเด็ก (Infancy) เด็กที่อยูใ่นวยัน้ี จะมีอาย ุ1-9 ปี เด็กในวยัน้ี
ตอ้งการกิจกรรมเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว เพือ่สร้างความพร้อมเก่ียวกบัการใชอ้วยัวะส่วนต่าง ๆ ให้
สามารถท างานประสานกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นกิจกรรมที่เด็กในวยัน้ีควรไดรั้บเป็นกิจกรรม
ที่ฝึกใหอ้วยัวะส่วนต่าง ๆท างานประสานกนั เช่น ตา มือ แขน ขา ท างานประสานกนัโดยเร่ิมให้เด็ก
แยกแยะวา่อะไรเหมือนกนั หรือต่างกนัหรือสามารถระยะไดใ้กลเ้คียงกบัความจริงมากที่สุด  
    (2)  ว ัย ก่อนวัย รุ่น  (Pro-Adolercence)  เด็กที่ อยู่ในวัย น้ีอายุ
ประมาณ10-13 ปี ในช่วงของเด็กวยัน้ีมีความตอ้งการทกัษะของการเคล่ือนไหว และมีการพฒันา
ทกัษะให้สูงขึ้นเป็นวยัที่อยากรู้อยากเห็น และควรเป็นกิจกรรมที่ทา้ทายความสามารถ เพื่อเป็นการ
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กระตุน้ให้เด็กมีความสนใจในกิจกรรมดงักล่าวนอกจากน้ีกิจกรรมที่จดัขึ้นตอ้งเป็นการเสริมสร้าง
ทศันคติที่ดีให้เด็กตนเด็กสามารถปฏิบตัิให้บรรลุเป้าหมายได ้การปลูกฝังทศันคติที่ดีตอ้งเร่ิมตั้งแต่
เด็กในวยัน้ีเพือ่ส่งผลต่อในวยัต่อไป 
    (3) วยัรุ่น (Adolescence)เด็กที่อยู่ในวยัน้ีอายุประมาณ 14-24 ปี 
วยัน้ีจดัวา่เป็นหวัเล้ียวหัวต่อ เพราะมีการคบหาสมาคมกบัเพือ่นฝงูมากมายไม่วา่จะเป็นเพศเดียวกนั 
หรือต่างเพศยอ่มมีความตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง มีความอิสระ ตอ้งการแสดงความคิดเห็นสมาชิก 
ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงการศึกษาจึงมีการชกัจูงให้กระท าในส่ิงที่สังคมไม่ยอมรับ หากผูใ้หญ่ปล่อยให้
เป็นไปตามธรรมชาติจะท าให้เกิดการหลงผดิ และเป็นปัญหาต่อสงัคม กิจกรรมนนัทนาการของคน
ในวยัน้ี ควรเน้นในด้านการใช้ก าลังกาย ก าลังสมอง เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
กิจกรรมที่จดันั้น ควรมีกิจกรรมที่หลากหลายแตกต่างกนั โดยเน้นกิจกรรมที่ท  างานเป็นกลุ่มเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์หมี้พฤติกรรมที่พงึประสงค ์เคารพในกฎเกณฑ ์กติกา มีวนิยั 
    (4) วยัผูใ้หญ่ (Adulthood) ในช่วงน้ีจะมีอายปุระมาณ 25-29 ปี ผู ้
ที่อยูใ่นวยัน้ีจะเป็นช่วงการท างานทุกคนมีความกระตือรือร้นในการท างาน เพือ่ที่สร้างเน้ือสร้างตวั
ในวงสังคมในวยัน้ีจดัว่ามีความเครียดกบัการท างานมาก ดงันั้นนันทนาการเป็นวิธีหน่ึงที่จะช่วย
ผอ่นคลายความเครียดจากการท างานและการด าเนินชีวติกิจกรรมต่าง ๆที่น ามาใชค้วรเป็นกิจกรรม
ที่เน้นในเร่ืองของความคลายเครียด แต่ตอ้งมุ่งเน้นการออกก าลังกายแบบเบาเพราะคนในวยัน้ี
ร่างกายมกัจะมีโรคที่เกิดจากความเส่ือมของร่างกายเขา้แทรก เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง เป็น
ตน้ 
    (5) วยัสูงอาย ุ(Elderly) วยัน้ีจะมีอายปุระมาณ 60 ปีขึ้นไป ผูท้ี่อยู่
ในวยัน้ีจดัวา่เป็นผูท้ี่ผา่นการท างานมาเป็นเวลานานตอ้งการการพกัผอ่นมากกวา่การท างาน คนวยัน้ี
มกัมีปัญหาในดา้นการถูกลืมจากสังคม ดงันั้นกิจกรรมของคนในวยัน้ีควรเนน้การส่งเสริมให้มีการ
ได้พบปะพูดคุยกับบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่น หรือเพื่อนต่างวัยซ่ึงเป็นการสร้าง
แนวความคิดวา่ตนยงัมีประโยชน์ต่อสงัคม และไม่ไดถู้กทอดทิ้ง และควรส่งเสริมใหมี้กิจกรรมออก
ก าลงักายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงไม่ควรเป็นกิจกรรมที่ใชก้  าลงัมาก ควรเป็นกิจกรรมที่สร้างความ
เพลิดเพลินสนุกสนานในตวัหลีกเล่ียงการบิดตัว เอ้ียวตวั หรือเน้นน ้ าหนักลงที่เข่า หรือกระดูกสนั
หลงัมากเกินไปนอกจากน้ีอาจเป็นกิจกรรมที่สามารถท าไดด้ว้ยตนเองโดยใหท้  างานอดิเรก เช่น การ
ประดิษฐข์องต่าง ๆ 
   2) การจดับริการทางสงัคม 
    (1) สวนหยอ่มเป็นการจดัสวนเล็ก ๆ ทั้งไมด้อกไมป้ระดบั และ
การตกแต่งดว้ยหญา้ภายในบริเวณส านกังานโดยใชพ้ื้นที่ไม่มาก 
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    (2) สวนไมด้อกไมป้ระดบั มีลกัษณะเช่นเดียวกบัสวนหยอ่ม เป็น
พื้นที่ที่นิยมปลูกตน้ไม้ประเภทดอก และใบเพื่อใช้เป็นที่พกัผ่อนหย่อนใจทั้งในบา้น และชุมชน 
หรือตามสถานที่ราชการต่าง ๆเพือ่ใหเ้กิดความร่มร่ืนละเป็นที่พกัผอ่นหยอ่นใจ 
    (3) สวนสาธารณะ เป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจเพื่อบริการ
ประชาชน นอกจากจะใหค้วามร่มร่ืน ความสวยงามยงัมีพนัธุไ์มน้านาชนิด เพือ่เป็นการส่งเสริมให้
คนรักธรรมชาติจะไดช่้วยกนัอนุรักษเ์พือ่เป็นประโยชน์แก่สงัคมต่อไป 
    (4) สนามกีฬาเป็นสถานที่ที่ให้คนเล่นกีฬาเพื่อใชอ้อกก าลงักาย 
ปัจจุบนัรัฐบาลไดม้อบหมายใหก้รมพลศึกษา และการกีฬาแห่งประเทศไทย จดัท าสนามกีฬาเพิม่ขึ้น 
เพือ่รองรับประชาชน และส่งเสริมใหเ้ด็ก และเยาวชนไดมี้โอกาสเล่นกีฬาออกก าลงักาย 
    (5) ศูนยเ์ยาวชน ภายในศูนยจ์ะประกอบไปดว้ย สนามกีฬา สระ
วา่ยน ้ าสวนหยอ่ม ฯลฯ โดยจดัด าเนินงานเพือ่ใหเ้ป็นศูนยน์นัทนาการส าหรับชุมชน 
    จาการศึกษาสามารถสรุปการแบ่งลกัษณะและรูปแบบของการ
พกัผ่อนหยอ่นใจตามทฤษฎีที่กล่าวมาขา้งตน้นั้นจะขึ้นอยูก่บัความสามารถและความพึงพอใจของ
แต่ละบุคคลซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการพกัผอ่นหยอ่นใจนั้นเอง และน าขอ้มูลที่ไดม้าประกอบเพือ่การ
น าไปใชใ้นการออกแบบดงัน้ี 
  ควรจดัพื้นที่ใหมี้ความเหมาะสมในการท ากิจกรรม 
  มีการจดัพื้นที่กิจกรรมต่าง ๆใหมี้ความตื่นเตน้ 
  จดัสถานที่ใหเ้จา้ของโครงการมีความพงึพอใจในพื้นที่กิจกรรม 
  มีการแบ่งพื้นที่ในการท ากิจกรรมที่เหมาะสม 
  สรุปหลกัการ และแนวคิดในการออกแบบนันทนาการ คือ การออกแบบพื้นที่ให้
สอดคลอ้งกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์กบัผูท้ี่เขา้มาใชส้ถานที่มากที่สุดรวมถึงการ
ออกแบบให้เหมาะสมกบัคนในแต่ละวยั นอกจากน้ีควรค านึงถึงความเป็นส่วนตวัในการเขา้มาใช้
สถานที่ เช่น ที่นั่งพกัผ่อนที่ตอ้งการความเป็นส่วนตวัว่าประเภทของกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น สนาม
ฟุตบอล เป็นตน้ 

 
2.3 หลกัการในการออกแบบสวนให้มกีารดูแลรักษา  
 การจดัสวนเป็นการผสมผสานองคป์ระกอบส่ิงมีชีวิตหรือภูมิทศัน์ดาดอ่อน (Soft Scape) 
และไม่มีชีวิตหรือภูมิทศัน์ดาดแขง็ (Hard Scape) และทั้งสองส่วนมีโอกาสเส่ือมสภาพ ถา้หากการ
ดูแลเอาใจใส่ไม่เพยีงพอ และความตอ้งการในส่ิงที่จะบ ารุงรักษาใหมี้อายกุารใชง้านยาวนาน การจดั
สวนทุกองคป์ระกอบนั้นตอ้งการจดัการดูแลรักษาเม่ือทุกส่ิงตอ้งการบ ารุงรักษานั้นหมายถึงตอ้งใช้
แรงงาน งบประมาณ และเวลา(สมจิตร โยธะคง, 2539)  
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 การจดัสวนปัจจุบนัเน่ืองจากเขา้ของโครงการผูใ้ชบ้ริการมีภารกิจมากขึ้นในการแสวงหา
ปัจจยัในการด ารงชีวิต ภาระดงักล่าวมีผลกระทบต่อสวนโดยตรง เพราะสวนสวยงามไดน้ั้นจะตอ้ง
มีการจดัการรักษาอยา่งต่อเน่ืองโดยไม่ทิ้งช่วงตอน ปัจจุบนัมีแนวคิดในการจดัการที่มีการจดัการ
และบ ารุงรักษาที่ต  ่า (Low Maintenance)การบ ารุงรักษาง่าย (Easy Maintenance) การบ ารุงรักษาต ่า
หรือการบ ารุงรักษาง่ายก็อยูท่ี่การวางแผนพื้นฐาน เร่ิมตั้งแต่การออกแบบ โดยมีแนวความคิดในการ
ออกแบบสวนใหมี้การจดัการ และบ ารุงรักษาต ่าพอสงัเขป ดงัน้ี 
 2.3.1 พื้นที่ที่มีความลาดเอียงมากกว่า 26 เปอร์เซ็นต์ ถ้ามีการปลูกหญา้อาจท าให้การตดั
หญา้ท าดว้ยความยากล าบาก ควรปลูกพชืคลุมดินที่มีความทนทาน ยดึติดดินไดดี้ในพื้นที่ลาดเอียง 
 2.3.2 การออกแบบพชืพรรณ การใชต้น้ไมห้ลายฤดู (Perennials) ยอ่มมีการจดัการนอ้ยกว่า
การใชใ้นจดัการยอ่มนอ้ยกวา่การปลูกตน้เดียวโดด การที่ตน้ไมโ้ตชา้ยอ่มมีการจดัการง่ายกวา่ตน้ไม้
โตเร็ว 
 2.3.3 หลีกเล่ียงการสร้างมุมแหลม หรือพื้นที่มุมฉากในสวน การใชเ้ส้นควรเป็นเส้นโค้ง 
เสน้ไม่เป็นระเบียบ (Informal line) พื้นที่มุมแหลม ยุง่ยากต่อการตดัหญา้และการสญัจรไปมา 
 2.3.4 ใชแ้ผ่นอิฐวางขั้นขอบเขตของแนว ทางเดินพื้นที่ติดอาคาร ที่เป็นแนวกั้นแผ่นอิฐ จะ
ไม่ท าใหห้ญา้ล ้าเขา้ไปในแปลงเป็นเขตสกดักั้น 
 2.3.5 ในพื้นที่ทางเดินทางเทา้ ถนน ไม่ควรปลูกหญา้แทรกถา้ไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชไ้ม่
พุ่มแทนเพื่อท าให้พื้นที่ลดความกระดา้งลง เพราะการตดั และขลิบขอบหญา้ท าดว้ยความล าบาก
  
 2.3.6 รอบโคลนตน้ไม้ ควรออกแบบให้มีกรอบนอก ทั้งน้ีเพื่อหลีกเล่ียงการตดัหญา้ชิด
โคลน ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อโคลนไมไ้ม่ได ้ภายในกรอบโรยกรวดหรือหินกลม 
 2.3.7 มา้นัง่ในสวน ควรเป็นมา้นัง่ถาวรที่เป็นเหล็ก หรือคอนกรีตเพือ่หลีกเล่ียงการซึมของ
น ้ า ถา้ซึมน ้ าไดจ้ะท าให้เกิดความช้ืน การนั่งล าบาก การใชม้า้นั่งสวยงามแต่ดูดซับความช้ืน การ
ป้องกนัการดูดซบัความช้ืนคือใหท้าสีช่วย แต่เป็นสีที่มองดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด 
 2.3.8 การปลูกไมพุ้่ม ตอ้งปลูกเป็นกลุ่มแน่น สะดวก ประหยดั การให้ปุ๋ ย การจดัการและ
ใหค้วามสวยงามกวา่การปลูกตน้เดียวโดดและควรพถีิพถินัในการเลือกพชืปลูกพชืที่ใชป้ลูกในสวน
ที่ดีคือพชืทอ้งถ่ิน เพราะจะมีความทนทานและทนต่อการท าลายของโรคและแมลงพชืที่ปลูกไม่ควร
โตเกินไปยากล าบากต่อการควบคุมรูปทรง 

 
2.4 แนวคดิในการออกแบบสนามเดก็เล่น  
 การก าหนดมาตรฐานดา้นความปลอดภยัของสนามเด็กเล่นที่จดัท  าโดยคณะผูท้รงคุณวุฒิ
ระบุความสูงของเคร่ืองเล่นเด็กไวว้่า ส าหรับเด็กก่อนวยัเรียน (อายุ 2-5 ปี) ไม่ควรเกิน 120 
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เซนติเมตร และเด็กวยัเรียน (อาย ุ5-12 ปี)  ไม่ควรเกิน180 เซนติเมตร เคร่ืองเล่นส าหรับเด็กก่อนวยั
เรียนมีความสูงของพื้นยกระดับมากกว่า 50 เซนติเมตร และเคร่ืองเล่นเด็กวยัเรียนที่มีความสูง
มากกวา่ 75 เซนติเมตร จะตอ้งมีราวหรือผนงักนัตก ส่วนพื้นสนามตอ้งประกอบดว้ยวสัดุที่อ่อนน่ิม 
ดูดซับพลงังานได ้คือ ทรายตอ้งหนาไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ส าหรับเคร่ืองเล่นสูงไม่เกิน 120 
เซนติเมตร หากเคร่ืองเล่นที่สูงกวา่น้ีพื้นทรายตอ้งหนาไม่นอ้ยกวา่ 20 เซนติเมตร ส าหรับเคร่ืองเล่น
สูงไม่เกิน120 เซนติเมตร หากเคร่ืองเล่นที่สูงเกินกวา่น้ีพื้นทรายตอ้งหนาไม่นอ้ยกวา่ 30 เซนติเมตร 
และพื้นที่สนามที่ดีอาจท าจากยางสงัเคราะห์หรือวสัดุอ่ืน ๆที่ผ่านการทดสอบแลว้ ซ่ึงในความเป็น
จริงที่พบเห็นกนัอยูม่กัจะขาดมาตรฐาน 
พื้นทรายมีความหนาไม่พอ การตั้งไวท้ี่พื้นหิน ซีเมนต ์พื้นหญา้ธรรมดา เป็นตน้ ซ่ึงมีความเส่ียงต่อ
การบาดเจบ็ศีรษะรุนแรงได ้(อดิศกัด์ิ ผลิตผล, 2545)  
 ส าหรับการติดตั้งเคร่ืองเล่นเด็กตอ้งไม่เกิดการพลิกคว  ่า เอียง เล่ือน หรือเคล่ือนตวัได ้ความ
แขง็แรงในการยดึหรือฝังฐานของเคร่ืองเล่นถือเป็นหัวใจส าคญัในการติดตั้ง ส่วนเคร่ืองเล่นเด็กที่มี
ช่อง เช่น บนัได ราวบนัได มาตรฐานไดก้ าหนดไวว้า่ตอ้งค  านึงระยะกา้ว ระยะโหนเพือ่ป้องกนัเทา้
หรือขาเขา้ไปติด คือตอ้งมีช่องวา่งไม่เกิน 3 เซนติเมตร เป็นตน้ และการก ามือเพือ่ยดึเหน่ียวของเด็ก
ในวยัต่าง ๆละป้องกนัศีรษะติดคา้งและกดการหายใจ ช่องต่าง ๆ ตอ้งไม่ให้ศีรษะเด็กลอดหรือติด
คา้งอยูไ่ด ้ขนาดนอ้ยกวา่ 9 เซนติเมตร หรือมากกวา่ 23 เซนติเมตร เป็นตน้ การจดัวางเคร่ืองเล่นเด็ก
ขาดการวางผงัที่ปลอดภยัคือวางเคร่ืองเล่นเด็กไวใ้กล ้กนัเม่ือเด็กตกลงมาจากที่สูงก็อาจจะลงมาฟาด
กบัเคร่ืองเล่นอีกอนัหน่ึง ซ่ึงตามมาตรฐานแลว้จะตอ้งค านึงถึงพื้นที่วา่ง ความหนาแน่น ทิศทางของ
เคร่ืองเล่น และระยะห่างของเคร่ืองเล่น พื้นที่การตกตอ้งไม่มีส่ิงกีดขวาง ควรมีระยะห่าง 150 
เซนติเมตร หากสูงเกินกวา่ 150 เซนติเมตร พื้นที่การตกควรเป็น 180 เซนติเมตรโดยรอบ 
 2.4.1 การเลือกเคร่ืองเล่นเด็กส าหรับสนามเด็กเล่นนั้น นอกจากการออกแบบสนามเด็กเล่น
ที่ค  านึงถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว ในเร่ืองการออกแบบสนามเด็กเล่นแล้ว การเลือก
อุปกรณ์หรือเคร่ืองเล่นส าหรับเด็ก ก็มีสัมพนัธ์และส าคญัเช่นเดียวกนั โดยการเลือก อุปกรณ์หรือ
เคร่ืองเล่นเกม ควรค านึงในเร่ืองต่อไปน้ีดว้ย 
  2.4.1.1 กลุ่มอาย ุของเด็กที่จะใช ้เน่ืองจากเด็กที่มีอายตุ่างกนั จะมีพฒันาการต่างกนั 
มกัมีการเคล่ือนไหว และพฤติกรรมต่างกนั มีความสนใจในส่ิงของและความทา้ทายต่างกนั เช่น เด็ก 
3-5ขวบ จะมีการเคล่ือนไหว และความไวต่างจากเด็ก 9-11ขวบ อยา่งมาก หากมีการเล่นในสนาม
เด็กเล่นเดียวกนัและมีการcross circulationกนัในการเล่น อาจท าให้เกิดอุบติัเหตุไดง่้าย หรือเด็ก7
ขวบจะมีความสนใจในเคร่ืองเล่นที่ทา้ทายมากกวา่เด็ก 5 ขวบเป็นตน้ 
  2.4.1.2 วสัดุที่ใชท้  าอุปกรณ์ ในสมยัก่อน ที่มีจ  าหน่ายในบา้นเรามกัเป็นโลหะและ
ทาสีกนัสนิม เพราะใชไ้ปนาน ๆบางคร้ังสีร่อน หรือ ผ ุเม่ือมือไปจบัถู อาจเกิดการทิ่มต าและบาดเจบ็ 
เส่ียงต่อ บาดทะยกัได้ นอกจากน้ีโลหะยงัมีความร้อน และสนามเด็กเล่นมักอยู่ในที่โล่งท าให้
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อุปกรณ์นั้น ไม่น่าใช้งานส าหรับเด็ก ปัจจุบนัมีการน าพลาสติกหรือวสัดุอ่ืน ๆมาใช้ท  าอุปกรณ์ 
เคร่ืองเล่นเด็กมากขึ้น 
  2.4.1.3 เคร่ืองเล่นเด็ก ไม่ควรปิดทึบ ควรมีส่วนที่ให้ผูป้กครอง สามารถมองเห็น
ไดจ้ากภายนอก 
  2.4.1.4 ตวัเคร่ืองเล่น ไม่ควรมีเหล่ียมมุม หรือ สันที่แหลมหรือมีนอตในรอยต่อ
เพราะอาจเก่ียว เส้ือผา้ ท  าใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้
  2.4.1.5 เม่ือมีการเลือกอุปกรณ์ แล้วการวางต าแหน่ง เคร่ืองเล่น ให้มีระบบการ
สญัจรที่ดี จะช่วยลดอุบติัเหตุได ้หรือมีการแบ่ง Zone อาย ุหากสนามเด็กเล่นนั้น มีกลุ่มผูท้ี่ใชท้ี่มีเด็ก
อายตุ่างกนั 
  2.4.1.6 วสัดุที่ใชปู้พื้น ตอ้งค  านึงความปลอดภยั เลือกใชว้สัดุที่ไม่ล่ืนง่าย หรือวสัดุ
ที่มีความหยุน่ตวั ช่วยลดแรงกระแทกเวลาหกลม้ ซ่ึงวสัดุน าเขา้บางชนิดราคาสูง การออกแบบ อาจ
ไม่จ าเป็นตอ้งใช ้วสัดุปูพื้นราคาแพงเสมอไป การออกแบบที่ดี สามารถน าวสัดุธรรมชาติ หญา้จริง 
หรือทรายอาจน าเขา้มาใชไ้ด ้โดยการจดัวางที่ลงตวั 
 2.4.2 ของเล่นส าหรับเด็กซ่ึงโดยทัว่ไปจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 
  2.4.2.1 ของเล่นที่ส่งเสริมพฒันาการด้านร่างกาย คือ ของเล่นและอุปกรณ์ที่
ส่งเสริมการพฒันาการเด็กทั้งด้านกลา้มเน้ือใหญ่ (Gross Motor) และกลา้มเน้ือเล็ก (Fine Motor)
ของเล่นประเภทน้ี สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 
   1) ของเล่นที่ส่งเสริมพฒันาการดา้นกลา้มเน้ือใหญ่ ไดแ้ก่ เคร่ืองเล่นที่จะ
ส่งเสริมพฒันาการดา้นกลา้มเน้ือใหญ่ ซ่ึงยงัแบ่งออกไดเ้ป็น 
    (1) เคร่ืองเล่นสนาม ไดแ้ก่ ชิงชา้ ไม่กระดก สะพานเชือก อุโมงค ์
ฯลฯ 
    (2) เคร่ืองเล่นที่จะพฒันากลา้มเน้ือใหญ่อ่ืน ๆ เช่น รถจกัรยานเล็ก 
รถถีบ  
  2.4.2.2 ของเล่นหรืออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการใชก้ลา้มเน้ือ ไดแ้ก่ 
   1)อุปกรณ์ประเภทที่ส่งเสริมการใช้กล้ามเน้ือมือกับสายตา (EyeHand 
Coordination) เช่น การร้อยลูกปัด ร้อยเชือก ร้อยดอกไม ้เรียงสี เป็นตน้ 
   2) อุปกรณ์ประเภทหน่ึงที่จดักระท าต่อวสัดุ (Manipulative) เช่น การต่อ
บล็อกต่าง ๆ ไดแ้ก่ บล็อกไม ้บล็อกพลาสติก บล็อกชุด ตวัต่อพลาสติกต่าง ๆเป็นตน้  
  2.4.2.3  ของเล่นหรืออุปกรณ์ที่ส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ์-สงัคม จิตใจ ไดแ้ก่ 
ของเล่นหรืออุปกรณ์ที่ส่งเสริมพฒันาการดังกล่าว ได้แก่ เคร่ืองเล่นดนตรี ได้แก่ ร ามะนา กรับ 
เคร่ืองเขยา่ต่าง ๆ 
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   อุปกรณ์การท างานศิลปะ เช่น สีเทียน สีไม ้สีน ้ า สีฝุ่ น สีชอก ดินน ้ ามนั 
แป้งมนั ดินเหนียว กรรไกร กาว การฉีกปะกระดาษ เป็นตน้ 
  2.4.2.4 ของเล่นหรืออุปกรณ์ที่ส่งเสริมพฒันาการด้านสติปัญญา ได้แก่ เกมส์ 
การศึกษา คือ เกมที่ส่งเสริมใหเ้ด็กไดค้ิดแกปั้ญหา และฝึกทกัษะดา้นต่าง ๆที่ท  าไวเ้ป็นกล่อง เป็นชุด 
มีกฎเกณฑ ์กติกาที่ก  าหนดเอาไวแ้น่นอน ไดแ้ก่ เกมภาพตดัต่อ เกมภาพสมัพนัธ ์เกมจบัคู่ 
 2.4.3 ขอ้ก าหนดเบื้อตน้ดา้นความปลอดภยัของสนามเด็กเล่น ศูนยป์ระสานงานวิจัยเพื่อ
สร้างเสริมความปลอดภยั และป้องกนัการบาดเจบ็ในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกบัคณะท างาน
ร่างขอ้ก าหนดด้านความปลอดภยัของสนามเด็กเล่น ได้จดัให้มีขอ้ก าหนดเบื้องตน้ของอุปกรณ์
เคร่ืองเล่นสนาม วสัดุการเลือกใช้ และการจดัเตรียมพื้นสนามเด็กเล่น และรายละเอียดย่อยของ
อุปกรณ์ปีนป่าย อุปกรณ์เคล่ือนไหว ชิงชา้ กระดานล่ืน และเคร่ืองเล่นชุดรวม รวมทั้งแนวของการ
ติดตั้ง ตรวจสอบ บ ารุงรักษา และผูดู้แลเด็กในสนามเด็กเล่น ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
  2.4.3.1 การป้องกันการบาดเจ็บจากเคร่ืองเล่นในสนามเด็กเล่น จะต้อง
ประกอบดว้ย 
   1) เคร่ืองเล่นที่ปลอดภยั 
    (1) อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนามตอ้งไดรั้บการออกแบบให้เหมาะสม
กบั อาย ุและพฒันาการเด็ก โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ เด็กก่อนวยัเรียน (อาย ุ2-5 ปี) และเด็กใน
วยัเรียน (อาย ุ5-12 ปี) 
    (2) เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการตก และที่ก่อให้เกิดการ
บาดเจบ็นั้น รุนแรงของศีรษะ และสมอง ระยะความสูงจากพื้นสนาม ถึงพื้นยกระดบั ของเคร่ืองเล่น
สนามส าหรับเด็กก่อนวยัเรียนไม่ควรเกิน 1.20 เมตร และส าหรับเด็กวยัเรียนไม่ควรเกิน 1.80 เมตร 
    (3) ในกรณีเคร่ืองเล่นส าหรับวยัก่อนเรียน มีความสูงของพื้น
ยกระดบัที่มีความสูงมากกว่า 50 เซนติเมตร หรือเคร่ืองเล่นส าหรับเด็กวยัเรียนที่มีความสูงมากกวา่ 
75 เซนติเมตร จะตอ้งมีราวกนัตก หรือผนงักนัตก 
    (4) การออกแบบบันได และราวจับบันไดชนิดต่าง ๆ ต้อง
ค านึงถึงระยะกา้ว ระยะโหน การก ามือเพือ่ยดึเหน่ียวของเด็กในวยัต่าง ๆ 
    (5) เพื่อป้องกนัศีรษะ และกดการหายใจ ช่องต่าง ๆตอ้งเล็กเกิน
กวา่ ศีรษะจะลอดเขา้ไปได ้หรือใหญ่พอที่ศีรษะไม่เขา้ไปติดคา้ง คือ ช่องตอ้งมีขนาดความห่างน้อย
กวา่ 9 เซนติเมตร หรือมากกวา่ 23 เซนติเมตร 
    (6) เพื่อป้องกันการที่เท้า หรือขาเข้าไปติด พื้นที่เดินหรือวิ่ง
จะตอ้งไม่มีช่องวา่งไม่เกิน 3 เซนติเมตร เพือ่ไม่ใหเ้ทา้ หรือขาเขา้ไปติด 
    (7) เพื่อป้องกนัน้ิวเขา้ไปติด โดยการแหยห่รือลอด จะตอ้งไม่มี
ช่องวา่งที่อยูข่นาด 0.5 เซนติเมตร ถึง 1.2 เซนติเมตร 
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    (8) เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการชน กระแทก อุปกรณ์
เคล่ือนไหว เช่น ชิงชา้ ที่นัง่ตอ้งท าดว้ยวสัดุที่ไม่แขง็ 
    (9) นอต สกรูที่ใช้ในการยึดเคร่ืองเล่นสนาม จะเป็นระบบกัน
คลายตอ้งออกแบบใหซ่้อนหวันอต หรือปลายตดัมนที่มีส่วนยืน่ไม่เกิน 8 มิลลิเมตร 
    (10) วสัดุที่ใชต้อ้งไม่เป็นพษิ และมีสารโลหะหนกัเจือปน ไม่เกิน
กวา่ ค่ามาตรฐานในการเล่น 
   2) พื้นสนามปลอดภยั 
    (1) พื้นสนามเป็นปัจจัยความปลอดภัยที่ส าคัญมากที่สุด พื้น
สนามที่ดีตอ้งประกอบดว้ยวสัดุอ่อนน่ิม ดูดซบัพลงังานได ้คือ ทราย โดยที่พื้นทรายตอ้งมีความหนา
ไม่นอ้ยกวา่ 20 เซนติเมตร ส าหรับเคร่ืองเล่นสูงไม่เกิน 1.20 เซนติเมตร หากเคร่ืองเล่นสูงเกินกว่าที่
ก  าหนดพื้นทรายตอ้งมีความหนาไม่นอ้ยกวา่ 30 เซนติเมตร นอกจากนั้น พื้นสนามที่ดีอาจท ามาดว้ย
ยางสงัเคราะห์ หรือวสัดุอ่ืนที่มีการทดสอบแลว้ พื้นสนามที่เป็นพื้นแขง็ เช่น ซีเมนต ์อิฐสนาม กอ้น
กรวด หินเกร็ด ยางมะตอย พื้นหญา้ธรรมดา จะมีความเส่ียงต่อการบาดเจบ็ศีรษะรุนแรง 
    (2) พื้นที่ปลอดภยั ตอ้งค  านึงถึง การวางผงั ความหนาแน่น พื้นที่
วา่งทิศทางของเคร่ืองเล่น และการใชง้าน ระยะห่างของเคร่ืองเล่น และชนิดของเคร่ืองเล่น 
    (3) การออกแบบพื้นที่ปลอดภยั ตอ้งค  านึงพื้นที่การตก ระยะว่าง
อิสระและพื้นที่การสญัจร 
    (4) พื้นที่การตก ตอ้งไม่มีส่ิงกีดขวาง อันก่อให้เกิดอนัตรายกบั
เด็ก เม่ือเด็กตกจากเคร่ืองเล่น โดยควรเป็น 1.50 เมตร โดยรอบเคร่ืองเล่นที่มีพื้นยกระดบัสูงนอ้ยกว่า
หรือเท่ากบั 1.50 เมตร หากสูงเกินกวา่ 1.5 เมตร พื้นที่การตกควรเป็น 1.80 เมตร โดยรอบ 
   3) การติดตั้ ง เคร่ืองเล่น สนามต้องสามารถรับแสงสูงสุดที่กระท าต่อ
ต าแหน่งที่ออกแบบส าหรับใช้งาน ตอ้งไม่เกิดการพลิกคว  ่า เอียง เล่ือน หรือเคล่ือนตวัได ้ความ
แข็งแรงในการการยดึหรือฝังฐานของเคร่ืองเล่นสนามถือเป็นหัวใจส าคญัในการติดตั้ง เคร่ืองเล่น
สนามแต่ละชนิดจะถูกออกแบบฐานรากที่มีขนาด ความลึกที่แตกต่างกนั ขึ้นอยูก่บัน ้ าหนกัและแรง
ที่กระท าในเคร่ืองเล่นสนามนั้น ๆ 
   4) การตรวจสอบและบ ารุงรักษา ให้มีการตรวจสอบสนามเด็กเล่นและ
อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนามทุกวนั และตรวจสอบพร้อมบนัทึกเป็นหลกัฐานทุก 3 เดือน โดยเจา้หน้าที่
ในสถานที่ที่ท  าการติดตั้ง และมีเจา้หน้าที่ที่มีความช านาญทางวิศวกรรมตรวจสอบและบนัทึกเป็น
หลกัฐานทุก 1 ปี ควรเป็นระเบียบปฏิบติัในส่วนการปกครองทอ้งถ่ิน 
   จากการศึกษาขา้งตน้พบวา่ ในการออกแบบสนามเด็กเล่นนั้นตอ้งค  านึงถึง
อายุของเด็กที่จะใช้ เน่ืองจากเด็กที่มีอายุต่างกันมักมีการเคล่ือนไหว และพฤติกรรมต่างกัน 
โดยเฉพาะการเลือกพื้นผิวที่จะรองรับเคร่ืองเล่น จากเดิมที่เม่ือก่อนเป็นพื้นปูนซีเมนต ์พื้นดิน ที่มี
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อายกุารใชง้านไดไ้ม่นาน และเป็นอนัตราย จึงมีการเลือกใชว้สัดุธรรมชาติแทน เช่น ปูหญา้ หรือ
ทราย ที่มีความนุ่มนวล และรองรับแรงกระแทกจาการหกลม้ได ้ดงันั้นจะเห็นวา่การออกแบบสนาม
เด็กเล่นนั้นตอ้งค  านึงถึงความปลอดภยัเป็นหลักในการออกแบบ เช่น การเลือกเคร่ืองเล่น วสัดุ
อุปกรณ์ เป็นตน้ รวมทั้งการดูแลรักษาเคร่ืองเล่น เพือ่ความปลอดภยัแก่ผูเ้ล่นอีกดว้ย 
 

2.5 กรณศึีกษา 
 2.5.1 เทศบาลต าบลภาชี 
           2.5.1.1 แผนที่การเขา้ถึงโครงการ 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ภาพที่ 2.1 แผนที่การเขา้ถึง  
ที่มา : https://www.google map.co.th 
 การศึกษาพื้นที่เทศบาลต าบลภาชี การเลือกตวัอยา่งกรณีศึกษา เพื่อการน าไปใชอ้อกแบบ
โครงการองคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว อ าเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา การเลือกศึกษา
พื้นที่สวนเทศบาลต าบลภาชี ในดา้นการพกัผ่อน และการประกอบกิจกรรมนนัทนาการที่ลงตวั มี
การใชพ้ื้นที่สมัพนัธ์ต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้น ทุกคนที่เขา้ไปสามารถประกอบกิจกรรมไดเ้ตม็ที่ไม่ว่าจะ
เป็นการพกัผอ่นหรือนนัทนาการ 
  2.5.1.2 ประวัติความเป็นมา เทศบาลต าบลภาชี เดิมเป็นสุขาภิบาลเรียกว่า 
“สุขาภิบาลโคกม่วง” ส านักงานตั้งอยูใ่นบริเวณศูนยร์าชการอ าเภอภาชี หมู่ที่ 4 ต าบลภาชี อ าเภอ
ภาชี สุขาภิบาลเดิมตั้งอยูใ่นเขตต าบลโคกม่วง โดยไดรั้บการยกฐานะขึ้นเป็นสุขาภิบาลโคกม่วงเม่ือ
วนัที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2498 ต่อมาเม่ือวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2508 กระทรวงมหาดไทยไดมี้การ
ประกาศเปล่ียนแปลงเขตต าบลในทอ้งที่ อ  าเภอภาชี โดยไดโ้อนพื้นที่บางส่วนของต าบลโคกม่วงมา
เป็น ต าบลภาชี มีเขตการปกครองรวม 7 หมู่บา้น ดงันั้นสุขาภิบาลโคกม่วง จึงมีพื้นที่อยูใ่นเขตต าบล
ภาชี แต่ตามแผนที่แนบทา้ยประกาศกระทรวงมหาดไทย เก่ียวกบัการยกฐานะเป็นสุขาภิบาล พื้นที่
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ในเขตสุขาภิบาลโคกม่วงจะครอบคลุมพื้นที่ในหมู่ที่ 1 ต าบลไผ่ลอ้ม หมู่ที่ 2,3 ต  าบลบางส่วนและ
หมู่ที่ 5,6,7 ต าบลภาชีทั้งหมู่บา้น รวมพื้นที่ในเขตสุขาภิบาลทั้งหมด 5 ตารางกิโลเมตร 
  ต่อมาเม่ือวนัที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศช่ือ 
“สุขาภิบาลโคกม่วง” เป็น”สุขาภิบาลภาชี” และเม่ือวนัที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 สุขาภิบาลไดรั้บ
การยกฐานะเป็นเทศบาล ต าบลภาชี ตามพระราชบญัญตัิเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็น
เทศบาล พ.ศ. 2542 ซ่ึงเทศบาลต าบลภาชีไดป้รับปรุงอาคารโรงเก็บรถดบัเพลิง ให้เป็นอาคารที่ท  า
การส านักงานเทศบาลต าบลภาชี เป็นการชัว่คราว และมีโครงการที่จะสร้างส านกังานเทศบาลแห่ง
ใหม่ใกลก้บัโรงพยาบาลภาชี จึงท าให้พื้นที่ปกครองของเทศบาลจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ
ต าบลภาชี คือ หมู่ที่ 1-7 รวมพื้นที่ในเขตเทศบาลเป็น 7.47 ตารางกิโลเมตร 
  2.5.1.3 ผงับริเวณของพื้นที่ 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพที่ 2.2 ผงับริเวณของพื้นที่ 
ที่มา : https://www.phachi.go.th 
 การท าการศึกษารายละเอียดภายในของเทศบาลต าบลภาชี  เพื่อน าไปใช้กับโครงการ
ออกแบบภูมิทศัน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระจิว  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  มีประเด็น
ดงัต่อไปน้ี  การศึกษาดา้นรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ  ลกัษณะการวางผงักิจกรรม  ดา้นการ
ใชพ้ชืพรรณ    มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 
   

    
 
 
ภาพที่ 2.3 เคร่ืองเล่นส าหรับพฒันาการเด็ก 
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ภาพที่ 2.4 ที่นัง่พกัผอ่น 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2.5 เคร่ืองออกก าลงักาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 การจดัแต่งภูมิทศัน์ 
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ตารางที่ 2.5 สรุปพื้นที่และการน าไปใช ้

               หวัขอ้ประเด็นในการศึกษา                                ขอ้สรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช ้                                   

1. กิจกรรมนนัทนาการ ส่ิงที่สามารถน าไปใชก้บัพื้นที่โครงการได ้คือ
การจดัเรียงของเคร่ืองออกก าลงักาย ระยะห่าง
ระหวา่งเคร่ืองเล่น 

 

 

2. พื้นที่นัง่พกัผอ่น    ส่ิงที่สามารถน าไปใชก้บัพื้นที่โครงการ  
  - พกัผอ่น นัง่เล่น     คือ ที่นั่งพกัผ่อนส าหรับพูดคุย นั่งเล่น หรือนั่ง
พกั  
 

   

 

 

3. พื้นที่จดัภูมิทศัน์    ส่ิงที่สามารถน าไปใชก้บัพื้นที่โครงการ คือ จดั
    ภูมิทศัน์บริเวณทางเขา้โครงการเพือ่  
    ความสวยงามของพื้นที่โครงการ  
 

 

 

 

 

  

 



31 
 

 2.5.2 อาคารส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 
  2.5.2.1 แผนที่การเขา้ถึงโครงการ 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7 การเขา้ถึงพื้นที่โครงการ 
ที่มา : https://www.google map.co.th 
 ตั้งอยูท่ี่ถนนมรุพงษ ์ต  าบลหน้าเมือง ในเมืองฉะเชิงเทรา เป็นอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นเม่ือปี 
พ.ศ. 2446 ริมแม่น ้ าบางประกง เคยเป็นศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในปี พ.ศ. 2506 และเคยเป็น
ศาลาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ปัจจุบนัใช้เป็นอาคารส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษัตริย ์
จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เม่ือปี พ.ศ. 2520 
ตราของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์ เป็นตราพระครุฑพ่าห์ มีพระมหามงกุฎ
ประดิษฐานอยู่ เหนือเ ศียรครุฑด้านล่าง เ ป็นแพรแถบจารึกว่าส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริยเ์ป็นหน่วยงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยเ์ป็นหน่วยงานที่มีความสัมพนัธ์
เก่ียวเน่ืองกบัประวติัศาสตร์ การพฒันาประเทศไทย ในระบอบ ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย ์
ทรงเป็นพระประมุขมาอยา่งยาวนาน ทั้งยงัมีบทบาทส าคญัในการร่วมสนบัสนุน ส่งเสริมใหเ้กิดการ
พฒันา ประเทศชาติอย่างยืนตลอดมา ส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยจ์ดัตั้งขึ้นภายใต้
พระราชบญัญตัิจดัระเบียบทรัพยสิ์นฝ่ายพระมหากษตัริย ์พุทธศกัราช 2479(ฉบบัที่ 1) ทั้งน้ี ได้
แบ่งแยก “ทรัพยส่์วนพระองค์” “ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย”์ และ “ทรัพยสิ์นส่วนสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน”ออกจากกัน “ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์” ให้อยู่ในความดูแลของ
กระทรวงการคลัง  และได้จัดตั้ งส านักงานขึ้ นโดยให้ ช่ือว่า  “ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย ์”  โดยให้มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดกรมคลัง (ปัจจุบันคือ กรมธนารักษ์) 
กระทรวงการคลงัและรับโอนหนา้ที่การงาน ตลอดจนขา้ราชการบางส่วนมาจากส านกังานพระคลงั
ขา้งที่ รวมทั้งไดข้อใชส้ถานที่ส่วนหน่ึงของส านักงานพระคลงัขา้งที่ในพระบรมมหาราชวงัเป็นที่
ท  าการส านักงานดว้ย ต่อมามีการปรับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติัจดัระเบียบทรัพยสิ์นฯ อีก 2 คร้ัง 
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมโดยประกาศใชพ้ระราชบญัญติัจดัระเบียบทรัพยสิ์นฝ่ายพระมหากษตัริย ์
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(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2484 เม่ือวนัที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2484 และ พระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ทรัพยสิ์นฝ่ายพระมหากษตัริย ์(ฉบบัที่ 3) พทุธศกัราช 2484  เม่ือวนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2491 โดย
ยกฐานะส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยข์ึ้ นเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่ดูแลรักษาและจัด
ประโยชน์อนัเก่ียวกบัทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

    2.5.1.2 ต าแหน่งผงับริเวณพื้นที่โครงการ 

 

 

 

 

 

ภาพที่  2.8 ผงับริเวณพื้นที๋โครงการ 
ที่มา : https://www.crownproperty.or.th 
 การท าการศึกษารายละเอียดภายในของอาคารส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เพื่อน าไปใชก้บัโครงการออกแบบภูมิทศัน์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกระ
จิว  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  มีประเด็นดังต่อไปน้ี  การศึกษาด้านรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกับ
โครงการ  ลกัษณะการวางผงักิจกรรม  ดา้นการใชพ้ชืพรรณ    มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.9 ที่นัง่พกัผอ่น 
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ภาพที่ 2.10 ที่นัง่พกัผอ่น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.11 ที่นัง่พกัผอ่น 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.12 การตดัแต่งทรงพุม่ไม ้
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ภาพที่ 2.13 การตดัแต่งทรงพุม่ไม ้

 

ตารางที่ 2.5 สรุปพื้นที่และการน าไปใช ้

               หวัขอ้ประเด็นในการศึกษา                                ขอ้สรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช ้                                   

1. พื้นที่นัง่พกัผอ่น    ส่ิงที่สามารถน าไปใชก้บัพื้นที่โครงการ  
  - พกัผอ่น นัง่เล่น     คือ ที่นัง่พกัผอ่นส าหรับพดูคุย นัง่เล่น  
     หรือนัง่พกั   
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บทที่ 3 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วข้องกบัโครงการ 

 
 ศึกษาข้อมูลพื้นที่ของโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลกระจิว อ าเภอภาชี จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา เพื่อน าขอ้มูลไปประกอบกบัการออกแบบโครงการ จึงจ าเป็นตอ้งทราบขอ้มูล
ต่าง ๆ แลว้น ามาวิเคราะห์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบหรือแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ให้ตรงตาม
วตัถุประสงคท์ี่วางไว ้ซ่ึงจะส่งผลท าใหพ้ื้นที่โครงการนั้นสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ดงันั้น
การศึกษาขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ขอ้มูลระดับมหภาค ขอ้มูล
ระดบัจุลภาค 
 

3.1 ข้อมูลระดบัมหภาค 

 3.1.1 ตราประจ าจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

  รูปหอยสังข์ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้าภายในปราสาทใตต้น้หมนั ดวงตรา
ประจ าจงัหวดัน้ีมาจากต านานการสร้างเมืองพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงเล่ากนัว่าในปี พ.ศ.1890 โรคห่า
ระบาดจนผูค้นลม้ตายเป็นจ านวนมาก พระเจา้อู่ทองจึงอพยพยา้ยผูค้นออกจากเมืองเดิมมาตั้งเมือง
ใหม่ที่ต  าบลหนองโสน ซ่ึงมีแม่น ้ าลอ้มรอบ ระหว่างที่ปักเขตราชวติัฉตัรธง ตั้งศาลเพียงตา กระท า
พธีิกลบบตัรสุมเพลิง ปรับสภาพพื้นที่เพือ่ตั้งพระราชวงัอยูน่ั้น ปรากฏวา่เม่ือขดุมาถึงใตต้น้หมนัได้
พบหอยสงัขท์กัษิณาวตัรบริสุทธ์ิ พระเจา้อู่ทองทรงโสมนัสในศุภนิมิตนั้นจึงสร้างปราสาทน้อยขึ้น
เป็นที่ประดิษฐานหอยสงัขด์งักล่าว 
 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ที่มา : https://www.ayutthaya.go.th 
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3.1.2 ค าขวญัประจ าจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 “ราชธานีเก่า    อู่ขา้วอู่น ้ า    เลิศล ้ากานทก์ว ี  คนดีศรีอยธุยา” 
3.1.3 ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 ต้นไม้ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ต้นหมัน (ดังภาพที่  3.2) โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
 

  

 

 

     

 

 

ภาพที่ 3.2 ตน้หมนั 
ที่มา : https://www.ayutthaya.go.th 
   
  ช่ือวทิยาศาสตร์ : CordiacochinchinensisGagnepain 
  วงศ ์: BORAGINACEAE 
  ช่ืออ่ืน : หมนั (ประจวบคีรีขนัธ)์ 
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 3.1.4 ดอกไมป้ระจ าจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

  ดอกไม้ประจ าจังหวดัพระนครศรีอยุธยาคือ ดอกโสน (ดังภาพที่ 3.3)  โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

 

  

 

 

 

  

ภาพที่ 3.3 ดอกโสน 
ที่มา : https://www.ayutthaya.go.th 
 
  ช่ือดอกไม ้: ดอกโสน 
  ช่ือวทิยาศาสตร์ : Sesbaniaaculeata 
  วงศ ์: LEGUMINOSAE 
  ช่ืออ่ืน :โสน โสนหิน โสนกินดอก (ภาคกลาง) ผกัฮองแฮง (ภาคเหนือ) 
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 3.1.5 ที่ต ั้งของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาตั้ งอยู่ในเขต ภาคกลางของประเทศ มีเน้ือที่ทั้งหมด
ประมาณ 2,556.64 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,597,900 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศ
เหนือตามถนนสายเอเซีย ประมาณ 75 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 72 กิโลเมตร และทางเรือ
ประมาณ 137 กิโลเมตร (กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานพระนครศรีอยธุยา 
ศาลากลางจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา, 2558) 
 3.1.6 แบ่งการปกครอง 
  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 16 อ  าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองพระนครศรีอยธุยา อ าเภอ
ท่าเรือ อ าเภอนครหลวง อ าเภอภาชี อ าเภออุทยั อ าเภอวงัน้อย อ าเภอบางปะอิน อ าเภอบางไทร 
อ าเภอลาดบวัหลวง อ าเภอบางซา้ย อ าเภอเสนา อ าเภอบางบาล อ าเภอผกัไห่ อ าเภอบางปะหนั อ าเภอ
มหาราช และ อ าเภอบา้นแพรก ใน 16 อ  าเภอ แบ่งออกเป็น 209 ต  าบล 1,449 หมู่บา้น มีการปกครอง
ทอ้งถ่ิน 27 เทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 133 แห่ง (ดงัภาพที่ 3.4) 
 3.1.7 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ              ติดต่อกบัจงัหวดัอ่างทอง ลพบุรี และสระบุรี 
  ทิศใต ้                  ติดต่อกบัจงัหวดันครปฐม ปทุมธานี และนนทบุรี 
  ทิศตะวนัออก      ติดต่อกบัจงัหวดัสระบุรี 
  ทิศตะวนัตก         ติดต่อกบัจงัหวดัสุพรรณบุรี และนครปฐม 
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เร่ือง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว 

แสดง :  บริเวณอาณาเขต ภาพที่ 3.4 

สญัลกัษณ์ :                 พื้นที่โครงการ 
 

 

 ที่มา :  https://www.earth.google.com 
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3.1.8 ลกัษณะภูมิประเทศ 
  เป็นที่ราบลุ่มและทุ่งนา ไม่มีภูเขาสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 3.5-5 เมตร นัก
ธรณีวิทยากล่าวว่า เม่ือประมาณ 11,000 ถึง 3,000 ปีมาแล้ว พบหลักฐานที่แสดงว่าจังหวัด
พระนครศรีอยธุยาเคยถูกน ้ าทะเลท่วมถึงมาก่อนต่อมาการทบัถมของตะกอนจากทะเลและแม่น ้ าจน
ต้ืนเขิน กลายเป็นแผ่นดินหรือที่ราบลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาขึ้น พอถึงหน้าน ้ า ก็จะมีน ้ าหลากพดัพา
ตะกอนจากตน้น ้ ามาท่วมตามที่ลุ่ม เป็นที่ราบลุ่มอนัอุดมสมบูรณ์ กลายเป็นอู่ขา้วอู่น ้ าที่ส าคญัของ
ประเทศ ตั้งแต่อดีตมาจนทุกวนัน้ี 
  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีแม่น ้ าไหลผา่น 4 สาย ไดแ้ก่ แม่น ้ าเจา้พระยา แม่น ้ าป่า
สัก แม่น ้ าลพบุรี และแม่น ้ าน้อย  นอกจากน้ียงัมีล าคลองธร รมชาติและคลองขุดอีกมากมาย เช่น 
คลองบางบาล คลองบางหลวง คลองเจา้เจ็ด คลองอุทยั คลองบางแกว้ คลองบางพระครู คลองลาก
คอ้น คลอง ลาดชะโด คลองระพีพฒัน์ คลองลาดชิด คลองพระยาบนัลือ ฯลฯ และมีเขื่อนพระราม
หก เขื่อนทดน ้ าแห่งแรกของประเทศ สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2459 ในรัชกาล ที่ 6 กั้นล านา้ป่าสกัที่ต  าบล
ท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ ตวัเขื่อนยาว 90.25 เมตร สูง 20 เมตร มีช่องระบายน ้ าท  าดว้ยบานเหล็ก 6 ช่อง 
ทางดา้นขวาของตวัเขื่อนมีประตูเปิดให้เรือผ่านขึ้นล่องได ้ช่ือ “ประตูน ้ าพระนเรศ” ส่วนทางดา้น
ซา้ย เป็นประตูทดน ้ าสู่คลองระพพีฒัน์ มีช่ือวา่ “ประตูระบายน ้ าพระนารายณ์” 
  กลุ่มชุดดินที่2 ลกัษณะและสมบตัิของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียว สี
เทาเขม้ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 6.0) ดินล่างตอนบนเป็นดินเหนียวมีสีเทา สีน ้ าตาลปน
เทาหรือสีเทาน ้ าตาล มีจุดประสีแดงปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั (pH 5.5) และพบจุดประสีเหลืองฟาง
ขา้วที่ความลึก 100-150 เซนติเมตร จะพบผลึกของแร่ยปิซมัและรอยไถลระหวา่งชั้นดินบนและดิน
ล่าง ดินมีก ามะถนัสูงและปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั (pH4.5-5.0) 
                       ขอ้จ  ากดัการใชป้ระโยชน์ ดินเป็นกรดจดั ท าใหพ้ชืไม่สามารถใชแ้ร่ธาตุที่มีอยู่ในดิน
ตามธรรมชาติไดอ้ยา่งเตม็ที่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ฟอสฟอรัส 
                       ขอ้เสนอแนะในการใชป้ระโยชน์ ท  านา ตอ้งแกส้ภาพกรดของดินโดยใชปู้นมาร์ล จะ
ท าใหพ้ชืใชธ้าตุอาหารในดินไดอ้ยา่งเตม็ที่ 
  3.1.10 ลกัษณะภูมิอากาศ เน่ืองจากท าเลที่ตั้งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอยู่ในเขต
เงาฝน หรือเขตก าบงัลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ท าใหอ้ากาศค่อนขา้งร้อนและแหง้แลง้อุณหภูมิเฉล่ีย 
24-31 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน อากาศร้อนอบอา้ว ฤดูฝน 
เร่ิมประมาณเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียทั้งจงัหวดัประมาณ 1,342.7 มิลลิเมตร
ต่อปี น ้ าที่หลากมาตามแม่น ้ าล าคลองจะท่วมทน้ตามที่ลุ่มต่าง ๆ  ใหก้ลายเป็นทะเลสาบยอ่ย ๆ ดงันั้น 
บา้นเรือนของชุมชนริมน ้ าในอยธุยาจึงมกัจะสร้างเป็นเรือนไมใ้ตถุ้นสูงมาแต่โบราณ  นอกจากน้ียงั
มีขา้วพนัธุพ์เิศษที่ปลูกกนัในที่ลุ่ม จะสามารถเติบโตโลดหนีขึ้นเหนือน ้ าในหนา้น ้ าหลากไดอ้ยา่งน่า



 
 

43 
 

อศัจรรย ์ เช่น ที่อ  าเภอมหาราช เป็นตน้ ฤดูหนาวเร่ิมประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม 
อากาศไม่หนาวมากนกั 
  3.1.11 การคมนาคม 
   1) รถยนต ์
   ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผา่นประตูน ้ าพระอินทร์แลว้แยก
เขา้ทางหลวงหมายเลข 32 เล้ียวซา้ยไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เขา้สู่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
   ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจง้วฒันะ) หรือทางหลวงหมายเลข 302 
(ถนนงามวงศว์าน) เล้ียวขวาเขา้ทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท)์ แลว้ขา้มสะพานนนทบุรี
หรือสะพานนวลฉวีไปยงัจงัหวดัปทุมธานีต่อด้วยเส้นทาง ปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวง
หมายเลข 3111)  เ ล้ียวแยกขวาที่อ  าเภอเสนา เข้า สู่ทางหลวงหมายเลข 3263 เข้า สู่จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 
   เสน้ทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานีทางหลวงหมายเลข 306 ถึงทางแยก
สะพานปทุมธานี เล้ียวเขา้สู่ทางหลวงหมายเลข 347 แลว้ไปแยกเขา้ทางหลวงหมายเลข 3309 ผ่าน
ศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร อ าเภอบางปะอิน เขา้สู่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
   2) โดยรถประจ าทาง 
   มี บ ริก า รรถโดยสารป รับอ าก า ศชั้ น  1  และชั้ น  2  ไปจังห วัด
พระนครศรีอยธุยาทุกวนั ตั้งแต่เวลา 04.30-19.30 น. รถออกทุก ๆ 20 นาที วนัละหลายเที่ยว ออก
จากสถานีขนส่ง หมอชิต ถนนก าแพงเพชร 2 
   3) โดยรถไฟ 
   สามารถใช้บริการรถไฟโดยสารที่ มีปลายทางสู่ภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ขบวนรถไฟจะผ่านจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในเขตอ าเภอบางปะอิน อ าเภอ
พระนครศรีอยธุยา และอ าเภอภาชี ทางรถไฟจะแยกไปภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่
สถานีรถไฟชุมทางบา้นภาชี 

3.2 ข้อมูลระดบัจุลภาค (ข้อมูลทัว่ไปของพืน้ทีโ่ครงการ) 
 3.2.1 ขอ้มูลทัว่ไปขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว 
  3.2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว ตั้งอยูท่างทิศใต้
ของอ าเภอภาชี อยูห่่างจากอ าเภอภาชี ประมาณ 7 กิโลเมตร ตั้งอยูเ่ลขที่ 40/5 หมู่ที่ 3 หมู่บา้นพระ
แกว้ ต  าบลกระจิว อ าเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13140 (ดงัภาพที่ 3.5) มีเน้ือที่ 12 ไร่ 3 งาน 
61 วา พื้นที่รอบๆเป็นนา จึงท าใหมี้กระแสลมค่อนขา้งแรงที่พดัเขา้มาในพื้นที่ (ดงัภาพที่ 3.6) 
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เร่ือง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว 

แสดง :  ที่ต ั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว ภาพที่ 3.5 

สญัลกัษณ์ :                                  ขอบเขตพื้นที่โครงการ  

 ที่มา  :  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว จงัหวดัพระนครศรอยธุยา, 

2558 
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เร่ือง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว 

แสดง :  บริเวณอาณาเขตติดต่อ        ภาพที่ 3.6 

สญัลกัษณ์ :                              พื้นที่โครงการ  

 ที่มา  :  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว จงัหวดัพระนครศรอยธุยา, 2558 

 

ถนนลาดยางสายทางเขา้บา้นพระแกว้

  

พื้นที่ที่เป็นทุ่งนา 

พื้นที่ที่เป็นทุ่งนา 

พื้นที่ที่เป็นทุ่งนา 
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3.2.1.2 สญัลกัษณ์ประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.7 สญัลกัษณ์ประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว 
ที่มา  : https://www.krajiew.go.th 
  3.2.1.3 วสิยัทศัน์ อบต.กระจิว 
                                      “เป็นแหล่งผลิตขา้วคุณภาพ  การคมนาคมสะดวก  การศึกษากา้วหน้า  การ
กีฬากา้วไกล  ประชาชนมีสุขภาพดีรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม” 
  3.2.1.4 การเขา้ถึงพื้นที่โครงการ  
              ติดต่อกบัถนนเส้นสัญจรหลกัคือ อยธุยา – สระบุรี สามารถมาเดินทางได้
โดยรถส่วนบุคคลเสน้ทางเดียว 
 

 

 

 

 

http://www.krajiew.go.th/
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เร่ือง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว 

แผนที่  :  การเขา้ถึงพื้นที่โครงการองคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว      ภาพที่ 3.8 

สญัลกัษณ์ :                       ที่ต ั้งโครงการ  

 ที่มา  :  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว จงัหวดัพระนครศรอยธุยา, 2558 
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 3.2.3 ลกัษณะภูมิอากาศ 
          พื้นที่โครงการตั้งอยูใ่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีสภาพภูมิอากาศเร่ืองฤดู และแนว
ทิศทางลมในช่วงปีตามพกิดัของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผา่นมาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2554-2558 ไดศึ้กษาสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย มีดงัน้ี 
  3.2.3.1 อุณหภูมิ จากการศึกษาอุณหภูมิ ปี พ.ศ. 2554-2558 อุณหภูมิต  ่าสุด 14-16 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-27 องศาเซลเซียส ส าหรับบริเวณเทือกเขา อากาศหนาว อุณหภูมิ
ต  ่าสุด 11-15 องศาเซลเซียส ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.และในช่วงวนัที่ 22-
25 ธ.ค. อากาศเยน็ถึงหนาวกบัมีหมอกบางในตอนเชา้ อุณหภูมิต ่าสุด 14-17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 24-29 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวนัที่ 26-25 ธ.ค. อากาศเยน็ถึงหนาวและอุณหภูมิจะลดลง 
1-2 องศา อุณหภูมิต  ่าสุด 13-16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24-28 องศาเซลเซียส ส าหรับบริเวณ
เทือกเขาอากาศหนาว อุณหภูมิต  ่าสุด 12-14 องศาเซลเซียส ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 
กม./ชม. 
ตารางที่ 3.1 แสดงอุณหภูมิปี 2554-2558 

เดือน  

ม.ค. 

 

ก.พ. 

 

มี.ค. 

 

เม.ย. 

 

พ.ค. 

 

มิ.ย. 

 

ก.ค. 

 

ส.ค. 

 

ก.ย. 

 

ต.ค. 

 

พ.ย. 

 

ธ.ค. 

ค่าเฉล่ีย 

ต่อปี 

อุณหภูมิ

สูงสุด

เฉล่ีย◦C 

(◦F) 

29.4 33.3 35.4 35.9 34.3 32.6 32.0 31.4 31.3 31.3 30.7 30.0 32.4 

อุณหภูมิ

ต  ่าสุด

เฉล่ีย◦C 

(◦F) 

14.2 19.4 22.3 24.3 24.5 24.3 24.0 23.8 23.5 22.5 20.0 17.4 21.9 

ที่มา  :  https://www.tmd.go.th 

 

 
3.2.3.2 ปริมาณน ้ าฝน 

http://www.tmd.go.th/
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ค่าสงูสดุ ค่าต ่าสดุ ค่าเฉล่ีย

    จากการศึกษาปริมาณน ้ าฝน ปีพ.ศ. 2554-2558 ค่าเฉล่ียของปริมาณน ้ าฝน 
ของแต่ละเดือนไม่มีความแตกต่างกันมาก พบว่าเดือนกันยายนมีปริมาณน ้ าฝนมากที่สุด 279 
มิลลิลิตร เดือนธนัวาคมและเดือนมกราคมไม่พบว่ามีปริมาณน ้ าฝนเลย รวมค่าน ้ าฝนทั้งปี 1,485.5 
มิลลิลิตร  
ตารางที่ 3.2 ปริมาณน ้ าฝนปี 2554-2558 

เดือน  

ม.ค. 

 

ก.พ. 

 

มี.ค. 

 

เม.ย. 

 

พ.ค. 

 

มิ.ย. 

 

ก.ค. 

 

ส.ค. 

 

ก.ย. 

 

ต.ค. 

 

พ.ย. 

 

ธ.ค. 

ค่าเฉล่ีย 

ต่อปี 

2554-

2558 

0.0 77.9 38.5 63.3 25.4 90.6 184.9 196.1 279.4 231.8 0.0 0.0 1 

ที่มา : https://www.hydro-5.com 

3.2.3.3 ความช้ืนสัมพทัธ์ จากการศึกษาความช้ืนสัมพทัธ์ ปี พ.ศ. 2554-2558 
ค่าเฉล่ียของความช้ืนสัมพทัธ์ ของแต่ละเดือนไม่มีความแตกต่างกันมาก พบว่าเดือน
สิงหาคมมีความช้ืนสัมพทัธ์ ค่าเฉล่ียมากที่สุด 90.60 และเดือนมีนาคมมีค่าเฉล่ียความช้ืน
สัมพทัธ์ต  ่าสุด 56.30 ดังนั้ นจึงควรค านึงถึงการเลือกใช้พืชพรรณ มีความทนทานกับ
ความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศของพื้นที่โครงการความทนทานกบัความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศ
ของพื้นที่โครงการ 

  

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3.10 ความช้ืนสมัพทัธ ์ปี 2554-2558 
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3.2.3.4 ลมประจ าฤดู 
    1) ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พดัมาจากทะเลจีนใตจ้ะพดัเอา
ความหนาวเยน็และความแห้งแล้งเขา้มา สู่พื้นที่โครงการ เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือน
กุมภาพนัธ ์

   2) ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้เป็นลมที่พดัความชุ่มช้ืนและท าให้ฝนตก
เน่ืองจากเป็นลมที่พดัพาความชุ่มช้ืนมาจากทะเลอนัดามนั เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 
   3) ลมใต้เป็นลมที่พดัพาความร้อนจากทางทิศใต้ตั้ งแต่เดือนมีนาคม-
พฤษภาคม ซ่ึงมีความเร็วลม 
 จากการศึกษาในพื้นที่นั้นพบวา่ ลมสามารถเขา้ถึงไดท้ั้งพื้นที่ เพราะพื้นที่โครงการนั้นโล่ง
กวา้ง ไม่แออดั จึงมีอากาศที่ถ่ายเทดี แต่อาจไดรั้บปัญหาจากลมที่ค่อนขา้งแรงจึงควรค านึงถึงการ
เลือกใช้พืชพรรณที่ทนทานต่อลม และก่ิงก้านต้นไม้ไม่เปราะหักง่าย เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนที่เขา้มาใชพ้ื้นที่ 
  3.2.3.5 การศึกษาสภาพภูมิอากาศที่เก่ียวขอ้งกับฤดูการที่มีผลกระทบต่อพื้นที่
โครงการสามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดู (กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานสระบุรี 
ศาลากลางจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา, 2558) ดงัน้ี 
   1) ฤดูร้อน ในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม ช่วงน้ีอยู่ฤดูร้อนมี
อุณหภูมิสูง เน่ืองจากโลกกบัดวงอาทิตยโ์คจรท ามุม 90 องศาต่อกนั และในช่วงเดือนมีนาคม - เดือน
พฤษภาคม อยู่ในช่วงที่มีลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นลมมรสุมที่พดัพาเอาความร้อน ท าให้
อุณหภูมิสูงขึ้นส่งผลท าใหอ้ากาศร้อนกบัพื้นที่โครงการไดรั้บผลกระทบ บริเวณที่ไดรั้บแสงตลอด
ทั้งวนัเป็นบริเวณพื้นที่ทั้งโครงการเน่ืองจากโครงการมีลกัษณะเปิดโล่งจึงไดรั้บแสงตลอดทั้งวนั
โดยเฉพาะในเวลา 12.00 - 13.00 นาฬิกา ซ่ึงจะเป็นเวลาที่ร้อนจดัของในแต่ละวนั ท าใหมี้ผลต่อผูใ้ช้
โครงการ จึงควรจดัใหมี้การปลูกพชืพรรณส าหรับบดบงัแสงแดด รอบ ๆพื้นที่เพือ่ช่วยใหเ้กิดร่มเงา 
   2) ฤดูฝน ในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกในเดือน
กนัยายน และมีปริมาณความช้ืนสมัพทัธสู์ง ซ่ึงจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพชืพรรณภายในพื้นที่
โครงการอาจท าใหต้อ้งตดัแต่งพรรณไมบ้่อยขึ้น และการลดการใหน้ ้ าลง 

3) ฤดูหนาว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพนัธ์ อากาศหนาวเยน็
ในช่วงเดือนธนัวาคม ส่งผลท าให้เกิดความแหง้แลง้ พชืชะลอความเจริญเติบโต และเกิดฝุ่ นละออง
ควรปลูกพชืพรรณเพือ่บงัลม และกรองฝุ่ นละออง 

ดังนั้ นภายในพื้ นที่ โครงการ จึงได้ รับผลกระทบจากลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และตะวนัตกเฉียงใต ้ท าใหมี้ลมพดัผา่นตลอดทั้งวนั เน่ืองจากพื้นที่โครงการ
โล่งกวา้ง จึงมีกระแสลมค่อนขา้งแรง และพื้นที่ไดรั้บผลกระทบจากแสงอาทิตย ์ (ดงัภาพที่ 3.11) ที่
พื้นที่ไดรั้บแสงตลอดทั้งวนัท าใหพ้ื้นที่ค่อนขา้งร้อน จึงเหมาะจะปลูกไมเ้พือ่บดบงัแสงแดด 
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  3.2.3.6 ศึกษาขอ้มูลโครงสร้างดิน ลกัษณะและสมบตัิของดิน เป็นดินลึกมาก ดิน

บนเป็นดินเหนียว สีเทาเขม้ ปฏิกิริยายาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 6.0) ดินล่างตอนบนเป็นดิน

เหนียวมีสีเทา สีน ้ าตาลปนเทาหรือสีเทาน ้ าตาล มีจุดประสีแดงปฏิกิริยายาดินเป็นกรดจดั (pH 5.5) 

และพบจุดประสีเหลืองฟางขา้วที่ความลึก 100-150 ซม. จะพบผลึกของแร่ยปิซมัและรอยไถระหวา่ง

ชั้นดินบนและดินล่าง ดินมีก ามะถนัสูงและปฏิกิริยายาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั (pH 4.5-

5.0) 

ตารางที่ 3.3 ขอ้มูลดิน 

ความลึก 

(ซม.) 

อินทรียว์ตัถุ ความจุ 

แลกเปล่ียน 

แคต

ไอออน 

ความ

อ่ิมตวั 

เบส 

ฟอสฟอรัส 

ที่เป็น 

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 

ที่เป็น 

ประโยชน์ 

ความอุดม

สมบูรณ์ 

0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต ่า สูง ปานกลาง 

25-50 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต ่า สูง ปานกลาง 

50-100 ต ่า สูง ปานกลาง ต ่า สูง ปานกลาง 

 
 ชุดดินที่คลา้ยคลึงกนั : ชุดดินมหาโพธ์ิ ชุดดินบางเขน ชุดดินรังสิต ชุดดินองครักษ ์ชุดดิน
เสนาและชุดดินบางเลน 
 ขอ้จ ากดัการใชป้ระโยชน์ : ดินเป็นกรดจดั ท าใหพ้ืชไม่สามารถใชแ้ร่ธาตุที่มีอยูใ่นดินตาม
ธรรมชาติไดอ้ยา่งเตม็ที่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ฟอสฟอรัส 
 ขอ้เสนอแนะในการใชป้ระโยชน์ : ท  านา ตอ้งแกส้ภาพกรดของดินโดยใชปู้นมาร์ลจะท า
ใหพ้ชืใชธ้าตุอาหารในดินไดอ้ยา่งเตม็ที่ 
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ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้
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 3.2.4 การใชพ้ื้นที่เดิม  
          พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระจิว ลักษณะโครงการเป็นสถานที่ราชการ 
ประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว อาคารศูนย ์กศน. ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ศูนยรั์กษา
ความปลอดภยั สภาพพื้นที่บริเวณดา้นต่าง ๆ มีลกัษณะดงัน้ี 
  3.2.4.1. อาคารองคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว มีผูใ้ชบ้ริการตลอดเวลาท าการ 
เช่น มีผูม้าติดต่อราชการเป็นประจ า แต่พื้นที่บริเวณโดยรอบยงัไม่มีจุดพกัผอ่น ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีส่ิง
อ านวยความสะดวกกบักิจกรรมดงักล่าวที่เหมาะสม (ดงัภาพที่ 3.10-3.11) 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.10 ดา้นหนา้ อบต. 

เร่ือง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว 

แผนท่ี  :  การเขา้ถึงพ้ืนท่ีโครงการองคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว      ภาพที่ 3.9 

สัญลกัษณ์ :              ไดรั้บแสงแดดเชา้-บ่าย              ไดรั้บแสงแดดช่วงบ่าย                                                                                           
                                         พ้ืนท่ีโครงการ 
                                         ทิศทางลม 

   

 
ท่ีมา : องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ,2558 
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ภาพที่ 3.11 ดา้นหนา้ อบต. 

 3.2.4.2. อาคารศูนยก์ารเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ศูนยรั์กษาความ

ปลอดภยั ในส่วนพื้นที่ประกอบไปดว้ย อาคารเสริมเหล็กคอนกรีตชั้นเดียว และสองชั้น ตอ้งการจดั

ใหมี้พื้นที่พกัผอ่น และตอ้งการจดัภูมิทศัน์ในพื้นที่ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ช(้ดงัภาพที่ 

3.12-3.13) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.12 ดา้นหนา้อาคารศูนย ์กศน. ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ศูนยรั์กษาความปลอดภยั 
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ภาพที่ 3.13 ดา้นหนา้อาคารศูนย ์กศน. ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ศูนยรั์กษาความปลอดภยั 

 

  

 

  3.2.4.3 สนามฟุตบอล เป็นพื้นที่ให้บริการส าหรับผูท้ี่สนใจมาออกก าลังกาย 
ปัจจุบนัยงัไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกแก่กิจกรรมดงักล่าว เช่น ขาดที่กั้นเพือ่ป้องกนัอนัตราย ที่นั่ง
พกั เคร่ืองออกก าลงักาย สนามเด็กเล่น (ดงัภาพที่ 3.14-3.15) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.14 สนามฟุตบอล 
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ภาพที่ 3.15 บริเวณดา้นขา้งสนามฟุตบอล 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว 

แสดง : ลกัษณะพื้นที่โครงการ                         ภาพที่ 3.10 

สญัลกัษณ์ 

      พืน้ที่โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ือง  : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว 
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   3.2.4.1 ลักษณะสถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้างเดิม ในพื้นที่โครงการ 
ประกอบไปดว้ย อาคารองคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว อาคารศูนยก์ศน. ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 
ศูนยรั์กษาความปลอดภยั ซ่ึงมีรายละเอียดดา้นสถาปัตยกรรม (ดงัภาพที่ 3.24) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

    1) อาคารบริหารส่วนต าบลกระจิว เป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก 2 ชั้น ขนาดยาว 20เมตร กวา้ง 17 เมตร รูปแบบหลังคาเป็นทรงลักษณะอาคารมีรูปร่าง
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ ซ่ึงชั้นสองจะประกอบไปดว้ย หอ้งนายก หอ้งประชุม หอ้งฝ่ายบริหารและหอ้งปลดั 
ชั้นแรกประกอบดว้ย ห้องท างานส่วนการคลงั ห้องท างานส่วนโยธา และห้องเก็บของ ดา้นหน้า
อาคารจะเป็นลานอเนกประสงคท์ี่ใชท้  ากิจกรรม และมีที่จอดรถดา้นขา้งอาคารส าหรับผูท้ี่มาติดต่อ
ราชการ 

    2) อาคารศูนยก์ารเรียนรู้นอกสถานที่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้ นเดียว ขนาดยาว 20 เมตร กว้าง 11 เมตร หลังคาเป็นรูปทรง ลักษณะอาคารเป็น
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ เป็นอาคารที่ใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสศึกษาหาความรู้ พฒันาตนเอง ใหส้ามารถด ารง
ตานอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข  

    3) ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 
ขนาด ยาว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร หลังคาเป็นทรง ลักษณะอาคารเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ เป็นอาคาร
ศูนยก์ลางที่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้มาเรียนรู้ คน้ควา้หาความรู้ 

    4) ศูนยรั์กษาความปลอดภยั เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น
เดียว ขนาด ยาว 10 เมตร กวา้ง 8 เมตร หลงัคาเป็นรูปทรง ลกัษณะอาคารเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ เป็น
อาคาร 

 จากการส ารวจพื้นที่โครงการ รูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมในพื้นที่นั้นเป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก และมีลกัษณะหลงัคาเป็นทรงป้ันหยา เป็นอาคารที่เรียบง่ายไม่มีรูปทรงอาคารที่เป็น
ลกัษณะเฉพาะตวัเน่ืองจากพื้นที่เป็นสถานที่ราชการจึงเน้นใชอ้าคารเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
ราชการ ดงันั้นในการจดัภูมิทศัน์ในพื้นที่โครงการจึงควรจดัใหเ้หมาะสมกบัพื้นที่  

 

 

 

 



 
 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ือง   : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว 

แสดง : ลกัษณะสถาปัตยกรรมและส่ิงแวดลอ้ม          ภาพที่ 3.11 

สญัลกัษณ์ 

       ส่ิงก่อสร้างเดิม 
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 3.2.5 พชืพรรณไมเ้ดิม 
                      พืชพรรณภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระจิว คือต้นหูกระจง ปลูกอยู่
บริเวณดา้นขา้งสนามฟุตบอล ยงัใหร่้มเงาไดไ้ม่มาก เน่ืองจากขนาดตน้ยงัไม่โต 
ตารางที่ 3.3 ประโยชน์ของพชืพรรณทางภูมิทศัน์ 

ชนิดพชืพรรณ                                        ลกัษณะเฉพาะ                                        ประโยชน์ทางภูมิ
ทศัน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. ไมต้น้ขนาดใหญ่ สูง 15-20 ม. 
2. ล าตน้ตน้สีน ้ าตาล 
3.ออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดที่
ซอกใบใกลป้ลายก่ิง 
4. ใบเด่ียว เรียงเวียนสลับถ่ีที่ปลาย
ก่ิง 

       1. ปลูกเพือ่ให้ร่มเงา 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi71uDsz_XMAhWJQo8KHT7kA4QQjRwIBw&url=http://www.baanmaha.com/community/archive/index.php/t-35593.html&psig=AFQjCNHDQkp7kN8ZusSwvmizHvnOOKPn9w&ust=1464279125125289
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว 

แสดง : ผงัพชืพรรณเดิม             ภาพที่ 3.12 

สญัลกัษณ์ 

 

                   ต  าแหน่งพชืพรรณเดิม 

  

 

 

ตน้หูกระจง 
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3.2.6 ระบบสาธารณูปโภค 
  3.2.6.1 ระบบไฟฟ้า ภายในโครงการจะใชไ้ฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงถูก
จ่ายผา่นหมอ้แปลงไฟฟ้าของโครงการแลว้ค่อยจ่ายไปยงัส่วนต่าง ๆ ภายในอาคาร ซ่ึงเสาไฟฟ้าหลกั
ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้โครงการ  
 

 

 

 

 

               

ภาพที่ 3.13 ระบบไฟฟ้า 

  3.2.6.2 ระบบน ้ าการใชน้ ้ าอุปโภคและบริโภค 
   1) น ้ าอุปโภค ระบบการใช้น ้ าอุปโภคบริโภคภายในโครงการจะใช้
น ้ าประปาโดยจะมีถงัเก็บน ้ าไวใ้ชส้ ารองในตอนขาดแคลนน ้ าแต่ก็ยงัไม่เพยีงพอในการใชป้ระโยชน์
จึงมีการสร้างแทงคเ์ก็บน ้ าเพิ่มขึ้นให้กกัเก็บน ้ าไวใ้ชใ้นยามจ าเป็นไดเ้พียงพอในการใชป้ระโยชน์ 
(ดงัภาพที่ 3.13) 
   2)  น ้ า เพื่อบริโภค ระบบการใช้น ้ าบริโภคภายในโครงการโดยใช้
น ้ าประปามาใชใ้นการบริโภคผา่นระบบกรองน ้ าเพือ่ใหมี้ปลอดภยัในการบริโภคมากยิง่ขึ้น 
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ภาพที่ 3.14 ระบบน ้ าการใชน้ ้ าอุปโภคบริโภค 

  3.2.6.3 ระบบสัญจร ทางสัญจรในพื้นที่โครงการ มีถนนทางเขา้ – ออก เพียงทาง
เดียว คือ ทางทิศใต ้ถนนสายหลกัภายในพื้นที่โครงการเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้งประมาณ 
6 เมตร แต่ทางสญัจรยอ่ยเช่ือมต่ออาคารศูนย ์กศน. ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ศูนยรั์กษาความปลอดภยั 
เป็นถนนลูกรังอาจท าให้เกิดอุบติัเหตุ เช่น ถนนล่ืน ยากในการท าความสะอาด เป็นหลุมเป็นบ่อ คือ 
เป็นถนนลูกรังที่เม่ือฝนตกท าให้ถนนแฉะ ล่ืน ท าให้ลูกรังที่ถนนติดรถได ้ควรจดัให้มีการสร้าง
ถนนที่เป็นคอนกรีตเพือ่เพิม่ความปลอดภยัและความสะดวกในการสญัจร (ดงัภาพที่ 3.15) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.15 ถนนทางสญัจร 
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เร่ือง  : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว 

แสดง : ผงัระบบไฟฟ้าและระบบน ้ าของพื้นที่โครงการ                                             ภาพที่ 3.16 

สัญลักษณ์  

 แสดงระบบไฟฟ้า 
 แสดงระบบน ้ าประปาเขา้-ออก 
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เร่ือง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว 

แสดง : การสญัจรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว                                              ภาพที่ 3.17    

สญัลกัษณ์ 

 แสดงเสน้ทางสญัจรหลกั  
 แสดงเสน้ทางสญัจรยอ่ย 
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 3.2.7 ทศันียภาพภายในพื้นที่โครงการ 
  3.2.7.1 ทศันียภาพดา้นทิศใตม้องไปยงัทิศเหนือ เป็นมุมมองแบบเปิดกวา้ง (Open 
View) สามารถมองเห็นพื้นที่โครงการ เม่ือมองไปแลว้เห็นตวัอาคาร ลาน บริเวณดา้นโดยรอบเป็น
พื้นที่โล่ง ยงัขาดพื้นที่พกัผอ่นและพื้นที่จดัภูมิทศัน์ (ดงัภาพที่ 3.18) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.18 ทศันียภาพดา้นทิศใตม้องไปยงัทิศเหนือ 

  3.2.7.2 ทศันียภาพทางด้านทิศเหนือมองไปยงัทิศใต ้เป็นมุมมองแบบเปิดกวา้ง 
(Open View) เม่ือมองไปแลว้เห็นบริเวณดา้นหนา้อาคาร เสาธง ลาน บริเวณน้ีโดยรอบเป็นพื้นที่โล่ง 
ยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ (ดงัภาพที่ 3.19) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.19 ทศันียภาพทางดา้นทิศเหนือมองไปยงัทิศใต  ้
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 3.2.7.3 ทศันียภาพทางดา้นทิศตะวนัออกมองไปยงัทิศตะวนัตก เป็นมุมมองแบบ
เปิด (Open View) เม่ือออกมองไปแลว้ จะเห็นดา้นหนา้ อาคารศูนยก์ารเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชน ศูนยรั์กษาความปลอดภยัลานวา่งดา้นหน้าอาคาเป็นที่โล่ง ยงัขาดที่นัง่พกัผอ่น และยงั
ไม่มีการจดัภูมิทศัน์โดยรอบ (ดงัภาพที่ 3.20) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.20 ทศันียภาพทางดา้นตะวนัออกมองไปยงัทิศตะวนัตก 

  3.2.7.4 ทศันียภาพทางดา้นทิศตะวนัตกมองไปยงัทิศตะวนัออก เป็นมุมมองแบบ 
(Open View) เม่ือมองออกไปแลว้จะเห็นตวัอาคาร อบต. ลานว่างดา้นหน้าตวัอาคารยงัไม่มีการจดั
ภูมิทศัน์ (ดงัภาพที่ 3.21) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.21 ทศันียภาพทางดา้นทิศตะวนัตกมองไปยงัทิศตะวนัออก 
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    เร่ือง   : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว 

    แสดง :  ทศันียภาพภายในพื้นที่โครงการ                        ภาพที่ 3.22 

    สญัลกัษณ์  

   มุมมองจากภายในสู่พื้นที่โครงการ 

 

 

 

1 ทศันียภาพดา้นทิศเหนือมองไปยงัทิศใต้

เหนือ 

2 ทศันียภาพดา้นทิศตะวนัออก 
มองไปยงัทิศตะวนัตก 

4 ทศันียภาพดา้นทิศตะวนัตก 
มองไปยงัทิศตะวนัออก 

3 ทศันียภาพดา้นทิศใตม้องไปยงัทิศเหนือ 

1 

3 

2 

4 
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จากการศึกษาและวิเคราะห์เราสามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนๆ ได ้3 โซน ดงัน้ี คือ Zone 
A พื้นที่ดา้นหนา้ อาคารศูนยก์ารเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ศูนยรั์กษาความปลอดภยั 
Zone B อาคารองคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว Zone C บริเวณสนามฟุตบอล (ดงัภาพที่ 3.36 และ
ตารางที่ 3.4) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที่ 3.4 ลกัษณะของพื้นที่โครงการ 

Zone  ขอ้พจิารณา      ลกัษณะของพื้นที่ 

A  1. ที่ต ั้งและอาณาเขต 
 2. สภาพพื้นที่ 
 3. สภาพภูมิอากาศที่เก่ียวขอ้ง 
 4. การเขา้ถึงและระบบสาธารณูปโภค   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. พื้นที่ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตก มีอาณาเขตติดต่อ  
ดงัน้ี ทิศเหนือ ติดกบั   ทุ่งนา 
 ทิศใต ้     ติดกบั   ทางเขา้โครงการ 
 ทิศตะวนัออก   ติดกับ   อาคาร อบต. 
 ทิศตะวันตก   ติดกับ   ถนนทางเข้า
 หลกั 
2. ภายในพื้นที่มีส่ิงปลูกสร้างเดิมคือ  
 ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ศูนยรั์กษาความปลอดภยั
ภายในพื้นที่เป็น พื้นขรุขระ เกิดฝุ่ นเม่ือลมพดั 
ขาดที่นัง่พกัผอ่นภายนอกอาคาร    
3. พื้นที่ได้รับอิทธิพลจากมรลมตะวนัตกเฉียง
ใต ้เป็นลมที่พดัพาความชุ่มช้ืนท าให้ฝนตกพดั
มาในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม มีผลกระทบ
ท าให้พื้นที่โดนลมและฝนแรง และพื้นที่ไดรั้บ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็น
ลมที่พดัความหนาวเยน็มาต่อพื้นที่ท  าให้ตน้ไม้
เห่ียวเฉา 
4. ติดกบัทางสญัจรหลกัภายในพื้นที่ 
โครงการ พื้นที่ใช้มีระบบน ้ าประปาและน ้ า
สะอาด ด่ืม เพียงพอตลอดทั้ ง ปี  ไฟฟ้าจาก
ส านกังานการไฟฟ้าภาชีทัว่ถึงพื้นที่ 
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ตารางที่ 3.4 ลกัษณะของพื้นที่โครงการ(ต่อ) 

Zone  ขอ้พจิารณา      ลกัษณะของพื้นที่

  

B  1. ที่ต ั้งและอาณาเขต   
 2. สภาพพื้นที่ 
 3. สภาพภูมิอากาศที่เก่ียวขอ้ง 
 4. การเขา้ถึงและระบบสาธารณูปโภค  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

C 1. ที่ต ั้งและอาณาเขต 
 2. สภาพพื้นที่ 
 3. สภาพภูมิอากาศที่เก่ียวขอ้ง 
 4. การเขา้ถึงและระบบสาธารณูปโภค 

 

 

 

 

1. พื้นที่ตั้งอยูท่างทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อ 
ดงัน้ี ทิศเหนือ   ติดกบั  ทุ่งนา  
 ทิศใต ้  ติดกบั  ลานกวา้ง 

 ทิศตะวนัออก  ติดกบั  สนามฟุตบอล     

 ทิศตะวนัตก  ติดกบั  อาคารศูนย ์กศน.  

2. ภายในพื้นที่มีส่ิงปลูกสร้างเดิม คือ อาคาร 

อบต. โรงจอดรถ และอาคารศูนย ์กศน. ภายใน

เป็นพื้นคอนกรีต ขาดที่นั่งพกัผ่อน และการจดั

สวนที่สวยงาม และจดัเป็นพื้นที่นั้นทนาการ 

3. พื้นที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมอิทธิพลจาก
มรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้เป็นลมที่พดัพความชุ่ม
ช้ืนท า ให้ เ กิ ดฝนตก  พัดม า ใน ช่ว ง เ ดือน
กรกฎาคม-ตุลาคม เน่ืองจากพื้นที่ไม่มีตน้ไม้
ใหญ่จึงท าใหพ้ื้นที่โดนฝนและแรงลม 
4. ติดกับทางสัญจรกลักภายในพื้นที่โครงการ 
ท าให้เข้าถึงพื้นที่ได้สะดวก พื้นที่ใช้มีระบบ
น ้ าประปาและน ้ าสะอาดด่ืมเพียงพอตลอดทั้งปี 
ไฟฟ้าจากส านกังานการไฟฟ้าภาชี ทัว่ถึงพื้นที่ 
1. พื้นที่ตั้ งอยู่ทางทิศตะวันออก มีอาณาเขต

ติดต่อดงัน้ี     ทิศเหนือ ติดกบั ทุ่งนา 

         ทิศใต ้ ติดกบั พื้นที่โล่ง 

                   ทิศตะวนัออก  ติดกบั ทุ่งนา 

                   ทิศตะวนัตก ติดกบั อาคาร อบต. 
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ตารางที่ 3.4 ลกัษณะของพื้นที่โครงการ(ต่อ) 

Zone  ขอ้พจิารณา    ลกัษณะของพื้นที ่   

  C   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ภายในพื้นที่มีส่ิงปลูกสร้างเดิม สนามฟุตบอล 

ยงัขาดที่นัง่พกัผอ่น 

3. พื้นที่ได้รับอิทธิพลจากลมรสุมลมตะวนัตก
เฉียงใต ้เป็นลมที่พดัพาความชุ่มช้ืนท าให้เกิด
ฝนตก พดัมาในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 
เ น่ื อ งจ ากพื้ นที่ ไ ม่ มี ต้น ไม้ใหญ่ จึ ง ได้ รับ
ผลกระทบกับกับพื้นที่  และพื้นที่ย ังได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ท า
ใหมี้ลมพดัมาสู่พื้นที่ ซ่ึงพื้นที่ไม่มีตน้ไมใ้หญ่จึง
ไม่ทีที่ปกคลุมเพือ่ลดแรงลมได ้
4. การเข้าถึงพื้นที่ได้โดยสะดวกเพราะมีการ

เช่ือมโยงถึงกันพื้นที่ใช้มีระบบน ้ าประปาและ

น ้ าสะอาดด่ืมเพียงพอตลอดทั้งปี ไฟฟ้าจาก

ส านกังานการไฟฟ้าภาชี ทัว่ถึงพื้นที่ 

การไฟฟ้าภาชี ทัว่ถึงพื้นที ่
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     เร่ือง   : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว 

     แสดง : พื้นที่แต่ละโซนในพื้นที่โครงการ                    ภาพที่ 3.23 

   สญัลกัษณ์ 

 Zone A 

 Zone B 

 Zone C 

 

 

 

 

Zone A 
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3.3 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้พืน้ทีโ่ครงการ 
 ในการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว ไดศึ้กษาพฤติกรรมและความ
ตอ้งการของผูม้าใช้โครงการจากประเภทของผูม้าใช้โครงการรวมถึงประชาชนที่อยู่ในบริเวณ
ขา้งเคียงดงันั้นการศึกษาจึงใชว้ธีิการสมัภาษณ์จากผูใ้ชป้ระจ าและการออกแบบถามและเอกสารอ่ืน
ที่เก่ียวขอ้งทางดา้นพฤติกรรมของมนุษยจ์ากผูใ้ชช้ัว่คราว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 3.3.1 ประเภทและลกัษณะของผูใ้ชโ้ครงการ 
  3.3.1.1 กลุ่มผูใ้ชป้ระจ าวนั คือ กลุ่มบุคคลที่มีบทบาทและหนา้ที่ในองคก์รเป็นผูท้ี่
มีความสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและส่ิงแวดลอ้มโดยกลุ่มผูใ้ชป้ระจ ามกัมีพื้นที่ประจ า
ของแต่ละบุคคลลกัษณะการใช้พื้นที่ภายในอาคารแบ่งเป็นพื้นที่การปฏิบติัหน้าที่ของเจา้ที่โดย
แบ่งเป็นหอ้งๆอยา่งชดัเจนและส่วนพื้นที่ภายนอกอาคารใชใ้นการพกัผอ่น 
  3.3.1.2 กลุ่มผูใ้ชช้ัว่คราว คือ ประชาชนที่ในละแวกใกลเ้คียงพื้นที่โครงการ เขา้มา
พื้นที่โครงการเป็นคร้ังคราว โดยจากการศึกษาน้ีไดศึ้กษาจากแบบสอบถามและการสุ่มตวัอยา่ง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีสามารถแบ่งประเภทของผูใ้ชช้ัว่คราวได ้2 ประเภทคือ 
   1) กลุ่มผูใ้ชท้ี่มาติดต่อราชการ คือ ประชาชนที่เขา้มาติดต่อราชการที่อยู่
ในละแวกใกลเ้คียงพื้นที่โครงการ การศึกษาโดยการกรอกแบบสอบถาม 
   2) กลุ่มผูใ้ชท้ี่เขา้มาใชพ้ื้นที่ท  ากิจกรรมนนัทนาการ คือ ประชาชนที่เขา้มา
ใชพ้ื้นที่ท  ากิจกรรมนนัทนาการประเภทออกก าลงักายและพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชจ้  านวนประชากรที่อยูใ่นการบริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
กระจิวอ าเภอภาชี จ  านวน 8 หมู่บา้น ที่เขา้มาใชพ้ื้นที่เพือ่ใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีตอบสนองความตอ้งการ
ผูใ้ชบ้ริการองคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิวมากที่สุด ก าหนดขนาดประชากรเป็นจ านวน (ดงัตาราง
ที่ 3.5) ดงัน้ี 
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ตารางที่ 3.5 แสดงจ านวนพื้นที่และประชากรที่ต  าบลกระจิว 

จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 792 ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 2,935 คน 

จ านวนประชากรชาย 1,351 คน 

จ านวนประชากรหญิง 1,584 คน 

ความหนาแน่นเฉล่ีย 276 คน/ตารางกิโลเมตร 

 3.3.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งของผูใ้ชโ้ครงการ 
  3.3.2.1 ผูใ้ชป้ระจ า 
   จากการศึกษาพฤติกรรมของเจา้หนา้ที่ท  างานประจ าในส านกังานพบวา่มี
การใชพ้ื้นที่ส่วนตวัอาคารที่คอยใหบ้ริการแก่ผูท้ี่มาติดต่อราชการมีการใชพ้ื้นที่ทุกวนัจนัทร์-วนัศุกร์ 
เวลา 08.00 – 16.00 น.รับประทานอาหารเวลา 12.00 – 13.00 น. และหลังเลิกงานจะใช้เวลาช่วง 
16.30 – 18.00 น. ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการพกัผ่อน ในการศึกษาผูใ้ช้ประจ าในพื้นที่โครงการนั้น
พบวา่บุคลากรใชพ้ื้นที่ในส่วนของตวัอาคารซ่ึงมีจ  านวนเจา้หนา้ที่ทั้งหมด 15  คน โดยแบ่งไดด้งัน้ี 

   1) การบริหารส่วนต าบล  4 คน 
   2) การคลงั   6 คน 
   3) โยธา    4 คน 
   4) ส านกัปลดั   1 คน 
    รวม   15 คน 
   จากการศึกษาขา้งตน้และท าแบบสอบถามความตอ้งการของเจา้หน้าที่
ท  างานประจ าส านักงาน จ านวน 2 คน คือ นายคุณพจน์  แพรด า(นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
กระจิว) และนายศุภชยั สาระเหวก(สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล หมู่ 5) โดยใชค้  าถามที่เก่ียวกบั
พฤติกรรมของผูท้ี่ท  างานในส านกังานนอกเหนือจากการปฏิบติัหนา้ที่ จากการสมัภาษณ์พบวา่ ผูใ้ช้
ประจ าอยูใ่นช่วงวยัท างาน มีความตอ้งการพื้นที่พกัผ่อนหลงัจากเครียดจากการท างาน เช่น การนั่ง
พกัผอ่น ออกก าลงักาย เพือ่สุขภาพ 
   จากการศึกษาขา้งตน้และสามารถสรุปความตอ้งการได้ดังน้ี ควรจดัให้
พื้นที่นั่งพกัผ่อนขา้งตวัอาคาร และจดัให้มีพืชพรรณสวยงามรอบอาคาร เพื่อการพกัผ่อนคลายและ
เกิดความร่มร่ืน ส าหรับผูใ้ชท้ี่มาติดต่อราชการจากการศึกษาพบว่าประชาชนที่ใชพ้ื้นที่ท  ากิจกรรม
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นันทนาการตอ้งการให้มีพื้นที่พกัผ่อน ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น มา้นั่ง ถงัขยะ เกิดขึ้นในพื้นที่
โครงการ กิจกรรมและความตอ้งการเป็นตวัก าหนดเพือ่การท าแบบสอบถาม 
   

  3.3.2.2 ผูใ้ชช้ัว่คราว 
   1) ดา้นขอ้มูลทัว่ไป 
    (1) การศึกษากลุ่มผูใ้ชช้ัว่คราว พบว่า กลุ่มประชาชนส่วนใหญ่
ของผูท้ี่มาติดต่อราชการที่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 55.00 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 45.00  
    (2) กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของผู ้ที่มาติดต่อราชการมีอายุ
ระหว่าง 46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 ช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ65.00 และผูท้ี่มาติดต่อ
ราชการที่มีอาย ุ15-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.00  
   2) ขอ้มูลทัว่ไปดา้นกิจกรรมนนัทนาการ 
    (1) การเขา้มาใชท้  ากิจกรรมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
กระจิว จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่า ผูท้ี่มาติดต่อราชการในพื้นที่ ในอาคาร คิดเป็นร้อยละ 
60.00 พื้นที่พกัผอ่น 10.00 และผูใ้ชช้ัว่คราวที่ท  ากิจกรรมนนัทนาการ ฟุตบอล คิดเป็นร้อยละ30.00  
    (2) ผูใ้ชท้ี่มาท ากิจกรรมนันทนาการใช้เวลา 30.60 นาที คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 มากกวา่ 60 นาที คิดเป็นร้อยละ 80.00 
    (3) ส่ิงอ านวยความสะดวกที่ตอ้งการใหมี้ในพื้นที่องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลกระจิว จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบวา่ 
   พื้นที่นัง่พกัผอ่น  ร้อยละ 55      ตอ้งการปรับปรุงมากที่สุด 
   พื้นที่สวนหยอ่ม  ร้อยละ 30      ตอ้งการปรับปรุงมากที่สุด 
   พื้นที่ออกก าลงักาย,สนามเด็กเล่น ร้อยละ 10  ตอ้งการปรับปรุงมากที่สุด 
   ถงัขยะ   ร้อยละ 5      ตอ้งการปรับปรุงมากที่สุด 
   3) ขอ้เสนอแนะดา้นกิจกรรมนนัทนาการ และส่ิงอ านวยความสะดวกใน
พื้นที่ที่ตอ้งการเพิม่ 
    (1) ส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมในพื้นที่องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลกระจิวจากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบวา่ 
    โตะ๊เกา้อ้ี ร้อยละ 50 ตอ้งการมากที่สุด 
    มา้นัง่  ร้อยละ 30 ตอ้งการมากที่สุด 
    ถงัขยะ  ร้อยละ 10 ตอ้งการมากที่สุด 
    เสาไฟขา้งทาง  ร้อยละ 10 ตอ้งการมากที่สุด 
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ตาราง 3.6 สรุปการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

 ประเภท                   พฤติกรรม                            ความตอ้งการ 

    

  

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผูใ้ชป้ระจ า มีจ  านวน 
15 ค น  สุ่ ม ก า ร
สัมภาษณ์ 2คนคือนาย
พจน์  แพรด า  (นายก 
อบต. กระจิว) และนาย
ศุ ภ ชั ย  ส า ร ะ เ ห ว ก 
(สมาชิก อบต.หมู่ 5)  

2.  ผู ้ใช้ชั่วคราวที่ ม า
ติดต่อราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

3. ผูใ้ชท้ี่เขา้มาใชพ้ื้นที่
ท  ากิจกรรม
นนัทนาการ 

มี ก า ร ใช้พื้ นที่ ใน ส่ วนตัว
อาคารที่คอยให้บริการแก่ผู ้
ที่มาติดต่อราชการมีการใช้
พื้นที่ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ 
เวลา 08.00-16.00 น. และใช้
พื้นที่พกัผอ่น 
ลักษณะพฤติกรรมผู ้ที่ มา
ติดต่อราชการกระจายตวัของ
กิจกรรมน้อย ใช้พื้นที่ ใน
อาคารเป็นส่วนใหญ่แต่มีบา้ง
ที่ใชพ้ื้นที่ภายนอกอาคาร เช่น 
บริเวณส่วนพกัผอ่น ที่จอดรถ 
ผู ้ที่ ม า ติดต่อราชการ ส่วน
ใหญ่เป็นตัวแทนของแต่ละ
หมู่บา้นที่จะมารับเบี้ ยยงัชีพ 
เบี้ ยผูพ้ิการเดือนละคร้ัง เพื่อ
น าไปแจกจ่ายให้กบัชาวบา้น 
ใช้เวลาติดต่อราชการ 10-30 
นาที 
ลักษณะพฤติกรรมผู ้ที่ท  า
กิจกรรมนันทนาการ ส่วน
ใหญ่ใช้พื้นที่สนามกีฬา เล่น
ฟุตบอล ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 
เ ดิ น ท า ง โ ด ย ก า ร ใ ช้
รถจักรยานยนต์ ใช้เวลาท า
กิจกรรมมากกวา่ 60 นาที  

1.  จั ด ใ ห้ มี พื้ น ที่ นั่ ง
พกัผ่อนขา้งตวัอาคารเพิม่ 
และจัดให้ มีพืชพรรณ
รอบ ๆอาคารให้มีความ
สวยงาม เพื่อให้เกิดความ
ร่มร่ืน 

2.  กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ เ ภ ท
พกัผ่อนหย่อนใจ จัดพืช
พรรณบริเวณรอบอาคาร
และส่วนโชวใ์หส้วยงาม 

 

 

 

 

1.  กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ เ ภ ท
นนัทนาการออกก าลงักาย
ต้อ งการ เพิ่ม ร้ั วกั้ น ใน
สนามฟุตบอล ตอ้งการให้
มีสนามเด็กเล่น 
2.  กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ เ ภ ท
นันทนาการแบบพกัผ่อน
ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ มี พื้ น ที่
พกัผอ่น 
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3.4 การสรุปศักยภาพของพื้นทีแ่ละการพฒันาศักยภาพของพืน้ทีโ่ครงการ 
 การรวบรวมขอ้มูลศกัยภาพท าใหท้ราบถึงสภาพปัญหา ขอ้จ ากดัต่าง ๆ รวมถึงการเขา้ใช้
พื้นที่ต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการเพือ่ทราบถึงการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆของพื้นที่โครงการ รวมถึงการ
น าไปต่อยอดพฒันาในรูปแบบต่าง ๆของพื้นที่นั้น (ดงัตารางที่ 3.7) 
ตารางที่ 3.7 สรุปศกัยภาพของพื้นที่และการพฒันาศกัยภาพของพื้นที ่  

       Site Characteristics             Program Potential     Drogram Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ Zone A เป็นพื้นที่
อยู่บ ริ เวณอยู่ด้านหน้า
โ ค ร ง ก า ร ด้ า น ทิ ศ
ตะวนัตก เป็นพื้นที่ติดกบั 
Zone Bและ  Zone C ซ่ึ ง
ประกอบ อาคารศูนย์ 
กศน .  ศูนย์ก าร เ รียน รู้
ชุมชน ศูนย์รักษาความ
ปลอดภัยลักษณะพื้นที่
โดยทัว่ไปเป็นพื้นที่อยูติ่ด
กบัถนนสัญจรหลกัที่เป็น
ทาง เข้าออกของพื้นที่
โครงการ จัดอยู่ในพื้นที่
สภาพ เ ป็น ดินทั้ งหมด 
ผลกระทบคือในฤดูฝนท า
ให้พื้นที่ดินเฉอะแชะท า
ให้ท  าเข้าพื้นที่โครงการ
ไม่ได้ เป็นพื้นที่ที่ได้รับ
แสงแดดตลอดทั้ งว ัน มี
ลมพัดผ่านตลอดทั้ งว ัน
เน่ืองจากเป็นพื้นที่โล่ง 
 

 

 

 

 

พื้นที่ Zone A ประกอบดว้ย 
1. อาคารศูนย ์กศน.  

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ศูนย์
รักษาความปลอดภยั 
ซ่ึงไม่ไดมี้การจดัพืชพรรณ
เพือ่ใหเ้กิดความร่มร่ืน  
2. สถานที่พกัผ่อน ในฤดู
ฝนท าให้พื้นดินเฉอะแชะ
ท าให้เข้าพื้นที่ส่วนที่น่ีได้
ไม่สะดวก ควรมีการจดัการ
ภูมิทศัน์โดยปูแผ่นทางเดิน
เทา้ใหม่เพื่อให้เขา้ถึงพื้นที่
ได ้
 

 

 

 

 

พื้นที่บริเวณน้ีเป็นพื้นที่ที่ยงั
ไ ม่ เ ปิ ด ใ ห้ ใ ช้ บ ริ ก า ร 
เ น่ื อ งจาก เ ป็นสถานที่ ที่
ก่อสร้างขึ้ นมาใหม่ เลยยงั
ไม่เปิดใหใ้ชบ้ริการ 
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ตาราง 3.7 สรุปศกัยภาพของพื้นที่และการพฒันาศกัยภาพของพื้นที่ (ต่อ) 

    Site Characteristics      Program Potential                  Drogram Development  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

พื้ น ที่  Zone B ส ภ า พ
ด้านหน้าอาคารเป็นพื้นที่
โล่งกวา้ง ไม่ไม่พรรณไม้
เ ดิม  และมีหญ้าตายเป็น
หย่อมๆ ควรมีการจัดภูมิ
ทศัน์ใหส้วยงาม 

 

 

 
ลานกีฬา 

- ฟุตบอล  

มี ส ภ า พพื้ น ที่ เ ป็ น ล าน 
คอนกรีตไม่มีขอบเส้นของ
การใช้พื้นที่  ดังนั้ นควรมี
การท าขอบเขตของเส้น
ลานกีฬาและที่กั้นส าหรับ
ความปลอดภัยของผู ้ที่อยู่
บริเวณขา้งเคียง และจดัท า
ที่พกัผ่อนส าหรับผูท้ี่เขา้ใช้
ในบริเวณสนามฟุตบอล 

 

 

พื้นที่ Zone B เป็นพื้นที่ติด
กับ  Zone A และ  Zone C 
พื้นที่อยู่ด้านทิศเหนือซ่ึง
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  อ า ค า ร
ส า นั ก ง า น  ที่ จ อ ด ร ถ 
ลักษณะพื้นที่ โดยทั่วไป
ด้านหน้าอาคารส านักงาน
เป็นพื้นที่โล่งกวา้ง 
 
 
พื้นที่ Zone C เป็นพื้นที่ติด
กั บ  Zone B พื้ น ที่ อ ยู่
ทางด้านทิศตะวนัออก ซ้ึง
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ส น า ม
ฟุตบอล และพื้นที่โล่งกวา้ง
ยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่บริเวณน้ีมีผูใ้ช้พื้นที่  
ใน ส่วนตัวอ าคารที่ คอย
ให้บริการแก่ผู ้ที่มาติดต่อ
ราชการมีการใชพ้ื้นที่ทุกวนั
จนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 08.00-
16. 00 น .  แ ล ะ ใ ช้ พื้ น ที่
พกัผอ่น 

 

 

พื้นที่บริเวณสนามฟุตบอล
เพื่ อ เ ล่ น ฟุตบอล  ควร มี
ขอบเขตของเส้นสนามและ
ที่ กั้ น เพื่อความปลอดภัย
ส าหรับผูท้ี่ใช้พื้นที่บริเวณ
ข้างเคียงและท าที่พกัผ่อน
ส าหรับผูท้ี่เขา้มาใช้บริการ
ที่พื้นที่บริเวณพื้นที่สนาม
ฟุตบอล 
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 เร่ือง  : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว 

  แสดง :  Bubble Diagram                                            ภาพที่ 3.24  

 

 

 

 

 

 

ทางสญัจรหลกั 

พื้นที่ปิดลอ้มมองเห็น 

                                          การเช่ือมกิจกรรม 

                                       ปิดกั้นดว้ยร้ัวคอนกรีต 

 

สญัลกัษณ์ 
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 เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว อ  าเภอภาชี  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

  แสดง : Site Relation ภายในพ้ืนท่ีโครงการ                                                                                ภาพที ่3.25 

             สญัลกัษณ์  

             

 

สนามหญา้ 

ส่วนโชว ์

สนามเด็กเล่น 

พ้ืนท่ีพกัผอ่น 

การเช่ือมกิจกรรม 

 

เคร่ืองออกก าลงักาย 

ปิดกั้นดว้ยร้ัวคอนกรีต 

ปิดกั้นดว้ยพืชพรรณ 
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บทที่ 4 

แนวความคดิในการออกแบบ 

 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว อ าเภอภาชี จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา โดยมุ่งเน้นการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการสถานที่พกัผ่อนและ

ออกก าลงักาย ของประชาชนที่เขา้มาใชบ้ริการพื้นที่โครงการ โดยการท าการศึกษาพื้นที่โครงการ 

ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ และหลกัทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัพื้นที่โครงการ เพื่อก าหนดรูปแบบ 

และส่วนประกอบของโครงการให้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดในการออกแบบในแต่ละสัดส่วน 

โดยค านึงถึงประโยชน์ในการใชส้อยต่าง ๆของศกัยภาพพื้นที่โครงการ นโยบายของโครงการ และ

ตอ้งค านึงถึงประโยชน์ใชส้อยในดา้นต่าง ๆของผูใ้ชโ้ครงการ 

 

4.1  แนวความคดิหลกั 

 แนวความคิดหลกัไดม้าจากศึกษาการท ากิจกรรมในพื้นที่โครงการและตามศกัยภาพของ

พื้นที่ของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว อ าเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา นั้นเป็นองคก์รที่มี

การบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลเพือ่ประโยชน์สุขและคุณภาพชีวติที่ดีของประชาชนโดยยดึ

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นองค์กรที่ดูแลชุมชนในเขตของต าบลกระจิว ซ่ึงเป็น

ศูนยก์ลางของประชาชนที่มาติดต่อราชการ นอกจากบริการการติดต่อราชการแลว้ยงัส่งเสริมเร่ืองที่

เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น รณรงค์ให้ประชาชนออกก าลังกาย และยงัส่งเสริมอาชีพของ

เกษตรกรรม ให้ประชาชนในชุมชนนั้ นมีรายได้ด้วยตนเอง ดังนั้ นจึงน าข้อมูลเหล่าน้ีมาเป็น

แนวความคิดเพื่อออกแบบ พื้นที่โครงการให้สามารถรองรับกบักิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการและ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้โครงการ จนเกิดเป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบและ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการจนเกิดเป็นแนวความคิดหลกั 

 จากข้อมูลข้างต้นแนวความคิดหลักในการออกแบบ (Main Concept) คือ “กระจิว สุข 

สบาย” ซ่ึงเป็นแนวความคิดที่ไดม้าจาก องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว ไดมุ่้งเน้นให้มีการกีฬา

กา้วไกล ประชาชนมีสุขภาพดี ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว จึงไดมี้นโยบายเป็นศูนยก์ลาง

ให้กับประชาชน และพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยลักษณะพื้นที่ของโครงการนั้นเป็น
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พื้นที่ ที่จดัแบ่งการท ากิจกรรมเป็นสดัส่วน เช่น ออกก าลงักาย พื้นที่พกัผอ่น ไวส้ าหรับประชาชนมา

ใชบ้ริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concept 

ลกัษณะพ้ืนที ่
พ้ืนท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมู ไดมี้การ
จดัสรรพ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลือจากตวัอาคาร
เป็นสถานท่ีรองรับกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้แก่ พ้ืนท่ีพกัผ่อน พ้ืนท่ีออกก าลัง
กาย ไวส้ าหรับประชาชนมาใชบ้ริการ 

กระจิว สุข สบาย 

นโยบาย 
เป็นศูนยก์ลางให้กบัประชาชน และ
พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

แผนภูมิที่ 4.1 การแสดงแนวความคิด

หลกั 
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4.2 ข้อจ ากดัในการออกแบบ 

ตารางที่ 4.1 ขอ้จ  ากดัในการออกแบบ 

   Zone    ลกัษณะปัญหา                  ประเด็นในการศึกษา   ขอ้จ  ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

     A              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  B 

 

 

 

 

 

 

1. เป็นพื้นที่ที่ติดทางเขา้-ออก 
จึงมีการสัญจรเป็นจ านวน
ม า ก  อ า จ ท า ใ ห้ มี ปั ญ ห า
ทางดา้นเสียงและฝุ่ นละออง 
ดังนั้นควรค านึงการเลือกใช้
พืชพรรณที่ มี ในการกรอง
เสียงและฝุ่ นละออง 
2. พื้นที่ที่ไดรั้บแสงตลอดทั้ง
วนั และค่อนขา้งร้อน อากาศ
ร้อน จึงควรจดัภูมิทศัน์ให้ร่ม
เงาโดยการปลูกตน้ไมบ้ริเวณ
โดยรอบ 
3. ในอนาคตจะมีประชากร
เ ข้ า ม า ใช้บ ริ ก า รม า ก ขึ้ น 
เน่ืองจาก ในพื้นที่ไดมี้การจดั
บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่ ไ ว ้ ส า ห รั บ
พกัผอ่น ใหมี้ความร่มร่ืน 
4. ในพื้นที่ส่วนใหญ่ยงัไม่มี
พืชพรรณเน่ืองจากบริเวณน้ี
ได้รับแสงแดดเต็มวนัดังนั้ น
ควรเลือกพชืพรรณที่ทนแดด  
1. บริเวณพื้นที่น้ีจะได้รับลม
และแสงแดดตลอดทั้ งว ัน
เพราะพื้นที่ติดกับที่โล่ง ควร
ปลูกไม้ที่ช่วยลดแรงลมและ
ลดแสงแดดเขา้สู่พื้นที่ 

1. การเขา้ถึง 

 

 

 

 

2. ภูมิอากาศ 

 

 

 

3. จ  านวนผูใ้ช ้

 

 

 

4. พชืพรรณ 

 

1. ภูมิอากาศ 
 

พื้นที่   Zone A อยู่ส่วน 
หนา้โครงการ  
-  ทิศเหนือติดกบัทุ่งนา 
-   ทิ ศ ใต้ ติ ดกับ ถนน
ทางเขา้โครงการ 
-  ทิศตะวนัออกติดกับ
ตวัอาคาร อบต. 
-   ทิศตะวันตกติดกับ
ถนนหลวง 
พื้ นที่  Zone A ย ังไ ม่ มี
การจัดภูมิทัศน์บริเวณ
รอบ บริเวณ 
 

 

  

 

 

 

 

พื้นที่ Zone B อยูบ่ริเวณ
ส่ วนกล า ง ข อ งพื้ นที่
โ ค ร ง ก า ร  ใ น พื้ น ที่
ประกอบไปดว้ย อาคาร 
อบต. และยงัไม่มีการจดั
ภู มิ ทั ศ น์ โ ด ย ร อบ  ๆ
อาคาร 
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ตารางที่ 4.1 ขอ้จ  ากดัในการออกแบบ (ต่อ) 

   Zone    ลกัษณะปัญหา    ประเด็นในการศึกษา   ขอ้จ  ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

      B  

 

 

 

 

  C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ Zone c อยูท่างดา้น
ทิศตะวนัออกของพื้นที่
ประกอบไปด้วย สนาม
ฟุตบอล พื้นที่ยงัขาดที่
พกัผอ่นโดยรอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. พชืพรรณ 

 

 

1. ภูมิอากาศ 

 

 

 

2. จ  านวนผูใ้ช ้

 

 

 

3. พชืพรรณ 

 

 

 

 

2. พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่
โ ล่ ง ย ั ง ไ ม่ มี พื ช พ ร ร ณ
เ น่ื อ งจ ากบ ริ เ วณ น้ี ได้ รับ
แสงแดดเต็มวันดังนั้ นควร
เลือกพชืพรรณที่ทนแดด 
1. พื้นที่โครงการได้รับลม
และแสงแดดทั้งวนัควรมีการ
จัดภูมิทัศน์ที่ช่วยลดแรงลม 
และลดฝุ่ นละออง มีการปลูก
ต้น ตะแบก สนประดิพัทธ์ 
เป็นตน้ 
2. เน่ืองจากพื้นที่ติดกบัสนาม
ฟุตบอลเดิมท าให้มีประชากร
มาใช้พื้นที่มาก ดังนั้ นการ
ออกแบบควรค านึงถึงการจดั
ที่นั่งพกัผ่อนไวส้ าหรับคนที่
เขา้มาใชบ้ริการบริเวณพื้นที่ 
3. จดัให้มีพืชพรรณในพื้นที่
ไวเ้พื่อให้ร่มเงาในบริเวณที่
นั่งพกัผ่อนและควรเลือกพืช
พรรณที่ทนแดด เพราะพื้นที่
ค่ อนข้า ง ร้ อน  เ ช่น  ต้น หู
กระจง ปีป พกิุล เป็นตน้ 
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4.3 แนวความคดิในด้านการออกแบบพืน้ทีใ่ช้สอยภายในโครงการ 

 แนวความคิดดา้นการใชพ้ื้นที่ใชส้อยภายในโครงการน้ีไดม้าจากแนวความคิดหลกั (Main 

Concept) คือ “กระจิว สุข สบาย” โดยไดน้ าแนวคิด จากการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ช ้หลกั

กการจดัวางภายในพื้นที่โครงการโดยการค านึงถึงความเหมาะสมกบัพื้นที่ท  ากิจกรรม การแกไ้ข

ปัญหาต่าง ๆรวมถึงการดูแลรักษา ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่โครงการเพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ซ่ึงพื้นที่โครงการสามารถจดัสัดส่วนพื้นที่การใช้สอยตามการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ดังน้ี พื้นที่

ตอ้นรับ พื้นที่นนัทนาการ พื้นที่ส่วนสาธารณะ และพื้นที่ส่วนตวั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 4.3.1 พื้นที่ตอ้นรับ เน่ืองจากพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่โล่งซ่ึงอยูบ่ริเวณทางดา้นหนา้ของโครงการ

ยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์เพื่อความสวยงาม และบริเวณทางเขา้ตัวอาคารยงัเป็นลูกลังจึงได้มีการ

ปรับปรุงการจดัภูมิทศัน์บริเวณน้ีขึ้นเพื่อป้องกนัเสียง และบดบงัทศันียภาพ และท าทางเขา้ไปสู่ตวั

อาคารศูนยก์ารเรียนรู้ และศูนยรั์กษาความปลอดภยัขึ้นเพือ่ใหส้ะดวกต่อการเขา้ถึงตวัอาคาร 

 4.3.2 พื้นที่ส่วนสาธารณะ เน่ืองจากพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่โล่งซ่ึงไวท้  ากิจกรรมต่าง ๆ ตาม

เทศกาล ไม่มีการจดัภูมิทศัน์เพือ่ใหค้วามร่มเงา จึงตอ้งมีการปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมกบักิจกรรม 

โดยมีการจดัภูมิทศัน์เพือ่ความร่มร่ืน และที่พกัผอ่น 

 4.3.3 พื้นที่นนัทนาการ พื้นที่บริเวณน้ีมีสนามฟุตบอลและบริเวณโดยรอบเป็นที่โล่งไม่มีที่

นั่งพกัผ่อน จึงไดมี้การปรับปรุงโดยการจดัภูมิทศัน์ภูมิทศัน์โดยรอบและเพิ่มที่นั่งพกัผ่อนบริเวณ

รอบพื้นที่ 
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4.4 การรออกแบบด้านพืชพรรณ 

 การดูแลบ ารุงรักษาพืชพรรณทุกชนิดที่เลือกตอ้งพิจารณาถึงการดูแลรักษาควรเน้นพืช

พรรณที่มีการบ ารุงรักษาง่ายและมีตน้ทุนต ่า จากประโยชน์ใช้สอยทางด้านต่าง ๆของพรรณไม้

สามารถน าพชืพรรณมาประยกุตใ์ชใ้นดา้นแนวความคิดในการออกแบบดา้นพืชพรรณตามลกัษณะ

ของพื้นที่และการแบ่งโซนได ้(ดงัตารางที่ 4.2) ดงัน้ี 

ตารางที่ 4.2 แนวความคิดในการออกแบบดา้นพชืพรรณ 

 Zone   การเขา้ใชพ้ื้นที่โครงการ          ประโยชน์การใชส้อย / การเลือกพชืพรรณ 

   

  

A 

พ้ืนท่ีส่วน อาคาร 

ศูนยก์ารเรียนรู้ กศน. 

ศูนยรั์กษาความปลอดภยั 

 

 

 

 

 

B 

พ้ืนท่ีส่วนอาคาร อบต. 

1. ส่วนโชว ์

2. พ้ืนท่ีพกัผอ่น 

 

 

 

 

 

 

1. พ้ืนท่ีพกัผอ่น 

2. สวนหยอ่ม 

- เ น่ืองจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนดิน 

และไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั ดงันั้นจึง

เลือกใชพื้ชพรรณท่ีให้ร่มเงาและทนต่อ

สภาพอากาศได้ดี  เ ช่น ลีลาวดี อโศก

อินเดีย แคนา หางนกยูง เป็นตน้ ส่วนไม้

พุ่มควรเลือกพรรณไม้ท่ีทนต่อสภาพ

อากาศไดดี้ เช่น เทียนทอง เป็นตน้  สภาพ

พ้ืนท่ีปัจจุบันไม่มีการจัดวางพืชพรรณ

ส าหรับพ้ืนท่ี และยงัขาดคนดูแลรักษา 

ดังนั้ นควรเลือกพืชพรรณท่ีสามารถทน

ต่อสภาพอากาศ และเพ่ือสร้างจุดเด่น 

ความสวยงามให้กับพ้ืนท่ีรวมถึงมีการ

ดูแลรักษาง่าย ดังนั้ นพืชพรรณท่ีควร

เลือกใชใ้นบริเวณพ้ืนท่ีน้ี คือ ตะแบก สน

ประดิพัทธ์ ทรงบาดาล อินทนิล พิกุล 

เป็นต้น ในการเลือกใช้ไมพุ่้มควรเลือก

ดูแลรักษาง่าย เช่น พุดศุภโชค เสริมสร้าง

ความสวยงามให้พ้ืนท่ี 
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ตารางที่ 4.2 แนวความคิดในการออกแบบดา้นพชืพรรณ(ต่อ) 

Zone              การเขา้ใชพ้ื้นที่โครงการ          ประโยชน์การใชส้อย / การเลือกพชืพรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C 

พื้นที่ส่วนนนัทนาการ 
 

 

 

 

 

 

 

1. พื้นที่พกัผอ่น 

2. สนามฟุตบอล 

- เน่ืองจากพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับ

แสงแดดตลอดทั้งว ัน ดังนั้ นจึง

เลือกใชพ้ืชพรรณที่ให้ร่มเงาและ

ควรค านึงถึงความปลอดภยัของผู ้

ที่มาใช้สนามฟุตบอล เคร่ืองเล่น

ออกก าลงักายและเคร่ืองเล่นเด็ก

จึงควรเลือกพืชพรรณที่ไม่เปราะ

หกัง่ายและทนต่อสภาพอากาศได้

ดี เช่นหูกระจง ปีป อโศกอินเดีย 

พกิุล แปลงลา้งขวด  เป็นตน้  
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4.5 แนวคดิการออกแบบภูมทิศัน์ดาดแขง็ 

แนวความคิดภูมิทศัน์ดาดแขง็เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัในงานภูมิทศัน์อยา่งหน่ึง  ที่ท  าให้
งานภูมิทศัน์มีองคป์ระกอบครบถว้น  สามารถดึงดูดความสนใจ  หลกัการเลือกใชว้สัดุตกแต่ง
ทางดา้นภูมิทศัน์พจิารณาการเลือกใชแ้ละการออกแบบทั้ง รูปทรง สีสนั ที่ท  าให้เกิดความสวยงาม
และเกิดความกลมกลืนในพื้นที่ออกแบบ ท าใหส้ามารถดึงดูดผูใ้ชโ้ครงการ สามารถจ าแนกภูมิทศัน์
ดาดแขง็ภายในพื้นที่โครงการ ดงัน้ี 
ตาราง ที่ 4.3 แสดงการเลือกใชแ้ต่ละโซน 

Zone  ภาพประกอบ รายละเอียด หมายเหตุ 

A, B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอนกรีต/บลอ็กคอนกรีต  
คอนกรีต เป็นวัสดุผสมท่ีนิยมใช้ใน

งานก่อสร้างประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั

คือ ปูนซีเมนต ์วสัดุผสม และ น ้ า  

 

 

ขอบคนัหิน 1 เมตร. 

ขอบคัน หิ น โ ค้ ง ท ร ง มน  ขน า ด 

15x100x30 ซม เ ป็นวัสดุท ามาจ าก

ปูนซีเมนต ์วสัดุผสม และ น ้ า 

 

 
 
โคมไฟถนน 

เป็นทรงสูง ท าจากวสัดุเสาเหล็กชุบกลั
วาไนท ์ สีด า มีขนาดปลายเสา 33 
มิลลิเมตร 
 
 
 

การเ ลือกใช้ข้ึนอยู่กับ สี ท่ี
ต้อ งการให้ เหมาะสมกับ
รูปแบบในการจดั จะใชแ้ผ่น
สีเขียว บล็อคคอนกรีตน้ีจะ
ใช้เป็นทางเข้าสู่บริเวณตัว
อาคาร ของ Zone A 
 
 
การเ ลือกใช้ข้ึนอยู่กับ สี ท่ี

ต้อ งการให้ เหมาะสมกับ

รูปแบบในการจดั ใชส้ าหรับ

กั้นขอบบล็อคคอนกรีตและ

ตวัหนอน 

 

 

การเลือกใช้ ใช้ในบริเวณ

ทางเ ดินใน ซ่ึงจัดในมีใน

บริเวณทุกโซนของโครงการ 
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 Zone  ภาพประกอบ รายละเอียด หมายเหตุ 

 

C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคนัหิน 1 เมตร 

ขอบคัน หิ น โ ค้ ง ท ร ง มน  ขน า ด 

15x100x30 ซม เ ป็นวัสดุท ามาจ าก

ปูนซีเมนต ์วสัดุผสม และ น ้ า 

 

 

ตวัหนอนดินเผา  
ขนาด 11x23x5 cm. เป็นวสัดุท ามาจาก
ดินเผา จ านวนต่อ 1 ตร.ม. 
40 กอ้น 
 

 

 

คอนกรีต/บลอ็กคอนกรีต  
คอนกรีต เป็นวัสดุผสมท่ีนิยมใช้ใน

งานก่อสร้างประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั

คือ ปูนซีเมนต ์วสัดุผสม และ น ้ า  

 

โคมไฟสนาม 

เป็นทรงกระบอก ท าจากวสัดุโลหะ สี

ด า มีขนาด 104.1 x 15.3 x 15.3 ซม. 

 

การเ ลือกใช้ข้ึนอยู่กับ สี ท่ี

ต้อ งการให้ เหมาะสมกับ

รูปแบบในการจดั ใชส้ าหรับ

กั้นขอบบล็อคคอนกรีตและ

ตวัหนอน 

 

การเ ลือกใช้ข้ึนอยู่กับ สี ท่ี

ต้อ งการให้ เหมาะสมกับ

รูปแบบในการจดั จะใชแ้ผ่น

ท่ีมีสีแดง สีเทาท่ีมีลวดลาย

เหมือนกนั ตวัหนอนดินเผาน้ี

จะเลือกใช้ในบริเวณโซนC 

ซ่ึงจัดปูพ้ืนไวส้ าหรับเคร่ือง

ออกก าลงักาย 

การเ ลือกใช้ข้ึนอยู่กับ สี ท่ี
ต้อ งการให้ เหมาะสมกับ
รูปแบบในการจดั จะใชแ้ผ่น
สีเขียว บล็อคคอนกรีตน้ีจะ
ใช้เป็นทางเข้า สู่บริเวณตัว
อาคาร ของโซน A 
 

การเลือกใช ้ใชใ้นบริเวณ

ทางเดินใน ซ่ึงจดัในมีใน

บริเวณทุกโซนของโตรงการ 

 

ตาราง ที่ 4.3 แสดงการเลือกใชแ้ต่ละโซน (ต่อ) 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbxfzpt6nMAhVBTI4KHWbEAFwQjRwIBw&url=http://sivilaicement.tarad.com/product.detail_834959_th_4259651&bvm=bv.119745492,d.c2E&psig=AFQjCNERNTKsDUsiroLey3CWmP2a620y0Q&ust=1461661572426907
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4.6 แนวความคดิในการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกภายในพืน้ที่ 

แนวความคิดในการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกน้ีตอ้งค  านึงถึง “กระจิว สุข สบาย” ซ่ึง

เป็นแนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept) คือเราจะจดัซ้ือเพิม่เพือ่ใหพ้อต่อการใช้งาน

ของผูใ้ชโ้ครงการ 

4.6.1 เกา้อ้ี มา้นัง่ และโตะ๊พกัผอ่น 

          โต๊ะและเกา้อ้ี เป็นลกัษณะของการนั่งแบบที่ตอ้งการใชโ้ต๊ะดว้ย เช่น โต๊ะเกา้อ้ี ที่ใช้

ในบริเวณพกัผอ่นของบุคคลที่มาเป็นกลุ่มและมีของที่ตอ้งการมีที่วาง โตะ๊ เกา้อ้ี ในบริเวณพกัผอ่น

ที่ตอ้งการมีการท ากิจกรรมนอ้ย ๆ เกา้อ้ีมกัจดัวางเป็นกลุ่มหลายๆชุดในบริเวณเดียวกนั เพือ่เป็นจุดที่

บ่งบอกวา่เป็นพื้นที่พกัผอ่น  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 ชุดโตะ๊ไม,้เกา้อ้ีไม ้
ที่มา : https://www.weloveshopping.com 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.3 เกา้อ้ีสนาม ระแนงไม ้ไฟเบอร์ซีเมนต ์
ที่มา : https://www.weloveshopping.com 

 

http://www.weloveshopping.com/
http://www.weloveshopping.com/
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4.6.2 ถงัขยะ 

         ถงัขยะและถงัรองรับขยะมูลฝอย เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมหรือ

ส่ิงเหลือใชจ้ากผูใ้ชพ้ื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริเวณที่ผูใ้ชมี้จ  านวนมากควรค านึงถึงรูปแบบ

และต าแหน่งที่ตั้งให้เขา้กบัพื้นที่ให้เหมาะสม โดยใชว้สัดุที่เลือกใชค้ือ พลาสติกหนาที่มีฝาปิดเพือ่

ป้องกนัเหม็นมีขนาดและสัดส่วนรวมถึงรูปแบบ อาจจดัเรียงไวบ้ริเวณมุมบริการต่าง ๆ เช่น สนาม

ฟุตบอลหรือตามสถานที่พกัผอ่น ส่วนอีกรูปแบบหน่ึงมีขนาดและสดัส่วนรวมถึง จดัเรียงไวบ้ริเวณ

ภายในตวัอาคารทุกอาคารซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.4 รูปแบบถงัขยะ 
ที่มา : https://www.suwannaphumcleaning.com 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.suwannaphumcleaning.com/
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 4.6.3 เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น 
         สนามเด็กเล่นเป็นผถานที่ส าคัญส าหรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่ช่วยส่งเสริม

พฒันาการส าหรับเด็ก เพราะเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กไดอ้อกไปนอกห้องเรียนไดอ้อกก าลงั
กายเพื่อพฒันาการทุกด้านซ่ึงทาง องค์การบริหารส่วนต าบลกระจิว ได้จัดสร้างขึ้ นไวเ้พื่อไว ้
โดยเฉพาะพฒันาการทางร่างกายซ่ึงค  านึงถึงพื้นฐานความสนใจของเด็กแต่ละคน ส่วนบริเวณพื้นที่
รองรับที่วางเคร่ืองเล่นจะเป็นทราย และบริเวณโดยรอบนั้นจดัท าเป็นกระบะทรายไวส้ าหรับลอง
เพื่อป้องกนัการกระแทก ซ่ึงจะเลือกเคร่ืองเล่นแบบพลาสติกเสาหลกัโครงสร้างของเคร่ืองเล่นที่มี
มาตรฐาน เสาเหล็กชุบกนัสนิม ผ่านกรรมวิธีท  าสีที่มาตรฐาน ปลอดภยัส าหรับเด็ก ในการสัมผสั
หรือสูดดม คุณภาพสีสวยงาม คงทน  ไม่ซีดจางไดง่้าย อายกุารใชง้านยาวนาน ช้ินส่วนพลาสติก 
ตอ้งผลิตจาก พลาสติก ประเภท LLDPE เพราะจะมีความหนา และแขง็แรง ไม่แตกหรือหกัไดง่้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 รูปแบบสนามเด็กเล่น 
ที่มา : https://www.cctvbangkok.com  

 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cctvbangkok.com%2F%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594%2F163_%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a0%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599.html&h=xAQH1iht5AQHobf5gp4EKxYsV9ni0I65IZ0VHhUIKjWYxpg
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4.6.4 เคร่ืองออกก าลงักาย 
         เคร่ืองออกก าลงักายจดัไวส้ าหรับบริการให้กบัประชาชน ซ่ึงค  านึงถึงรูปแบบและ

ต าแหน่งที่ตั้งให้เขา้กับพื้นที่ให้เหมาะสม และมีการจดัเรียงไวบ้ริเวณดา้นขวาของสนามฟุตบอล 
เคร่ืองก าลังกายนั้นมีหลากหลายไวส้ าหรับบริการและบริเวณโดยรอบมีบริเวณที่นั่งพกัผ่อนไว้
ส าหรับบริการ วสัดุอุปกรณ์ของเคร่ืองออกก าลังกายเป็นเหล็กหุ้มดว้ยพลาสติก เน่ืองจากที่เลือก
วสัดุชนิดน้ีมีความคงทน ไม่ซีดจางไดง่้าย อายกุารใชง้านยาวนาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ : 4.6 รูปแบบเคร่ืองออกก าลงักาย 
ที่มา : https://www.opikayaks.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.opikayaks.co/
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4.7 แนวความคดิในการออกแบบมุมมอง 
 แนวความคิดดา้นมุมมองน้ีนั้นมีความส าคญัอยา่งมาก ซ่ึงสามารถแยกเป็นลกัษณะต่าง ๆ 
ไดโ้ดยเพิ่มที่เป็นมุมมองที่ดีส่งเสริมภูมิทศัน์ที่สวยงามและมุมมองในมุมน้ีไม่มีผลกระทบอะไรต่อ
พื้นที่โครงการ ซ่ึงมุมมองน้ีไดแ้ก่ พื้นที่ Zone A และ Zone B พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่เปิดโล่ง และ
Zone C อยูท่างดา้นหลงัโครงการ (ดงัภาพที่ 4.7 และภาพที่ 4.9) 

 

 

  

 

ภาพที่ 4.7 มุมมองแบบเปิดโล่งในพื้นที่โครงการ Zone A  

                Zone A พื้นที่เดิมนั้นเป็นที่โล่งรับแดดตลอดทั้งวนั ไม่มีการจดัภูมิทศัน์ ซ่ึงอยูใ่นบริเวณ
ดา้นหน้าโครงการซ่ึงเป็นส่วนโชวข์องพื้นที่จึงไดมี้การจดัภูมิทศัน์ขึ้นโดยรอบทั้งไมย้นืตน้และไม้
พุม่เพือ่ความร่มเงาและสวยงามของพื้นที่ 
 

 

 

 

ภาพที่  4.8 มุมมองแบบเปิดโล่งในพื้นที่โครงการ Zone C 

Zone C พื้นที่เดิมนั้นมีสนามฟุตบอลซ่ึงโดยรอบเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ไม่มีมีการจดัภูมิทศัน์
และไม่มีที่นัง่พกัผอ่นจึงไดมี้การจดัภูมิทศัน์โดยรอบเพือ่ความสวยงามและมีการจดัที่นัง่ไวส้ าหรับผู ้
ที่เขา้มาใชบ้ริการ 
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4.8 แนวความคดิด้านการดูแลรักษา 

ภูมิทศัน์เป็นงานที่จะตอ้งปฏิบติัติเพื่อให้งานภูมิทศัน์สวยงามอยูเ่สมอ สามารถจดักลุ่มการ

ดูแลรักษาไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ  

  4.8.1 ดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดอ่อน (Soft Scape) สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

4.8.1.1 การใส่ปุ๋ ย ปุ๋ ยที่ใชใ้นพื้นที่โครงการแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

                                      1) ปุ๋ ยอินทรีย ์คือ ปุ๋ ยทีไดจ้ากธรรมชาติ แบ่ง 2 ชนิด คือ ปุ๋ ยคอกและปุ๋ ยหมกั 

แต่ในปัจจุบนันิยมใชปุ้๋ ยหมกัมากกว่าเพราะปุ๋ ยหมกัเป็นปุ๋ ยที่ไดจ้ากการยอ่ยสลายของซากพชืและ

ซากสัตว ์จึงไม่ค่อยมีเมล็ดวชัพืชปะปน โดยการให้ปุ๋ ยอินทรียจ์ะควบคู่ไปกบัการให้ปุ๋ ยเคมี การใส่

ปุ๋ ยอินทรียค์วรใส่ทุก 3-6 เดือนต่อคร้ังเพือ่ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน 

                                      2) ปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ คือ ปุ๋ ยที่ผลิตจากอนินทรียว์ตัถุ โดยค านวณ

ธาตุอาหารส าคญัไว ้เพือ่ที่สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

                           4.8.1.2 หลกัการใส่ปุ๋ ย 

                                      1) ชนิดของปุ๋ ยตอ้งมีธาตุอาหาร ที่เหมาะสมกบัความตอ้งการของพชืพรรณ

ชนิดนั้น ๆ ดว้ย เช่น พชืพรรณที่ปลูกใหม่ตอ้งการปุ๋ ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูง 

                                      2) ใส่ปุ๋ ยในปริมาณที่พอเหมาะ 

                                      3) ปุ๋ ยตอ้งการธาตุอาหารเพียงพอและใส่บริเวณทีพืชพรรณดูดซึมได้เร็ว

ที่สุด เช่น บริเวณโคนตน้พืชพรรณหรือทางใบโดยตรง เพื่อพืชพรรณจะไดน้ ้ าธาตุอาหารไปใชไ้ด้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

                                      4) ปุ๋ ยอินทรียค์วรใส่ก่อนปลูกพืชพรรณ ประมาณ1-2 เดือน เพือ่ช่วยในการ

ปรับปรุงโครงสร้างดินก่อนปลูก แลว้จึงใส่ปุ๋ ยเคมีเม่ือเร่ิมปลูกพชืพรรณ 

                                      5) การใส่ปุ๋ ยควรใส่ปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรียค์วบคู่กนัไป เพือ่ป้องกนัดินกรด-

ด่างเกินไปและช่วยในการระบายน ้ าและอากาศในดิน 

                                     6) การใส่อินทรียค์วรใส่ทุก ๆ 3-6 เดือนต่อคร้ัง เพือ่ช่วยปรับปรุงโครงสร้าง

ดิน 

                                     7) ควรใส่ปุ๋ ยหลงัการพรวนดินและก าจดัวชัพืชแล้วเพื่อพืชพรรณจะได้ดูด

ซึมปุ๋ ยไดอ้ยา่งเตม็ที่ 
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ภาพที่ 4.9 การใส่ปุ๋ ยพืชพรรณ 
ที่มา : https:// www.loveeducation.com 
                           4.8.1.3 การพรวนดิน คือ การท าใหดิ้นที่อดัตวัแน่นโปร่งสามารถระบายน ้ าอากาศ
ไดดี้ รวมทั้งเป็นการก าจดัวชัพืชและแมลงศตัรูพืชอีกทางหน่ึง การพรวนดินควรปฏิบติัติก่อนใส่ปุ๋ ย
เพือ่ใหปุ้๋ ยตกลงในช่องวา่งของดิน ซ่ึงจะท าใหร้ากพชืสามารถดูดซึมปุ๋ ยไดอ้ยา่งสะดวก 
                                       1) วธีิการพรวนดิน 
                                            (1) ใชจ้อบถากหรือจอบอเนกประสงคพ์รวน ซ่ึงเป็นวิธีปฏิบัติติท  าได้
โดยทัว่ไป อาจท าก่อนหรือท าหลงัจากที่ปลูกพชืพรรณแลว้ก็ได ้
                                            (2) ใชซ้้อมพรวน เป็นวิธีใชแ้ปลงปลูกพืชพรรณคลุมดินขนาดเล็กหรือ
กระถางปลูกไมป้ระดบั 
                                        2) หลกัการพรวนดิน 
                                            (1) การพรวนดินนั้นเม่ือสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดินอดัแน่นเกินไปหรือ
น ้ าซึมสู่รากชา้ 
                                            (2) ในการพรวนดินแต่ละคร้ัง จะตอ้งระมดัระวงัไม่ท าให้รากพืชพรรณ
ขาดมากเกินไป 
                                            (3) การพรวนดิน จะตอ้งพรวนบริเวณโคนตน้พชืพรรณ ใกลเ้คียงเพื่อที่
รากจะสามารถดูดอากาศไดดี้ 
                                            (4) การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์จะตอ้งมีขนาดที่เหมาะสมกบัขนาดของ
พื้นที่และพชืพรรณ 
                                             (5) การพรวนดินควรท าก่อนการใส่ปุ๋ ยและควบคู่ไปกบัการก าจดัวชัพชื

และแมลงศตัรูพชื เพือ่ใหพ้ชืพรรณดูดซบัปุ๋ ยไดอ้ยา่งเตม็ที่ 

                         

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ_c3FpKXMAhXPUo4KHeWXBJIQjRwIBw&url=http://www.naewna.com/local/103467&psig=AFQjCNEwrLXIT2owOq2lxZzNYI7gD5gGfA&ust=1461518949300790
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  4.8.1.4 การป้องกนัก าจดัศตัรู ศตัรูพืชที่ท  าลายพืชพรรณให้เกิดความเสียหาย ขาด

ความสวยงามและท าใหพ้ชืพรรณชะลอการเติบโต สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

                                       แมลงศตัรูพชื 

                                      โรคพชื 

                                        สตัวช์นิดต่าง ๆ 

                                       หลกัการป้องกนัก าจดัศตัรูพชื 

                                         1) พิจารณาสาเหตุของศตัรูพืชให้แน่ชดัเสียก่อน แลว้จึงหาวิธีในการ

ป้องกนัก าจดัที่เหมาะสมตามสาเหตุที่เกิด 

                                                2) ควรรีบป้องกนัก าจดัแมลงและโรคทนัทีที่พบ เช่น ควรจบัแมลง

ท าลาย หรือเก็บส่วนของพชืพรรณเป็นโรคเผาไฟก่อนระบาดมาก 

                                             3) เลือกใชส้ารเคมีที่ใชก้  าจดัให้ตรงกบัชนิดของศตัรูพชื รวมทั้งอ่าน

วธีิการใชแ้ละส่วนผสมจากบริษทัผูผ้ลิตอยา่เคร่งครัด 

                                            4) ก่อนฉีดพ่นควรหาหน้ากากหรือชุดป้องกนัสารเคมีและคนที่ฉีด

พน่ตอ้งอยูเ่หนือลมเสมอ 

                                            5) ควรฉีดพน่ช่วงใกลค้  ่า ไม่ควรฉีดเม่ือแดดร้อนจดัเพราะสารเคมีจะ

ระเหยเร็วหรือควรฉีดก่อนฝนตกอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง เพราะฝนตกชะลา้งสารเคมีออกหมด 

                                              6) ขณะท าการฉีดพ่นสารเคมีไม่ควรรับประทานอาหารหารทอวาง

ภาชนะบรรจุอาหารไวใ้กล้เคียงบริเวณปฏิบตัิติงาน ตลอดจนไม่ควรน าเด็กหรือสัตวเ์ล้ียงไวใ้กล้

บริเวณที่ปฏิบติัติงาน เพราะอาจถูกละอองสารเคมี 

                                                7) หลงัจาดฉีดพ่นสารเคมีแล้วอาบน ้ าชะลา้งร่างกายให้สะอาดแล้ว

เปล่ียนเส้ือผา้ใหม่ทนัที 

                                                8) ขวดหรือภาชนะบรรจุสารเคมีควรท าลายใหถู้กวธีิ เช่น ฝังดิน เป็น

ตน้ พรรณให้สวยงามและป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเพื่อให้พืชพรรณเจริญเติบโตไดดี้ มีวิธีการปฏิบติัติ 

ดงัน้ี 

                           4.8.1.5 การตดัแต่งก่ิง คือ การควบคุมการเจริญเติบโตไดดี้ ปรับปรุงรูปทรงของพืช

พรรณใหส้วยงามและป้องกนัก าจดัศตัรูพชืเพือ่ใหพ้ชืพรรณเจริญเติบโตไดดี้ มีวธีิการปฏิบติัติ ดงัน้ี 
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                                      1) การตดัแต่งไมย้นืตน้ มีวธีิการปฏิบติัติ ดงัน้ี 

                                            ( 1)  ใ ช้ เ ล่ื อ ย ตัด ด้ าน ล่ า ง ขอ ง ก่ิ ง ขึ้ นป ร ะม าณ  1/ 3 ข อ ง

เสน้ผา่ศูนยก์ลางก่ิง 

                                            (2) จากนั้น ตดัดา้นบนลงมาประมาณ 1/3 ของเส้นผ่าศูนยก์ลาง

ก่ิง ห่างกนัประมาณ 20 ซม.ค่อนทางโคนก่ิง 

                                            (3) ตัดก่ิงให้ชิดโคน แล้วแต่งแผลและทาหรือพ่นด้วยยาแผล

ตน้ไม ้

                                       2) การตดัแต่งไมพุ้ม่ มีวธีิการปฏิบติัติ ดงัน้ี 

                                            (1) ตดัก่ิงที่แน่นอนจากล าตน้เพื่อให้ไดท้รงพุ่มที่โปร่งขึ้น โดย

ตดัออกทั้งก่ิง 

                                            (2) ตดัออกเพียงบางส่วนเพือ่ให้ก่ิงเล็ก ๆ มากขึ้น โดยการท าให้

ก่ิงสั้นลงซ่ึงจะตดัที่ตาขา้งและตดัใหถึ้งส่วนขอ้ของก่ิงหรือ 

                                            (3) ตดัให้ไดท้รงที่ตอ้งการ เป็นการตดัในส่วนของผิวใบหรือ

ทรงพุม่ชมใบเพือ่ใหไ้ดรู้ปทรงตามที่ตอ้งการ เช่น รูปสตัวต่์าง ๆ 

              4.8.2 งานดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดแขง็ (Hard Scape) ไดแ้ก่ องคป์ระกอบในงานภูมิทศัน์ที่ไม่

มีชีวิตและมีความแขง็แรง เป็นงานที่เก่ียวกบัการรักษาความสะอาดและซ่อมบ ารุงงานภูมิทศัน์ดาด

แขง็ใหส้ามารถใชง้านไดส้ะดวกปลอดภยั ซ่ึงจะมีการดูแลและตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ  
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1. การใส่ปุ๋ย 
- ใส่ปุ๋ยอินทรียส์ม  ่าเสมอ ซ่ึงปุ๋ยอินทรีย ์
นั้ นสามารถแบ่งออกได้ดังน้ี คือ ปุ๋ย
คอกและปุ๋ยหมกั 
2. การพรวนดิน 
- พรวนดินเม่ือสังเกตเห็นว่าดินนั้ น
แห้งและมีการอัดตัวแน่นก็ควรจะ
พรวนดินแต่ควรระวงัไม่ให้โดนราก
ของพืชพรรณนั้น ๆ 
3. การก าจดัโรคและแมลง 
- เม่ือสังเกตเห็นว่าพืชพรรณนั้น ๆมี
โรคหรือมีส่ิงผิดปกติควรท าการหา
สาเหตุและชนิดของโรคแต่เ น่ิน ๆ
ทนัทีแล้วท าการรักษาหรือพ่นยาเพ่ือ
เป็นการป้องกนั 
4. การก าจดัวชัพืช 
- ควรถอนวชัพืชบริเวณโคนของต้น
พื ช นั้ น  ๆ  เ พ่ื อ ใ ห้ พื ช นั้ น ไ ด้ รั บ
สารอาหารอยา่งเต็มท่ี 
5. การตดัแต่งก่ิงพืชพรรณ 
- ปุ๋ยหมกัเป็นการตดัในส่วนของผิวใบ
ของพุ่มใบ เพ่ือการเจริญเติบโตของพืช
พรรณ 
 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.3 แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา 

ประเภทของงาน           ลกัษณะงาน                  รายละเอียดการดูแลรักษา                หมายเหตุ 

ภูมทศัน์ดาดอ่อน            ไมย้นืตน้ 
(Soft Scape) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ใ ส่ ปุ๋ ย
พ ร ว น ดิ น
ทุก  ๆ  3 - 6 
เ ดื อ น ต่ อ
คร้ัง 
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6. การรดน ้า 
- ควรมีการรดน ้าทุกวนัและควร
ท่ีจะรดน ้ าในช่วงเช้า เ พ่ือการ
เจริญเติบโตของพืชชพรรณ 
1. การใส่ปุ๋ย 
- ใส่ปุ๋ยอินทรียส์ม ่าเสมอ ซ่ึงปุ๋ย
อินทรียน์ั้นสามารถแบ่งออกได้
ดงัน้ี 
2. การพรวนดิน 
- พรวนดิน เม่ือสังเกตเห็นว่าดิน
นั้ นแห้งและมีการอัดตัวแน่นก็
ควรจะพรวนดินแต่ควรระวัง
ไม่ให้โดนรากของพืชพรรณนั้น 
ๆ 
3.การก าจดัโรคและแมลง 
- เม่ือสังเกตเห็นว่าพืชพรรณนั้น 
ๆมีโรคหรือมีส่ิงผิดปกติควรท า
การหาสาเหตุและชนิดของโรค
แต่เน่ิน ๆทนัทีแลว้ท าการรักษา
หรือพ่นยาเพ่ือป้องการกนั 
4. การก าจดัวชัพืช 

- ควรถอนวชัพืชบริเวณโคนตน้
พืชนั้ น ๆเ พ่ือให้พืชนั้ นได้รับ
สารอาหารอยา่งเต็มท่ี 

 

 

 

-  ในกรณีฤดู
ฝนควรลดการ
ให้น ้ า เ ป็น  3 
ค ร้ั ง ต่ อ
สัปดาห์ 

 

 

ตารางที่ 4.3 แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา(ต่อ) 

ประเภทของงาน           ลกัษณะงาน                    รายละเอียดการดูแลรักษา                 หมายเหตุ 

ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 

 

 
  ไมพุ่้ม 
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ตารางที่ 4.3 แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา(ต่อ) 

ประเภทของงาน           ลกัษณะงาน                    รายละเอียดการดูแลรักษา                   หมายเหตุ 

ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 

 

 

 

 

                                        สนามหญา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ในกรณี
ฤดูฝนควร
ลดการให้
น ้ า เ ป็น  3 
ค ร้ั ง ต่ อ
สัปดาห์ 

5. การตดัแต่งก่ิงพืชพรรณ 
- เป็นการตดัในส่วนของผวิใบของ
พุ่มใบเพ่ือให้ไดรู้ปทรงตรงตามท่ี
ตอ้งการ 
6. การรดน ้า 
- ควรมีการรดน ้ าทุกวนัและควรท่ี
จ ะ ร ดน ้ า ใ น ช่ ว ง เ ช้ า เ พ่ื อ ก า ร
เจริญเติบโตของพืชพรรณ 
1. การตดัสนามหญา้ 
- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง สัปดาห์ละ 2 
คร้ังหรือ 2 สัปดาห์ต่อคร้ัง ข้ึนอยูท่ี่
ชนิดของหญา้ 
2. การใส่ปุ๋ย 
- ใส่ปุ๋ยสนามหญา้ เช่น ปุ๋ย (46-0-
0) 
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั  

3. การรดน ้า  
- การรดน ้ าถ้าสนามหญ้าเป็นดิน
ทราย ก็ควรรดน ้ าทุกวนัวนั ส่วน
บริเวณสนามหญา้ท่ีเป็นดินเหนียว
ก็ควรรด 2-3 วนัต่อคร้ัง 

- ในกรณีฤดู
ฝ น ค ว ร ล ด
ก า ร ใ ห้ น ้ า
น้ อ ย เ พ่ื อ
ป้องกันราก
เน่า 



 

98 
 

 

 

ตารางที่ 4.3 แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา(ต่อ) 

ประเภทของงาน           ลกัษณะงาน                             รายละเอียดการดูแลรักษา             หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภูมิทศัน์ดาดแขง็ 

(Hard Scape) 

 

ถนน , แผน่ทางเทา้  ภูมิทศัน์ดาดแข็ง 
(Hard Scape) 

 

- การท าความสะอาดและซ่อมบ ารุงถนน 
ทางเทา้ 
- ตรวจเช็คแผ่นทางเทา้และอุปกรณ์กีฬาท่ี
ช ารุด เพ่ือซ่อมแซม 
- ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิด
ต่าง ๆ และหมัน่ส ารวจว่ามีหลอดไฟหรือ
สายไฟช ารุดหรือไม่ 
- ตรวจเช็คสภาพของเคร่ืองเล่นว่ามีช ารุด
หรือไม่เพราะหากไม่ตรวจเช็คสภาพ
เคร่ืองเล่นอาจท าให้เด็กเล็กไดรั้บอนัตราย 
เกิดความไม่ปลอดภยัขณะเด็กเล่นเคร่ือง
เล่น 
- ทาสีอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในสภาพท่ีเก่า, ทรุด
โทรมเปล่ียนส่ิงผพุงัท่ีเป็นอนัตราย 
- ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆว่ายงั
ใชไ้ดห้รือไม่  
- ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆเม่ือมีสภาพ
เส่ือมโทรมจากการใชง้านในลกัษณะต่าง 
ๆ 
- ทาสีอุปกรณ์เม่ืออยูใ่นสภาพเก่า 
 

ระบบไฟฟ้า 

เ ค ร่ื อ ง เ ล่ น ใน
สนามเด็กเล่น 

มา้นัง่, โต๊ะเกา้อ้ี, 
ถงัขยะ 
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4.9 เกณฑ์ในการออกแบบและประเมนิทางเลือก 
          จากการศึกษาในทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์สถานที่ราชการ ดงันั้นจึงสามารถ
ที่จะน ามาเป็นขอ้จ ากดัในการออกแบบ ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 4.9.1 ออกแบบให้ใช้ได้อย่างเหมาะสม และสวยงาม โดยการออกแบบภูมิทศัน์ และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสวยงามและสอดคลอ้งกบัแนวความคิดหลกั 

  4.9.2 ออกแบบใหมี้การดูแลรักษาง่าย โดยการเลือกใชพ้ชืพรรณ และวสัดุอุปกรณ์ที่มีความ
ทนทานต่อโรค และแมลง รวมถึงการเจริญเติบโตไดดี้ในสภาพอากาศของพื้นที่โครงการ 
  4.9.3 ออกแบบให้แก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้ โดยมีการเลือกใช้พืชพรรณ และวสัดุที่ไม่
ขดัแยง้กบัพื้นที่ มีความปลอดภยัและไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ใกลเ้คียง 
           จากการศึกษาขอ้มูลทางดา้นขอ้มูลทางดา้นทฤษฎีในการออกแบบสวนในสถานที่ราชการ 
สามารถที่จะสรุปเพือ่น าไปเป็นหลกัเกณฑใ์นการออกแบบเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสมกบัสภาพพื้นที่
และถูกตอ้งตามหลกัเกณฑใ์นการออกแบบ 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยธุยา 

แสดง : แบบทางเลือกท่ี 1 ภาพที ่4.1 

สญัลกัษณ์  : -          
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 4.8.1 แบบทางเลือกที่ 1(Schematic Plan 1 ) 
สรุปทางเลือกในการออกแบบที่ 1 ( Schematic Plan 1 ) 
  4.8.1.1 ขอ้พจิารณาดา้นการออกแบบ 
 ขอ้ดี มีการออกแบบดา้นพืชพรรณและส่ิงอ านวยความสะดวกที่ดี เหมาะสมแก่การใชง้าน
ในพื้นที่ และมีความปลอดภยัต่อการใชง้านในพื้นที่ 
 ขอ้เสีย เป็นพื้นที่ติดทางเขา้-ออกหลกัจึงมีการสัญจรเป็นจ านวนมาก อาจท าให้มีปัญหา
ทางดา้นเสียงและฝุ่ นละออง 
  4.8.1.2 ขอ้พจิารณาดา้นแนวความคิดในการออกแบบ 
 ขอ้ดี มีการออกแบบโดยเลือกปลูกยนืตน้ที่ใหร่้มเงา และไมต้ดัแต่งไดเ้พือ่ใหเ้หมาะสม และ
สวยงามกบัสถานที่ราชการ เพราะพื้นที่ค่อนขา้งร้อน 
 ขอ้เสีย พื้นที่เป็นที่ไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั และค่อนขา้งร้อน อากาศร้อน 
  4.8.1.3 ขอ้พจิารณาการแกปั้ญหาในพื้นที่ 
 ขอ้ดี มีการออกแบบโดยเลือกพชืพรรณที่เป็นไมย้นืตน้ เพือ่ใหร่้มเงาแก่พื้นที่ในโครงการ 
 ขอ้เสีย รอบ ๆพื้นที่จะไดรั้บลมและแสงแดดตลอดทั้งวนัเพราะพื้นที่ติดกบัที่โล่ง ควรปลูก
ตน้ไมท้ี่ช่วยลดแรงลม และใหร่้มเงา 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยธุยา 

แสดง : แบบทางเลือกท่ี 2 ภาพที ่4.2 

สญัลกัษณ์ : -           
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 4.8.2 แบบทางเลือกที่ 2 (Schematic Plan 2) 
สรุปทางเลือกในการออกแบบที่ 2 ( Schematic Plan 2 ) 
  4.8.2.1 ขอ้พจิารณาดา้นการออกแบบ 
 ขอ้ดี ไดมี้การเลือกใชว้สัดุและพืชพรรณต่าง ๆที่ใชน้ั้นมีความเรียบง่ายต่อการใชใ้นพื้นที่
ออกแบบ 
 ขอ้เสีย วสัดุและพืชพรรณบางอยา่งไม่เหมาะสมต่อการใชง้าน และจ านวนไม่เพียงพอต่อ
การใชง้าน 
  4.8.2.2 ขอ้พจิารณาดา้นแนวความคิดในการออกแบบ 
 ขอ้ดี ระบบการสัญจรเรียบง่าย ไม่ยุง่ยากต่อการเขา้ใชใ้นพื้นที่ พืชพรรณที่ใชใ้นการปลูก
เป็นสดัส่วนที่เหมาะสม 
 ขอ้เสีย รูปแบบของลานนนัทนาการต่าง ๆไม่น่าดึงดูดเขา้ไปใชใ้นพื้นที่   
  4.8.2.3 ขอ้พจิารณาดา้นต าแหน่งขององคป์ระกอบในสถานศึกษา 
 ขอ้ดี การวางส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมของพื้นที่ที่ท  าการ
ออกแบบ 
 ขอ้เสีย จ  านวนและความเหมาะสมต่อการใชง้านอาจมีน้อยและท าให้ขาดแคลนในการใช้
งาน 
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 4.8.3 การใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินแบบทางเลือก 
ตารางที่ 4.7 การใหค้ะแนนในการประเมินทางเลือก 

เกณฑใ์นการประเมินทางเลือก ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 

1. มีการออกแบบใหเ้กิดความเหมาะสมต่อขนาดพื้นที่ 3 2 

2. มีความต่อเน่ืองความสมัพนัธร์ะหวา่งกิจกรรม 2 3 

3. มีการแบ่งพื้นที่กิจกรรมเหมาะสมเป็นสดัส่วนชดัเจน 3 2 

4. มีการใชป้ระโยชน์ภายในโครงการไดอ้ยา่งเตม็ที่ 3 2 

5. มีรูปแบบการสญัจร พื้นผวิทางเดินมีความกลมกลืนน่าสนใจ 2 2 

6. สวนมีความสอดคลอ้งกบัพื้นทีกิ่จกรรม ไม่ท าลายความเป็น

เอกภาพของสถาปัตยกรรม 

3 2 

7. มีความสวยงามในการก าหนดรูปแบบองคป์ระกอบทางภูมิทศัน ์ 3 2 

8. มีความสะดวกต่อการใชส้อยในพื้นที่ และดูแลรักษาไดง่้าย 3 2 

9. บริเวณพื้นที่มีความสวยงาม ให้ร่มเงา และเหมาะสมกบักิจกรรม 3 3 

10. มีความปลอดภยัต่อผูเ้ขา้ใช ้ 3 3 

คะแนนรวม 28 23 

ความหมายของระดบัการใหค้ะแนน 
  0 = แกไ้ขปรับปรุง 
  1 = พอใช ้
  2 = ดี 
  3 = ดีมาก 
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จากเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกทั้งสองแบบสามารถรวมคะแนน โดยมีผลการให้คะแนน
ดงัต่อไปน้ี 
 ทางเลือกที่ 1 ไดค้ะแนนรวม 28 คะแนน 
 ทางเลือกที่ 2 ไดค้ะแนนรวม 23 คะแนน 

หมายเหตุ เน่ืองจากการแบ่งพื้นที่ของพื้นที่โครงการมีการออกแบบที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 
จ านวน 3 Zone คะแนนรวมเตม็ คะแนน ขอ้พจิารณาในการออกแบบ จ านวน 3 ขอ้ ซ่ึงแต่ละขอ้ 
คะแนนเตม็  คะแนน ดงันั้นคะแนนสรุปผลจากพื้นที่การออกแบบทั้งหมด 3 โซน คือ  คะแนน 

จากเกณฑก์ารประเมินทางเลือก สามารถสรุปผลการใหค้ะแนนดงัน้ี 
                ทางเลือกที่ 1 ไดค้ะแนนรวม    28    คะแนน  
                ทางเลือกที่ 2 ไดค้ะแนนรวม    23    คะแนน  
ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่รูปแบบของการวางกิจกรรมในพื้นที่ คือทางเลือกที่มีความเหมาะสมกบั

พื้นที่มากที่สุดจึงน าทางเลือกน้ีไปพฒันาในการออกแบบต่อไปในอนาคต 
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ภาพที่ 5.1 บทน ำโครงกำร

  
- 

บทที่ 5 
ผลงานการออกแบบ 

5.1 ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน 
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ภาพที่ 5.2 กำรวเิครำะห์พื้นที่ (Site Analysis) ประกอบดว้ย 
- ลกัษณะพื้นที่โครงกำร 
- พชืพรรณเดิม 
- ลกัษณะสถำปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้ำงเดิม 
- ระบบสำธำรนูปโภค 
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ภาพที่ 5.3 กำรวเิครำะห์พื้นที่ (Site Analysis) ประกอบดว้ย 
- ทศันียภำพมุมมอง 
- สรุปลกัษณะโครงกำร 
- พฤติกรรมและควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้
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ภาพที่ 5.4 Main Concept ประกอบดว้ย 
- Bubble Diagram 
- Site Relation 
- แนวคิดหลกัในกำรออกแบบ 
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ภาพที่ 5.5 Concept ประกอบดว้ย 
- แนวคิดดำ้นพชืพรรณ                                        - แนวคิดรูปแบบเคร่ืองออกก ำลงักำย 
- แนวคิดดำ้นภูมิทศัน์ดำดแขง็                             - แนวควำมรูปแบบสนำมเด็กเล่น 
- แนวคิดดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

  



112 

 

ภาพที่ 5.6 ผงัแม่บท( Master Plan) 
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ภาพที่ 5.7 ผงัแม่บท( Lighting Plan) 
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ภาพที่ 5.8 ภำพดำ้น (Elevation)  
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ภาพที่ 5.9 รำยละเอียดในแปลน A (Detail Plan A) 
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ภาพที่ 5.10 รำยละเอียดในแปลน B(Detail Plan B)  
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ภาพที่5.11 มุมมอง (Perspective)

)  
 

ภาพที5่.8  A (Detail Plan A)   รำยละเอียดในแปลน  

ภาพที่ 5.11 รำยละเอียดในแปลน C (Detail Plan C)  
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ภาพที่ 5.12 Perspeetive 
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ภาพที่ 5.13 แบบขยำยส่ิงก่อสร้ำง (Detail Conduction) 
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ภาพที่ 5.14 แบบขยำยรำยละเอียดกำรปลูกตน้ไม ้(Detail Element Design )  
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.2  การประมาณราคาภูมทิศัน์ 
กำรประมำณรำคำงำนภมิูทศัน์โครงกำรออกแบบภูมิทศัน์องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลกระจิว  

อ ำเภอภำชี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
ตารางที่ 5.1 กำรประมำณรำคำงำน (Soft Scape) 

 
 

รำยกำร หน่วย ขนำด จ ำนวน รำคำ/
หน่วย 

รวม 
(บำท) น้ิว สูง/ม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone A 
งำน Hard Scape 

ชุดโตะ๊เกำ้อ้ีไม ้
ไฟถนน(หลอด 
LED 300W 5,700K 
3,000LM ) 
ทำงเดิน 
- แผน่ทำงเดิน 
- ขอบคนัหิน 
- ทรำย 
ถงัขยะ 
รวมงำน HardScape 
งำน Soft Scape 

ไมย้นืตน้ 

 
ชุด 

    ตน้ 
  
 
 

แผน่ 
แผน่ 
คิว 
ถงั 

  
     - 
15.3 
 
 
 
1.00 
   - 
 1.00 

 
3 
3 
  
 
 

2,326 
33,230 

16 
2 

 
3,200.00    
4,400.00 

 
 
 

70.00 
140.00 
   406.00 
   750.00 

 
96,000.00 
13,200.00 

 
 
 

162,820.00 
4,652,200 
  6,490.00 
  1,500.00 

 
284,662.00 

       1. อโศกอินเดีย ตน้ 6 6.00 12 300.00 3,600.00 

 2. ปีป ตน้ 4 5.00 2 1,300.00 2,600.00 

 3. หำงนกยงู ตน้ 5 7.00 3 2000.00 6,000.00 

 4. แคนำ ตน้ 6 5.00 2 3,500.00 7,000.00 

 5. หมำกแดง  ตน้ - 3.00 2 800.00 1,600.00 

 6. ฮกเก้ียน ตน้ - 
 
 

8..00 4 800.00 3,200.00 

 
 

7. โมก 
8. ไมค้  ้ำยนั 

ตน้ 
ชุด 

- 
- 

1.50 
- 

93 
8 

50.00 
650.00 

4,650.00 
5,200.00 
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รำยกำร หน่วย ขนำด จ ำนวน รำคำ/
หน่วย 

รวม 
(บำท) น้ิว สูง/ม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone A 
ไมพุ้ม่ 

1. เทียนทอง 
ไมค้ลุมดิน 
1. หญำ้นวลนอ้ย 
2.ทรำยปรับระดบั 
รวมงำน Soft Scape 
รวมทั้งหมด 

 
 

    ถุง 
  

ตร.ม 
ลบ.ม 

 

 
 
4 
 

 
      
- 
 
 
 
 

 
 

150 
  

1,565 
46 

 

 
 

14.00 
 

     18.00 
406.00 

 

 
 

2,100.00 
 

28,170.00 
18,676.00 

 78,769.00 
363,458.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5.1 กำรประมำณรำคำงำน (Soft Scape)(ต่อ) 
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ตารางที่ 5.2 กำรประมำณรำคำงำน (Hard scape) 

ล ำดบั 
 

รำยกำร หน่วย ขนำด จ ำนวน รำคำ/หน่วย รวม 
(บำท) น้ิว สูง/ม. 

 
 
 
 

Zone B 
งำน Hard Scape                                    
1. ชุดโตะ๊เกำ้อ้ีไม ้
2. เกำ้อ้ีส ำเร็จรูป 
ไฟถนน(หลอด LED 
300W 5,700K 3,000LM 
รวมงำน Hard Scape 

ไมย้นืตน้ 

    
 
3 
2 
5 

 
 

3,200.00 
18,000.00 
4,400.00 

 
 

9,600.00 
36,000.00 
22,000.00 

 
67,600.00 

 1. อโศกอินเดีย ตน้ 5 6.00 10 450.00 4,500.00 

 2. หูกระจง ตน้ 4 4.00 2 3,000.00 6,000.00 

 3. ชมพพูนัธุท์ิพ ตน้ 5 5.00 3 4,200.00 12,600.00 

 4. ตะแบก ตน้ 3 5.00 1 4,500.00 4,500.00 

 5. พกิุล  ตน้ 4 4.00 1 4,500.00 4,500.00 

 6. ลีลำวดี ตน้ 4 3.00 1 1500.00 1,500.00 

 7. หมำกแดง ตน้ - 3.00 3 800.00 2,400.00 

 
 

8. อินทนิล 
9. ไมค้  ้ำยนั 

ตน้ 
ตน้ 

3 
- 

5.00 
- 

4 
6 

800.00 
650.00 

3,200.00 
3,900.00 

 ไมพุ้ม่       

 1. เอ้ืองหมำยนำดอกแดง ถุง 8 - 6,225 50.00 311,250.0 
 2. ชำฮกเก้ียน ถุง 8 - 500 35.00 17,500.00 
 ไมค้ลุมดิน       

           1. หญำ้นวลนอ้ย                           ตร.ม          -            -           1,183 18.00 21,294.00 
 
 

2. ทรำยปรับระดบั 
รวมงำน Soft scape 
รวมทั้งหมด 

 ลบ.ม 
 

-  -             59 406.00 24,014.00 
424,158.0 
491,758.0 
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 ตารางที่ 5.3  กำรประมำณรำคำงำน (Hard Scape) 

 

ล ำดบั รำยกำร หน่วย ขนำด จ ำนวน รำคำ/
หน่วย 

รวม 

(บำท) น้ิว สูง/ม. 

 Zone C 
งำน Hard Scape 
1. ชุดโตะ๊เกำ้อ้ีไม ้
2. เคร่ืองก ำลงักำย  
3. เคร่ืองเด็กเล่น4. 
4. ส ำเร็จรูป 
พื้นสนำมเด็กเล่น 
- ขอบคนัหิน 
- ทรำย 
5. พื้นที่เคร่ือง
ออกก ำลงักำย
(4.6x9.5) ตร.ม 
- แผน่บล็อกปูน
(40x40) 
- ขอบคนัหิน(ยำว 
100 ซม.) 
แผน่ทำงเดิน
ส ำเร็จรูป 40x80
ซม. 
6. ถงัขยะ 
7. ถนนส ำเร็จรูป
(กวำ้ง 6 ม.ยำว 50
ม.) 
รวมงำน Hard 
Scape 
 

 
ชุด 
ชุด 
ชุด 

 
 

ท่อน 
คิว 

 
 

  
  แผน่ 

 
ท่อน 

 
แผน่ 

 
 
 
ถงั 
เหมำ 

 
 

 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 

 

 

 

 
- 

3x4ม. 
3.30x4.30x200 

- 
 
- 
- 

 
6 
1 
1 
 
 
60 

1,216 
 
 
 

312 
 

44 
 

35 
 
 
 

6 
- 
 
 

 

 

 
3,200.00 

52,000.00 
34,000.00 

 
 

140.00 
406.00 

 
 
 

70.00 
 

140.00 
 

95.00 
 
 
 

750.00 
- 

 
19,000.00 
52,000.00 
34,000.00 

 
 

8,517.00 
494,020.00 

 
 
 

21,854.00 
 

6,160.00 
 

3,325.00 
 
 
 

4,500.00 
120,000.00 

 
 

763,376.00 
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ตารางที่ 5.3 กำรประมำณรำคำงำน (Soft Scape)(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดบั 
 

รำยกำร หน่วย ขนำด จ ำนวน รำคำ/
หน่วย 

รวม 
(บำท) น้ิว สูง/ม. 

C งำน Soft Scape 
ไมย้นืตน้ 

   

 1. แปลงลำ้งขวด ตน้ 5 5.00 1 2,500.00 2,500.00 

 2. ปีป ตน้ 4 4.00 4 1,300.00 5,200.00 

 3. พกิุล ตน้ 4 4.00 3 4,500.00 13,500.00 

 4. อโศกอินเดีย ตน้ 
 

6 
 

6.00 
 

7 
 

450.00 
 
 

3,150.00 

 
 
 

ไมค้ลุมดิน 
1. หญำ้นวลนอ้ย 
2. ทรำยปรับระดบั 

 
ตร.ม 
ลบ.ม 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
720 
36 

 
18.00 

406.00 

 
12,960.00 
14,616.00 

 รวมงำน Soft Scape 
รวมทั้งหมด 

     52,376.00 
815,752.00 
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ตารางที่ 5.4  กำรสรุปรำคำงำนภูมิทศัน์โครงกำรออกแบบภูมิทศันอ์งคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลกระจิว  
อ ำเภอภำชี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 

 
 
 

รำยกำร รวมรำคำ (บำท) 
รวมรำคำงำน Soft Scape    555,330.00 
รวมรำคำงำน Hard Scape    1,115,638.00 
รวมรำคำงำนภูมิทศัน์ทั้งหมด 1,670,968.00 
ค่ำด ำเนินกำรของรำคำรวมงำนภูมิทศัน์ 6.5%      1,086,130.00 
ก ำไร 12% ของรำคำรวมงำนภูมิทศัน์    200,516.00 
ภำษีเงินได ้3% ของรำคำรวมงำนภูมิทศัน์      50,129.00 
รวมรำคำงำนภูมิทศัน์+ค่ำด ำเนินงำน+ก ำไร+ภำษีเงินได ้ 3,057,872.00 
ภำษีมูลค่ำเพิม่ (Vat)  7% 214,051.00 
รวมรำคำทั้งส้ิน (สำมลำ้นสองแสนเจด็หม่ืนหน่ึงพนัเกำ้ร้อยยีสิ่บสำมบำทถว้น) 3,271,923.00 
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บทที่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 บทสรุป 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิวไดมี้การจดัตั้งขึ้นมาหลายปีและยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ 
และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ จึงมีนโยบายในการจดัภูมิทศัน์ โดยรอบอาคาร เพือ่เพิม่พื้นที่พกัผอ่นแก่ผูม้า
ติดต่อราชการ รวมทั้งการออกแบบพื้นที่อ  านวยความสะดวกของสนามเล่นเด็กเล่นและเคร่ืองออก
ก าลังกายไวใ้ห้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลกระจิวได้น าไปใช้
ประโยชน์ในอนาคต 

เน่ืองจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลกระจิวตอ้งการออกแบบภูมิทศัน์โดยรอบพื้นที่
โครงการ ให้มีความเหมาะสมกบัแนวคิดหลกัคือ “กระจิว สุข สบาย”เพื่อให้พื้นที่โครงการมีความ
สอดคลอ้งกบักิจกรรมต่าง ๆ และไดก้ าหนดรูปแบบ และส่วนประกอบของโครงการใหส้อดคลอ้ง
กบัแนวความคิดในการออกแบบในแต่ละสัดส่วน โดยค านึงถึงประโยชน์ในการใชส้อยต่าง ๆของ
ศกัยภาพพื้นที่โครงการ นโยบายของโครงการ และตอ้งค านึงถึงประโยชน์ใชส้อยในดา้นต่าง ๆของ
ผูใ้ชโ้ครงการ 

ในการศึกษาขอ้มูลทางดา้นกายภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว อ าเภอภาชี จงัห
วกัพระนครศรีอยธุยา สามารถแบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 3โซน ดงัน้ี 

6.1.1 พื้นที่ Zone A พื้นที่บริเวณอาคารรักษาความปลอดภัย อาคารการเรียนรู้ พื้นที่
ประกอบไปดว้ย อาคารรักษาความปลอดภยั อาคารการเรียนรู้ ซ่ึงในบริเวณทางเขา้ไปยงัตวัอาคาร
ยงัเป็นลูกรัง ซ่ึงเม่ือเขา้หน้าฝนนั้นท าให้พื้นที่เฉอะแฉะ จึงมีการปูคอนกรีตทางเดินไปยงัตวัอาคาร 
บริเวณพื้นที่เป็นที่โล่งไม่มีการจดัภูมิทศัน์ ไม่มีที่นัง่พกัผอ่น จึงท าใหต้อ้งมีการเพิม่ชุดโตะ๊เกา้อ้ี และ
การจดัปลูกไม้ยืนตน้ให้ร่มเงาแก่พื้นที่พกัผ่อน มีการจดัสวนหย่อมบริเวณหน้าอาคารเพื่อให้ดู
สวยงามเหมาะกบัสถานที่ราชการ และ เพือ่ทศันียภาพที่ดีของพื้นที่ 

6.1.2 พื้นที่ Zone B พื้นที่บริเวณอาคารส านักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว พื้นที่
ประกอบไปดว้ย อาคารส านักงาน อาคารการเรียนรู้ กศน. ซ่ึงในพื้นที่นั้นเป็นที่โล่ง ไม่มีการจดัภูมิ
ทศัน์โดยรอบ จึงท าให้ตอ้งมีการปลูกไมย้นืตน้ให้ไดร่้มเงาในบริเวณโดยรอบอาคารและยงัขาดส่ิง
อ านวยความสะดวก จึงตอ้งมีการเพิ่มชุดโต๊ะเก้าอ้ี  มีการปลูกไมพุ้่มบริเวณดา้นหน้าอาคาร เพื่อ
ความสวยงามของพื้นที่และเหมาะสมกบัสถานที่ราชการ 
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6.1.3 พื้นที่ Zone C พื้นที่บริเวณสนามฟุตบอล พื้นที่น้ีประกอบไปด้วย สนามฟุตบอล 
สนามเด็กเล่น บริเวณที่ออกก าลงักาย ซ่ึงบริเวณสนามฟุตบอลยงัไม่มีที่กั้นบริเวณดา้นขา้งของสนาม
ฟุตบอล จึงมีการจดัที่กั้นบริเวณสนามฟุตบอลขึ้นเพื่อไม่ให้ลูกฟุตบอลออกนอกบริเวณสนาม และ
ยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ที่สวยงาม จึงควรมีการจดัภูมิทศัน์มีการปลูกไมย้นืตน้เพื่อให้ร่มเงา ยงัขาด
เคร่ืองออกก าลงักาย จึงมีเคร่ืองออกก าลงักายเพิ่ม 2 เคร่ือง และสนามเด็กเล่นโดยการใชเ้คร่ืองเด็ก
เล่นเป็นพลาสติกเพื่อความคงทน และบริเวณโดยรอบเคร่ืองเด็กเล่นนั้นจดัท าเป็นกระบะทรายไว้
ส าหรับลองเพือ่ป้องกนัการกระแทก เน่ืองดว้ยพื้นที่ขา้งสนามนั้นยงัขาดพื้นที่พกัผ่อน จึงออกแบบ
พื้นที่พกัผอ่นบริเวณดา้นขา้งทั้งบริเวณเคร่ืองเล่นออกก าลงักายและสนามเด็กเล่นและมีการปลูกไม้
ยนืตน้เพือ่ใหร่้มเงาเพือ่ลดความแขง็กระดา้งบริเวณรอบ ๆพื้นที่ 

 

6.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านพฒันาโครงการออกแบบภูมทิศัน์ 
ในการศึกษาคร้ังน้ี มี ปัญหาข้อจ ากัดด้านเวลา เ น่ืองจากการศึกษาผู ้ใช้ที่ได้จัดท า

แบบสอบถามในช่วงเวลาที่จดัท  าเพียงคร้ังเดียว โดยไม่ไดศึ้กษาทุกวนัท าการ และส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาในวนัเสาร์และอาทิตย ์ซ่ึงสะดวกต่อการศึกษาผูใ้ชใ้นวนัท าการให้มากกว่าน้ี จะท าใหไ้ด้
ปะเภทเป้าหมายยิง่ขึ้น 

เน่ืองดว้ยพื้นที่โครงการมีขนาดใหญ่ ควรมีการแบ่งพื้นที่ และระยะการด าเนินการเป้นเวลา
เพื่อสะดวกแก่การด าเนินการ และควรจดัสร้างภูมิทศัน์ในบางพื้นที่ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนด้วย
เพือ่ใหไ้ม่ใชง้บประมาณในคราวเดียวมากจนเกินไป 
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แบบสอบถามผู้ที่ใช้พืน้ที่ท ากจิกรรม 
 แบบสอบถามเพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมความต้องการของผูใ้ช้ต่อกิจกรรม
นันทนาการในสถานที่ราชการ เพื่อประกอบการท าปัญหาพิเศษ เร่ืองโครงการออกแบบองคก์าร
บริหารส่วนต าบลกระจิว อ าเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยภีูมิ
ทศัน์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ดงันั้นจึงของความกรุณาในการตอบอยา่งอิสระตาม
ความคิดเห็นที่เป็นจริง ค  าตอบและขอ้ความจะไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแต่อยา่งใดจะมีประโยชน์ใน
การศึกษาของนกัศึกษาต่อไป 
กรุณาเติมเคร่ืองหมาย /√ ลงใน ( ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 

ตอนที่ 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 ปีขึ้นไป 

1.4 ระดบัการศึกษา 

   ( ) ประถมศึกษา    ( ) มธัยมศึกษาตอนตน้ 

   ( ) มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

   ( ) ปริญญาตรี    ( ) สูงกวา่ปริญาตรี 

1.5 อาชีพ  

   ( ) คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั  ( ) รับราชการ 

   ( ) พนกังานรัฐวสิากิจ   ( ) แม่บา้น 

   ( ) รับจา้งทัว่ไป    ( ) เกษตรกร   

   ( ) อ่ืนๆ...................... 

 

 

 

 



กรุณาเติมเคร่ืองหมาย √ ลงใน ( ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระจิว 

2.1 ท่านมาใชบ้ริการประเภทใดในองคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว 

  ( ) ศูนย ์กศน.   ( ) ศูนยก์ารเรียนรู้ 

  ( ) อาคาร อบต.   ( ) พื้นที่ลานกีฬา/กิจกรรม  

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

2.2 ท่านมาใชบ้ริการบ่อยเพยีงใด 

  ( ) ทุกวนั   ( ) 2-3 คร้ัง/สปัดาห์ 

  ( ) 1คร้ัง/สปัดาห์   ( ) 1 คร้ัง/เดือน 

2.3 ท่านใชเ้วลานานเท่าใดในการใชบ้ริการพื้นที่ 

  ( ) นอ้ยกวา่ 30 นาที  ( ) 90-60 นาที 

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

2.4 ท่านเดินทางมายงัองคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจิว 

  ( ) รถโดยสารประจ าทาง  ( ) รถยนตส่์วนตวั 

  ( ) รถจกัรยาน   ( ) มอเตอไซต ์

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

2.5 ระหวา่งที่รอการติดต่อท่านใชพ้ื้นที่ส่วนใดในโครงการ 

  ( ) อาคาร   ( ) เคร่ืองออกก าลงักาย 

  ( ) สนามเด็กเล่น   ( ) พื้นที่พกัผอ่น 

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

2.6 ท่านมาใชบ้ริการในพื้นที่ก่ีคน 

  ( ) คนเดียว   ( ) 2-3 คน 

  ( ) 4-5 คน   ( ) มากกวา่ 5 คน 

   

 

 

 



ตอนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจของกิจกรรมและความต้องการส่ิงอ านวยความสะดวกขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกระจิว 

3.1 ขอ้มูลความตอ้งการพื้นที่กิจกรรมและส่ิงอ านวยความสะดวก  

(1=ปรับปรุง, 2=พอใช,้ 3=ดี, 4=ดีมาก) 

กิจกรรม     
1. พื้นที่นันทนาการแบบพักผ่อน 1 2 3 4 
- มีการจดัพชืพรรณบริเวณสวนหยอ่มใหส้วยงาม     
- มีพื้นที่พกัผอ่น เช่น นัง่เล่น นัง่พกัผอ่น     
2. พื้นที่นันทนาการแบบออกก าลังกาย     
- สนามฟุตบอล     
- เคร่ืองออกก าลงักาย     
- สนามเด็กเล่น      
3. ส่ิงอ านวยความสะดวก     
- โตะ๊ชุดไม ้     
- ถงัขยะ     
-ไฟริมทาง     
- ลานอเนกประสงค ์     
- ทางเดินเทา้     
- ที่จอดรถ     
 
ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงส าหรับการใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชน์ในคร้ังน้ี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 

ระดบัความพงึพอใจ 



ประวตัิผู้จัดท ำ 

 
ช่ือ นางสาวสุนิสา อุตสาหะ 
เกิด 22  มิถุนายน  2536 
 
การศึกษา 

 ปีการศึกษา  2546 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
    โรงเรียนรอตเสวกวทิยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 ปีการศึกษา  2551 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
    โรงเรียนภาชีสุนทรวทิยานุกูล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 ปีการศึกษา  2554 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

  โรงเรียนภาชีสุนทรวทิยานุกูล จงัหวดั                  
  พระนครศรีอยธุยา 

 ปีการศึกษา  2558 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ 
    สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพชืและภูมิทศัน์ 
    คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
  
 สถานที่ติดต่อ  41 หมู่ที่ 5  ต  าบลกระจิว  อ าเภอภาชี  
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13140 
    โทรศพัท ์ 080 230 7059 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

 
ช่ือ นางสาวกรกนก  สุหร่ายคิมหนัต ์
เกิด 12  ตุลาคม 2535 
 
การศึกษา 

 ปีการศึกษา  2547 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
    โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี 
 ปีการศึกษา  2550 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
    โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง จงัหวดัปราจีนบุรี 
 ปีการศึกษา  2553 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
                 โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง จงัหวดัปราจีนบุรี 
 ปีการศึกษา  2558 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ 
    สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพชืและภูมิทศัน์ 
    คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
  
 สถานที่ติดต่อ  151/97 หมู่ที่ 8  ต  าบลรอบเมือง  อ าเภอเมือง  
    จงัหวดัปราจีนบุรี  25000 
    โทรศพัท ์ 095 385 0109 
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