
 
 

 

 

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมทิศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

The Landscape Design and Improvement Project of 
Thainiyomsongkroa School Bangkhen District, Bangkok Province 

 
 
 
 
 
 

นางสาวกนกพศิกลุ   พนัธ์ศรี 
นางสาวนภสันันท์   ประเสริฐพงษ์ 

 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2558 



 
 

 

 

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 
    The Landscape Design and Improvement Project of  

Thainiyomsongkroa School Bangkhen District, Bangkok Province 
 
 
 
 
 

นางสาวกนกพศิกลุ   พนัธ์ศรี 
นางสาวนภสันันท์   ประเสริฐพงษ์ 

 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2558 



 
 

ปัญหาพเิศษ 
 
 

เร่ือง 
 
 

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมทิศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 
    The Landscape Design and Improvement Project of  

Thainiyomsongkroa School Bangkhen District, Bangkok Province 
 
 
 
 

นางสาวกนกพศิกลุ    พนัธ์ศรี 
นางสาวนภัสนันท์    ประเสริฐพงษ์ 

 
 
 
 

ปัญหาพเิศษเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชืและภูมทิศัน์ 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
ปีการศึกษา 2558 



 
 

ใบรับรองปัญหาพเิศษ 

 
 

หวัขอ้ปัญหาพิเศษ  : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์  
   เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร     
ช่ือนกัศึกษา  :  นางสาวกนกพิศกุล    พนัธ์ศรี 
   นางสาวนภสันนัท ์    ประเสริฐพงษ ์

  อาจารยท่ี์ปรึกษา :       อาจารยไ์ตรภพ   บุญธรรม 
  ปีการศึกษา :       2558 

______________________________________________________________________________ 
คณะกรรมการการสอบปัญหาพิเศษ 
 
………………………………………….….  อาจารยท่ี์ปรึกษา(ประธานกรรมการ) 
(อาจารยไ์ตรภพ    บุญธรรม) 
………………………………………….….  กรรมการ 
(ดร.สุกญัญา  ชยัพงษ)์ 
………………………………………….….  กรรมการ 

  (อาจารยบุ์ญญาพร   บุญศรี) 
……………………………………….….  หวัหนา้สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์ 
 (ดร.สุกญัญา  ชยัพงษ)์ 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธ์ิของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 



 
 

ก 

ช่ือปัญหาพิเศษ :     โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์  
                                  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  
ผูจ้ดัท า :     นางสาวกนกพิศกุล    พนัธ์ศรี 
                                  นางสาวนภสันนัท ์    ประเสริฐพงษ ์
สาขา  :     เทคโนโลยภีูมิทศัน์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา :     อาจารยไ์ตรภพ  บุญธรรม 
ปีการศึกษา :      2558 
 

 

บทคดัย่อ 
 

 โครงการออกแบบปรับปรุงภู มิทัศน์โรง เ รียนไทยนิยมสงเคราะห์  เขตบาง เขน 
กรุงเทพมหานคร  มีขนาดพื้นท่ีทั้งหมด 13 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา ส่วนพื้นท่ีการออกแบบมีขนาด 4 
ไร่ 51 ตารางวา จากการศึกษาพื้นท่ีโดยรวมในทางทฤษฎีท าให้ทราบถึงแนวคิดในการออกแบบและ
การแกไ้ขปัญหาพื้นท่ีรวมถึงการเลือกใชพ้ืชพรรณวสัดุท่ีน ามาใช ้
          จากการศึกษาสภาพแวดล้อม กิจกรรม และความตอ้งการของผูใ้ช้โครงการ รวมถึงขอ้มูล
ต่างๆท่ีน ามาประยกุตใ์นการออกแบบภูมิทศัน์ จึงท าใหเ้กิดแนวความคิดทางดา้นการออกแบบ คือ  
สวนสวยแห่งการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 4 Zone ดงัต่อไปน้ี 
 1. Zone A พื้นท่ีลานจอดรถและสวนพฤกษศาสตร์ มีพื้นท่ี 1,319 ตารางเมตร การออกแบบ
ปรับปรุง จะออกแบบหลงัคาจอดรถเพื่อให้พื้นท่ีมีความร่มเงา และสวนพฤกษศาสตร์ไดอ้อกแบบ
เป็นสวนสมุนไพรเพื่อไวส้ าหรับการศึกหาความรู้ได ้
 2. Zone B พื้นท่ีสนามฟุตบอล มีเน้ือท่ีประมาณ 2,765 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีสนามหญา้
ขนาดใหญ่ การเขา้ใช้กิจกรรมพื้นท่ีบริเวณน้ี คือ ใช้ท ากิจกรรมนนัทนาการต่างๆ การจดัภูมิทศัน์
บริเวณรอบๆสนามฟุตบอลโดยการปลูกไมย้นืตน้เพื่อใหค้วามร่มเงา และยงัสามารถนัง่พกัผอ่นได ้
 3. Zone C พื้นท่ีสวนพฤกษศาสตร์ มีเน้ือท่ีประมาณ 1,188 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีสวน
พฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ ไดท้  าการออกแบบปลูกพนัธ์ุไมย้ืนตน้และไมพุ้่ม และยงัมีส่วนของพื้นท่ี
สวนสมุนไพร เพื่อไวส้ าหรับศึกษาหาความรู้และไปใชส้ าหรับการเรียนการสอนไดอี้กดว้ย 
 4. Zone D พื้นท่ีออกแบบใหม่ มีเน้ือท่ีประมาณ 1,212 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีใชท้  ากิจกรรม
นนัทนาการและยงัเป็นพื้นท่ีส าหรับพกัผ่อนแต่ละซุ้มคณะสีของทางโรงเรียน มีสนามเปตอง และ
สนามเด็กเล่นใหผู้ใ้ชไ้ดผ้อ่นคลายท ากิจกรรมต่างๆ การจดัภูมิทศัน์ส่วนโชวแ์สดงถึงสัญลกัษณ์ของ
โรงเรียนโดยใชพ้ืชพรรณท่ีส่งผลใหพ้ื้นท่ีมีความสวยงาม และใหน่้าเขา้ใชใ้นพื้นท่ีบริเวณน้ี 
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กติตกิรรมประกาศ 
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กรุงเทพมหานคร เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบัปริญญาตรีซ่ึงงานน้ีจะไม่ส าเร็จไดถ้า้ปราศจาก
ค าแนะน าช้ีแนะขอ้คิดต่างๆตลอดระยะเวลาในการท างานปัญหาพิเศษน้ี เพื่อเป็นแนวทางในการ
ท างาน ขอขอบคุณ อาจารยไ์ตรภพ บุญธรรม อาจารยท่ี์ปรึกษาปัญหาพิเศษ และอาจารยทุ์กท่านใน
สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ท่ีให้ความช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน าท่ีท าให้งานช้ินน้ีส าเร็จลุล่วงมาได้
นอกจากน้ียงัตอ้งขอบคุณเพื่อนในสาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ท่ีร่วมช่วยสร้างสรรค์งานปัญหาพิเศษ 
มาดว้ยกนั 
               ขอขอบพระคุณโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ทั้งครู เจา้หนา้ท่ี และนกัเรียนต่างท่ีให้ความ
ร่วมมือใหข้อ้มูลต่างๆซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อโครงการปัญหาพิเศษ 
              สุดทา้ยน้ีโครงการปัญหาพิเศษจะไม่ส าเร็จไปลุล่วงไดถ้า้ปราศจากครอบครัว และเพื่อนๆท่ี
คอยเป็นก าลงัใจ และเป็นแรงผลกัดนัให้ขา้พเจา้มีความตั้งใจในการศึกษาปัญหาพิเศษจนส าเร็จ
ลุล่วงตามวตัถุประสงคจ์นถึงวนัท่ีขา้พเจา้ส าเร็จการศึกษาคร้ังน้ี 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของโครงกำร  
   โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 79 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร มีเน้ือท่ี 13 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2484 ปัจจุบนั

เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล 1 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พื้นท่ีในการออกแบบปรับปรุง 4 ไร่ 

21 ตารางวา หรือ 6,484 ตารางเมตร 

 เน่ืองจากสภาพภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มบริเวณโดยรอบในโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

มีสภาพเส่ือมโทรม และภูมิทศัน์ไม่มีความร่มร่ืน รวมทั้งสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

และในการท ากิจกรรมนนัทนาการต่างๆภายในพื้นท่ีไม่มีพื้นท่ีร่มเงาในการท ากิจกรรมกลางแจง้ จึง

เป็นเร่ืองจ าเป็นท่ีจะต้องมีการออกแบบปรับปรุงให้เกิดความสวยงามภายในโรงเรียน เพราะ

สภาพแวดล้อมนั้นก่อให้เกิดความสวยงาม ร่มร่ืนให้กับผูท่ี้อยู่และผูม้าเยือนเป็นส่ิงท่ีมองเขา้มา

ภายในโรงเรียนเป็นอย่างแรก และทางโรงเรียนไดมี้การทุบตึกอาคารเรียนเพื่อมีโครงการให้จดัภูมิ

ทศัน์และพื้นท่ีพกัผอ่นหน้าอาคารเรียนเพื่อให้เกิดความสวยงามและรองรับผูท่ี้เขา้มาใช้พื้นท่ี และ

พื้นท่ีบางส่วนภายในโรงเรียนมีสวนพฤกษศาสตร์ท่ีมีสภาพเส่ือมโทรมและมีการจดัภูมิทศัน์ท่ีไม่

เป็นระเบียบ มีการปลูกพรรณไมท่ี้กระจดักระจาย ดงันั้นโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์จึงมีแนว

ทางการแกปั้ญหาท่ีจะเกิดข้ึนดว้ยโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

และสวนพฤกษศาสตร์เพื่อสร้างจิตส านึกใหผู้เ้รียนไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติ 

 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของภูมิทศัน์ของโรงเรียนเป็นอยา่ง

ยิ่ง สภาพภูมิทศัน์ของโรงเรียนนับเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อนักเรียน คุณครู และบุคลากรทาง

โรงเรียนสามารถจดัสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ให้ร่มร่ืน น่าอยู่ และมีกิจกรรมต่างๆให้บรรยากาศ

ภายในโรงเรียนดูสวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน คุณครูและบุคลากรไดอ้ยา่งดี 
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1.2 วตัถุประสงค์ในกำรเลอืกโครงกำร 
 1.2.1 ศึกษาขอ้มูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์สถานศึกษา และ
สวนพฤกษศาสตร์ 
 1.2.2 ศึกษาและวเิคราะห์ลกัษณะกายภาพของสภาพพื้นท่ีเพื่อหาศกัยภาพของพื้นท่ี
โครงการ 
 1.2.3 ศึกษาและวเิคราะห์พฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเพื่อก าหนดกิจกรรม
และการใชบ้ริการในกิจกรรมต่างๆ 

1.2.4 เสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์สถานศึกษาโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
1.3.1 การเขา้ถึงโครงการ 

 
ภำพที ่1.1 การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
ทีม่ำ : https://www.maps.google.co.th 

 

 

ทางเขา้โครงการท่ี 2 ถนนแจง้วฒันะ 

ทางเขา้โครงการท่ี 3 ถนนรามอินทรา 

ทางเขา้โครงการท่ี 1 ถนนพหลโยธิน 
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 พื้นท่ีโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ มีขนาดพื้นท่ี 13 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา ประกอบดว้ย 
ทางเขา้โครงการท่ี 1 มาจากถนนพหลโยธิน สามารถเดินทางมาไดโ้ดยรถโดยสารส่วน

บุคคล รถตู ้และรถประจ าทางสาย 34, 39, ปอ.522 และปอ.503  
ทางเขา้โครงการท่ี 2 มาจากถนนแจง้วฒันะ สามารถเดินทางมาไดโ้ดยรถโดยสารส่วน

บุคคล รถตู ้และรถประจ าทางสาย ปอ.59 และปอ.555 
ทางเขา้โครงการท่ี 3 มาจากถนนรามอินทรา สามารถเดินทางมาไดโ้ดยรถโดยสารส่วน

บุคคล รถตู ้และรถประจ าทางสาย 26 
 1.3.2 ขอบเขตพื้นท่ีการศึกษา 
             โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ตั้งอยู่ เลขท่ี 79 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 มีขนาดเน้ือท่ีทั้งหมด 13 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา 

 อาณาเขตติดต่อกบัส่วนอ่ืนดงัต่อไปน้ี 
  ทิศเหนือ ติดต่อกบั กรมทหารขนส่งรักษาพระองค ์
  ทิศใต ้  ติดต่อกบั ซอยสันติสุข 

 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั กรมทหารขนส่งรักษาพระองค ์
  ทิตตะวนัตก ติดต่อกบั ถนนพหลโยธิน 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
แสดง : บริเวณอาณาเขต ภำพที ่1.2 

สัญลกัษณ์ :                ขอบเขตพื้นท่ีโครงการ  

ท่ีมา :  https://www.earth.google.com 
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ภำพที ่1.3 อาณาเขตติดต่อทิศเหนือกบั กรมทหารขนส่งรักษาพระองค ์  

 
ภำพที ่1.4 อาณาเขตติดต่อทิศใตก้บั ซอยสันติสุข 

 
ภำพที ่1.5 อาณาเขตติดต่อทิศตะวนัออกกบั กรมทหารขนส่งรักษาพระองค ์

 
ภำพที ่1.6 อาณาเขตติดต่อทิศตะวนัตกกบั ถนนพหลโยธิน 
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 1.3.3 ขอบเขตพื้นท่ีการออกแบบ 
       โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ตั้งอยู่ เลขท่ี 79 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 มีขนาดเน้ือท่ีทั้งหมด 13 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา พื้นท่ีในการ
ออกแบบปรับปรุง 4 ไร่ 21 ตารางวา 

 

 
 
 

  
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
แสดง : ขอบเขตพื้นท่ีการออกแบบ ภำพที ่1.7 

สัญลกัษณ์ :                พื้นท่ีโครงการ                  พื้นท่ีออกแบบ  

ท่ีมา :  https://www.earth.google.com 

Zone A 
ขนาดพ้ืนท่ี 1,319 ตร.ม. 

Zone C 
ขนาดพ้ืนท่ี 1,188  ตร.ม. 

Zone D 
มีขนาดพ้ืนท่ี 1,212 ตร.ม. 

Zone B 
ขนาดพ้ืนท่ี 2,765 ตร.ม. 
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1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์สถานศึกษาและแนวคิดสวน
พฤกษศาสตร์ 
 1.4.2 ทราบถึงลกัษณะกายภาพของสภาพพื้นท่ีเพื่อการออกแบบตามศกัยภาพของพื้นท่ี
โครงการ 
 1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการเพื่อก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ี
จะเกิดข้ึน 
 1.4.4 สามารถน าเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์สถานศึกษาโรงเรียนไทยนิยม
สงเคราะห์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 

1.5 วธิีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 1.5.1 ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์ในสถานศึกษาพร้อมทั้ง
แนวคิดสวนพฤกษศาสตร์ 
  1.5.1.1 ศึกษาแนวคิดดา้นการออกแบบภูมิทศัน์สถานศึกษา 
  1.5.1.2 ศึกษาแนวคิดการออกแบบสวนพฤกษศาสตร์ 
  1.5.1.3 ศึกษากรณีศึกษา 
 1.5.2 การศึกษาและวเิคราะห์สภาพพื้นท่ีและผูใ้ชโ้ครงการ 
  1.5.2.1 ขอ้มูลพื้นท่ีโครงการ 

1) ท่ีตั้งโครงการและอาณาเขตท่ีติดต่อ 
2) การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
3) สภาพภูมิประเทศ 
4) สภาพภูมิอากาศ 
5) โครงสร้างดิน 
6) ต าแหน่งและรูปแบบส่ิงก่อสร้างเดิม 
7) ลกัษณะพืชพรรณเดิม 
8) ศึกษาขอ้มูลระบบสาธารณูปโภค      
9) ลกัษณะกิจกรรมและปัญหาในพื้นท่ี 

  1.5.2.2 ผูใ้ชโ้ครงการโครงสร้างองคก์ร และการจดัการศึกษา 
1) ลกัษณะพฤติกรรมความตอ้งการและจ านวนผูใ้ชโ้ครงการ 

 2) สรุปลกัษณะของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
1.5.3 การสรุปขอ้มูล 
 1.5.3.1 สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 



8 

 1.5.3.2 สรุปพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 
 1.5.4.1 ก าหนดแนวความคิดหลกัของโครงการ 

  1.5.4.2 ก าหนดความสัมพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ   
  1.5.4.3 ก าหนดแนวคิดดา้นต่างๆ 

1) แนวคิดดา้นการใชพ้ื้นท่ี 
2) แนวคิดดา้นการออกแบบพืชพรรณ 
3) แนวคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
4) แนวคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
5) แนวคิดดา้นสาธารณูปโภค 
6) แนวคิดดา้นทศันียภาพ 
7) แนวคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์ 

  1.5.4.4 ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
  1.5.4.5 แสดงแบบแปลนแนวทางเลือก 2แบบและพฒันาแบบ 
  1.5.4.6 แสดงแบบแปลนคร้ังสุดทา้ยพร้อมรายละเอียด 
  1.5.4.7 แสดงภาพทศันียภาพโดยรวม 
  1.5.4.8 ประมาณราคา 
 1.5.5 ขั้นตอนการประเมินผลการศึกษา 
  1.5.5.1 สรุปผลการออกแบบ 
  1.5.5.2 ขอ้เสนอแนะ 
 1.5.6 จดัท ารูปเล่ม 
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สรุปข้อมูล 
- สรุปลกัษณะของพ้ืนท่ีโครงการ ปัญหา
และแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
- สรุปพฤติกรรมและความตอ้งการของ
ผูใ้ชโ้ครงการ 

1.6 ล ำดับขั้นตอนในกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
แผนภูมิที ่1.1 ขั้นตอนในการศึกษา 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

ศึกษำข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบักำรออกแบบปรับปรุง
ภูมทิศัน์สถำนศึกษำ 
1. ศึกษาแนวคิดดา้นการออกแบบภูมิทศัน์
สถานศึกษา 
2. ศึกษาแนวคิดการออกแบบสวนพฤกษศาสตร์ 
3. ศึกษากรณีศึกษา 

 

 

ศึกษำและวเิครำะห์สภำพพืน้ทีแ่ละผู้ใช้
โครงกำร 
1. ขอ้มูลพ้ืนท่ีโครงการ 
   - ท่ีตั้งโครงการและอาณาเขตท่ีติดต่อ 
   - การเขา้ถึงพ้ืนท่ีโครงการ 
   - สภาพภูมิประเทศ 
   - สภาพภูมิอากาศ 
   - โครงสร้างดิน 
   - ต าแหน่งและรูปแบบส่ิงก่อสร้างเดิม 
   - ลกัษณะพืชพรรณเดิม 
   - ศึกษาขอ้มูลระบบสาธารณูปโภค      
   - ลกัษณะกิจกรรมและปัญหาในพ้ืนท่ี 
2. ผูใ้ชโ้ครงการโครงสร้างองคก์รและการจดั
การศึกษา 
    - ลกัษณะพฤติกรรมความตอ้งการและ
จ านวนผูใ้ชโ้ครงการ  
    - สรุปลกัษณะของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 
 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
1. ก าหนดแนวความคิดหลกัของโครงการ 
2. ก าหนดความสมัพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
3. ก าหนดแนวคิดดา้นต่างๆ 
    - แนวคิดดา้นการใชพ้ื้นท่ี  
    - แนวคิดดา้นการออกแบบพืชพรรณ    
    - แนวคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
    - แนวคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
    - แนวคิดดา้นสาธารณูปโภค 
    - แนวคิดดา้นทศันียภาพ 
    - แนวคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์ 
4. ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
5. แสดงแบบแปลนแนวทางเลือก 2 แบบ และ
พฒันาแบบ 
6. แสดงแบบแปลนคร้ังสุดทา้ยพร้อมรายละเอียด 
7. แสดงภาพทศันียภาพโดยรวม 
8. ประมาณราคา 
 
 

 

ขั้นตอนในกำรสรุปผลและประเมนิผล 
- สรุปผลการออกแบบ 
- ขอ้เสนอแนะ 

จดัท ำรูปเล่ม 



บทที ่2 
ข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัการออกแบบภูมิทศัน์สถานศึกษา และกรณศึีกษา 

 
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร ตอ้งการ

ท่ีจะปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ของโรงเรียนท่ีเส่ือมโทรมให้มีสภาพดีข้ึนเพื่อปรับปรุงพื้นท่ีวา่งเปล่าท่ี
ยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความเหมาะสมกบัรูปแบบของสถานศึกษา และ
จ านวนของนกัเรียนโดยมีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการเป็นตวัก าหนด เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการ
มีความหลากหลาย ดงันั้นการออกแบบพื้นท่ีใชส้อยท่ีดีจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใช้
พื้นท่ีกิจกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 

 

2.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานศึกษา 
 2.1.1 สุรัฐ ศิลปะอนนัต์ (2543) กล่าวว่า คุณลกัษณะโรงเรียนท่ีดี ยุทธศาสตร์ท่ีจะท าให้
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ คือ การกระจายอ านาจ การใช้แผนยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วม การ
ประเมินผลและการรายงาน การประกนัคุณภาพ โรงเรียนดีมีคุณภาพตอ้งมีองคป์ระกอบ 10 ประการ 
ดงัต่อไปน้ี  
               2.1.1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูใหญ่ อาจารยใ์หญ่ ผูอ้  านวยการ มีจิตส านึกในการท่ีจะ
พฒันา ปรับปรุง เปล่ียนแปลงและยกระดบัมาตรฐานการศึกษาให้เป็นท่ียอมรับของสังคม ผูบ้ริหาร
ควรมีเวลาอยูป่ระจ าสถานศึกษาเพื่อดูแลการปฏิบติังานภายในใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  
               2.1.1.2 มีบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนการสอน เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนอยา่งมีความสุข มุ่งเนน้การเรียนการสอนตามธรรมชาติ โดย
ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบติัจริง และปลูกฝังเร่ืองความสะอาด ความมีวินยั เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความรัก
สามคัคี รวมทั้งการจดัใหโ้รงเรียนมีความร่มร่ืน มีตน้ไม ้แหล่งน ้า บ่อน ้า ไร้ฝุ่ น ไร้มลภาวะ  
               2.1.1.3 เป็นโรงเรียนท่ีมีความพร้อมมีแผนผงัเต็มรูปแบบ มีห้องเรียน ห้องสมุด 
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องทดลอง ห้องปฏิบติัการ ตลอดจนสนามกีฬาครบครัน โดยให้เหมาะสมกบั
สภาพของทอ้งถ่ิน  
               2.1.1.4 มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน โดยจดัซ้ือในราคาทอ้งตลาดท่ีเป็น
ธรรม ทั้งใหเ้หมาะสมกบัการใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
               2.1.1.5 มีบุคลากร ครูผูส้อนครบตามเกณฑ์ หากขาดแคลนควรให้ครูท่ีเกษียณอาย ุ
หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนผูท้รงคุณวฒิุมาช่วยสอน และหรือใหมี้ระบบการศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียม  
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               2.1.1.6 องคก์รทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ไม่วา่จะเป็นทางดา้นวิชาการ 
หรือดา้นบริหาร เช่น ก าหนดหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ การสอน
ภาษาองักฤษ ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา การสอนวชิาชีพการเกษตร การก่อสร้าง การไฟฟ้า เป็นตน้  
               2.1.1.7 การเก็บค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพฒันาสถานศึกษา และ
จดัอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ครบครัน ทั้งน้ี ให้ยกเวน้ค่าเล่าเรียนส าหรับเด็กยากจน และจ่าย
ค่าตอบแทนให้นกัเรียนในการพฒันาหรือฝึกปฏิบติั ฝึกอาชีพ ท่ีเกิดรายได้และเป็นประโยชน์แก่
โรงเรียน เช่น การปลูกพืชผกัสวนครัว การเล้ียงไก่ เล้ียงปลา เป็นตน้  
               2.1.1.8 มีการส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลหรือชุมชน มีส่วนร่วมในการแสวงหา
ทรัพยากร เพื่อสนบัสนุนการบริหารการจดัการของสถานศึกษา การจดัสวสัดิการให้กบัครู เช่น การ
จดัท่ีพกั ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าสอนพิเศษ ค่าฝึกอบรม ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของครู  
               2.1.1.9 มีการวดัและประเมินผลทางการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลผลิต คือ คุณภาพของ
นกัเรียนตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร  
                2.1.1.10 เป็นโรงเรียนท่ีผูน้ าทอ้งถ่ิน และผูป้กครองทุกระดบัทุกประเภท ยอมรับวา่
เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  อาจมีอีกหลายแนวทางท่ีเราสามารถท าได้ หากแต่ควร
ค านึงถึงบริบทของสถานศึกษาเป็นส าคญั 
 2.1.2 มาตรฐานโรงเรียน 
           ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540) กล่าวว่า มาตรฐานโรงเรียน คือ 
สภาพท่ีพึงประสงค์ทั้งในเชิงคุณภาพหรือปริมาณ ซ่ึงแสดงโดยประสิทธิภาพของโรงเรียนในการ
พฒันานกัเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ในปัจจุบนัมาตรฐานโรงเรียนยงัถูกก าหนดให้เป็นเป้าหมาย
หลกัของระบบประกนัคุณภาพทางการศึกษาอีกดว้ย มาตรฐานสามารถแสดงให้ไดท้ั้งในเชิงปัจจยั 
กระบวนการ และผลผลิตท่ีผูบ้ริหารและครูจะต้องเป็นเป้าหมายในการด าเนินการ  เพื่อพฒันา
นกัเรียนใหไ้ดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด 
           ชนินทร์ แสงแก้ว (2546) กล่าวว่า มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด
ส านกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาตินั้น ปฏิบติังานในพื้นท่ีทัว่ประเทศมีสภาพแตกต่าง
กนัในปัจจยัพื้นฐานของโรงเรียน มีสภาพสังคม วฒันธรรม ประเพณี และสภาพเศรษฐกิจของชุมชน 
มีขนาดความพร้อมแตกต่างกนั จึงท าให้การศึกษา คือ คุณภาพการศึกษาท่ีนักเรียนได้รับในช่วง
ระยะเวลาท่ีผา่นมา จึงมกัอยูใ่นสภาพท่ีไม่ไดม้าตรฐานเท่าท่ีควรจะเป็น คุณภาพทางการศึกษาของ
ไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาต ่า นกัเรียนดอ้ยคุณภาพเกิดการสูญเปล่าทางการศึกษา เน่ืองจากระบบการ
บริหาร และการจดัการท่ีไม่มีประสิทธิภาพลว้นเป็นปัญหาวกิฤติ 
 2.1.3 ขอบเขตส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 
           นิภา มนูญปิจุ และวสันต์ ศิลปะสุรรณ (2530: 23) กล่าวว่า การจดัโรงเรียนและ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ ตามหลักเกณฑ์ทางสุขาภิบาล คณะกรรมการ
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สุขาภิบาลโรงเรียนได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การจดัอนามยัส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน โดยได้มุ่งเร่ือง 
ดงัต่อไปน้ี 

2.1.3.1 ลกัษณะท่ีตั้ง และส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน ลกัษณะท่ีตั้งตอ้งไม่อยูใ่นท่ีมีน ้า 
ท่วมขงั เพราะน ้ าอาจเน่าเหม็นส่งกล่ินรบกวนหรือเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยุง โรงเรียนควรตั้งย่าน
ชุมชน คมนาคมสะดวก ปลอดภยั บริเวณอากาศท่ีน่าร่ืนรมย ์ปราศจากเหตุร าคาญ เช่น เสียงดงัเกิน
ควร ฝุ่ นละออง กล่ิน ควน แก๊สอนัตราย ไม่ตั้งอยู่ใกลแ้หล่งอบายมุข เช่น แหล่งพนนั แหล่งเส่ือม
โทรมทางศีลธรรม และควรตั้งห่างจากแหล่งจ ากดัขยะ และส่ิงปฏิกลู 

2.1.3.2 อาคารเรียน และส่ิงก่อสร้าง ตอ้งมัน่คงแขง็แรงมีความปลอดภยั การระบาย
อากาศดี มีอาคารประกอบต่างๆ และหอ้งพิเศษ เช่น อาคารอเนกประสงค ์โรงฝึกงาน ห้องสมุด ห้อง
พยาบาล ฯลฯ และตอ้งมีการรักษาความสะอาดไม่ให้มีฝุ่ นละอองเกาะตามพื้นผนงั ฝ้า ของอาคาร
เรียน เพราจะท าให้เกิดความร าคาญ หากฝุ่ นฟุ้งกระจายแลหายใจเขา้ไปอาจเกิดโรคระบาดทางเดิน
หายใจ ภูมิแพไ้ด ้นอกจากน้ีควรมีบนัไดหนีไฟหรือทางหนีไฟเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2.1.3.3 ห้องเรียน และเคร่ืองใช้ในห้องเรียน ห้องเรียนจะตอ้งไม่บรรจุนักเรียน
จ านวนมากเกิน กว่า 30-40 คน เพราะจะเกิดความแออดั การถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอ โต๊ะ เก้าอ้ี 
มัน่คงแข็งแรงปลอดภยัแลมีจ านวนเพียงพอ ขนาดตอ้งเหมากบัสรีระทางร่างกายของนกัเรียน การ
จดัท่ีนัง่ และการใชส่ื้อในห้องเรียนตอ้งไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพทางร่างกายแลความเจริญเติบโต
ของนกัเรียน 

2.1.3.4 การถ่ายเทอากาศ และแสงสวา่ง ห้องเรียนจะตอ้งมีช่องลม หนา้ต่าง ประตู
ส าหรับถ่ายเทอากาศเพียงพอ อาคารเรียนไม่ควรตั้งอยูใ่นท่ีมีส่ิงกีดขวางทางลม ซ่ึงห้องเรียนจะตอ้ง
ไม่ร้อนอบอา้วจนเป็นอุปสรรคต่อการเรียน แสงสวา่งตอ้งเพียงพอ พอเหมากบัสายตานกัเรียน หาก
แสงธรรมชาตินอ้ยไปตอ้งใช้แสงจากดวงไฟเขา้ช่วย นอกจากส่ิงแวดลอ้มภายในห้องเรียนท่ีท าให้
เกิดการสะทอ้น และการดูดเก็บแสงสวา่งก็อาจเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะตอ้งจดัท าให้ถูกทิศทาง
ท่ีท ามุมกบัดวงไฟ เพื่อมิใหเ้กิดอนัตรายต่อสายตานกัเรียน 

2.1.3.5 ห้องพยาบาล จะตอ้งจดัให้มีขนาดและท่ีตั้งพอเหมาะส าหรับงานดา้นการ
บริการสุขภาพใหก้บันกัเรียน เคร่ืองมือ ยา และเวชภณัฑต์อ้งมีครบพร้อมท่ีจะใชง้านตลอดเวลา ควร
มีพยาบาลประจ าโรงเรียน ถา้มีนกัเรียนเกินกวา่ 1,000 คน ควรจดัให้มีเรือนพยาบาลเฉพาะต่างหาก 
มีเตียงจ านวนเพียงพอกบัสัดส่วนนกัเรียนในโรงเรียน 

2.1.3.6 โรงอาหาร ควรจดัใหมี้ขนาดพอเหมาะกบัจ านวนนกัเรียน รวมทั้งโต๊ะ และ
ท่ีนัง่รับประทานอาหาร อาหารมีการจดัน ้าด่ืมใชเ้พียงพอ มีการควบคุมดูแลเก่ียวกบัสุขาภิบาลอาหาร 
เช่น คุณภาพของอาหาร สารปรุงแต่งรส ผูป้ระกอบการ ภาชนะใส่อาหาร และการป้องกนัแมลง
รบกวน อีกทั้งการประกอบอาหาร และการก าจดัขยะ สุขภาพของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการขายอาหาร ฯลฯ 
เพื่อสุขภาพทางดา้นโภชนาการของนกัเรียน 
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2.1.3.7 โรงครัว เป็นแหล่งส าคญัท่ีจะใช้ประกอบอาหาร จะตอ้งมีการควบคุมให้
ปลอดภยัจากโรคติดต่อ สถานท่ีของโรงครัวตอ้งไม่ตั้งใกลเ้คียงกบัส่ิงโสโครกหรือส่ิงปฏิกูลต่างๆ 
ตอ้งมีการควบคุมเร่ืองความสะอาด การจดัเก็บอาหาร การระบายอากาศ กล่ินและควนั ตลอดจนการ
จดัท ารางน ้าโสโครก การก าจดัขยะอยา่งถูกวธีิ เพื่อมิใหเ้กิดความสกปรกต่อสาวะแวดลอ้ม 

2.1.3.8 สนาม สนามหญา้สนามกีฬา สนามกีฬาอ่ืนๆ จะตอ้งมีพื้นท่ีราบเรียบ ไม่
เป็นหลุมหรือบ่อ มีการดูแลรักษาอยา่งดี ปราศจากเศษแกว้ กระเบ้ืองหรือไมลู้กช้ินหือเศษขยะต่างๆ 
ไม่มีน ้าท่วมขงัอนัจะก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุต่อการใชส้นาม ริมขอบสนามควรมีการปลูกตน้ไมใ้หญ่เพื่อ
เอาร่มกนัแดด รวมทั้งการดูแลตรวจสุขภาพ จดัวางอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ในการเล่น
กีฬาเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั  

2.1.3.9 น ้ าด่ืมใช ้น ้ าด่ืมน ้ าใชต้อ้งสะอาดปราศจากเช้ือโรคและมีจ านวนท่ีเหมาสม
เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน ควรจกัท าน ้ าด่ืมแบบน ้ าพุเพราะสะดวกต่อการด่ืมของนกัเรียน โดยไม่
ตอ้งจดัหาภาชนะมา น ้าด่ืมแบบน ้าพุและอ่างลา้งมือ ควรมีอยา่งนอ้ย 1 ท่ีต่อนกัเรียน 50 คน 

2.1.3.10 ส้วม และท่ีปัสสาวะโรงเรียนตอ้งจดัให้มีส้วมทีถูกสุขลกัษณะ และสมดุล
กบัจ านวนนกัเรียนเพื่อให้ใชเ้พียงพอ โรงเรียนท่ีจดัแบบสหศึกษาตอ้งแยกส้วมชาย หญิง ออกจาก
กนั เพื่อให้นักเรียนใช้อย่างสะดวก ส าหรับนักเรียนชายควรท าท่ีปัสสาวะให้เพียงพอกบัจ านวน
นกัเรียน เกณฑ์การจดัของโรงเรียน สัดส่วนปัสสาวะชาย 1 ท่ีต่อนกัเรียน 30-50 คน ส้วมหญิง 1 ท่ี
ต่อนกัเรียน 45 คน ส้วมชาย 1 ท่ีต่อนกัเรียน 75 คน 

2.1.3.11 การก าจดัขยะมูลฝอยและระบายน ้า และการดูแลรักษาความสะอาด 
โดยทัว่ไป โรงเรียนมีวิธีการก าจดัขยะให้ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลเพื่อมิให้แหล่งสะสมเช้ือโรค
และท าให้สานท่ีสกปรกเป็นการท าลายทศันียภาพ ส่งกล่ินรบกวน อนัเป็นการท าลายสุขภาพของ
นกัเรียนโดยการจดัหาถงัขยะใหเ้พียงพอกบจ านวนหอ้งเรียนอาคาร และบริเวณโดยรอบชนท่ีรองรับ
ขยะมูลฝอยตอ้งมีสภาพดีเพื่อป้องกนัแมลงหรือสัตว ์
 

2.2 แนวคดิด้านการออกแบบภูมทิศัน์สถานศึกษา 
 2.2.1 แนวคิดดา้นการจดัภูมิทศัน์ในโรงเรียน  
           สายณัห์ จนัทร์ศรี (2546: 16) กล่าววา่ โรงเรียนเป็นสถานท่ีมีผูใ้ชบ้ริการหลายระดบั 
ทั้งครู นกัเรียน ผูป้กครอง และผูไ้ปติดต่อราชการฉะนั้นบริเวณภายในสถานศึกษาจึงสมควรไดรั้บ
การพฒันาตกแต่งให้สวยงาม เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่น และเพื่อการศึกษา บริเวณท่ีสมควรไดรั้บ
การพฒันาตกแต่งใหส้วยงาม คือ 
  2.2.1.1 อาคารส่ิงก่อสร้างต่างๆ ไดแ้ก่ 

1) อาคารอ านวยการ การปลูกพรรณไมอ้าจท าได ้ดงัน้ี 
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     (1) จดัท าเป็นสวนหย่อม ซ่ึงเหมาะกบับริเวณท่ีเป็นซอกมุม
ภายในอาคารหรือขา้งตวัอาคารท่ีมีพื้นท่ีไม่มากนกั 
     (2) ปลูกพรรณไม้ชนิดหน่ึง ตามบล็อก (ถ้ามีบล็อกอาจปลูก
บล็อกละชนิด) ซ่ึงอยู่ติดกบัอาคาร ถา้เป็นบล็อกท่ีไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนัอาจจะปลูกเฟ่ืองฟ้า 
เล็บครุฑ โกสน ฯลฯ แต่ถา้เป็นบล็อกท่ีอยูใ่นท่ีไดรั้บแสงร าไรหรือในท่ีร่มควรเลือกใชส้าวนอ้ยประ
แป้ง เขียวหม่ืนปี ดาหลา 
   2) อาคารเรียน อาคารฝึกงาน หากมีพื้นท่ีคล้ายกับอาคารอ านวยการ 
อาจจะใชว้ิธีการตกแต่งเหมือนกนั แต่ถา้มีพื้นท่ีกวา้ง ควรออกแบบจดัสวนให้ดูแลรักษาง่าย มีการ
ปลูกตน้ไมใ้หร่้มเงาและจดัโตะ๊ เกา้อ้ีไวต้ามจุดต่างๆท่ีเหมาะสม เพื่อใหเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
    3) ห้องสุขา ควรพิจารณาปลูกพรรณไมปิ้ดบงัส่วนท่ีไม่น่าดู และเลือก
ปลูกพรรณไมท่ี้ดอกมีกล่ินหอม เช่น ราตรี โมก ปีบ พุด เพื่อช่วยดบักล่ิน 
  2.2.1.2 เสาธง บริเวณรอบๆฐานเสาธง ปกติจะออกแบบเวน้ไวส้ าหรับปลูกพรรณ
ไม ้นิยมออกแบบเป็นรูปเรขาคณิต มีขอ้พิจารณาการปลูกพรรณไมเ้สาธง ดงัน้ี 
   1) ถา้บล็อกปลูกพรรณไมอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีสูง ควรเลือกปลูกพรรณไมท่ี้ล า
ตน้มีลกัษณะเล้ือยยอ้ยปกคลุมขอบกระบะ เช่น เฟ่ืองฟ้า ผกากรองเล้ือย 
    2) ปลูกไมใ้บหรือใบดอกใหมี้สีสันสลบักนัเป็นบล็อกๆหรือเป็นแปลง 
  2.2.1.3 ประตูเขา้ออกของสถานศึกษา ส่วนมากจะอยู่ด้านหน้า ปกติจะมีป้ายช่ือ
สถานศึกษาดูเด่นสวยงาม อาจจดัเป็นสวนหยอ่ม โดยเลือกใชดิ้นและพรรณไมท่ี้ไม่สูงใหญ่จนบดบงั
ช่ือสถานศึกษา 
  2.2.1.4 ร้ัวของสถานศึกษา ส่วนมากเป็นร้ัวคอนกรีต ลวดหนาม มีการพิจารณาใน
การปลูกพรรณไมป้ระดบัแนวร้ัว ดงัน้ี 
   1) แนวร้ัวดา้นหน้า อาจพิจารณาปลูกไมพุ้่มท่ีง่ายต่อการบ ารุงรักษาปลูก
ใหเ้ป็นแถวตามแนวร้ัว เช่น เขม็ชนิดต่างๆ ชบา สะแยก ขาไก่ ฯลฯ 
   2) แนวร้ัวดา้นอ่ืนๆ 
  2.2.1.5 สนามกีฬา เช่น สนามตะกร้อ วอลเลยบ์อล ฟุตบอล ควรเลือกปลูกพรรณ
ไม ้เพื่อเป็นแนวก าบงัลม เช่น สน อโศกอินเดีย 
  2.2.1.6 บริเวณท่ีเป็นประดิษฐานของส่ิงเคารพบูชา เช่น อนุสาวรีย์ ศาล ศาลา 
พระพุทธรูป บริเวณดงักล่าว ควรเลือกปลูกพรรณไมท่ี้แสดงถึงความเก่าแก่และความเป็นไทย เช่น 
ไมต้ดั ไมแ้คระ ฯลฯ 
  2.2.1.7 ถนนทางเทา้ เป็นบริเวณท่ีจะตอ้งมีผูค้นสัญจรไปมา ควรปลูกพรรณไม้
เพื่อใหร่้มเงา 
   1) ใชพ้รรณไมป้ระดบัยนืตน้ดีกวา่ไมผ้ล 
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   2) เลือกพรรณไมป้ลูกต่างชนิดกนั เพื่อใหผ้ลดักนัออกดอกและใบ 
  2.2.1.8 ลานจอดรถ ควรพิจารณาปลูกพรรณไมท่ี้ใบ ก่ิง ผล ไมห้ล่นเป็นอนัตราย
ต่อรถ ตน้ไมท่ี้มีลกัษณะเหมาะสม ควรมีก่ิง กา้น ใบ แผข่ยายครอบคลุมพื้นท่ีไดดี้ ก่ิงเหนียว ไม่ผลดั
ใบง่าย เช่น ชงโค ไทร อินทนิล เสลา ทองหลางด่าง ประดู่ พรรณไมท่ี้ไม่ควรน ามาปลูก เช่น กา้มปู 
หูกวาง มะม่วง 
  2.2.1.9 สถานท่ีพกัผ่อน โรงเรียนท่ีมีบริเวณกวา้ง พื้นท่ีบางส่วนอาจจดัเป็นสวน
พกัผอ่นท่ีมีส่วนประกอบ ดงัน้ี 
   1) ปลูกพรรณไมใ้หร่้มเงา โดยปลูกเป็นสวนป่าพรรณไมช้นิดใดชนิดหน่ึง
หรือหลายชนิดร่วมกนั และปลูกพรรณไมใ้นร่มบริเวณโคนให้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ เช่น พลบัพลึง สาว
นอ้ยประแป้ง 
   2) โต๊ะ มา้นัง่ และศาลาพกัผ่อน อาจจะจดัไวใ้ตร่้มไม ้หรือจดัไวต้ามพุ่ม
ไม ้โตะ๊ มา้นัง่ ควรมีลกัษณะเขา้กบับรรยากาศของสวน 
   3) บ่อน ้า ล าธาร น ้าตก น ้าพุ 
   4) ทางเดิน ทางเทา้ สะพาน ควรเลือกใช่วสัดุอุปกรณ์ท่ีคงทนถาวร ใชไ้ด้
สะดวกปลอดภยั 
   5) พรรณไมด้อก ไม่ประดบั กลางแจง้ ควรเลือกใช้พรรณไมท่ี้ปลูกและ
ดูแลง่าย 
   6) ถงัขยะ ควรออกแบบใหมี้ความสัมพนัธ์กบัสวน เช่น ท าเป็นรูปดอกไม ้
หรือใชท้  าเป็นกรอบถงัขยะ 

สรุป แนวคิดดา้นการจดัภูมิทศัน์ภายในโรงเรียนท่ีน ามาเป็นแนวในการออกแบบปรับปรุง
ภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ในการจดัภูมิทศัน์บริเวณอาคาร และส่ิงก่อสร้างเราจะจดัเป็น
สวนหยอ่มท่ีท าให้เกิดความสวยงามในพื้นท่ี และบริเวณพื้นท่ีจะปลูกตน้ไมท่ี้ให้ร่มเงา และจดัซุ้ม
ศาลา โต๊ะเกา้อ้ีไวต้ามจุดต่างๆส าหรับนัง่พกัผอ่น ส่วนบริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียน ไดป้ลูก
ตน้อโศกอินเดียเพื่อเป็นแนวกั้นและเป็นแนวก าบงัลม บริเวณถนนสัญจรภายในโรงเรียนจะปลูก
ตน้ไมใ้หญ่ท่ีให้ความร่มเงาในพื้นท่ี บริเวณลานจอดรถจะท าหลงัคาจอดรถไวส้ าหรับให้ร่มเงาใน
พื้นท่ี และบริเวณพื้นท่ีใกลก้บัห้องน ้ านกัเรียน จึงเลือกปลูกพรรณไมท่ี้ให้กล่ินหอม และถงัขยะท่ี
เลือกใช้จะใชเ้ป็นถงัขยะไมเ้น้ือแข็งเพื่อให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีออกแบบให้เขา้กบัธรรมชาติ ในการ
ออกแบบจดัภูมิทศัน์ควรจดัใหง่้ายต่อการเขา้ดูแลรักษา 
 2.2.2 สมพร แกว้ปรุง (2549) กล่าววา่ แนวคิดดา้นการแบ่งเขตพื้นท่ีของสถานศึกษา ไดแ้บ่ง
แนวคิดในการออกแบบภูมิทศัน์สถานศึกษา ดงัน้ี 
  2.2.2.1 การจดัส่วนท่ีพกัผอ่น การก าหนดต าแหน่งอาคารสถานท่ีตอ้งค านึงถึงการ
เปล่ียนแปลงของพื้นท่ี และสภาพแวดลอ้มในโครงการ เช่น การจดัวางพื้นท่ีส่วนการศึกษาไวต้รง
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กลางของพื้นท่ีท่ีเป็นการป้องกนัไม่ให้รบกวนจากส่ิงแวดลอ้มโดยรอบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตให้มี
ผลกระทบต่อพื้นท่ีนอ้ยท่ีสุด  
  2.2.2.2 พื้นท่ีท่ีมีการใชเ้ป็นสาธารณะ ควรอยูด่า้นหนา้ในการติดต่อเขา้ออกไม่ควร
รบกวนกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การบริการ ส่วนรับสมคัรนกัเรียน ส่วนตอ้นรับพกัคอย 
  2.2.2.3 พื้นท่ีท่ีมีการใช้ส่วนตวั ได้แก่ส่วนศึกษา ควรมีความสงบ เป็นส่วนตวั
เฉพาะส่วนผูใ้ชภ้ายใน มีการเขา้ถึงและการบริการท่ีสะดวก 
  2.2.2.4 พื้นท่ีท่ีใช้เป็นส่วนบริการ ควรคดัแยกเป็นสัดส่วน แต่ตอ้งมีการสัญจรท่ี
สะดวก ควรป้องกนัมิให้มีการรบกวนส่วนอ่ืนๆเช่นท่ีจอดรถ โรงอาหาร บา้นพกั อาคารบ ารุง ท่ีทิ้ง
ขยะ เป็นตน้ 
  2.2.2.5 ส่วนอ านวยความสะดวกและการตอ้นรับ ประกอบไปดว้ยท่ีจอดรถเป็น
แนวยาวจากทางเขา้หลกั อาคารอ านวยการอยูด่า้นขา้งท่ีจอดรถเพื่อความสะดวกแก่ผูท่ี้เขา้มาติดต่อ 
โดยมียามรักษาความปลอดภัยท่ีประตูทางเข้า มีการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อให้เกิดความ
ประทบัใจแก่ผูท่ี้พบเห็น และติดต่องานราชการ 
  2.2.2.6 ส่วนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนอาคารเรียนซ่ึงประกอบไปดว้ย 
ห้องวิชาการ ห้องภาษาองักฤษ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องแนะแนว และส่วนของอาคารสนับสนุน
การศึกษาซ่ึงควรจะแยกออกจากกลุ่มอาคารการศึกษากลุ่มอ่ืนๆ เช่น อาคารฝึกงาน ยิมเนเซียม เป็น
ตน้ เน่ืองจากอาคารฝึกงานและเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสียงรบกวน จึงเป็นอาคารท่ีแยกออกจาก
อาคารเรียนต่างๆ เพื่อป้องกนัเสียงรบกวน และมีการออกแบบภูมิทศัน์เพื่อส่งเสริมคุณค่าแก่ตวั
อาคาร ท าใหก้ารเรียนเกิดความรู้สึกสนุกในการเรียน 
  2.2.2.7 ส่วนกีฬาและพื้นท่ีนนัทนาการ (Recreation) เช่น พื้นท่ีท่ีเป็นสระวา่ยน ้ า 
สนามแบดมินตนั สนามเด็กเล่น สนามแฮนด์บอล หรือสนามอเนกประสงคอ่ื์นๆ กิจกรรมในร่มใช้
พื้นท่ีขนาดใหญ่ โดยกิจกรรมจะไม่มีเสียงรบกวนอาคารส่วนการศึกษาและส่วนอ่ืนๆ 
  2.2.2.8 พื้นท่ีสวยงาม (Beautification) พื้นท่ีส าหรับปลูกตน้ไมท่ี้มีรูปทรงสวยงาม 
จะเป็นไมย้ืนตน้ ไมพุ้่ม ไมด้อก ไมใ้บชนิดต่างๆ ตลอดจนสนามหญา้ มุ่งความสวยงามต่ืนตาต่ืนใจ 
การปลูกพืชพรรณผสมผสานกนัในรูปทรง สีสัน ส่ิงสัมผสั ลกัษณะใบ ตลอดจนชนิดของหญา้ และ
ทางเดินเทา้ สะพาน 
  2.2.2.9 พื้นท่ีการสัญจร 
   1) การแยกประเภทการใช้งานต่างๆ ให้เป็นสัดส่วน เช่น การแยกทางเทา้
ออกจากรถยนต ์สร้างความปลอดภยั ใหก้บัผูใ้ชท้างบริการแยกจากทางสัญจรหลกั เป็นตน้ 
   2) มีความสะดวกการใชง้าน เช่น มีหลงัคาคลุมป้องกนัฝนขนาบทางเทา้ท่ี
สามารถรับนกัเรียนท่ีเลิกเรียนแลว้พร้อมกนั 
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  2.2.2.10 พื้นท่ีการดูแลรักษา การเน้นควรค านึงถึงความปลอดภยัท่ีมีผูใ้ห้บริการ
หลากหลายระดบัทั้ง ครู อาจารย ์นกัเรียน แม่บา้นคนงาน ผูป้กครอง และผูม้าติดต่องานราชการ 
ฉะนั้นบริเวณภายในสถานศึกษาจึงควรได้รับการพฒันาตกแต่งให้สวยงาม เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
พกัผอ่นหรือเพื่อการศึกษา บริเวณท่ีสมควรไดรั้บการตกแต่งใหส้วยงาม 
 สรุป แนวคิดด้านการแบ่งเขตพื้นท่ีของสถานศึกษา ท่ีน ามาเป็นแนวในการออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ในการจัดส่วนพื้นท่ีพกัผ่อน จะจัดพื้นท่ีส่วน
การศึกษาไวต้รงกลางของพื้นท่ีเพื่อป้องกนัการรบกวนจากส่ิงแวดล้อมโดยรอบ และจดัพื้นท่ีให้
สอดคลอ้งกบักิจกรรมต่อการเรียนการสอนอีกดว้ย ในพื้นท่ีการใชส่้วนตวั จะจดัให้บริเวณพื้นท่ีมี
ความสงบต่อการเขา้พกัผ่อน เป็นส่วนตวัมีการเขา้ถึงท่ีสะดวก พื้นท่ีส่วนบริการ ลานจอดรถ ท่ีทิ้ง
ขยะ ควรแยกให้เป็นสัดส่วนต้องมีการสัญจรเข้าถึงท่ีสะดวก และไม่ให้รบกวนส่ิงอ่ืนๆ ส่วน
การศึกษาและกิจกรรมนนัทนาการจะแบ่งเป็น2ส่วน ส่วนอาคารเรียน กบัส่วนนอกอาคารเรียนควร
แยกออกจากกนัเพื่อป้องกนัเสียงรบกวน และออกแบบภูมิทศัน์เพื่อส่งเสริมคุณค่าแก่ตวัอาคารและ
ใหส้อดคลอ้งกบัการเรียนการสอน ใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกในการเรียน พื้นท่ีสวยงาม และพื้นท่ีการ
เรียนรู้ เลือกปลูกตน้ไมท่ี้มีรูปทรงสวยงาม ให้ร่มเงา และเหมาะต่อการเขา้ศึกษาหาความรู้ พื้นท่ีการ
สัญจรควรแยกประเภทการใชง้านทางเดินเทา้และทางรถวิ่งเพื่อความปลอดภยัให้กบัผูใ้ช ้และพื้นท่ี
การดูแลรักษา ควรค านึงถึงความปลอดภยัเพราะมีผูใ้ชห้ลายระดบั 
 2.2.3 วจิิตร วรุตบางกูร (2542) กล่าววา่ แนวคิดดา้นการวางผงับริเวณสถานศึกษา ไดเ้สนอ
คุณลกัษณะของสถานศึกษาท่ีพึงประสงคใ์นส่วนของอาคารสถานท่ีไว ้ดงัต่อไปน้ี 

2.2.3.1 มีความเพียงพอ (Adequacy) คือ มีความเพียงพอในดา้นต่างๆ เช่น บริเวณ
อาคาร ห้องเรียน ห้องส านักงาน สถานท่ีจดักิจกรรมต่างๆ สนามกีฬา ท่ีพกัผ่อน ห้องสุขา น ้ าด่ืม 
และอ่ืนๆ 

    2.2.3.2 มีความเหมาะสม (Suitability) คือ มีความเหมาะสมในดา้นท่ีตั้งของสถานท่ี 
ลกัษณะ ของพื้นท่ี การจดัสถานท่ี และการจดัส่ิงอ านวยประโยชน์อ่ืนๆ 

2.2.3.3 ความปลอดภยั (Safety) คือ ปลอดจากอุบติัเหตุ อคัคีภยั โจรภยัและอ่ืนๆ 
 2.2.3.4 มีสุขลกัษณะ (Healthfulness) คือ สถานท่ีท่ีมีลกัษณะท่ีดีอยู่ห่างไกลจาก

แหล่งมลพิษ และแหล่งอบายมุขทั้งปวง ไม่วา่จะเป็นอากาศเสีย เสียงดงัรบกวน บ่อนการพนนั ซ่อง
โสเภณี และอ่ืนๆ 

 2.2.3.5 ระยะทางติดต่อใช้สอย และใช้สอยสะดวกสบาย (Accessibility) คือ 
ระยะทางจากบา้นมามหาวิทยาลยัหรือระยะทางจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงภายในมหาวิทยาลยั
สามารถติดต่อได ้สะดวกและรวดเร็ว 

 2.2.3.6 มีความยืดหยุน่ (Flexibility) คือ การท่ีสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงพื้นท่ี
อาคารเรียน หอ้งเรียน หอ้งประชุม และอุปกรณ์ต่างๆ ใหใ้ชใ้นกิจการไดห้ลายอยา่ง 
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 2.2.3.7 มีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การใชพ้ื้นท่ีอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ให้
ไดรั้บประโยชน์สูงสุด โดยการใชท้รัพยากรหรือปัจจยันอ้ยท่ีสุด 

 2.2.3.8 มีความประหยดั (Economy) คือ การวางแผนผงับริเวณการออกแบบอาคาร
สถานท่ี ใหคุ้ม้กบัเงินท่ีลงทุนไป โดยเสียค่าบ ารุงรักษา และการเคล่ือนยา้ย 

 2.2.3.9 มีการขยบัขยายได ้(Expandability) คือ การออกแบบอาคารสถานท่ี ซ่ึง
สามารถขยาย ไดใ้นภายหลงัทั้งดา้นอาคารและบริเวณ 

 2.2.3.10 มีรูปร่างสวยงาม (Appearance) คือ การวางแผนผงับริเวณสถานศึกษาได้
อยา่งสวยงาม และการสร้างอาคารสถานท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี และสภาพแวดลอ้ม 

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ร่วมกบัอาชีวศึกษา (2540) กล่าววา่ การ
จดัผงัภูมิทศัน์ในสถานศึกษา จะมีรูปแบบต่างจากการจดัภูมิทศัน์ตามบา้นพกัอาศยั หรือรีสอร์ท
ต่างๆ เพราะมีความแตกต่างเร่ืองงบประมาณ จุดประสงคก์ารใชป้ระโยชน์และแรงงานท่ีใชใ้นการ
ดูแลรักษา จึงมีแนวทางก าหนด ดงัน้ี 

  1) มีความเรียบง่าย เป็นสัดส่วน โดยแบ่งพื้นท่ีของสถานศึกษาออกเป็น
ส่วนๆ ตามลกัษณะการใช้สอย เช่น สนามกีฬา ลานสนามหญา้ พื้นท่ีร่มร่ืน บริเวณจดัสวนหย่อม 
และอ่ืนๆ 

  2) ให้มีประโยชน์ใช้สอย เช่น บริเวณปลูกตน้ไมใ้ห้ร่มเงา ปลูกตน้ไม้
ปิดบงัส่วนทีไม่น่าดู เช่น กองขยะ บริเวณท่ีสกปรก ในการออกแบบจะให้หลกัศิลปะเขา้มาช่วย
เพื่อใหเ้กิดความสวยงาม 

  3) ออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย เพื่อลดแรงงานและเวลาในการดูแลรักษา 
เช่น เลือกใชต้น้ไมท่ี้ไม่จ  าเป็นตอ้งตดัตกแต่งบ่อยคร้ังเพื่อนหลีกเล่ียงการออกแบบให้มีซอกมุมต่างๆ 
ท่ีรถตดัหญา้เขา้ไปตดัไม่ไดห้รือการท าเนินสูงๆต ่าๆ จะดูแลรักษายากกวา่พื้นท่ีเรียบ 

  4) เลือกใชพ้นัธ์ุไมท่ี้ทนทาน เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม ไม่ตอ้งการดูแล
รักษามากนกั เช่น ใชพ้นัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ิน ท่ีหาง่าย ราคาถูก หรือใชพ้นัธ์ุไมท่ี้ขยายพนัธ์ุง่าย 

  5) ออกแบบให้มีความปลอดภยัต่อนกัเรียน หลีกเล่ียงการใช้พนัธ์ุไมท่ี้มี
หนามแหลมคมหรือพนัธ์ุไมท่ี้มีส่วนประกอบเป็นพิษ เช่น มีขน หรือยางไม ้ท่ีท าให้เกิดการระคาย
เคืองต่อร่างกาย การปลูกพนัธ์ุไมไ้ม่ควรปลูกให้แน่นทึบเกินไป จะเป็นท่ีอาศยัหลบซ่อนของสัตวมี์
พิษได ้

  6) ออกแบบให้เกิดความรู้ทางวิชาการ เช่น ความรู้ทางดา้นพฤกษศาสตร์ 
ชีววทิยา และนิเวศวทิยา เป็นตน้ 

  7) เลือกใช้พนัธ์ุไมท่ี้สามารถขยายพนัธ์ุไดง่้าย เพื่อใช้ประโยชน์การฝึก
ขยายพนัธ์ุแก่นกัเรียน เพื่อน าไปปลูกเพิ่มเติมในบริเวณอ่ืนๆ หรือเพื่อจ าหน่ายต่อไป 
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  8) เลือกรูปแบบการจดัให้เหมาะสมกบัสถานท่ี เช่น การจดัสวนแบบ
ประดิษฐห์รือเรขาคณิต ซ่ึงเหมาะส าหรับบริเวณเสาธง อนุสาวรียห์รือบริเวณอ่ืนๆ ท่ีมีจุดเด่นอยูต่รง
กลางหรืออาคารส่ิงก่อสร้างท่ีมีปีกสองขา้งเหมือนกนั ส่วนรูปแบบการจดัแบบธรรมชาติ จะเหมาะ
ส าหรับบริเวณท่ีใชพ้กัผอ่น บริเวณป้าย หรือการจดัสวนหยอ่มบริเวณหนา้อาคารต่างๆ  

สรุป แนวคิดดา้นการวางผงับริเวณสถานศึกษา ท่ีน ามาเป็นแนวในการออกแบบปรับปรุง
ภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ในการจดับริเวณส่วนต่างๆ ของโรงเรียนควรจดัให้มีความ
เพียงพอและรองรับผูท่ี้เขา้ใช้ ให้พื้นท่ีมีความเหมาะสม มีความปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะของ
พื้นท่ีภายในโรงเรียน การจดัผงัภูมิทศัน์ควรมีความเรียบง่าย และแบ่งพื้นท่ีใช้สอยต่างๆภายใน
โรงเรียนและสะดวกต่อการเขา้ใช้ในพื้นท่ี ออกแบบให้สามารถดูแลรักษาไดว้่าย เลือกพนัธ์ุไมท่ี้
ทนทาน และไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ช้ในโครงการ โดยบริเวณพื้นท่ีไม่ควรปลุกไมผ้ล ไมท่ี้เป็นยาง 
หรือแหลมคม เพื่อความปลอดภยัต่อบุคลากรภายในโครงการ และออกแบบให้ภูมิทศัน์สามารถเขา้
ไปศึกษาหาความรู้ได ้ควรปลูกพนัธ์ุไมท่ี้น่าสนใจ และน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัได ้

2.2.4 แนวคิดดา้นการออกแบบสนามเด็กเล่น 
           นิลุบล คล่องเวสสะ (2543) กล่าววา่ สนามเด็กเล่น ตอ้งมีการวางแผนจดัส่วนของการ
เล่นเช่นเดียวกบัการวางผงัพื้นท่ีอ่ืนๆ การวางผงัและแบ่งส่วนท่ีตอ้งค านึกถึง ดงัน้ี 
  2.2.4.1 ควรมีการแยกส่วนบริการเคร่ืองเล่น ท่ีมีความว่องไวในการเคล่ือนท่ีกบั
บริเวณท่ีน่ิงหรือมีการเคล่ือนท่ีนอ้ยมาก ทั้งน้ีเพราะการเล่นมีหลายกิจกรรม หลายอารมณ์ วยัเด็กเล่น
มากๆ จะยงัไม่มีความคล่องตวัในการเคล่ือนไหว และการเคล่ือนท่ี มกัเล่นล าพงัหรือเล่นพอใจจะอยู่
ใกลผู้ป้กครอง  การแยกบริเวณเคร่ืองเล่นจะช่วยใหเ้ด็กๆเหล่าน้ีไม่ถูกรบกวนโดยการเล่นของเด็กโต 
และมีความสุขกบัการเล่นมากข้ึน สนามเด็กเล่นบางแห่งจะแยกสนามเด็กเล็กกบัเด็กโตออกจากกนั
โดยเด็ดขาด ซ่ึงบางคร้ังอาจไม่จ  าเป็นตอ้งแยกกนัถึงขนาดนั้นก็ได ้เพราะเด็กเล็กก็ชอบท่ีจะดูเด็กโต
เล่นเหมือนกนั เพียงแค่แยกพื้นท่ีวุ่นวายกบัพื้นท่ีสงบก็น่าจะเพียงพอส าหรบการแยกวยัท่ีแตกต่าง
ทางความคล่องตวั 
  2.2.4.2 ค านึงถึงความหลากหลายของการเล่น สังคมในการเล่นสนามเด็กเล่นในยุค
ปัจจุบนัไม่เนน้ท่ีเคร่ืองออกก าลงักายแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะค านึงถึงการเอ้ือให้เกิดการเล่นแบบ
สมมุติและการใช้จินตนาการของเด็กๆควบคู่ไปด้วย หากเป็นไปไดค้วรมีสนามหญา้หรือลาน มี
บริเวณพื้นท่ีเป็นทางยาวส าหรับการเล่นแบบใชล้อ้เล่ือน เช่น รถลาก จกัรยานเล็กๆ การมีเคร่ืองเล่น
ท่ีเด็กสามารปรับเปล่ียนและสร้างดว้ยตวัเองไดก้็จะช่วยเพิ่มมิติการเล่นใหก้บัสนามเด็กเล่นนั้น 
  2.2.4.3 ค านึงถึงการสัญจรภายในสนามเด็กเล่น ควรจดัท าการเขา้ถึงส่วนของการ
เล่นและเคร่ืองเล่นแต่ละอยา่งให้สะดวกเขา้ถึงไดง่้าย ไม่ซบัซ้อนจนเกินไป ในสนามเดกเล่นขนาด
ใหญ่ตอ้งค านึงถึงระดบัของการสัญจรดว้ย 
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  2.2.4.4 ควรมีทั้งส่วนท่ีเป็นร่มเงาและกลางแจง้ กิจกรรมเคล่ือนไหวมกัเกิดในท่ี
โล่งโปร่ง กิจกรรมท่ีสงบกว่ามกัเกิดตามขอบเขตเฉพาะ ซ่ึงร่มเงาตน้ไมจ้ะเป็นพื้นท่ีส าหรับการใช้
ในช่วงกลางวนั 
  2.2.4.5 การจดัวางเคร่ืองเล่นควรมีชั้นเชิงในการวดั ควรจดัวางเคร่ืองเล่นให้มีความ
หลากหลายแบบไม่สบสน เพราะเด็กๆชอบการจดัองค์ประกอบท่ีมีความหลากหลาย มีชีวิตชีวา
มากกวา่การจดัเรียงเป็นแถวเป็นแนว หรือการจดัวางเป็นจงัหวะเท่าๆกนั 
  2.2.4.6 การจดัวางเคร่ืองเล่น เพื่อความสะดวกและปลอดภยั ตอ้งค านึงถึงระยะห่าง
และความปลอดภยัตลอดเวลา หลกัการออกแบบสนามเด็กเล่น จากท่ีไดศึ้กษาแลวิเคราะห์จากหวัขอ้
ท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี ท าใหท้ราบถึงการค านึงในการวางเคร่ืองเล่นของเด็ก วา่ควรจะวางอยา่งไรจึงตะ
ปลอดภยั ซ่ึงส่ิงท่ีควรจะค านึงเป็นหวัขอ้หลกัๆ คือ ควรมีการแยกส่วนบริการเคร่ืองเล่นท่ีมีความเร็ว 
ค านึงถึงความหลากหลายของเคร่ืองเล่น ค านึกถึงทางสัญจร ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสนุกสนาน และ
ความปลอดภยัของเด็กและเพื่อการออกแบบท่ีดีแลถูกหลกัการมากท่ีสุด 

 การศึกษาน้ีไดจ้ดัให้มีขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ของอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนาม วสัดุการ
เลือกใช้ และการจดัเตรียมพื้นสนามเด็กเล่น และรายละเอียดย่อยของอุปกรณ์ ปีนป่าย อุปกรณ์
เคล่ือนไหว ชิงช้า กระดานล่ืน และ เคร่ืองเล่นชุดรวม รวมทั้งแนวทางของการติดตั้ง ตรวจสอบ 
บ ารุงรักษา และผูดู้แลเด็กในสนามเด็กเล่น ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 

1) การป้องกนัการบาดเจบ็จากเคร่ืองเล่นในสนามเด็กเล่นจะตอ้ง 
ประกอบดว้ย เคร่ืองเล่นท่ีปลอดภยั และเหมาะสมกบัอายุของเด็ก สนามท่ีสามารถดูดซบัพลงังาน
เพื่อลดการบาดเจ็บจากการตก การติดตั้งท่ีถูกวิธี การตรวจสอบและบ ารุงรักษา และมีผูดู้แลเด็ก
ในขณะเล่น 
   2) เคร่ืองเล่นปลอดภยั 

   (1) อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนามตอ้งไดรั้บการออกแบบให้เหมาะสม
กบัอายแุละพฒันาการเด็กโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ เด็กก่อนวยัเรียน (อายุ 2-5 ปี) และเด็กในวยั
เรียน (อาย ุ5-12 ปี)  

(2) เพื่อป้องกนัการบาดเจ็บจากการตกและก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
ท่ีรุนแรงของศีรษะและสมอง ระยะความสูงจากพื้นสนามถึงพื้นยกระดับของเคร่ืองเล่นสนาม 
ส าหรับเด็กก่อนวยัเรียนไม่ควรเกิน 1.20 เมตร และส าหรบเด็กวยัเรียนไม่ควรเกิน 1.80 เมตร 
    (3) ในกรณีเคร่ืองเล่นส าหรับวยัก่อนเรียน มีความสูงของพื้น
ยกระดบัท่ีมีความสูงมากกวา่ 50 เซนติเมตร หรือเคร่ืองเล่นส าหรับเด็กวยัเรียนท่ีมีความสูงมากกว่า 
75 เซนติเมตร จะตอ้งมีราวกนัตกหรือผนงักนัตก 
    (4) การออกแบบบนัได และราวบนัไดชนิดต่างๆ ตอ้งค านึงถึง
ระยะกา้ว ระยะโหนการก ามือ เพื่อยดึเหน่ียวของเด็กในวยัต่างๆ 
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    (5) เพื่อป้องกนัศีรษะติดและกดการหายใจ ช่องต่างๆ ตอ้งเล็กเกิน
กว่าศีรษะจะลอดเขา้ไปได้ หรือใหญ่พอท่ีศีรษะไม่เขา้ไปติดคา้ง คือ ช่องตอ้งมีขนาดน้อยกว่า 9 
เซนติเมตร หรือมากกวา่ 23 เซนติเมตร 
    (6) เพื่อป้องกนัการท่ีเท่าหรือขาเขา้ไปติด พื้นท่ีเดินหรือวิ่งจะตอ้ง
มีช่องวา่งไม่เกิน 3 เซนติเมตร เพื่อไม่ใหเ้ท่าหรือขาเขา้ไปติด 
    (7) เพื่อป้องกนัน้ิวเขา้ไปติด โดยการแหย่หรือลอด จะตอ้งไม่มี
ช่องวา่งท่ีอยูข่นาด 0.5 เซนติเมตร ถึง 1.2 เซนติเมตร 
    (8) เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการชนกระแทก อุปกรณ์
เคล่ือนไหว เช่น ชิงชา้ ท่ีนัง่ตอ้งท าดว้ยวสัดุท่ีไม่แขง็   
    (10) น็อต-สกรูท่ีใช้ในการยึดเคร่ืองเล่นสนาม จะเป็นระบบกนั
คลายตอ้งออกแบบใหซ่้อนหวัน็อต หรือปลายตดัหวัมนท่ีมีส่วนยืน่ไม่เกิน 8 มิลลิเมตร  
    (11) วสัดุท่ีใชต้อ้งไม่เป็นพิษ และมีสารโลหะหนกัเจือปนไม่เกิน
กวา่ค่ามาตรฐาน  
   3) พื้นท่ีสนามปลอดภยั 

   (1) พื้นสนามเป็นปัจจยัความปลอดภยัท่ีส าคญัมากท่ีสุด พื้น
สนามท่ีดีตอ้งประกอบดว้ยวสัดุ อ่อนน่ิม ดูดซับพลงังานได ้คือ ทราย โดยท่ีพื้นทรายตอ้งมีความ
หนาไม่น้อยกวา่ 20 เซนติเมตร ส าหรับเคร่ืองเล่นสูงไม่เกิน 1.20 เมตร หากเคร่ืองเล่นสูงเกินกวา่ท่ี
ก าหนด พื้นทรายตอ้งมีความหนาไม่นอ้ยกวา่ 30 เซนติเมตร นอกจากนั้นพื้นสนามท่ีดีอาจท ามาดว้ย
ยางสังเคราะห์ หรือวสัดุอ่ืนท่ีมีการทดสอบแลว้พื้นสนามท่ีเป็นพื้นแข็ง เช่น ซีเมนต ์อิฐสนาม กอ้น
กรวด ยางมะตอย ทรายอดัแขง็ พื้นหญา้ธรรมดา จะมีความเส่ียงต่อการบาดเจบ็ศีรษะรุนแรง 
    (2) พื้นท่ีปลอดภยั ตอ้งค านึงถึงการวางผงัความหนาแน่น พื้นท่ี
วา่ง ทิศทางของเคร่ืองเล่น และการใชง้าน ระยะห่างของเคร่ืองเล่น และชนิดของเคร่ืองเล่น 
    (3) การออกแบบพื้นท่ีปลอดภยั ตอ้งค านึงพื้นท่ีการตก ระยะวา่ง
อิสระ และพื้นท่ีการสัญจร 
    (4) พื้นท่ีการตกตอ้งไม่มีส่ิงกีดขวางอนัจะก่อให้เกิดอนัตรายเม่ือ
เด็กตกจากเคร่ืองเล่นโดยควรเป็น 1.50 เมตร โดยรอบเคร่ืองเล่นท่ีมีพื้นยกระดบัสูงน้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 1.50 เมตร หากสูงเกินกวา่ 1.50 เมตร พื้นท่ีการตกควรเป็น 1.80 เมตรโดยรอบ 
   4) การติดตั้ง เคร่ืองเล่นสนามนั้นตอ้งสามารถรับแรงสูงสุดท่ีกระท าต่อ
ต าแหน่งออกแบบส าหรับใช้งาน ต้องไม่เกิดการพลิกคว  ่า เอียง เล่ือน หรือเคล่ือนตวัได้ ความ
แขง็แรงในการยดึหรือฝังฐานของเคร่ืองเล่น สนามถือเป็นหวัใจส าคญัในการติดตั้ง เคร่ืองเล่นสนาม
แต่ละชนิดจะถูกออกแบบฐานรากท่ีมีขนาดความลึกท่ีแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กบัน ้ าหนัก และแรงท่ี
กระท าในเคร่ืองเล่นสนามนั้นๆ 
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  5) การตรวจสอบและบ ารุงรักษา ให้มีการตรวจสอบสนามเด็กเล่น และ
อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนามทุกวนั และตรวจสอบพร้อมบนัทึกเป็นหลกัฐานทุก 3 เดือนโดยเจา้หนา้ท่ี
ในสถานท่ีท่ีท าการติดตั้ง และมีเจา้หนา้ท่ีท่ีมี ความช านาญทางวิศวกรรมตรวจสอบและบนัทึกเป็น
หลกัฐานทุก 1 ปี ควรเป็นระเบียบปฏิบติัในส่วนการปกครองทอ้งถ่ิน 
   6) ผูดู้แลเด็ก ตอ้งมีการฝึกอบรมผูดู้แลเด็กให้มีความรู้ในการเล่น การใช้
เคร่ืองเล่น การระวงัการบาดเจ็บ และการปฐมพยาบาล สัดส่วนผูดู้แลเด็กกบัจ านวนเด็กเล็กเท่ากบั 
1:20 และผูดู้แลเด็กกบัจ านวนเด็กโต เท่ากบั 1:50 

  7) ตอ้งมีการจดัหลกัสูตรการอบรมเจา้หน้าท่ีติดตั้งและตรวจสอบสนาม
เด็กเล่น และผูดู้แลเด็กในขณะเล่นโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

สรุป แนวคิดดา้นการออกแบบสนามเด็กเล่น ท่ีน ามาเป็นแนวในการออกแบบปรับปรุงภูมิ
ทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สนามเด็กเล่นขนาดควรไม่ต ่ากวา่ 80 ตารางเมตร ต่อจ านวนเด็กท่ี
เขา้ไปใช้แต่ละคร้ังไม่เกิน 20 คน สนามเด็กเล่นโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์มีขนาด 92.98 ตาราง
เมตร และพื้นจะใชเ้ป็นพื้นยางสังเคราะห์ในการเป็นพื้นส าหรับกนักระแทกเพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุ
ได ้ ส าหรับอุปกรณ์เคร่ืองเล่น(เด็กประถม)ไม่ควรสูงเกิน 1.80 เมตร และถา้เป็นเด็กเล็กเล่นควรมี
ผูใ้หญ่คอยดูแลเพื่อความปลอดภยัต่อผูใ้ชส้นามเด็กเล่น  
 

2.3 แนวคดิด้านการออกแบบสวนพฤกษศาสตร์ 
 2.3.1 ความเป็นมาของสวนพฤกษศาสตร์ 
          ส านกังานหอพรรณไม ้ส านกัวจิยัการอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช (2543) กล่าววา่ สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งรวบรวมพรรณพืชท่ีมีชีวิต ซ่ึงเป็น
พืชประจ าถ่ินหรือน ามาปลูกจากต่างถ่ิน เพื่อใช้ในการศึกษาค้นควา้วิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลทาง
วทิยาศาสตร์เก่ียวกบัพืช ภายในสวนพฤกษศาสตร์มีการปลูกพืชอยา่งมีระบบเป็นหมวดหมู่ ทั้งดา้น
อนุกรมวธิานและการใชป้ระโยชน์ มีการปลูกเพิ่มจ านวนชนิดพืชอยูต่ลอดเวลา พืชท่ีรวบรวมไวน้ั้น
มีทั้งพืชถ่ินเดียว พืชหายากและใกลสู้ญพนัธ์ุ เพื่อการจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติดา้น
พืชอย่างย ัง่ยืน สวนพฤกษศาสตร์ยงัเปิดกวา้งในการศึกษาหาความรู้แก่สาธารณชน เป็นดุจดัง
พิพิธภณัฑ์ให้แก่ผูท่ี้มาเยือน ได้ทุกเพศทุกวนัและทุกระดับความรู้ เพื่อจะเรียนรู้และช่ืนชมต่อ
ธรรมชาติสวนพฤกษศาสตร์มีความส าคญัในแง่ของการอนุรักษ์พนัธ์ุพืช เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะให้คน
ทอ้งถ่ินไดรู้้จกัสังคมพืชและพืชประจ าถ่ิน เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ของพืชประจ าถ่ินท่ีจะพฒันา
ทอ้งถ่ินได้ในอนาคต สวนพฤกษศาสตร์จึงจดัได้ว่าเป็นประตูสู่วิทยาศาสตร์ การศึกษาและการ
อนุรักษใ์นอาณาจกัรพืช  
 การจดัตั้งสวนพฤกษศาสตร์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช พยายามเลือก
พื้นท่ีป่าสงวนท่ีมีหย่อมป่าดั่งเดิมประกอบด้วยไม้ใหญ่น้อยเหลืออยู่บ้าง ทั้ งน้ีเพื่อประหยัด
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งบประมาณ ในการลงทุนจดัตั้งในระยะแรก ซ่ึงค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งน้ีจะสูงมาก ถา้ไปเลือกพื้นท่ี
โล่งเตียนปราศจากพรรณพืช ภายในสวนพฤกษศาสตร์มีการจดัปลูกตน้ไม ้ไมพุ้่ม ไมเ้ถา พืชลม้ลุก 
แทรกลงในหย่อมป่าเดิมให้เป็นหมวดหมู่  ตามวงศ์ สกุลต่างๆ หรือจัดปลูกพรรณไม้ตาม
วตัถุประสงคข์องการใช้ประโยชน์ ไดแ้ก่ แปลงพืชสมุนไพร แปลงปาล์ม แปลงไทร-มะเด่ือ แปลง
ไมส้น แปลงไผ่ แปลงหวาย เป็นตน้ พร้อมติดป้ายช่ือพฤกษศาสตร์และถ่ินก าเนิดของพืชไวอ้ย่าง
เด่นชดั  
 สวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของกรมป่าไมท่ี้จดัตั้งข้ึน คือ สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุ
แค) จงัหวดัสระบุรี ในพ.ศ. 2484 พื้นท่ีประมาณ 1,875 ไร่ ต่อมามีการจดัตั้งสวนพฤกษศาสตร์ต่างๆ 
ตามล าดบัคือ พ.ศ.2486 ไดเ้ปล่ียนพื้นท่ีท่ีสถานีวนกรรมเขาช่อง ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต ้
(เขาช่อง) จงัหวดัตรัง พื้นท่ีประมาณ 1,000 ไร่ พ.ศ.2524 ไดจ้ดัตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวนัออก 
(เขาหินซ้อน) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตามโครงการพระราชด าริ พื้นท่ี 427 ไร่ พ.ศ.2526 จดัตั้งสวน
พฤกษศาสตร์ภาคเหนือ (แม่สา) จงัหวดัเชียงใหม่ พื้นท่ีประมาณ 2,000 ไร่ สวนฯ น้ีไดโ้อนไปสังกดั
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ส านักนายกรัฐมนตรี เม่ือ พ.ศ.2535 ปัจจุบนัเป็นสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ พ.ศ.2527 ได้
จดัตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน) จงัหวดัอุบลราชธานี พื้นท่ีประมาณ 
3,400 ไร่  

2.3.2 ความหมายของสวนพฤกษศาสตร์ 
          สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน (2548) กล่าววา่ ค  าวา่ “สวนพฤกษศาสตร์” (Botanic 

gardens) มีการน าไปใชก้บัสถาบนัต่างๆ จ านวนมาก และหลากหลาย จนยากท่ีจะให้ค  าจ  ากดัความท่ี
แน่ชัดได้ว่า สวนพฤกษศาสตร์คืออะไร พวกหน่ึงเป็นสวนพฤกษศาสตร์แบบดั้งเดิม เช่น สวน
พฤกษศาสตร์คิว (The Royal Botanical Gardens at Kew) ในประเทศองักฤษ สวนพฤกษศาสตร์
มิสซูรี และสวนพฤกษศาสตร์นิวยอร์ก ในประเทศสหรัฐอเมริกา สวนพฤกษศาสตร์เบอร์ลินใน
ประเทศเยอรมนี สวนพฤกษศาสตร์ซิดนีย ์ในประเทศออสเตรเลีย สวนพฤกษศาสตร์พาราเดนียา ใน
ประเทศศรีลงักา สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ในประเทศสิงคโปร์สวนพฤกษศาสตร์กลักตัตา ใน
ประเทศอินเดีย และสวนพฤกษศาสตร์โบกอร์ ในประเทศอินโดนีเซีย สวนพฤกษศาสตร์เหล่าน้ี
ไม่ไดเ้ป็นเพียงสวนพฤกษศาสตร์ ท่ีมีพืชจ านวนมากมีการจดัหมวดหมู่ ติดป้ายช่ือวิทยาศาสตร์ ไว้
อย่างเป็นระเบียบเท่านั้น หากแต่ยงัมีสถาบนัพฤกษศาสตร์ท่ีส าคญัๆ ตั้งอยู่ดว้ย อาทิ หอพรรณไม ้
หรือพิพิธภณัฑ์พรรณไม ้(Herbarium) ตลอดจนห้องปฏิบติัการ และบริการดา้นอ่ืนๆ ส่วนอีกพวก
หน่ึงเป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดเล็กตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงมกัมีกิจกรรมวิทยาศาสตร์น้อยมาก 
หรือไม่มีเลย นอกจากน้ี ยงัมีสวนไม้ประดับ ท่ีจัดไวอ้ย่างเลิศหรู ทั้ งท่ีเป็นสวนส่วนตัวและ
สวนสาธารณะ ซ่ึงส่วนมากจะปลูกตน้ไมมี้ค่าไวม้ากมาย และหลากหลาย แต่ขาดการติด ป้ายช่ือท่ี
เหมาะสม หรือไม่ติดป้ายช่ือเลย 
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ในหนงัสือ Botanic Gardens Conservation Strategy ซ่ึงจดัพิมพโ์ดย องคก์ารกองทุนสัตว์
ป่าโลกเพื่อธรรมชาติ (World Wild - life Fund for Nature : WWF) ร่วมกบั สหภาพสากล วา่ดว้ยการ
อนุรักษ ์(International Union for the Conservation of Nature : IUCN) เม่ือ ค.ศ.1989 ไดใ้ห้ค  าจ  ากดั
ความของ “สวนพฤกษศาสตร์” ว่าเป็น “สวนท่ีมีการรวบรวม และรักษาไวซ่ึ้งพืช ท่ีได้จ  าแนก
หมวดหมู่ทางวทิยาศาสตร์ไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ ส่วนมากจะมีการลงขอ้มูลและติดป้ายช่ือไว ้และเปิด
ให้สาธารณชนเขา้ชม เพื่อประโยชน์ในการพกัผ่อนหย่อนใจ การศึกษาและวิจยั” หนังสือเล่ม
ดงักล่าวไดเ้สนอเกณฑท่ี์สถาบนั ซ่ึงเรียกตวัเองวา่ เป็น “สวนพฤกษศาสตร์” จ าเป็นตอ้งมี โดยอาจมี
ครบ หรือไม่ครบ ก็ได ้รวม 10 ประการ คือ 

 1) มีความถาวรในระดบัหน่ึง 
 2) การรวบรวมพืชตอ้งเป็นไปตามวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
 3) มีการบนัทึกขอ้มูลพืชท่ีรวบรวมไวอ้ย่างถูกตอ้ง รวมทั้งระบุแหล่งก าเนิดตาม

ธรรมชาติดว้ย 
 4) มีการติดตามดูแลพืชท่ีสะสมไว ้
 5) มีการติดป้ายช่ือพืชท่ีสะสมไว ้
 6) เปิดใหส้าธารณชนเขา้ชม 
 7) มีการส่ือสารขอ้มูลกบัสวนพฤกษศาสตร์ และองคก์รอ่ืนๆ ตลอดจนสาธารณชน 
 8) มีการแลกเปล่ียนเมล็ดพนัธ์ุ หรือวสัดุอ่ืนๆ กบัสวนพฤกษศาสตร์ วนอุทยาน 

และสถาบนัวจิยัอ่ืนๆ 
 9) มีการท าวจิยัทางวทิยาศาสตร์หรือวทิยาการต่างๆ เก่ียวกบัพืชท่ีสะสมไว ้
 10) มีโครงการวจิยัเก่ียวกบัอนุกรมวธิานพืช ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัอยา่งพืชแห้ง ร่วมกบั

พิพิธภณัฑแ์ห่งอ่ืนๆ 
 สรุป แนวคิดด้านการออกแบบสวนพฤกษศาสตร์ ท่ีน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบ
ปรับปรุงพื้นท่ีของสวนพฤกษศาสตร์ คือไดท้  าการออกแบบสวนพฤกษศาสตร์เป็นจ าพวกไมย้ืนตน้
ท่ีเป็นพนัธ์ุไมใ้นพื้นท่ีของบริเวณเขตนั้นๆของโรงเรียนท่ีนิยมปลูกกนั และไมพุ้ม่ท่ีให้สีสันของดอก
ท่ีท าให้เกิดความสวยงามในพื้นท่ีให้ มีความโดดเด่นและน่าเขา้ไปใช้ท ากิจกรรมศึกษาหาความรู้ 
และในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์ได้ท าการออกแบบสวนสมุนไพรไวเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรก คือ 
สมุนไพรท่ีสามารถน าไปประกอบอาหารไดก้ลุ่มท่ีสอง คือ สมุนไพรท่ีสามารถน าไปเป็นยารักษา
โรคได ้และกลุ่มท่ีสาม คือ สมุนไพรเพื่อความสวยความงาม ในการออกแบบนั้นเพื่อให้นกัเรียน 
คุณครู และบุคลากรทัว่ไปได้มีพื้นท่ีการเรียนรู้ของสวนพฤกษศาสตร์สามารถเขา้ใช้พื้นท่ีในการ
พกัผอ่น และศึกษาหาความรู้ไดอี้กดว้ย 
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2.4 การเลอืกพนัธ์ุไม้ในการปลูกในสถานศึกษา 
 2.4.1 รูปแบบสวน 
           ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติร่วมกบัอาชีวศึกษา (2540: 6-14) 
กล่าววา่ การจดัภูมิทศัน์ในโรงเรียนนั้นผูบ้ริหารโรงเรียนและผูรั้บผิดชอบดา้นอาคารสถานท่ีตอ้งมี
ความรู้ในเร่ืองการจดัสวน ซ่ึงชนิดของสวนส่วนใหญ่จะเรียกกนัตามลกัษณะท่ีเด่นท่ีสุดของสวน 
หรืออาจเรียกตามประโยชน์ใชส้อย สถานท่ีจดัสวนหรือเรียกตามความนิยมเป็นส าคญั การเรียกขาน
ช่ือก็เพื่อสร้างความเขา้ใจให้ง่ายข้ึน แต่ทั้งน้ีไม่ว่าจะจดัสวนชนิดใดก็ตาม ก็จะไม่หนีรูปแบบหรือ
สไตลข์องสวน ดงัต่อไปน้ี 
  2.4.1.1 สวนหิน การจดัสวนหิน คือ การน าหินธรรมชาติมาเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัของสวนและใช้พนัธ์ุไมม้าปลูกประกอบให้มีความสัมพนัธ์และกลมกลืนกบัหินท่ีจดัวาง 
แนวคิดในการจดัมกัจะน ารูปแบบจากธรรมชาติ เช่น โขดหิน เนินเขา เกาะแก่ง ล าธาร หรือน ้าตก 
  2.4.1.2 สวนกรวด เป็นสวนท่ีน ากรวดขนาดต่างๆ มาโรยบนพื้น ท่ีจดัเป็นท่ีว่าง
แทนการปลูกหญา้ หรือใช้กรวดโรยให้มีลกัษณะคล้ายล าธารหรือสระน ้ า โดยมีหิน และพนัธ์ุไม้
อ่ืนๆ เป็นองคป์ระกอบให้มีความสวยงาม บริเวณท่ีจดัสวนกรวดนั้นมกัจะเป็นบริเวณท่ีมีปัญหาใน
ดา้นสภาพแวดลอ้ม เช่น เป็นพื้นท่ีร่ม อบั หรือคบัแคบ มีสภาพไม่เหมาะกบัการปลูกหญา้ หรือเป็น
บริเวณท่ีเป็นปัญหากบัการตดัหญา้ และใชก้รวดทดแทนหญา้นั้น การจดัการ และดูแลรักษาจะง่าย 
  2.4.1.3 สวนทะเลทราย ส่วนใหญ่จะเหมาะกบัการจดัดว้ยพนัธ์ุไมท้นแลง้ เช่น พวก
ตะบองเพชร แคดตสั อากาเว่ และปาล์มบางชนิด เพื่อให้เกิดความกลมกลืนดูเป็นธรรมชาติใน
ประเทศไทยการจดัสวนทะเลทราย ควรค านึงถึงปัญหาการชะลา้งจากน ้าฝน 
  2.4.1.4 สวนน ้า การจดัสวนน ้า จะเนน้บริเวณน ้ าให้เด่นมากกวา่ส่วนประกอบอ่ืนๆ 
ซ่ึงอาจจะจดัในรูปแบบของล าธารน ้ า สระน ้ า บ่อน ้ าพุ หรือน ้ าตก และส่วนประกอบท่ีส าคญัของ
สวนน ้ าอีกอยา่งหน่ึงก็คือ กอ้นหินขนาดต่างๆ น ามาเรียงในลกัษณะธรรมชาติ ส าหรับพนัธ์ุไมท่ี้ใช ้
ไดแ้ก่ พนัธ์ุไมน้ ้า เช่น ตน้กก บวั เตย และพนัธ์ุไมท่ี้ชอบความช้ืน เช่น เฟิร์น คลา้ 
  2.4.1.5 สวนลอย การจัดสวนลอย คือ การจัดตกแต่งพันธ์ุไม้ประดับอาคาร 
ส่ิงก่อสร้างท่ีอยูเ่หนือระดบัพื้นดินปกติ สามารถแบ่งออกใหล้กัษณะต่างๆ ดงัน้ี 

 1) การจดัสวนลอยแบบแขวน 
   2) การจดัสวนลอยติดตั้งบริเวณขอบหนา้ต่าง 
   3) สวนลอยท่ีติดตั้งบริเวณกนัสาด 
   4) สวนดาดฟ้า หรือสวนระเบียง 
  2.4.1.6 สวนสมุนไพร สวนสมุนไพรมีรูปแบบไม่ต่างจากสวนทัว่ไปนกั เพียงแต่วา่
ตน้ไมท่ี้ปลูก และตกแต่งในสวนจะเป็นพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อเชิญชวนให้ผูท่ี้
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สนใจเขา้ไปศึกษาหาความรู้ว่าพืชสมุนไพรมีอะไรบ้าง มีรูปร่างลักษณะและคุณสมบติัอย่างไร 
ฉะนั้นการจดัวางและปลูกตน้ไมค้วรมีความชดัเจน สามารถเดินเขา้ชมไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 
  2.4.1.7 สวนกระถาง ปัจจุบนัสวนกระถางมกันิยมจดักนัมากตามถนนหนทาง
ทัว่ๆไป สามารถใช้จดัในโอกาสท่ีมีงานพิธี งานเล้ียง งานเทศกาล และการจดัการแสดงต่างๆ 
สามารถจดัตกแต่งไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์เม่ือหมดภาระใช้สอยก็สามารถโยกยา้ยกลบัคืน
ไดง่้ายดว้ย เช่น โกสน สนฉตัร 
  2.4.1.8 สวนหย่อม การจดัสวนหย่อมเป็นการจดัสวยไมป้ระดบัท่ีใช้เน้ือท่ีในการ
จดัน้อยเป็นสวนขนาดเล็ก หรือจดัเน้นเป็นจุดๆ ในพื้นท่ีขนาดใหญ่ เช่น บริเวณป้ายโรงเรียน หน้า
อาคารเรียน โรงอาหาร เพื่อให้เกิดมุมมองท่ีน่าสนใจข้ึน ดังนั้นการจดัสวนหย่อมจะเน้นความ
สวยงามเป็นหลกัในสถานท่ีหน่ึงๆ ไม่ควรจดัสวนหยอ่มหลายๆ จุดจะท าให้จุดเด่นลดความส าคญั
ลง เน่ืองจากจะข่มกนัเองระหวา่งจุดต่างๆ และจะท าใหเ้กิดภาระในการดูแลรักษา ส่วนประกอบของ
สวนหย่อม ได้แก่ เนินดิน ต้นไม้หลักหรือไม้ประธาน ไม้ประกอบพวกไม้พุ่มหรือไม้คลุมดิน 
นอกจากน้ีอาจใชว้สัดุตกแต่งอ่ืนๆ เช่น หิน ตอไม ้โอ่งน ้า เกวยีน ฯลฯ 
  2.4.1.9 สวนสาธารณะ การจดัสวนสาธารณะเป็นการจดัสวนขนาดใหญ่มีรูปแบบ
แต่งต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัลกัษณะของพื้นท่ี ประกอบดว้ย ลานจอดรถ พื้นท่ีส าหรับพกัผอ่น ออกก าลงั
กาย มีถนนส าหรับรถยนต์ รถจกัรยาน และมีทางเดินเช่ือมต่อระหว่างจุดต่างๆ มีสาธารณูปโภค 
ส าหรับอ านวยความสะดวก เช่น หอ้งน ้าสาธารณะ โทรศพัท ์เป็นตน้ 
  2.4.1.10 สวนสุขภาพ มีลักษณะคล้ายกับสวนสาธารณะ แต่เป็นสวนท่ีมี
จุดประสงค์หลกัเพื่อให้เป็นท่ีออกก าลงักาย ซ่ึงประกอบไปด้วยลานบริหารร่างกาย ทางวิ่งซ่ึงจะ
บรรจบกนัเป็นวงกลม มีเคร่ืองออกก าลงักาย และแผน่ป้ายแสดงวิธีการฝึก วางเรียงตามล าดบัเวน้
ระยะให้เหมาะสมกบัพื้นท่ี นอกจากน้ีจะมีท่ีพกัผ่อนอยู่ในบริเวณสวนด้วย สวนสุขภาพจะปลูก
ตน้ไมใ้หร่้มเงาและตกแต่งดว้ยดอกไมป้ระดบัใหส้วยงามและร่มร่ืน 
  2.4.1.11 สวนรวบรวมพนัธ์ุไม ้มีลกัษณะเป็นสวนพฤกษศาสตร์อาจจะจดัรวบรวม
พนัธ์ุไมเ้ฉพาะเร่ืองได ้เช่น สวนพนัธ์ุไมใ้นวรรณคดี สวนไมห้อม สวนสมุนไพร สวนรวบรวมพนัธ์ุ
ปาลม์ การออกแบบจะเนน้เร่ืองการศึกษา ความหลากหลายของพนัธ์ุไมม้ากกวา่ความสวยงาม 
  2.4.1.12 สวนส าหรับเด็กหรือสนามเด็กเล่น เป็นสนามท่ีเด็กได้แสดงออก มี
กิจกรรมต่างๆ ท่ีใหค้วามสนุกสนานประกอบดว้ยสนามหรือลานโล่งๆ ส าหรับวิง่เล่น บ่อทราย ท่ีนัง่
พกั และเคร่ืองเล่นต่างๆ เช่น ชิงช้า กระดาษล่ืน กระดานหก มา้หมุน เป็นตน้ พนัธ์ุไมท่ี้ปลูกส่วน
ใหญ่จะเป็นตน้ไมใ้ห้ร่มเงา หลกัเล่ียงพนัธ์ุไมเ้ป็นพิษ มีหนามแหลมคม ก่ิงเปราะหักง่าย จะเป็น
อนัตรายต่อเด็กเล็ก 
  2.4.1.13 สวนครัว รูปแบบการจดัสวนครัว ส่วนใหญ่จะปลูกเป็นแปลงยาวขนาน
กนัธรรมดาซ่ึงอาจจะดดัแปลงรูปแบบ เป็นสวนแบบประดิษฐ์ได ้โดยจดัแปลงปลูกเป็นลวดลาย
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เรขาคณิต จุดศูนย์กลางอาจจะเป็นอ่างน ้ าขนาดใหญ่ส าหรับใช้ตกัรดผกั การจดัรูปแบบน้ีอาจมี
ขอ้จ ากดัในการเลือกพนัธ์ุผกั และพืชสวนครัว ตลอดจนการจดัการท่ีค่อนขา้งจะยุง่ยาก สวนครัวอีก
รูปแบบหน่ึง อาจจะเลียนแบบสวนหย่อม โดยเปล่ียนจากพนัธ์ุไมป้ระดบัมาเป็นพืชผกัสวนครัว มี
การน าเอาวสัดุตกแต่งสวน เช่น หิน ต่อไม ้มาประกอบสวนซ่ึงจะดูแปลกและสวนงามไปอีกแบบ
หน่ึง อีกทั้งสามารถน ามาผลิตไปประกอบอาหารได ้ 
 2.4.2 การเลือกพนัธ์ุไม ้
           ส านกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติร่วมกบัอาชีวศึกษา (2540) กล่าวว่า 
การเลือกพนัธ์ุไม ้การแบ่งจะแบ่งตามลกัษณะรูปร่างท่ีปรากฏภายนอกรวมทั้งวตัถุประสงคก์ารใช้ 
ดงัน้ี 

 2.4.2.1 ไมต้น้ (Tree) เป็นไมเ้น้ือแข็งมีอายุหลายฤดู มีล าตน้ เด่ียว สูง คือ ช่วงของ
ล าตน้ท่ีสูงจากพื้นดินถึงก่ิงแรก แบ่งไดด้งัน้ี 
   1) ไมต้น้ขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 4-6 เมตร เช่น หมากเหลือง 
   2) ไมต้น้ขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 10-15 เมตร เช่น ชมพพูนัธ์ุทิพย ์
   3) ไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 15 เมตรข้ึนไป เช่น จามจุรี  

 2.4.2.2 ไมพุ้ม่ (Shrubs) เป็นไมเ้น้ือแขง็มีอายหุลายฤดู ล าตน้เต้ีย แตกก่ิงกา้นชิดดิน 
ท าใหดู้มีหลายตน้ ก่ิงกา้นจะแผอ่อกเป็นพุม่ ควบคุมรูปทรงไดง่้าย แบ่งไดด้งัน้ี 
   1) ไมพุ้ม่เต้ีย มีความสูงไม่เกิน 1 เมตร เช่น ชบาหนู ชวนชม พยบัหมอก 
   2) ไมพุ้ม่กลาง มีความสูง 1.50-2.50 เมตร เช่น เขม็ม่วง ล้ินกระบือ หูปลา 
   3) ไมพุ้ม่สูง มีความสูง 3-5 เมตร เช่น ทรงบาดาล โมก 

 2.4.2.3 ไมเ้ล้ือย (Vine) เป็นไมท่ี้ตอ้งอาศยัเกาะเก่ียวพนักบัส่ิงค ้าจุนเพื่อให้ล าตน้
เจริญอยูไ่ดเ้ป็นไมท่ี้เจริญเติบโตเร็ว เพราะไมมี้น ้ าหนกักดตวัเอง ในไมป้ระเภทน้ีรวมถึงไมพ้วกรอ
เล้ือยดว้ย โดยทัว่ไปไมเ้ล้ือยจะมีขนาดตั้งแต่ 3 เมตรข้ึนไป เช่น การเวก กระเทียมเถา อญัชนั 

 2.4.2.4 ไม้คลุมดิน (Ground Cover) เป็นพนัธ์ุไมท่ี้มีขนาดเต้ีย เล็ก สวยงาม 
ขยายพนัธ์ุง่ายโตเร็ว แผ่ขยายออกดา้นขา้งรวดเร็ว ใช้คลุมผิวดินเพื่อสร้างความสวยงามหรือเพื่อ
ประโยชน์อ่ืนๆ ในเชิงประดบัตกแต่ง มีความสูงประมาณ 0.30 เมตร เช่น ดาดตะกัว่ ผกัโขมแดง  

 2.4.2.5 ไมน้ ้ า (Aquatic Plant) เป็นพนัธ์ุไมท่ี้มีลกัษณะพิเศษออกไป ทั้งรูปร่างของ
ล าตน้และใบสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในน ้าหรือริมน ้า เช่น บวัต่างๆ กกธูป เตย พุทธรักษาน ้า 

 2.4.2.6 ไมใ้บ เป็นพนัธ์ุไมท่ี้ปลูกเพื่อวตัถุประสงค ์ท่ีจะใชป้ระโยชน์จากรูปลกัษณ์
ของใบอนัสวยงาม สีสันแปลก มกัเป็นพนัธ์ุไมท่ี้ตอ้งการแสงนอ้ยถึงปานกลาง ความช้ืนสูง  เช่น พลู
ฉลุ ไมใ้นสกุลฟิโลเด็นดรอน 
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2.4.2.7 ไมด้อก เป็นพนัธ์ุไมท่ี้ปลูกไวเ้พื่อวตัถุประสงค์ท่ีใช้ประโยชน์จากสี และ
ความสวยงามของดอกทั้งในเชิงการประดบัตกแต่งหรือปลูกเพื่อจ าหน่าย เป็นไดท้ั้งไมพุ้่ม ไมค้ลุม
ดิน ไมเ้ล้ือย หรือเป็นไมด้อกลม้ลุก ไดแ้ก่ บานช่ืน ดาวเรือง กุหลาบ 

 2.4.2.8 ไมอ้วบน ้า เป็นไมท่ี้เจริญเติบโตไดดี้ในพื้นท่ีท่ีแหง้แลง้ เป็นไมท่ี้มีน ้าเป็น 
องคป์ระกอบในล าตน้สูง เช่น อากาเว ่หางจระเข ้ล้ินมงักร 

 2.4.2.9 ไมด้ดั ไมแ้คระ เป็นพนัธ์ุไมท่ี้ควบคุมการเจริญเติบโตทางรูปทรงล าตน้
เอาไวเ้พื่อให้ได้รูปทรง และขนาดตามท่ีตอ้งการ ไมแ้คระมกัจะคงรูปท่ีแทจ้ริงตามธรรมชาติไว้
เพียงแต่ถูกยอ่ส่วนลงมา ไดแ้ก่ ชาฮกเก้ียน สน ไทร 
 2.4.3 การดูแลบ ารุงรักษาพืชพรรณ 

          สมจิต โยธะคง (2540) กล่าวว่า การดูแลบ ารุงรักษาพืชพรรณทุกชนิดท่ีเลือกตอ้ง
พิจารณาถึงการดูแลบ ารุงรักษาควรเนน้พืชพรรณท่ีมีการบ ารุงรักษาง่ายและต ่า ซ่ึงพิจารณาไดด้งัน้ี 
              2.4.3.1 การร่วงของใบ ส าหรับไมใ้บกวา้งควรเลือกชนิดท่ีไม่ผลดัใบหรือผลดัใบ
ตามฤดูกาล ดีกวา่เลือกชนิดไมท่ี้ใบทยอยร่วงตลอดเวลา 
             2.4.3.2 การร่วงของดอก พรรณไมบ้างชนิดเวลาออกดอกสวยงามมากแต่ช่วงเวลา
บานสั้นมาก เช่น เหลืองอินเดีย ชมพูพนัธ์ุทิพย ์เวลาดอกร่วง กระจายกรณีไมใ้หญ่ท่ีให้ร่มเงาควร
เป็นไมท่ี้ใหด้อกตลอดทั้งปี โดยดอกบานแซมใบ บานทน ถา้เป็นพรรณไมท่ี้ดอกร่วงควรเป็นพรรณ
ไมท่ี้ดอกร่วงพร้อมกนัดีกวา่ทยอยร่วง 
               2.4.3.3 การร่วงของผล เลือกพรรณไมท่ี้มีผลร่วงยากดีกวา่ผลร่างง่าย ผลร่วงพร้อม
กนัดีกวา่ทยอยร่วง ผลร่วงไม่ฟุ้งกระจายดีกวา่ผลร่วงแลว้เปลือกของผลเมล็ดแตกฟุ้งกระจาย 
               2.4.3.4 ความแน่นของใบ ไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ตอ้งมีใบแน่นเพื่อให้เกิดร่มเงา
ป้องกนั แสงแดด ช่วยสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม ท าให้ภูมิอากาศในบริเวณดีข้ึน ช่วยลด
มลภาวะท่ีเป็นพิษ ยกเวน้การเลือกปลูกต้นไมใ้หญ่ในบริเวณสนามหญา้ ใบโปร่งดีกว่าใบแน่น
เพราะสนามหญา้ตอ้งการแสงสวา่งส่องถึง เพื่อใชแ้สงในการปรุงอาหารเช่นเดียวกบัพืชพรรณชนิด
อ่ืนๆ 
              2.4.3.5 โครงสร้างของราก ถา้เป็นตน้ไมใ้หญ่ควรมีระบบรากลึกทั้งรากค ้าจุน ราก
แขนงและรากฝอย เพราะจะช่วยพยงุล าตน้ หาอาหารไดใ้นระดบัลึกใตผ้ิวดิน และไม่ตอ้งแยง่อาหาร
กับพืชท่ีมีระบบรากต้ืน เช่น หญ้าสนาม พืชคลุมดิน ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กระดับล่าง ถ้า
โครงสร้างของระบบรากตน้และบางส่วนคอยอยูร่ะดบัผิวพื้นอาจท าลายพื้นผิวดาดแข็งให้แตกร้าว
ได ้
               2.4.3.6 อตัราการเจริญเติบโต อตัราการเจริญเติบโตเป็นคุณสมบติัเฉพาะของไมแ้ต่
ละชนิดในทางภูมิทศัน์ ไมท่ี้มีอตัราการเจริญเติบโตช้าดีกว่าพรรณไมท่ี้มีการเจริญเติบโตเร็ว ไม้
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เจริญเติบโตเร็วเหมาะส าหรับเป็นพืชเศรษฐกิจ เพราะการเจริญเติบโตช้า สะดวกในการดูแล
บ ารุงรักษา การตดัแต่งก่ิง การตดัขริบ และใหค้วามสวยงามยาวนาน 
              2.4.3.7 ความเป็นสังคมและระบบนิเวศมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละสังคม
พืชขณะเดียวกนัก็ตอ้งพร้อมเป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศ (Ecosystem) คือ การเป็นอยูร่่วมกนัโดย
การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัของส่ิงมีชีวิต และสภาพแวดล้อมท่ีไม่มีชีวิต เพราะคุณสมบติัของ
ระบบท่ีดีควรจะประกอบไปดว้ย การมีผลิตภาพหรือผลผลิต (Productivity) มีเสถียรภาพ (Stability) 
ถาวรภาพ (Sustainability) และสมภาพ (Equitability) คือ ความสม ่าเสมอ 
             2.4.3.8 แมลงท าลาย ตน้ไมใ้หญ่ และไมพุ้่มตอ้งเลือกท่ีมีความทนทานต่อแมลง
ท าลายโดยเฉพาะการท าลายล าตน้ ก่ิงกา้นท าให้ล าตน้ ก่ิง และกา้นหกั อาจเป็นอนัตรายแก่คนและ
ทรัพยสิ์นได ้
              2.4.3 .9  ทนทานต่อโรค โรคพืชมีส่วนส าคัญท่ีท าให้พืชพรรณชะงักการ
เจริญเติบโต ท าให้คุณภาพของพืชต้นนั้ นๆด้อยค่าลงขณะเดียวกันต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษามากข้ึน 
            2.4.3.10 พืชพรรณท่ีมีความทนทานสามารถเจริญเติบโตไดใ้นขอบเขตของพื้นท่ีท่ี
กวา้งขวางในพื้นท่ีท่ีมีขอ้จ ากดัในดา้นความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความช้ืนในดิน และความช้ืนใน
บรรยากาศ อิทธิพลของแสง อิทธิพลของลม และขอ้จ ากดัในพื้นท่ีปลูก 
 

2.5 แนวคดิด้านพฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้บริการสถานศึกษา 

 2.5.1 พฤติกรรมความตอ้งการและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสถานศึกษา 
  2.5.1.1 ความพึงพอใจ คือ ความสุขของคนท่ีเกิดจากการปฏิบติังานและได้รับ
ผลตอบแทน ความพึงพอใจท าใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นในการท างาน มีความตั้งใจมุ่งมัน่
ท่ีจะท างานให้ได้เต็มความสามารถ มีขวญัและก าลังใจซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิผลของการท างานส่งผลต่อความส าเร็จตามเป้าหมาย (นฤมล ผูอุ้ตสาห์, 2548: 5) 
            2.5.1.2 ความพอใจในการท างานเป็นความรู้สึกชอบ พอใจ หรือเต็มใจท่ีจะ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวตัถุประสงค์มีความสุขในการท างาน รวมทั้ งประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
ปฏิบติังานนั้น (รจนา เตชะศรี, 2550: 12) 
            2.5.1.3 สมศกัด์ิ คงเท่ียง และอญัชลี โพธ์ิทอง (2542: 161-162) ไดจ้  าแนกทฤษฎี
ความพึงพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
   1) ทฤษฎีความตอ้งการ ความตอ้งการส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อผลท่ี
ไดรั้บจากงาน กบัการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายส่วนบุคคล 
   2) ทฤษฎีการอา้งอิงกลุ่มความพึงพอใจในงานสัมพนัธ์ในทางบวก และ
คุณลกัษณะตามปรารถนาของกลุ่ม สมาชิกใหก้ลุ่มเป็นแนวทางในการประเมินผลการท างานการวดั
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ความพึงพอใจท่ีมีต่อบริการความพึงพอใจท่ีมีการบริการ และเกิดผลไดห้รือไม่นั้นตอ้งพิจารณาถึง
ลกัษณะของการให้บริการ ประกอบด้วยระดบัความรู้สึกของผูใ้ช้บริการในด้านต่างๆ ของแต่ละ
บุคคล การวดัความพึงพอใจอาจกระท าไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 
    (1) การใชแ้บบสอบถาม เป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย โดยการ
ขอความ ร่วมมือจากกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการวดั แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนดคาตอบ 
ไวใ้หเ้ลือกตอบ หรือเป็นคาตอบอิสระ โดยคาถามท่ีถามถึงความพึงพอใจในดา้นต่างๆ ท่ีหน่วยงาน
ก าลงัใหบ้ริการอยู ่เช่น ลกัษณะการใหบ้ริการ ระยะเวลาท่ีใหบ้ริการ บุคคลท่ีใหบ้ริการ เป็นตน้ 
    (2) การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีวดัถึงระดบัความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ ตอ้งอาศยัเทคนิคและความช านาญพิเศษของผูส้ัมภาษณ์ท่ีจะจูงใจผูต้อบคาถามให้ตรง
กบั ขอ้เทจ็จริง วธีิน้ีประหยดัและมีประสิทธิภาพอีกวธีิหน่ึง 
    (3) การสังเกต ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูม้าใช้
บริการโดยวิธีการ สังเกต ดูพฤติกรรมก่อนมารับบริการ ขณะรับบริการและหลงัจากรับบริการแลว้ 
เช่น สังเกตสีหน้า ท่าทางการพูด การวดัความพึงพอใจวิธีน้ีต้องทาอย่างจริงจงั จึงจะสามารถ 
ประเมินถึงความพึงพอใจของผูม้ารับบริการไดอ้ย่างถูกตอ้ง จะเห็นไดว้่า การวดัความพึงพอใจต่อ
การรับบริการนั้ น สามารถท าได้หลายวิธี ข้ึนอยู่กับความสะดวก ความเหมาะสม ตลอดจน
จุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายของการวดัดว้ย จะส่งผลใหก้ารวดันั้นมีประสิทธิภาพ หรือน่าเช่ือถือได ้
  ดงันั้นความพึงพอใจ ความรู้สึกท่ีดี หรือมีทศันคติท่ีดีของบุคคล ในดา้นบวกซ่ึงจะ
เกิดข้ึนก็ต่อเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการแก่บุคคลนั้น  เม่ือไดรั้บการ ตอบสนองตาม
ความคาดหวงั และความตอ้งการของตนเอง จึงทาให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อ ส่ิงนั้นๆหรือส่ิงท่ีควรจะ
เป็นไปตามความตอ้งการ ความพึงพอใจจึงเป็นผลของการแสดงออกของทศันคติของบุคคลอีก
รูปแบบหน่ึง ซ่ึงเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีประสบการณ์ท่ีมนุษยเ์ราได้รับอาจจะมากหรือ
นอ้ยก็ได ้และเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งทางบวกและทางลบ แต่ถา้เม่ือใด
ส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได ้ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวก
เป็นความรู้สึกท่ีพึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าส่ิงนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวงั ไม่บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายก็จะทาใหเ้กิดความรู้สึกทางลบ เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 
 2.5.2 แนวคิดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา  
           วิชาญ สุวรรณวงษ์ (2549: 12) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน หมายถึง 
องคป์ระกอบต่างๆภายในโรงเรียน ท่ีจะส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ และพฒันาตนเองในทุกๆ
ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนท่ีสวยงาม ร่มร่ืนเป็นระเบียบและมีบรรยากาศดี มีความ
ปลอดภยั มีวสัดุอุปกรณ์เสริมสร้างพฒันาการ และเสริมการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย มีส่ิงย ัว่ยุให้เกิด
การเรียนรู้ และไม่มีมลภาวะ 
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           ปฏิคม พงษ์ประเสริฐ (2550: 19) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในโรงเรียน หมายถึง 
องคป์ระกอบต่างๆภายในโรงเรียนท่ีจะส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ และพฒันาตนเองในทุกๆ
ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนท่ีสวยงาม ร่มร่ืนเป็นระเบียบ และมีบรรยากาศดี มีความ
ปลอดภยั มีวสัดุอุปกรณ์เสริมสร้างการพฒันาการ และเสริมการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 
           นงลกัษณ์ มีจรูญสม (2546: 1) กล่าววา่ สภาพส่ิงแวดลอ้มหมายถึง ส่ิงท่ีมีอยูโ่ดยรอบ
หรือปะปนกนัของสภาพแวดลอ้มภายนอก และภายในท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงท่ีมีชีวิต ส่ิงท่ีอยูโ่ดยรอบ
น้ีจะมีผลกระทบต่อส่ิงท่ีมีชีวิตนั้น มิใช่เพียงท่ีเป็นรูปธรรมเท่านั้น วฒันธรรม ความเช่ือ ค่านิยม 
ฯลฯ ก็มีผลผกูพนั ความรู้สึกนึกคิด และกิจกรรมของมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนตาย ซ่ึงเรียกวา่ เป็นสภาพ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นนามธรรมดว้ย ดงันั้นสภาพส่ิงแวดลอ้มของมนุษยจึ์งตอ้งรวมทั้งสภาพส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ และสภาพส่ิงแวดลอ้มทางสังคมเขา้ไวด้ว้ยกนั 
           มาริสา ธรรมะ (2545: 1) กล่าววา่ สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมี
ส่วนช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และพฒันาไดเ้ป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัอาคารเรียน อาคารประกอบการสถานท่ีบริเวณรวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงอยูร่อบตวัผูเ้รียนซ่ึง
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียน เป็นการเสริมสร้างขวญั และ
ก าลงัใจในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบติัหน้าท่ีการงานของทุกคนใน
สถานศึกษาช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เกิดผลส าเร็จทางการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุตามวตัถุประสงค ์
 2.5.3 การประยกุตค์วามรู้ดา้นพฤติกรรมมนุษยเ์พื่อน ามาใชใ้นการออกแบบ 
           วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร (2530) กล่าวว่า แผนการใช้ในพื้นท่ีส าหรับพื้นท่ีนนัทนาการ
สาธารณะ มิใช่วา่จะก าหนดเป็นแผนการใชท่ี้ตายตวัลงตวัไปได ้เพราะการใชพ้ื้นท่ีจริงจะเป็นการใช้
พื้นท่ีโดยอิสระของผูใ้ช้ การวางแผน และออกแบบจึงตอ้งมีความยืดหยุ่นในแผนงานใชง้านเสมอ  
มกัจะเป็นการวางแผนอยา่งแน่นอนในบางจุด และเห็นพื้นท่ีอเนกประสงคใ์นบางจุด หลกัการทาง
พฤติกรรมท่ีถูกน ามาใชข้ั้นตอนน้ี ไดแ้ก่ 
  2.5.3.1 อาณาเขตครอบครอง เกิดได้ทั้งการท่ีครอบครองทิ้งร่องรอยแสดงความ
เป็นเจา้ของไวห้รือเกิดจากการท่ีผูค้รอบครองใชพ้ื้นท่ีนั้นเป็นประจ าจนเป็นท่ีรู้กนั เม่ือบุคคลใดรู้สึก
ว่าอยู่ในพื้นท่ีครอบครองของผูอ่ื้นก็ย่อมจะรู้สึกไม่สบายใจนักท่ีจะใช้พื้นท่ีส่วนนั้นๆและหากผู ้
ครอบครองนั้นเป็นกลุ่มบุคคลท่ีไม่พึงประสงค ์ก็จะมีผลให้กลุ่มอ่ืนๆหลีกเล่ียงเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะใช้
สถานท่ีนั้นๆ กรณีดงักล่าวมาน้ีเรียกว่าเกิดการขดัแยง้ของอาณาเขตครอบครอง ในการใช้สถานท่ี
นั้นๆการสร้างขอบเขต นบัเป็นเทคนิคหลกัของการออกแบบพื้นท่ีเพื่อหลีกเล่ียงการขดัแยง้ 
  2.5.3.2 บรรยากาศกิจกรรม เป็นลกัษณะบรรยากาศส่ิงแวดลอ้มของท่ีตรงนั้น ท่ีจะ
เหมาะกบักิจกรรมนั้นๆ โดยคนกลุ่มนั้นๆกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะมีความตอ้งการด้านสถานท่ี
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แตกต่างกนั ความตอ้งการดา้นสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีท ากิจกรรมน้ี รวมความตอ้งการ 2 อย่าง 
คือ ความตอ้งการดา้นอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม ความตอ้งการดา้นจิตวทิยา 
  2.5.3.3 ระยะการเดิน การจดัวางกิจกรรมในพื้นท่ีแตอ้งค านึงถึงการเขา้ถึงกิจกรรม
นั้นๆ ดว้ยวา่ผูใ้ชก้ลุ่มท่ีเราคาดวา่จะมาท ากิจกรรมนั้นๆ จะมีความสามารถ และมีความสมคัรใจท่ีจะ
เดินมาใชใ้นระยะทาง กิจกรรมท่ีเป็นท่ีสนใจจะเป็นบริเวณดึงดูดคนเขา้ไปสู่บริเวณนั้น 
  2.5.3.4 ระยะใกลชิ้ด (Intimate Distance) บุคคลท่ีอยูใ่นระยะใกลชิ้ดกนัยอ่มไดรั้บ
ข่าวสารผ่านประสาทสัมผสัเกือบทุกทางอย่างละเอียด บุคคลสามารถรับรู้แมก้ระทัง่กล่ินตวั และ
ความร้อนจากร่างกาย ฉะนั้นจึงเป็นการยากท่ีเกิดการสัมผสัผิดตวั ส าหรับระยะใกลเ้ป็นระยะท่ีเกิด
จากสัมผสัทางร่างกาย  การสัมผสัท่ีเกิดข้ึนเป็นไปไดม้ากท่ีเกิดสัมผสัทางกาย การสัมผสัเกิดข้ึนเป็น
ส่ิงท่ีสามารถรับรู้กนัไดท้ั้งสองฝ่าย บุคคลท่ีอยู่ในระยะใกลชิ้ดกนั  ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ทั้งน้ี การ
พยายามอยู่น่ิงๆมกัเป็นการแสดงออกอย่างหน่ึง  ความส าคญัของระยะใกลชิ้ดอยู่ท่ีว่าตามบรรทดั
ฐานทางสังคมถือเป็นเร่ืองตอ้งหา้มในการแตะตอ้งสัมผสับุคคลอ่ืนท่ีมีความสนิทสนมกนัเป็นพิเศษ  
  2.5.3.5 ระยะส่วนบุคคล (Personal Distance) เป็นระยะห่างท่ีมีความส าคญัต่อ
บุคคล ท่ีไม่สัมผสัทางกายพยายามรักษาใหมี้ระยะระหวา่งกนัขั้นต ่าสุดระยะน้ีดว้ย ส าหรับมนุษยใ์น
ระยะก็ในระยะท่ีครอบคลุมไปถึงระยะท่ีบุคคลพยายามปกป้องการล่วงล ้ า อาณาเขตท่ีครอบคลุม
ดว้ยระยะน้ีโดยรอบตวัมนุษยจ์ะท าหนา้ท่ีเหมือนเกราะป้องกนัตวัก็คือ  ท่ีเวน้วา่งส่วนบุคคลนัน่เอง 
ส าหรับระยะใกล ้(ระยะ1.5-2.5ฟุต) บุคคลอยูห่่างกนัในระยะท่ีจบัตอ้งอีกฝ่ายหน่ึงได ้ สามารถแตะ
ตอ้งส่วนปลายต่างๆ ของร่างกายได ้ในระยะน้ีไม่เกิดการบิดเบือนในการรับรู้ทางทศันาการท่ีส าคญั
คือ สามารถรู้ไดใ้น 3 มิติของส่วนต่างของร่างกายไดช้ดัเจน   
  2.5.3.6 ระยะสังคม (Social Distance) ระยะท่ีเป็นระยะสังคมน้ีต่างจากระยะส่วน
บุคคลตรงม่ีวา่ เป็นระยะท่ีไม่มีการสัมผสัร่างกาย  ใชร้ะดบัเสียงปกติและมีการปรับในระดบัเสียง
เล็กนอ้ยระหวา่งระยะใกลก้บัระยะไกล(ระยะ 4-7 ฟุต) เป็นระยะท่ีมีการจอ้งในส่วนต่างๆไปเร่ือยๆ
เพราะยงัเห็นไดช้ดัเพียงบางส่วน สามารถเห็นรายละเอียดของผิวและผมไดอ้ยา่งชดัเจน การติดต่อ
ทางธุรกิจไม่ใช่เร่ืองส่วนตวั มกัเกิดข้ึนระหว่างบุคคลท่ีอยู่ห่างในระยะน้ี  เป็นท่ีสังเกตได้ว่าการ
ติดต่อหรือการประชุมทางธุรกิจมกัเกิดมกัเกิดข้ึนในระยะสังคมระยะไกลน้ี  ระยะสังคมระยะไกลน้ี
เป็นระยะท่ีบุคคลเร่ิมเก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืนน้อยลง เร่ิมรู้สึกมีอิสระในการท่ีจะสัมพนัธ์พูดจาดว้ย
หรือไม่ก็ได ้
  2.5.3.7 ระยะสาธารณะ (Pubic Distance) เป็นระยะท่ีบุคคลท่ีไม่อาจยุ่งเก่ียวกบั
โดยตรงระหวา่งบุคคลกบับุคคลจึงมีการเปล่ียนแปลงในการรับรู้การสัมผสัจากการรับรู้ท่ีเกิดข้ึนใน
ระยะส่วนบุคคลและระยะสังคม ระยะน้ีมีการเปล่ียนแปลงมากในการรับรู้ และการส่งข่าวสารไม่
อาจเห็นรายละเอียดของการแสดงออกและการเคล่ือนไหวของใบหน้าหากพูดดว้ยระดบัเสียงปกติ 
จะไม่สามารถส่ือความหมายท่ีละเอียดอ่อนไดต้อ้งเพิ่มระดบัเสียงจากปกติ รวมทั้งการแสดงออก
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อย่างอ่ืนด้วยในระดับมากกว่าปกติ การติดต่อส่ือสารท่ีไม่ใช้ถ้อยค าได้เปล่ียนมาเป็นการใช้
อากปักิริยา และท่าทางของร่างกายแทนการแสดงบนใบหนา้ 
  2.5.3.8 ภาวะเป็นส่วนตวั (Privacy) มนุษยต์อ้งการความเป็นส่วนตวัเสมอ บุคคล
โดยทัว่ไปอาจตอ้งการความสงบ สมาธิและรอดพน้จากสายตาผูค้น ระดบัในการตอ้งการความเป็น
ส่วนตวัมีระดบัท่ีมากนอ้ยแตกต่างกนั ซ่ึงอาจข้ึนอยูก่บัความสนิทสนม และกิจกรรมท่ีกระท าอยู ่
 

2.6 กรณศึีกษา 
 2.6.1 กรณีท่ี 1 โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ 
           โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์นั้น ไดใ้ช้ตวัอย่าง
โรงเรียนวฒัโนทยัพายพัเป็นกรณีศึกษา เน่ืองจากมีความคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองของการจดัโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เพื่อท่ีจะไดน้ ามาปรับปรุงและเป็นแนวทางแก่โครงการต่อไป 
  2.6.1.1 ท่ีตั้ง โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั ตั้งอยูถ่นนบุญเรืองฤทธ์ิ ต าบลสุเทพ อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 เน้ือท่ีของ
สถานศึกษา 27 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา ก่อตั้งเม่ือ วนัท่ี 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2499 ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
  2.6.1.2 การศึกษาพื้นท่ีโครงการ การเขา้ถึงโครงการเขา้ถึงได้ 2 เส้นทาง เส้นทางท่ี 
1 มาจากถนนอารักษ ์เส้นทางท่ี 2 มาจากถนนบุญเรืองฤทธ์ิ สามารถเดินทางมาไดโ้ดยรถโดยสาร
ส่วนบุคคล และรถประจ าทาง 

 
ภาพที ่2.1 การเขา้ถึงโรงเรียน 
ทีม่า : https://www.maps.google.co.th 
   1) ต  าแหน่งผงับริเวณโรงเรียนวฒัโนทยัพายพั ผงับริเวณจะอยู่ภายในตวั
ของโรงเรียน ซ่ึงจะแบ่งออกเป็นส่วนๆแยกออกจากกนั ซ่ึงแสดงออกไดด้งัน้ี 
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ภาพที ่2.2 แผนผงัโรงเรียนวฒัโนทยัพายพั 
ทีม่า : https://www.wattano.ac.th 
  จากการศึกษาสรุปไดว้า่ต าแหน่งท่ีตั้งของพื้นท่ีโครงการนั้นจะอยูใ่นสภาพเดียวกนั
กบัสภาพพื้นท่ีของโครงการ และต าแหน่งของพื้นท่ีการใช้งานต่างๆจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กับ
กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นการออกแบบกบัโครงการไดคื้อ เราจะตอ้งวางพื้นท่ีเป็น
ส่วนตรงกลางไวเ้ป็นพื้นท่ีการศึกษาหลกัและพื้นท่ีแต่ละจุดในส่วนอ่ืนๆ ซ่ึงจุดต่างๆนั้นจะตอ้ง
สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก และมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
   2) กิจกรรมและความสะดวกโครงการสวนพฤกษศาสตร์ เน่ืองจากทาง
โรงเรียนวฒัโนทยัพายพันั้นไดมี้การน าหลกัโครงการสวนพฤกษศาสตร์ และไดน้ ามาจดัปรับใชใ้น
โรงเรียนโดยมีองค์ประกอบ คือ ท าป้ายประจ าต้นไม้ น าพืชพรรณเข้ามาปลูกเพิ่มตามความ
เหมาะสมของสภาพพื้นท่ี ศึกษาขอ้มูลดา้นต่างๆ เขียนรายงาน และสามารถใชป้ระโยชน์พืชพรรณ
ไมท่ี้มีอยูไ่ด ้ตามหลกัของการจดัท าสวนพฤกษศาสตร์ท่ีถูกตอ้งตามหลกัการ 

 
ภาพที ่2.3 ป้ายช่ือโครงการ 
ทีม่า : https://www.wattano.ac.th 
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ภาพที ่2.4 แบบป้ายบอกพรรณไม ้
ทีม่า : https://www.wattano.ac.th 

 
ภาพที ่2.5 ผงัภายในโครงการพื้นท่ีเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ 
ทีม่า : https://www.wattano.ac.th 

 
ภาพที ่2.6 รูปแบบสวนพฤกษศาสตร์ 
ทีม่า : https://www.wattano.ac.th 

 
ภาพที ่2.7 พรรณไมแ้หง้ไวส้ าหรับศึกษาหาความรู้ 
ทีม่า : https://www.wattano.ac.th 
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ตารางที ่2.1 สรุปดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกของโรงเรียนวฒัโนทยัพายพั 
หวัขอ้ประเด็น
การศึกษา 

ขอ้สรุปประเด็นการศึกษาในการน าปรับใช้ 

ป้ายช่ือโครงการ ควรน าวางต าแหน่งป้ายช่ือโครงการอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของโครงการหรือ
จุดหลักท่ีผูค้นเข้าใช้พื้นท่ี และสามารถมองเห็นได้ง่าย ป้ายช่ือควรส่ือ
ลกัษณะความเป็นไทย และควรใชพ้ืชพรรณท่ีท าให้พื้นท่ีบริเวณนั้นท าให้
ป้ายช่ือดูเด่นข้ึนมา 

ป้ายบอกพรรณไม ้ ป้ายบอกพืชพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์  และบริเวณรอบภายใน
โครงการ น าไปปักบอกบริเวณตน้ไมแ้ต่ละตน้ว่าช่ือตน้อะไร และบอก
คุณลกัษณะของตน้ไมน้ั้น ใชว้สัดุของป้ายท่ีสามารถดูแลและรักษาไดง่้าย 

ผงัภายในโครงการ แผนผงัภายในโครงการควรท าไวท่ี้สามารถมองเห็นไดง่้าย และไม่ควรใช้
รูปภาพท่ีซบัซอ้นจนเกินไป เพื่อง่ายต่อการดูและท าความเขา้ใจ 

สวนพฤกษศาสตร์ 
 
 
พรรณไมแ้หง้ 

สวนพฤกษศาสตร์นั้น การน ามาประยกุตใ์ชค้วรเลือกพืชพรรณท่ีเหมาะสม
ในสภาพพื้นท่ีบริเวณนั้น การจดัให้มีความเป็นระเบียบ รวมทั้งให้เกิด
ประโยชน์และสามารถดูแลรักษาไดง่้าย และเหมาะสมกบัจ านวนผูท่ี้มาใช้
ในพื้นท่ี  
พรรณไมแ้ห้งท่ีได้จากการเก็บรวบรวมพรรณไมภ้ายในโครงการเพื่อน า
พรรณไมท่ี้ไดม้าไวส้ าหรับศึกษาหาความรู้ จะจดัเก็บอยู่ภายในห้องสมุด
ของโรงเรียน 

  
 2.6.2 กรณีท่ี 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร 
  โครงการออกแบบปรับปรุงโรง เ รียนไทยนิยมสงเคราะห์  เขตบาง เขน 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดค้  านึงถึงประเภทของกิจกรรมและการเช่ือมโยงพื้นท่ีส่วนต่างๆ ท่ีจะรองรับ
จ านวนนักเรียน และการใช้พื้นท่ีโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรายละเอียดของพื้นท่ี
โครงการในส่วนต่างๆ เน่ืองมาจากสภาพส่ิงแวดลอ้มและกิจกรรมท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัเพื่อเป็น
แนวทางท่ีจะปรับใช้ในการออกแบบและแกไ้ขปัญหาต่างๆในโครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิ
ทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์  
  2.6.2.1 ท่ีตั้ง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั ตั้งอยู่ หมู่ 2 พหลโยธิน 171/3151 แขวง
คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา เปิดสอนในระดบัมธัยมศึกษา ก่อตั้งเม่ือ 18 กนัยายน พ.ศ.2490 มี
เน้ือท่ี 34 ไร่ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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  2.6.2.2 การศึกษาพื้นท่ีโครงการ การเข้าถึงโครงการมาจากถนนพหลโยธิน 
สามารถเดินทางไดโ้ดยรถโดยสารส่วนบุคคล รถตู ้และรถประจ าทางสาย 34, 39 และปอ.522  

 
ภาพที ่2.8 การเขา้ถึงโรงเรียน 
ทีม่า : https://www.pantip.com 
  2.6.2.3 ต าแหน่งผงับริเวณโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั ต าแหน่งผงับริเวณจะอยู่
ภายในตวัของโรงเรียน ซ่ึงจะแบ่งออกเป็นส่วนๆแยกออกจากกนั ซ่ึงแสดงออกไดด้งัน้ี 

 
ภาพที ่2.9 แผนผงัโรงเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 
ทีม่า : https://www.fofreetime1802.blogspot.com 
  2.6.2.4 ลกัษณะเด่นของโรงเรียน โรงเรียนแห่งน้ีมีการวางผงั และการออกแบบ
พื้นท่ีท่ีดี มีการจดัระบบการสัญจรท่ีเป็นแบบแผน และเป็นระบบ มีการจดัพื้นท่ีนนัทนาการท่ีดี ซ่ึงมี
ลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 
   1) ดา้นกิจกรรม กีฬา และนนัทนาการ อยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของโครงการ 
ซ่ึงภายในพื้นท่ีสามารถท ากิจกรรมได้หลายอย่าง เช่น กีฬาสี เตะฟุตบอล วิ่ง ซ่ึงพื้นท่ีนั้นจะเป็น
สนามหญา้ และลานอเนกประสงค์ไวส้ าหรับท ากิจกรรมของโรงเรียน เช่น การเขา้แถวในตอนเช้า 
หรือจดักิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ เป็นตน้ 
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ภาพที ่2.10 สนามหญา้และลานอเนกประสงคใ์ชส้ าหรับท ากิจกรรมต่างๆ 
ทีม่า : https://www.fofreetime1802.blogspot.com 
   2) พื้นท่ีพกัผอ่น มีต าแหน่งท่ีอยูก่นัเป็นกลุ่มๆ และตามแนวทางเดิน ซ่ึงจะ
มีทั้งมา้นัง่และซุม้ศาลา และวสัดุท่ีใชจ้ะเป็นประเภทไมส่้วนใหญ่   

 
ภาพที ่2.11 พื้นท่ีพกัผอ่น 
ทีม่า : https://www.fofreetime1802.blogspot.com 
   3) ดา้นการสัญจรภายในพื้นท่ีโครงการ โรงเรียนแห่งน้ีมีการจดัเส้นทาง
การสัญจรท่ีสามารถเขา้สู่ตวัอาคาร และพื้นท่ีส่วนต่างๆภายในโครงการไดอ้ยา่งสะดวก โดยมีทั้ง
ทางเดินระหวา่งตวัอาคารโดยมีหลงัคาปกคลุม และถนนท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต มีเส้นทางการ
สัญจรเขา้-ออก 1 ช่องทางเขา้หลกั  

 
ภาพที ่2.12 การสัญจรภายในพื้นท่ีโครงการ 
ทีม่า : https://www.fofreetime1802.blogspot.com 
  จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการสรุปไดว้า่ การสัญจรภายในพื้นท่ีนั้นจะมีทางเขา้ออก1
ช่องทางเขา้หลกั ซ่ึงแต่ละอาคารจะมีทั้งถนนคอนกรีตและทางเดินเช่ือมระหว่างตวัอาคารซ่ึงจะมี
หลงัคาปกคลุม ซ่ึงเราสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นโครงการได ้คือเส้นทางสัญจรหลกัท่ีมีรถผา่นควร
ท่ีจะเป็นถนนท่ีตอ้งมีความแข็งแรง สามารถรับรองน ้ าหนักจากตวัรถท่ีขบัไปมาได ้ส่วนทางเดิน
เช่ือมระหว่างพื้นท่ีในแต่ละส่วน ควรออกแบบให้เขา้กบัพื้นท่ีบริเวณนั้นๆ และส่ิงส าคญัไม่ควรมี
ทางเขา้ออกภายในโครงการมากไปเพราะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัดว้ย 
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ตารางที ่2.2 สรุปดา้นกิจกรรมและการน าไปใช ้
หวัขอ้ประเด็น
การศึกษา 

ขอ้สรุปประเด็นการศึกษาในการน าปรับใช้ 

ลานกีฬาและ
นนัทนาการ 

จากการศึกษาพื้นท่ีพบว่ากิจกรรมท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลหรือ
ลานอเนกประสงค ์จะอยู่ตามโซนตามชนิดแต่ละกีฬา ซ่ึงจะสะดวกต่อผูเ้ขา้
ไปใช้งานในพื้นท่ีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในโครงการ คือการ
ออกแบบบริเวณกีฬาและนนัทนาการตอ้งค านึงถึงสภาพพื้นท่ีโดยไม่ใชว้สัดุ
ท่ีเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชง้านและเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยัและเพศนั้นๆ 

พื้นท่ีพกัผอ่น 
 
 

การสัญจรภายใน
โครงการ 

จากการศึกษาพบวา่พื้นท่ีพกัผอ่นภายในโรงเรียนส่วนมากจะอยูร่วมกนัเป็น
กลุ่ม โดยการน าไปใชต้อ้งค านึงถึงความสมดุลระหวา่งพื้นท่ีกบัจ านวนผูใ้ช้
เป็นหลกั และไม่ควรมีการรบกวนต่อบริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียง 
โรงเรียนแห่งน้ีมีการจงัวางเส้นทางสัญจรไดอ้ยา่งสะดวก มีเลนทางเขา้ออก
บอกชดัเจน และมีเส้นทางสัญจรรองท่ีเขา้ถึงตวัอาคารไดง่้าย 

    
   4) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
   จากการส ารวจพบวา่ส่ิงอ านวยความสะดวกนั้นจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั
ออกไปข้ึนอยู่กบัพื้นท่ีบริเวณนั้นๆ เช่น บริเวณพื้นท่ีพกัผ่อนจะมีการจดัวางถงัขยะไวเ้พื่อรองรับผู ้
เขา้มาใชใ้นพื้นท่ี ป้ายบอกเส้นทางการสัญจรภายในโครงการ เป็นตน้ 

 
ภาพที ่2.13 ป้ายสถานศึกษา 
ทีม่า : https://www.fofreetime1802.blogspot.com 

 
ภาพที ่2.14 ท่ีนัง่พกัผอ่น 
ทีม่า : https://www.fofreetime1802.blogspot.com 
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ภาพที ่2.15 ถงัขยะ 
ทีม่า : https://www.fofreetime1802.blogspot.com 

 
ภาพที ่2.16 ป้ายช้ีบอกอาคาร 
ทีม่า : https://www.fofreetime1802.blogspot.com 
 
ตารางที ่2.3 สรุปดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการน าไปใช ้               

หวัขอ้ประเด็นใน
การศึกษา 

ขอ้สรุปประเด็นการศึกษาในการน าปรับใช้ 

ป้ายสถานศึกษา ควรออกแบบใหต้วัป้ายมีความโดนเด่น ควรเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ท าให้
ป้ายดูเด่น และไม่บงบงัป้ายจนเกินไป  

ท่ีนัง่พกัผอ่น 
 
 
ถงัขยะ 

ท่ีนั่งพกัผ่อน ควรจดัวางให้เหมาะสมกับสถานท่ีบริเวณนั้นๆ ว่ามี
ลกัษณะพื้นท่ีเป็นอยา่งไร ควรมีจ านวนท่ีเพียงพอต่อผูเ้ขา้ใชใ้นพื้นท่ี 
ซ่ึงวสัดุท่ีใช้ต้องมีความแข็งแรง คงทน เพื่อป้องกันอันตรายท่ีจะ
เกิดข้ึนได ้
ถงัขยะ ควรตั้งอยู่บริเวณตามมุมพกัผ่อนต่างๆ และควรตั้งอยู่ใตล้ม 
ส่ิงส าคญัควรมีฝากปิดให้มิดชิด ภายในถงัควรมีถุงด ารองขยะเพื่อ
สะดวกต่อการน าไปทิ้ง 

ป้ายช้ีบอกอาคาร ควรจดัวางไวบ้ริเวณหน้าโรงเรียน หรือท่ีสามารถเห็นได้ง่าย เพื่อ
สะดวกต่อการใช้งาน และควรเป็นป้ายท่ีมีขอ้ความชดัเจน สามารถ
บอกใหเ้ราเขา้ใจไดง่้าย 
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   5) ดา้นพืชพรรณ จากการศึกษาพืชพรรณภายในโรงเรียนนั้นมีหลากหลาย
ชนิด ส่วนมากจะเป็นไมย้ืนตน้ ซ่ึงไมส่้วนมากจะปลูกเพื่อสร้างร่มเงา และให้ประโยชน์ต่อพื้นท่ี
นั้นๆ เช่น หูกวาง หูกระจง หมากเขียว ไทร อินทผาลมั เป็นตน้ ส่วนไมพุ้่มและไมค้ลุมดิน เช่น โมก
ชาฮกเก้ียน พลบัพลึง พุดศุภโชค ไทรเกาหลี เฟิน เป็นตน้ 

 
ภาพที ่2.17 ไมย้นืตน้ 
ทีม่า : https://www.fofreetime1802.blogspot.com 

 
ภาพที ่2.18 ไมพุ้ม่และไมค้ลุมดิน 
ทีม่า : https://www.fofreetime1802.blogspot.com 
 
ตารางที ่2.4 สรุปดา้นพืชพรรณและการน าไปใช ้

หวัขอ้ประเด็น
การศึกษา 

ขอ้สรุปประเด็นการศึกษาในการน าปรับใช้ 

ไมย้นืตน้ จากการศึกษาพื้นท่ีภายในโรงเรียนพบวา่พื้นท่ีบริเวณท่ีพกัผอ่นมกัมีไมย้ืน
ตน้ส่วนใหญ่เพื่อให้ร่มเงาในพื้นท่ีบริเวณนั้นท าให้ดูร่มร่ืนและสามารถนัง่
ท ากิจกรรมต่างๆได้ และไมย้ืนตน้ตอ้งดูแลรักษาง่าย ไม่เป็นอนัตรายต่อ
พื้นท่ี 

ไมพุ้ม่ จากการศึกษาพบวา่พื้นท่ีภายในโรงเรียนส่วนมากเป็นไมพุ้ม่จดัตกแต่งอยู ่
บริเวณหน้าอาคาร และบริเวณท่ีนัง่พกัผ่อน เพื่อสร้างทศันียภาพให้ร่มร่ืน
และมีความสวยงาม รวมถึงเป็นส่วนโชวแ์ก่ผูพ้บเห็นและผูม้าเยอืน 

ไมค้ลุมดิน จากการศึกษาพบวา่พื้นท่ีภายในโรงเรียนปลูกไมคุ้ลมดินบริเวณโคนตน้ไม้
ใหญ่เพื่อปกปิดทศันียภาพท่ีไม่ดีและท าใหเ้กิดความสวยงามในพื้นท่ี 

 
 



 

บทที ่3 
การศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัโครงการ 

 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนไทยนิยม
สงเคราะห์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยผูอ้อกแบบตอ้งทราบขอ้มูลต่างๆ แลว้จึงสามารถน ามา
วเิคราะห์ ขอ้มูลเพื่อใชใ้นการออกแบบ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ สามารถท่ีจะ
แก้ไขปัญหาภายในพื้นท่ีโครงการได้อย่างถูกตอ้งให้ตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้และส่งผลให้
โครงการนั้นสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงการศึกษาขอ้มูลและวิเคราะห์นั้นเราจะแบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ ขอ้มูลระดบัมหภาค และขอ้มูลระดบัจุลภาค ดงัน้ี 

 
3.1 การศึกษาข้อมูลระดับมหภาค 
 3.1.1 ประวติัความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร 

 
ภาพที ่3.1 ตราประจ าจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ทีม่า : https://www.logothailand.com 
 กรุงเทพมหานคร เดิมเรียกกนัวา่ "เมืองบางกอก" ต่อมาเม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศจ์กัรี เม่ือวนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2325 
ทรงโปรดเกลา้ฯใหส้ร้างพระราชวงัทางคุง้แม่น ้าเจา้พระยาเป็นแนวคูเมืองทางดา้นตะวนัตกเฉียงใต ้
 เม่ือแรกสร้างกรุงเทพฯ คงมีพื้นท่ีเฉพาะเขตก าแพงเมืองเท่านั้ น คือ ก าแพงเมืองยาว
ประมาณ 7 กิโลเมตร ดา้นตะวนัออก เลียบตามแนวคูเมืองท่ีขุดแยกจากแม่น ้ าเจา้พระยาท่ีบางล าพ ู
มาออกแม่น ้ าเจา้พระยา ทางดา้นทิศใตใ้กลส้ะพานพุทธยอดฟ้าฯ เรียกวา่ คลองบางล าพู และคลอง
โอ่งอ่างดา้นตะวนัตก ใชแ้ม่น ้ าเจา้พระยาเป็นคูเมืองแต่มิไดส้ร้างก าแพงเมืองเหมือนดา้นตะวนัออก 
รายรอบก าแพงเมือง และริมแม่น ้ าเจา้พระยามีป้อมอยู่ 14 ป้อม มีประตูเมืองขนาดใหญ่ 16 ประตู 
ประตูเมืองขนาดเล็ก ท่ีเรียกวา่ช่องกุดอีก 47 ประตู เน้ือท่ีในคร้ังนั้นมีเพียง 2,163 ไร่ บริเวณท่ีสร้าง
พระราชวงันั้น เดิมเป็นท่ีอยูอ่าศยัของพระยาราชเศรษฐีและชาวจีน ซ่ึงไดโ้ปรดให้ยา้ยไปอยูท่ี่ส าเพง็ 
ในการก่อสร้างพระราชวงัโปรดให้พระยาธรรมาธิบดีกับพระยาวิจิตรนาวีเป็นแม่กองคุมการ

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://wonderlandpp.wordpress.com/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94/&ei=DQeVVabxDsfguQTou4OwCg&bvm=bv.96952980,d.c2E&psig=AFQjCNFQB96owpVFi3-NeNMOHhs2JoS2Yw&ust=1435916427141249
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ก่อสร้าง และทรงโปรดเกลา้ฯให้สร้างเมืองบางกอกข้ึนเป็นเมืองหลวงใหม่แทนกรุงธนบุรี โดยสืบ
ทอดศิลปวฒันธรรมจากกรุงศรีอยุธยา ทรงท าพิธียกเสาหลกัเมืองเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2353 
แลว้ทรงเสด็จข้ึนเสวยราชสมบติัเม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2325 ทรงพระราชทานนามพระนครน้ี
วา่ "กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยามหาดิลก ภพนพรัตน์ราชธานี บุรีรมย ์อุดม
ราชนิเวศน์ มหาสถานอมรพิมาน อวตารสถิต สักกะทตัติยะ วษิณุกรรมประสิทธิ" 
 หลงัจากกรุงศรีอยุธยาแตก และสมเด็จพระเจา้ตากสินไดก้อบกูบ้า้นเมืองข้ึนแลว้ทรงเลือก
เมืองธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่ ต่อมาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองส่งผลให้พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จข้ึนครองราชยเ์ป็นปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศจ์กัรี พระองคโ์ปรดเกลา้ฯ 
ให้ปรับเปล่ียนผงัเมืองเสียใหม่ และขุดคูเมืองใหม่ให้ใหญ่ข้ึน ส่วนพื้นท่ีฝ่ังตะวนัตกหรือท่ีปัจจุบนั
เรียกวา่ "ฝ่ังธนบุรี" ก็ยงัเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยั และชุมชนชาวสวนเช่นเดิม"ราชธานีแห่งใหม่ไดพ้ฒันา 
และขยายข้ึนเป็นล าดบัจนกระทัง่กลายเป็นกรุงเทพมหานครในทุกวนัน้ี" (ประวติักรุงเทพมหานคร : 
https://www.bkkinside.com/history.php, 2558) 
 3.1.2 ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
           กรุงเทพมหานครตั้งอยู่บนฝ่ังท่ีราบลุ่มของแม่น ้ าเจา้พระยา แม่น ้ าสายส าคญัซ่ึงถือ
เป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเล้ียงคนไทยทั้งชาติ ตั้งอยูบ่นละติจูดท่ี 13 องศา 45 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด
ท่ี 100 องศา 28 ลิปดาตะวนัออก เน่ืองจากมีท่ีตั้งอยู่บริเวณใกลเ้ส้นศูนยสู์ตร ท าให้ประเทศไทย
ค่อนขา้งมีสภาพอากาศร้อนช้ืน กรุงเทพมหานครประกอบดว้ยเขตการปกครอง 50 เขต และมีพื้นท่ี 
1568.737 ตารางกิโลเมตร 
  ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดกบัจงัหวดันนทบุรี และจงัหวดัปทุมธานี 
  ทิศตะวนัออก มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
  ทิศใต ้  มีอาณาเขตติดกบัจงัหวดัสมุทรปราการ และอ่าวไทย 
  ทิศตะวนัตก มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัสมุทรสาคร และจงัหวดันครปฐม 
 3.1.3 ลกัษณะภูมิประเทศ 
          เป็นท่ีราบลุ่ม มีระดบัความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลางประมาณ 1.50-2.00 เมตร 
โดยมีความลาดเอียงของระดบัพื้นดินจากทิศเหนือ จะค่อยๆลาดเอียงสู่อ่าวไทยทางทิศใต ้และเฉพาะ
ลุ่มแม่น ้าเจา้พระยาตอนล่างจะอยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีซ่ึงในทาง
ภูมิศาสตร์เรียกวา่บริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้า ซ่ึงเกิดจากตะกอนน ้าพา (Alluvium) โดยเป็น
ส่วนหน่ึงของท่ีราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย (The Lower General Plain of Thailand) 
เป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชพรรณต่างๆ 
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 3.1.4 สภาพภูมิอากาศ 
          พื้นท่ีโครงการตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย มีพื้นท่ีติดต่อกบัหลายจงัหวดัใน
ภาคกลางรวมถึง กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาสภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร จึงท าให้ทราบ
ถึงสภาพอากาศ ดงัน้ี 
  3.1.4.1 อุณหภูมิ กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย จึงท าให้
กรุงเทพมหานครมีฤดูกาลถึง 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว และมีอุณหภูมิท่ีแตกต่างกนัในแต่
ฤดูกาล ดงัน้ี 
  เดือนท่ีมีอุณหภูมิสูงสุด คือ เดือนพฤษภาคม เฉล่ีย 30.72 องศาเซลเซียส 
  เดือนท่ีมีอุณหภูมิต ่าสุด คือ เดือนมกราคม พ.ศ คือ 21.72 องศาเซลเซียส 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 3.1 อุณหภูมิในช่วงปี 2553-2557 
ทีม่า : https://www.nso.go.th 

  จากการวิเคราะห์อุณหภูมิท่ีมีผลต่อโครงการในการออกแบบ ค านึงถึง
สภาพอากาศร้อนท่ีได้กล่าวมา โดยการออกแบบควรให้มีพื้นท่ีร่มร่ืน และควรค านึงถึงการดูแล
รักษาพรรณไมท่ี้มีอุณหภูมิสูง แสงแดดจดั ควรมีการใหน้ ้าแก่พืชพรรณไมใ้นปริมาณท่ีมากข้ึน 
  3.1.4.2 ปริมาณน ้ าฝน ฤดูฝน เร่ิมตน้ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม เม่ือมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศต ่าผา่นประเทศ
ไทย ท าใหมี้ฝนชุกทัว่ไป และส่งผลท าใหผ้า่นเขา้มาในพื้นท่ีโครงการ 

  ปริมาณเดือนน ้าฝนสูงสุดในช่วง 5 ปี คือ เดือนกนัยายน 374 มิลลิเมตร 
  ปริมาณเดือนน ้าฝนต ่าสุดในช่วง 5 ปี คือ เดือนกุมภาพนัธ์ 76.2 มิลลิเมตร 
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แผนภูมิที่ 3.2 ปริมาณน ้าฝนในช่วงปี 2553-2557 
ทีม่า : https://www.nso.go.th 
  3.1.4.3 ความช้ืนสัมพทัธ์ ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียในรอบ 5 ปี คือ 67.22% ดงันั้นจึงมี
ผลต่อการใหน้ ้าแก่พืชพรรณต่างๆ ในช่วงปีท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุด อาจไม่ควรให้น ้ ามากนกั แต่
ปีท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าสุด ควรใหน้ ้ามาก เน่ืองจากมีความช้ืนต ่า 
   เดือนท่ีมีค่าเฉล่ียความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุด คือ เดือนกนัยายน เฉล่ีย 79% 
   เดือนท่ีมีค่าเฉล่ียความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าสุด คือ เดือนมกราคม เฉล่ีย 53.2% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 3.3 ความช้ืนสัมพทัธ์ในช่วงปี 2553-2557 
ทีม่า : https://www.nso.go.th 
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 3.1.5 ลกัษณะดินโดยทัว่ไป 

 
ภาพที ่3.2 ชุดดินบางเขน กรุงเทพมหานคร 
ทีม่า : https://www.ldd.go.th 
  ดินในกรุงเทพและปริมณฑล เป็นดินราบลุ่มแม่น ้ าซ่ึงมีลกัษณะค่อนขา้งราบ และ
สม ่าเสมอ ดินชั้นแรกจะเป็นดินเหนียว ถดัลงมาจะเป็นชั้นดินเหนียวปนทรายท่ีค่อนขา้งแข็ง และจะ
พบชั้นทรายชั้นท่ี 1 อยูท่ี่บริเวณความลึก 14-27 เมตรโดยมีความลึกนอ้ยๆ ท่ีทางเหนือกรุงเทพ และ
ลึกมากข้ึนตามล าดับ โดยเทลาดไปทางตะวนัออกบริเวณอ าเภอบางบ่อ บางพลี จะมีความลึก
ประมาณ 27 เมตร หากน ้ าหนกัอาคารมากเกินกวา่ จะให้ ชั้นทรายชั้นท่ี1 รับ ก็จะตอ้งเพิ่มความยาว
เสาเขม็ใหม้ากข้ึน โดยใหมี้ความลึกยิง่ข้ึน จะพบชั้นดินเหนียวใตช้ั้นทรายและพบชั้นดินเหนียวแข็ง
ทีระดบัความลึกประมาณ 45-48 เมตร และจะพบชั้นทรายชั้นท่ี 2 ท่ีระดบัความลึก 55-65 เมตร 
 3.1.6 แหล่งน ้า 
         กรุงเทพมหานครอุดมไปดว้ยน ้ าผิวดิน ไดแ้ก่ น ้ าในลุ่มน ้ าเจา้พระยา ลุ่มน ้ าต่างๆท่ีแยก
สาขาไปจากแม่น ้ าจ  านวนมาก แต่ปัจจุบนัเร่ิมมีความไม่สมดุลของความตอ้งการใชน้ ้ า และปริมาณ
น ้ าท่ีเก็บ เกิดปัญหาดา้นการระบายน ้ า อนัเน่ืองจากขาดการบริหารจดัการน ้ าท่ีดี แหล่งน ้ าใตดิ้น ชั้น
น ้ าใตดิ้นบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลสามารถแบ่งไดเ้ป็น 8 ชั้น โดยการใชน้ ้ าส่วนใหญ่
สูบจากชั้นใตดิ้นพบว่าจงัหวดักรุงเทพมหานครมีการสูบน ้ าบาดาลมาใช้ถึงประมาณ 1.4 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงการสูบน ้ าใต้ดินท่ีมีจ  านวนเพิ่มข้ึนอย่างมากน้ี ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มและส่งผลต่อพื้นท่ีออกแบบ        
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3.2 การศึกษาข้อมูลระดับจุลภาค 

 3.2.1 การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
           การเดินทางเขา้สู่พื้นท่ีโครงการนั้นเราสามารถเดินทางมาได ้3 ทาง คือ 
  3.2.1.1 ทางเขา้โครงการท่ี 1 มาจากถนนพหลโยธิน สามารถเดินทางมาไดโ้ดยรถ
โดยสารส่วนบุคคล รถตู ้และรถประจ าทาง 34, 39, ปอ.522 และปอ.503  
  3.2.1.2 ทางเขา้โครงการท่ี 2 มาจากถนนแจง้วฒันะ สามารถเดินทางมาไดโ้ดยรถ
โดยสารส่วนบุคคล รถตู ้และรถประจ าทาง ปอ.59 และปอ.555 
  3.2.1.3 ทางเขา้โครงการท่ี 3 มาจากถนนรามอินทรา สามารถเดินทางมาไดโ้ดยรถ
โดยสารส่วนบุคคล รถตู ้และรถประจ าทาง 26 

 

 

 
 

เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
แสดง :  แผนผงัอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียงและเส้นทางการเดินทาง ภาพที ่3.3 

สัญลกัษณ์ :        ต าแหน่งพื้นท่ีโครงการ 

 

ท่ีมา :  https://www.bangkokgis.com 
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 3.2.2 ขอ้มูลสถานท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
         พื้นท่ีโครงการตั้ งอยู่ เลขท่ี  79 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร มีเน้ือท่ี 13 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2484 ปัจจุบนั
เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล 1 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

 
 
  

 

 
 

เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
แสดง :  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.4 

สัญลกัษณ์ :              แสดงพื้นท่ีโครงการ 
                                 แสดงเส้นทางการเขา้ถึงโครงการ 

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

ถนนแจง้วฒันะ 

ถนนรามอินทรา 

ถนนพหลโยธิน 
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 รัศมีการใหบ้ริการและรองรับผูท่ี้มาเยอืนโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ซ่ึงเป็นโรงเรียน
รัฐบาลอยูเ่ขตบางเขน สังกดักรุงเทพมหานคร 

 
ภาพที ่3.5 แสดงอาณาเขตติดต่อ 
ทีม่า : https://www.earth.google.com   
 พื้นท่ีแห่งน้ีมีอาณาเขตติดต่อกบัส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
 ทิศเหนือ ติดกบักรมทหารขนส่งรักษาพระองค ์
 ทิศใต ้  ติดกบัซอยสันติสุข 
 ทิศตะวนัออก ติดกบักรมทหารขนส่งรักษาพระองค ์
 ทิตตะวนัตก ติดกบัถนนพหลโยธิน  
 
ตารางที ่3.1 การวิเคราะห์พื้นท่ีโดยรอบโครงการ 

ท่ีตั้ง ลกัษณะพื้นท่ี   
 

 
  
 
 
 

ทศิเหนือ เป็นพื้นท่ีติดต่อกบักรม
ทหารขนส่งรักษาพระองค ์
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ตารางที ่3.1 การวิเคราะห์พื้นท่ีโดยรอบโครงการ (ต่อ) 
ท่ีตั้ง ลกัษณะพื้นท่ี    

      
 
 

  
                                       
 
             

ทศิใต้ เป็นพื้นท่ีดา้นขา้งของโรงเรียน
ติดกบัซอยสันติสุข มีถนนสัญจร
ภายในซอย มีหอพกัและมีร้านขาย
ของอยูต่รงขา้มโรงเรียน 
 
 
ทศิตะวนัออก เป็นพื้นท่ีดา้นหลงัของ
โรงเรียน ติดกบับา้นพกัของ 
กรมทหารขนส่งรักษาพระองค ์
 
 
 
ทศิตะวนัตก เป็นพื้นท่ีดา้นหนา้ของ
โรงเรียน ติดกบั ถนนสัญจรหลกั 
ถนนพหลโยธิน 

  

  
 3.2.3 สภาพปัจจุบนัของพื้นท่ีโครงการ 
           สภาพปัจจุบนัพื้นท่ีโครงการมีการวางผงัภูมิทศัน์ และสภาพแวดลอ้มโดยบริเวณรอบ
อาคารเรียนภายในโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์มีสภาพเส่ือมโทรมและภูมิทศัน์ไม่มีความร่มร่ืน และ
ทางโรงเรียนไดมี้การทุบตึกอาคารเรียนเพื่อมีโครงการให้จดัภูมิทศัน์หน้าอาคารเรียนเพื่อให้เกิด
ความสวยงาม รวมทั้งสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอน จึงเป็นเร่ืองจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
ออกแบบปรับปรุงใหเ้กิดความสวยงามภายในโรงเรียน ดงันั้นโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์จึงมีแนว
ทางการแกปั้ญหาท่ีจะเกิดข้ึนดว้ยโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
และสวนพฤกษศาสตร์เพื่อสร้างจิตส านึกใหผู้เ้รียนไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติ 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
แสดง : แผนผงับริเวณโครงการและพื้นท่ีใกลเ้คียง ภาพที ่3.6 

สัญลกัษณ์ :                 มุมมองภาพถ่ายจากพื้นท่ีโครงการ 
      อนุบาล-ประถมศึกษา       มธัยมศึกษา        อาคารเรียนทัว่ไป        หอ้งพยาบาล 
       บา้นพกัครู/ภารโรง        ธนาคาร        สระวา่ยน ้า        ดาดอ่อน        ดาดแขง็                         
          ทางสัญจรหลกั             ทางสัญจรรอง            ความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ี  
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 3.2.4 ลกัษณะสถาปัตยกรรม 
          พื้นท่ีบริเวณภายในโครงการนั้ นปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์อยู่แล้ว ซ่ึงภายใน
ประกอบด้วย อาคาร 1-8 ฃ ลานอเนกประสงค์ อาคารโภชนาการ ธนาคารออมสินโรงเรียน ห้อง
พยาบาล หอพกัครู บา้นพกัภารโรง สระว่ายน ้ า และป้ายทางเขา้โรงเรียน ซ่ึงจะแสดงเป็นบริเวณ
อาคารท่ีติดกบัพื้นท่ีออกแบบ โดยสัญลกัษณ์สีน ้ าตาลจะแทนตึกอนุบาลและประถมศึกษา สีน ้ าตาล
เขม้จะแทนตึกมธัยมศึกษา สีน ้ าตาลอ่อนจะแทนตึกอาคารเรียนทัว่ไปกบัห้องพยาบาล สีชมพูจะ
แทนอาคารธนาคารโรงเรียน และสีน ้าตาลเทาจะแทนบา้นพกัภารโรงและหอพกัครู ดงัน้ี 
          3.2.4.1 อาคาร 1 (อ.2, ม.1-ม.3, หอ้งประชุม) ลกัษณะแนวสถาปัตยกรรมเป็นอาคาร 5 
ชั้น บริเวณชั้นล่างของอาคารเป็นห้องประชุมไวใ้ช้ประชุมหรือจดังานนิทรรศการต่างๆ ชั้น 2 
ห้องเรียนระดบัชั้นอนุบาล 2 ชั้น 3 ห้องเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชั้น 4 ห้องเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ชั้น 5 ห้องเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 อาคารน้ีจะติดกบัพื้นท่ีออกแบบใหม่
Zone D ตวัอาคารจะอยูบ่ริเวณดา้นหลงัของพื้นท่ีออกแบบ เป็นอาคารเด็กอนุบาล 2 และมธัยมตน้ 
จึงสามารถเขา้ใช้พื้นท่ีได้ง่าย โดยเด็กมธัยมจะเขา้มาพกัผ่อนในซุ้มศาลาแต่ละคณะสีเพื่อพบปะ
พูดคุย ประชุมงานกนัได ้และยงัท ากิจกรรมนนัทนาการต่างๆในพื้นท่ีได ้และในส่วนน้ีจะมีสวน
โชวต์ราโรงเรียนเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นโรงเรียนเพราะอาคาร 1 ยงัเป็นห้องประชุม ผูค้นอาจเขา้มา
ใชใ้นพื้นท่ีบริเวณมาก 

  
ภาพที ่3.7 อาคาร 1 
  3.2.4.2 อาคาร 2 (อ.1) ลกัษณะแนวสถาปัตยกรรมเป็นอาคาร 3 ชั้น ตวัอาคารเช่ือม
กบัอาคาร 3 บริเวณชั้นล่างของอาคารเปิดโล่งมีการใช้ประโยชน์ของตวัอาคารไวส้ าหรับเรียนท า
ขนม ชั้น 2 หอ้งเรียนระดบัชั้นอนุบาล 1 ชั้น 3 หอ้งตดัผมชาย-หญิง หอ้งพระพุทธศาสนา เป็นอาคาร
เรียนของเด็กอนุบาล2 และหอ้งเรียนทัว่ไปเป็นอาคารท่ีเช่ือมกบัอาคาร 1 อาคารน้ีอยูบ่ริเวณดา้นขา้ง
ของพื้นท่ีออกแบบใหม่ Zone D เด็กอนุบาลสามารถเขา้ใช้พื้นท่ีได้ง่าย เพราะอยู่ใกล้ๆ กบัพื้นท่ี
ออกแบบได้ออกแบบสนามเด็กเล่นไว้รองรับส าหรับเด็กเพื่อได้เข้าใช้พื้นท่ีและมีกิจกรรม
นนัทนาการต่างๆ คุณครูสามารถพาเด็กเขา้มาท ากิจกรรมต่างๆในพื้นท่ีน้ีได ้
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ภาพที ่3.8 อาคาร 2 
  3.2.4.6 อาคาร 6 (ป.1-ป.2, ป.6) ลกัษณะแนวสถาปัตยกรรมเป็นอาคาร 5 ชั้น 
บริเวณชั้นล่างเป็นหอ้งซอ้มดนตรีสากล ชั้น 2 หอ้งเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ชั้น 3 ห้องเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ชั้น 4 หอ้งเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้น 5 ลานอเนกประสงคไ์ว้
ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ บริเวณพื้นท่ีดา้นหนา้อาคารจะติดกบัสวนพฤกษศาสตร์ และสวนสมุนไพร
ใน Zone C นกัเรียนสามารถเขา้ใชใ้นพื้นท่ีน้ีไดง่้าย ส าหรับเรียนรู้ในวิชาเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัสวน
พฤกษศาสตร์ คุณครูสามารถพานกัเรียนมานัง่เรียนนอกห้องเรียนได ้และยงัเป็นพื้นท่ีพกัผอ่น และ
ใหค้วามสวยงามภายในสถานศึกษาอีกดว้ย 

 
ภาพที ่3.9 อาคาร 6 
  3.2.4.7 อาคาร 7 (ป.2, ป.6) ลกัษณะแนวสถาปัตยกรรมเป็นอาคาร 4 ชั้น บริเวณชั้น
ล่างเป็นหอ้งส านกังานไวส้ าหรับผูเ้ขา้มาติดต่อภายในโรงเรียน ชั้น 2 หอ้งนาฏศิลป์-ดนตรีไทย ชั้น 3 
หอ้งเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ชั้น 4 หอ้งเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อาคารน้ีจะติดกบั
พื้นท่ีออกแบบสนามฟุตบอลอยู่บริเวณดา้นหนา้ของตวัอาคาร อาคารน้ีจะเป็นอาคารส าหรับผูท่ี้มา
ติดต่อภายในโรงเรียนและเป็นอาคารเรียนเด็กประถม สามารถเขา้ใชพ้ื้นท่ี Zone B ไดง่้าย สามารถ
นัง่พกัผอ่นบริเวณรอบๆสนามฟุตบอล นกัเรียน และคุณครูสามารถเขา้ท ากิจกรรมนนัทนาการต่างๆ
ในพื้นท่ีน้ีไดอี้กดว้ยเพราะเป็นพื้นท่ีกวา้งเหมาะส าหรับท ากิจกรรมกลางแจง้ บริเวณดา้นหลงัติดกบั
พื้นท่ี Zone A สวนสมุนไพรสามารถเขา้ไปศึกษาความรู้ไดอี้กดว้ย 

 
ภาพที ่3.10 อาคาร 7 
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  3.2.4.8 อาคาร 8 ลกัษณะแนวสถาปัตยกรรมเป็นอาคาร 4 ชั้น บริเวณชั้นล่างเป็น
ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้องเรียนศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้น 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องตดัเยบ็เส้ือผา้ และห้องพฤกษศาสตร์ อาคารน้ีจะเป็นอาคารเรียน
ทัว่ไป นักเรียนจะเขา้มาใช้อาคารในวิชาเรียนต่างๆ และบริเวณด้านหน้าของอาคารติดกบัสวน
พฤกษศาสตร์และสวนสมุนไพรโรงเรียน สามารถเขา้ใชพ้ื้นท่ีในการประกอบวิชาเรียนเกษตรไดง่้าย 
ในการศึกษาพรรณไม ้การดูแล และท ากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสวนพฤกษศาสตร์ 
และตอ้งน าขอ้มูลท่ีได้เก็บรวบรวมไวท่ี้ห้องพฤกษศาสตร์ไวเ้ป็นแหล่งเก็บความรู้ และพรรณไม้
ตวัอยา่งไวท่ี้หอ้งเรียนในอาคาร 8 แห่งน้ีไวส้ าหรับศึกษา และพรรณไมส้มุนไพรท่ีไดส้ามารถไปส่ง
ขายท่ีสหกรณ์โรงเรียนไดอี้กดว้ย 

 
ภาพที ่3.11 อาคาร 8 
  3.2.4.9 ลานอเนกประสงค ์ลกัษณะแนวสถาปัตยกรรมเปิดโล่งเป็นลานกิจกรรม
นนัทนาการส าหรับเล่นกีฬาประเภทต่างๆ เป็นพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมต่างๆของโรงเรียน งานวนั
ส าคญัของโรงเรียน และเป็นพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมในช่วงเชา้ในการเขา้แถวเคารพธงชาติ ในพื้นท่ี
ส่วนน้ีจะอยู่ติดกบัสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนพื้นท่ีออกแบบ Zone C สามารถเขา้ใช้พื้นท่ี
ส าหรับท าการศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัพนัธ์ุไมต่้างๆ และพืชสมุนไพร นกัเรียนท่ีท ากิจกรรมในลาน
อเนกประสงคแ์ลว้สามารถเขา้ใชพ้ื้นท่ีของสวนพฤกษศาสตร์ไดง่้าย ไม่วา่จะเขา้มาพกัผอ่นศึกษาหา
ความรู้ในช่วงเวลาพกั หรือเขา้ใชใ้นวชิาเรียนท่ีคุณครูไดพ้ามาศึกษาในพื้นท่ี Zone C อีกดว้ย 

 
ภาพที ่3.12 ลานอเนกประสงค ์
  3.2.4.10 ธนาคารออมสินโรงเรียน ลกัษณะแนวสถาปัตยกรรมเป็นอาคารตึกเดียว 
ไวส้ าหรับฝาก-ถอนเงินส าหรับนกัเรียน และบุคลากรในโรงเรียน พื้นท่ีจะติดกบั Zone D พื้นท่ี
ออกแบบใหม่ ในการใชบ้ริการอาคารแห่งน้ีเรียบร้อยก็สามารถท่ีจะเขา้ใช้พื้นท่ี Zone D ในการ
พกัผอ่น พบปะพดูคุยหรือท ากิจกรรมนนัทนาการต่างๆไดอี้กดว้ย 
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ภาพที ่3.13 ธนาคารออมสินโรงเรียน 
  3.2.4.11 ห้องพยาบาล ลกัษณะแนวสถาปัตยกรรมเป็นอาคารตึกเดียว ไวส้ าหรับ
ประถมพยาบาลส าหรับผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็จากอุบติัเหตุต่างๆเบ้ืองตน้ มีเตียงส าหรับนอนพกั 10 เตียง 
จะมีอาจารย์ประจ าอยู่ท่ีห้องพยาบาล อยู่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนและถัดมาจะเป็นพื้นท่ี
ออกแบบใหม่ Zone D สามารถเขา้ใชพ้ื้นท่ีส าหรับนัง่พกัผอ่นได ้

 
ภาพที ่3.14 หอ้งพยาบาล 
  3.2.4.12 หอพกัอาจารยแ์ละบา้นพกัภารโรง หอพกัครูลกัษณะแนวสถาปัตยกรรม
เป็นอาคาร 4 ชั้น ไวส้ าหรับเป็นห้องพกัอาจารย ์มีจ านวน 20 ห้องบา้นพกัภารโรง  ลกัษณะแนว
สถาปัตยกรรมเป็นอาคาร 2 ชั้น แยกเป็น 2 อาคารแต่มีหลงัคาเช่ือมต่อกนั ส าหรับเป็นบา้นพกัของ
นกัการภารโรง บริเวณชั้นล่างจะมีห้องน ้ าชาย-หญิง ในพื้นท่ีบริเวณน้ีจะติดกบัพื้นท่ีโซน A อยู่
บริเวณดา้นขา้ง จะเป็นพื้นท่ีลานจอดรถ และพื้นท่ีสวนสมุนไพรของโรงเรียน 

 
ภาพที ่3.15 หอพกัครูและบา้นพกัภารโรง 
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 3.2.5 พืชพรรณเดิมในโรงเรียน 
  ภายในโครงการนั้นเน่ืองจากปัจจุบนัเป็นพื้นท่ีท่ีมีการใช้มาเป็นระยะยาวนาน มี
สภาพเส่ือมโทรม และไม่ไดมี้การวางรูปแบบในการจดัภูมิทศัน์ท่ีถูกตอ้งตามหลกัพรรณไมต่้างๆท่ีมี
อยูใ่นโครงการนั้น ส่วนมากจะเป็นตน้ไมเ้ก่าท่ีไดท้  าการปลูกเป็นเวลานาน มีสภาพไม่สวยงามอยา่ง
เห็นไดช้ดั แต่ยงัใหร่้มเงาบา้งในบางจุด ซ่ึงแสดงต าแหน่งพรรณไม(้ดงัภาพท่ี 3.16) ดงัน้ี 

 

 
 

เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
แสดง : ต าแหน่งของพรรณไมต่้างๆภายในโครงการ ภาพที ่3.16 

สัญลกัษณ์ :          แสดงต าแหน่งของพรรณไม ้
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ตารางที ่3.2 สรุปลกัษณะพืชพรรณภายในโรงเรียน 

ช่ือพรรณไม ้ รูปภาพ ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะนิสยั/ประโยชน ์ ประโยชน์ดา้นภูมิทศัน ์

แกว้ 
 
 
 
 

กหุลาบหนู 
 
 
 
 

ไทร 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาด
กลาง ใบออกเป็นช่อเป็นแผงออก
ใ บ เ รี ย ง ส ลั บ กั น ช่ อ ห น่ึ ง
ประกอบดว้ยใบย่อยประมาณ 4-8 
ใบ ดอกสีขาว กล่ินหอม 
 
เป็นพวกกุหลาบพนัธ์ุเต้ียแคะ  พุ่ม
ทึบ สูงเพียงราว 6-18 น้ิวเท่านั้ น 
ส่วนดอกก็มีเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.5-1 
น้ิว 
 
เป็นพรรณไมย้ืนตน้ขนาดกลางถึง
ข น า ด ใ ห ญ่ ล า ต้ น มี ค ว า ม สู ง
ประมาณ 10-20 เมตร  ล าตน้แตก
ก่ิงกา้นเป็นพุม่ทึบ 

เจริญเติบโตไดดี้ในดินร่วนท่ีระบายน ้ าไดดี้
ชอบแสงแดดเต็มวนั-ร าไร และความช้ืน
ปานกลาง-ต ่า  
 
 
 
กุหลาบหนูเป็นไมก้ลางแจง้ ปลูกไดท้ั้ งลง
ดินและปลูกลงกระถาง เป็นไมช้อบแดดจดั 
ไม่ชอบน ้ าท่วมขงั 
 
 
ชอบดินร่วนซุย อยู่ได้ในแดดอ่อนถึง
กลางแจง้ ตอ้งการน ้ าปานกลางถึงมาก 

ลกัษณะตน้ และดอกสวย มีกล่ินหอม 
- หมายเหตุ เก็บไวเ้พราะต้นแก้วให้กล่ิน
หอมแก่พ้ืนท่ี 
 
 
 
มีความสวยงาม นิยมปลูกเพื่อความสวยงาม  
- หมายเหตุ ไม่เก็บเพราะกหุลาบหนูตน้เดิม
แหง้ตาย 
 
 
ปลูกในงานภูมิทศัน์ เพ่ือความร่มเงา 
- หมายเหตุ เก็บไวเ้พราะตน้ไทรเป็นไมเ้ดิม
ใหค้วามร่มเงา 
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ตารางที ่3.2 สรุปลกัษณะพืชพรรณภายโรงเรียน (ต่อ) 

ช่ือพรรณไม ้ รูปภาพ ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะนิสยั/ประโยชน ์ ประโยชน์ดา้นภูมิทศัน ์

ทองอุไร 
 
 
 
 
มะนาวพวง 

 
 
 
 
 

หมากผูห้มาก
เมีย 

 
 

 
 

 

เป็นไมพุ้่มขนาดเล็กสูง 2-4 เมตร 
ล าต้นเล็ก แผ่ก่ิงด้านบนเป็นพุ่ม
กลม โปร่ง 
 
 
เ ป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่  สูง  5 
เมตรกา้นมีหนามเล็กน้อย มกัมีใบ
ดก ใบยาวเรียว ปกติจะมีดอกผล
ตลอดทั้งปี แต่ในช่วงหน้าแลง้ จะ
ออกผลนอ้ย  
 
มีความสูงของต้นประมาณ 1-3 
เมตร ไม่มี ก่ิงก้านสาขามากนัก 
จั ด เ ป็ น พ ร ร ณ ไ ม้ ก ล า ง แ จ้ ง 
ขยายพนัธ์ุดว้ยการตอน การปักช า
ล าต้น การปักช ายอด การปักช า
เหงา้ และการแยกล าตน้  

ขอเพียงให้มีแดดเต็มท่ีมีน ้ าเพียงพอจะให้
ดอกพราวทั้ งต้น สดสวยตลอดปี ไม่ควร
ปลูกในท่ีมีระดบัน ้ าใตดิ้นสูง 
 
 
มะนาวเป็นพืชท่ีสามารถปลูกได้ดีในดิน
เกือบทุกชนิด แต่ถา้ตอ้งการจะปลูกมะนาว 
ใหเ้จริญงอกงามดี มี ผลดก และคุณภาพดี 
 
 
 
เจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกประเภท 
ชอบดินร่วนซุย ความช้ืนปานกลาง และ
แสงแดดปานกลางถึงร าไร มกัข้ึนใกลแ้หล่ง
น ้ า ท่ีมีความชุ่มช้ืน หรือใตต้น้ไมใ้หญ่ท่ีมี
แสงแดดร าไร 

นิยมปลูกขา้งถนนเกาะกลางถนนใหร่้มเงา  
- หมายเหตุ ไม่เก็บเพราะล าตน้มีความเส่ือม
โทรม 
 
 
ใชป้ลูกเป็นไมส้มุนไพรภายในบา้น 
- หมายเหตุ เก็บไวเ้พราะเป็นไมศึ้กษา 
 
 
 
 
ใชป้ลูกตกแต่งสวนในพ้ืนท่ีแคบไดดี้ 
- หมายเหตุ ไม่เก็บไวเ้พราะไม่ใหป้ระโยชน์
แก่พ้ืนท่ี 
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ตารางที ่3.2 สรุปลกัษณะพืชพรรณภายในโรงเรียน (ต่อ) 

ช่ือพรรณไม ้ รูปภาพ ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะนิสยั/ประโยชน ์ ประโยชน์ดา้นภูมิทศัน ์

มะตูม 
 
 
 
 

ชาฮกเก้ียน 
 
 
 
 
 
 

ไทรยอ้ยใบ
แหลม 

 
 

 
 

 

ล าตน้มีความสูง 18 เมตร เปลือก
ล าต้นมีสีเทาเรียบเป็นร่องต้ืน 
เน้ือไมแ้ข็ง มีสีหอม ผลมีเปลือก
แขง็เรียบ 
 
ไม้พุ่มขนาดเล็ก ล าต้นแตกก่ิง
กา้นจ านวนมากเป็นพุ่มแน่นทึบ
ใบเด่ียว เรียงสลับ มักออกเป็น
กระจุกสั้ นๆ ตามก่ิง รูปไข่กลับ
แคบ ปลายแยกเป็นพูแหลมมัก
เป็นต่ิงหนามอ่อน  
 
ไม้ยืนต้น มีความสูงสูงสุด 10 
เมตร โดยประมาณ มีรากอากาศ
ยอ้ยสวยงาม น ้ ายางขาว 

เป็นไมป้ลูกกลางแจง้ และทนต่อความร้อน
ไดดี้  
 
 
 
ชอบดินร่วน ระบายน้าได้ดี ชอบแดดเต็ม
วนั 
 
 
 
 
 
ทนแดด ทนต่อสภาพอากาศไดดี้ 

ไม่ค่อยนิยมปลูกในบา้น  
- หมายเหตุ เก็บไวเ้พราะเป็นไมศึ้กษาใน
พ้ืนท่ี 
 
 
 ท าเป็นแนวร้ัว ตดัแต่งท าไมด้ดั 
- หมายเหตุ เก็บไวเ้พราะเป็นไมเ้ดิมไวเ้ป็น
แนวกั้นพ้ืนท่ี 
 
 
 
 
ในทางภูมิทศัน์นิยมปลูกเพ่ือใหค้วามร่มเงา 
- หมายเหตุ เก็บไวเ้ป็นไมเ้ดิมใหร่้มเงา 
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ตารางที ่3.2 สรุปลกัษณะพืชพรรณภายในโรงเรียน (ต่อ) 

ช่ือพรรณไม ้ รูปภาพ ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะนิสยั/ประโยชน ์ ประโยชน์ดา้นภูมิทศัน ์

ชมพพูนัธ์ุทิพย ์
 
 
 
 
อโศกอินเดีย 

 
 
 
 

เขม็มาเลเซีย 
 
 
 

 
 

 
 

 

ไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ 
ผลดัใบ เรือนยอดรูปไข่หรือทรง
กลม แผ่กวา้งเป็นชั้ นๆ เปลือก
ต้นเรียบสีเทาหรือสีน ้ าตาล ก่ิง
เปราะหกัง่ายสูง  
 
ไม้ยืนต้นขนาด เล็ก  สูง  5-10 
เมตร ไม่ผลดัใบ เรือนยอดเป็น
พุ่มทรงกลมต ่าแน่นทึบ ใบ ใบ
ประกอบแบบขนนกชั้นเดียว 
 
ไม้พุ่มขนาดเล็ก แตกก่ิงก้าน
จ านวนมาก ทรงพุม่แน่นทึบ 
ดอกออกทั้งปี 

ข้ึนไดใ้นดินทัว่ไปความช้ืนปานกลางชอบ
แดดเตม็วนั 
 
 
 
 
ตอ้งการน ้ าปานกลางค่อนขา้งช้ืน 
 
 
 
 
ชอบดินร่วน ระบายน ้ าไดดี้ แสงแดดร าไร 

ปลูกริมถนน สนามโล่ง ทนน ้ าท่วมชงั  
- หมายเหตุ เก็บไวเ้พราะตน้เดิมไวใ้ห้ความ
สวยงาม 
 
 
 
นิยมปลูกไวบ้งัแดดและความสวยงามของ
ดอก 
- หมายเหตุ เก็บไวเ้พราะปลุกเป็นแนวกั้น
ระหวา่งพ้ืนท่ี 
 
ปลูกใกลอ้าคาร ปลูกเป็นแนวร้ัว บงัสายตา 
- หมายเหตุ ไม่เก็บเพราะไม่เหมาะกบัพ้ืนท่ี 
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ตารางที ่3.2 สรุปลกัษณะพืชพรรณภายในโรงเรียน (ต่อ) 

ช่ือพรรณ
ไม ้

รูปภาพ ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะนิสยั/ประโยชน ์ ประโยชน์ดา้นภูมิทศัน ์

หมากเขียว 
 
 
 
 
 

นนทรี 
 
 
 
 
มะกรูด 

 
 

 
 

 
 

 

ปาล์มแตกกอ ล าต้นขนาด 4 -8
เซนติเมตร ล าต้นเรียบสีเทาอ่อน
หรือสีน ้ าตาลปนเทา เห็นขอ้ปลอ้ง
ชดัเจน 
 
ทรงพุ่มสูงไดถึ้ง 25 เมตร ก่ึงผลดั
ใบ เรือนยอดรูปร่ม แผ่กวา้ง ดอก
เป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ท่ีปลายก่ิง สี
เหลือง มีกล่ินหอมอ่อน ๆ ออก
ดอกในฤดูแลง้ 
 
มะกรูดสูง 1.20-1.50 เมตร ใบสี
เขียว ใบละผลรับประทานได ้

ชอบดินร่วน ระบายน ้ าดี ความช้ืนปานกลาง 
แสงแดดร าไร-แดดจดั 
 
 
 
นนทรีเป็นพืชสมุนไพรใชเ้ปลือกบดเป็นผง
รักษาโรคสะเก็ดเงิน  ออกดอกในฤดูแล้ง
ช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 
 
 
 
ไ ม่ชอบน ้ า ท่ วมขัง  ใบสามารถน าม า
ประกอบอาหารไดแ้ละผลเช่นกนั 

ทรงพุ่มสวย  ปลูกเป็นฉาก กั้นสายตาหรือ
เป็นร้ัว  
- หมายเหตุ เก็บไวแ้ต่น าปลูกในพ้ืนท่ีอ่ืน
ภายในโครงการ 
 
ใหค้วามร่มเงาในพ้ืนท่ี ทรงพุม่แผก่วา้ง 
- หมายเหตุ เก็บไวเ้พราะให้ความสวยงาม 
และความร่มเงา 
 
 
 
นิยมปลูกงานภูมิทศัน์ในสวนครัว 
- หมายเหตุ เก็บไวเ้พราะเป็นพืชไวศึ้กษา 
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ตารางที ่3.2 สรุปลกัษณะพืชพรรณภายในโรงเรียน (ต่อ) 

ช่ือพรรณไม ้ รูปภาพ ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะนิสยั/ประโยชน ์ ประโยชน์ดา้นภูมิทศัน ์

หูกวาง 
 
 
 
 

ตอ้ยต่ิง 
 
 
 
 
 

น ้าเตา้ตน้ 
 

 
 

 
 

 

ไมต้น้ขนาดใหญ่  ผลดัใบ เรือนยอด
แผก่วา้งในแนวราบ  แตกก่ิงรอบล า
ตน้ ตามแนวนอนเป็นชั้นๆ เปลือก
เรียบสีเทา 
 
ไมล้ม้ลุก มีล าตน้สูงประมาณ 20-30 
เซนติเมตร (ถา้เป็นตอ้ยต่ิงไทยจะมี
ความสูงประมาณ 60-100เซนติเมตร) 
ตามล าตน้จะมีขนอ่อนๆ ข้ึนปกคลุม
อยูเ่ลก็นอ้ย 
 
ไมต้น้ขนาดเลก็  ไม่ผลดัใบ  เรือน
ยอดทรงกลมทึบ ล าตน้มกัแตกก่ิงต ่า
เปลือก เรียบสีเทา มีช่องระบาย
อากาศเป็นร่องยาว มีน ้ ายางสีขาว 

ข้ึนไดดี้ในดินทัว่ไปความช้ืนปานกลางปาน
กลาง-สูง ชอบแสงแดดเตม็วนั 
 
 
 
ชอบแดด น ้ าพอประมาณบานในช่วงเชา้ 
รากเป็นยารักษาโรค 
 
 
 
 
ข้ึนไดใ้นดินทัว่ไป ชอบข้ึนริมน ้ าความช้ืน
สูง ชอบแดดเตม็วนั ใบแกห้วดั  กลาก 
เกล้ือน เมลด็ใชเ้บ่ือปลา เปลือกตน้แกไ้ข ้ 

ปลูกในท่ีโล่งในสถานท่ีราชการ ปลูกเล้ียง
ง่าย โตเร็ว 
- หมายเหตุไม่เก็บไวเ้พราะใบชอบร่วง 
 
 
นิยมน ามาปลูกไวต้ามหนา้บา้น 
- หมายเหตุ เก็บไวบ้างส่วนท่ีตน้ยงัไม่ตาย 
 
 
 
 
ปลูกใหร่้มเงา ลานจอดรถ ริมถนน  
- หมายเหตุ เก็บไวเ้พราะเป็นพืชไวส้ าหรับ
เรียนรู้ 
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ตารางที ่3.2 สรุปลกัษณะพืชพรรณภายในโรงเรียน (ต่อ) 

ช่ือพรรณไม ้ รูปภาพ ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะนิสยั/ประโยชน ์ ประโยชน์ดา้นภูมิทศัน ์

ไทรยอดทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอมเจ็ดชั้น 
 

 
 
 
 

 

ไทรทองเป็นไมต้น้ขนาดใหญ่ 
สูง 2.50-3.00 เมตร มีพูพอน 
เปลือกตน้สีน ้ าตาลอมเทาแตก
ก่ิงกระจายรอบต้น พุ่มทรง
กลม ค่อนขา้งหนาทึบ มีน ้ ายาง
สีขาว รากอากาศ หนาม เปลือก
ต้นขรุขระและหนาสีน้าตาล
อ่อน ใบเป็นใบประกอบขนนก 
 
ต้นหอมเจ็ดชั้ น จัดให้อยู่ใน
กลุ่มของไมย้ืนตน้ขนาดกลาง-
เล็ก สูงได้ประมาณ 3-5 เมตร 
แต่สามารถตดัแต่งทรงพุ่มให้
เหลือตน้เต้ียได ้ ล าตน้มีเปลือก
สีด า เป็นไมโ้ตชา้ ทรงพุ่มกลม  
ตั ด แ ต่ ง เ ป็ น ท ร ง พุ่ ม ต า ม
ตอ้งการได ้

ชอบแสงแดด ไม่ชอบน ้ าท่วมขงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชอบแสงแดด ยิ่งโดนแดดยิ่งดอกดก อยูไ่ด้
ทั้งแดดเต็มวนั คร่ึงวนัหรือแดดร าไร แต่ถา้
เ ป็นแดดร าไร อาจจะไม่ค่อยเ ห็นดอก
เท่าไหร่ ถ้าอยู่แต่ในร่มอาจจะกลายพนัธ์ุ
เป็น ตน้หอมเจ็ดชั้น   
 

นิยมปลูกไวเ้ป็นไมม้งคล ปลูกตามแนวร่ัว 
- หมายเหตุ เก็บไวบ้างส่วนท่ียงัให้ความ
สวยงามในพ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 
 
นิยมปลูก ห่างจากตวับา้นเพราะดอกมีกล่ิน
หอมแรงมาก ถา้ปลูกใกลต้วับา้นกล่ินหอม
จะหอมถึงขั้นเวยีนหวั 
- หมายเหตุ ไม่เก็บไวเ้พราะไม่ใหป้ระโยชน์
แก่พ้ืนท่ี 
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 3.2.6 ลกัษณะทางธรณี 
  พื้นท่ีภายในตวัจงัหวดันั้นประกอบดว้ยชุดดินต่างๆมากมาย ซ่ึงพื้นท่ีโครงการนั้น
เป็นพื้นท่ีชุดดินบางเขนซ่ึงอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 2 
  ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีเทาเขม้มีจุดประสี
น ้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกลาง (pH 7.0) ดินบนตอนล่าง เป็นดินเหนียวสีเทาถึงสีเทาปน
น ้าตาลอ่อนจุดประสีน ้าตาลแก่ ดินบนมีสีเทาเขม้หรือสีด า มีจุดประสีน ้ าตาลแก่หรือสีแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กนอ้ย (pH 6.5) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียว มีสีน ้ าตาลปนเทาหรือสีเทา 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กนอ้ย (pH 6.5) มีจุดประสีเหลืองปนน ้ าตาลและสีแดงดินล่างลึกลงไปจะพบ
ดินเลนสีน ้ า ปัญหาในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน มีน ้ าท่วมในฤดูฝน ลึก 50 เซนติเมตร นาน 3-4 เดือน 
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช เม่ือพิจารณาสภาพพื้นท่ีลกัษณะเน้ือดินและการระบายน ้ าของ
ดินชุดดินท่ี 2 มีศกัยภาพเหมาะสมท่ีจะใชป้ลูกพืชพรรณ เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้ง
ราบเรียบเน้ือดินเป็นดินเหนียว การระบายน ้ าค่อนขา้งแย่ การไหลบ่าของน ้ าบนผิวดินเป็นไปไดช้้า 
จ  าเป็นตอ้งยกร่องใหสู้งพน้น ้าท่วม (กรมพฒันาท่ีดิน, 2558) 
 3.2.7 ลกัษณะสภาพภูมิอากาศ 
  กรุงเทพมหานครตั้ งอยู่ในเขตร้อน มีภูมิอากาศร้อนแบบทุ่งหญ้าสะวันนา 
กรุงเทพมหานครไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้(กลางเดือนพฤษภาคม -ตุลาคม) และ
ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ (เดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนกุมภาพนัธ์) ท าให้มีฝนตกในช่วงบ่าย
ถึงค ่าอยา่งสม ่าเสมอ และยงัก่อใหเ้กิดร่องมรสุมพาดผา่นในเดือนพฤษภาคมกบัเดือนกนัยายน ซ่ึงท า
ให้มีฝนตกหนกักวา่ปกติ แต่ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ร่องมรสุมน้ีจะเล่ือนข้ึนไปพาดผ่าน
ทางเหนือ ท าให้ฝนตกน้อยลง เดือนพฤศจิกายนเม่ือซีกโลกเหนือหันออกจากดวงอาทิตย ์หย่อม
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมา มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงพดัเอาความแห้งแลง้
และหนาวเยน็มา ท าให้อากาศเยน็และแห้ง ทอ้งฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆและฝนตกน้อย คร่ึงหลงัของ
เดือนกุมภาพนัธ์ มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือจะอ่อนก าลงัลง เป็นการเปล่ียนเขา้สู่ฤดูร้อน อากาศจะ
ร้อนข้ึนเร่ือยๆ กระแสลมในช่วงน้ีจะพดัมาจากทางใต ้หรือตะวนัออกเฉียงใต ้
 จากการส ารวจภายในพื้นท่ีโครงการลมจะพดัเขา้ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ และตะวนัตก
เฉียงใต ้แต่เน่ืองจากบางพื้นท่ีมีอาคารเรียนบงัอาจท าให้ทิศทางลมเปล่ียนไป และท าให้เกิดลมไม่
มาก บริเวณพื้นท่ี Zone A และ Zone D จะไดรั้บมากเพราะลมเขา้ทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
และตะวนัออกเฉียงใตแ้ต่มีบางพื้นท่ีท่ีมีอาคารบงัอยูเ่ลยโดนลมไม่มากนกั ส่วนพื้นท่ี Zone B และ 
Zone C จะไดรั้บลมปกติ เพราะเป็นพื้นท่ีโล่ง ส่วนในแสงแดดจากในภาพสัญลกัษณ์สีแดดคือพื้นท่ี
โดนแดดตลอดวนั ส่วนสีเหลืองคือพื้นท่ีโดนแดดช่วงเชา้ และส่วนสีส้มคือพื้นท่ีโดนแดดช่วงบ่าย 
แต่มีบางพื้นท่ีท่ีมีอาคารใกลเ้คียงเลยท าใหไ้ดรั้บแสงร าไร(ดงัภาพท่ี 3.17) 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
แสดง : แผนผงัแสดงสภาพภูมิอากาศของโครงการ ภาพที ่3.17 

สัญลกัษณ์ :            
 
 ลมในพ้ืนท่ี          แดดทั้งวนั         แดดเชา้        แดดบ่าย      ดวงอาทิตย ์   การโคจรดวงอาทิตย ์   
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 3.2.8 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นท่ี 
           3.2.8.1 ระบบไฟฟ้า พื้นท่ีโครงการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตบางเขน โดยในพื้นท่ี
โครงการไดใ้ชแ้นวสายไฟไปยงัอาคารต่างๆภายในโรงเรียน ในการออกแบบจึงควรมีการค านึงของ
ความสูงพืชพรรณ เพื่อไม่ใหเ้กิดอนัตรายจากกระแสไฟฟ้า 

 
ภาพที ่3.18 ระบบไฟฟ้า 
            3.2.8.2 ระบบระบายน ้ าและระบายน ้ าเสียจากอาคารต่างๆภายในโรงเรียน ในพื้นจะ
แบ่งระบบระบายน ้ าออกเป็น 2 ส่วน คือ น ้ าท่ีใชภ้ายในอาคารและน ้ าฝน ซ่ึงน ้ าประเภทน้ีจะไหลลง
สู่ท่อระบายน ้าท่ีมีอยูร่อบอาคาร ส่วนน ้าอีกประเภทคือน ้าเสียท่ีเกิดจากการใชภ้ายในอาคาร หลงัจาก
การใชน้ ้ าจะไหลสู่ท่อระบายน ้ าท่ีจะตอ้งไหลไปยงัเคร่ืองสูบน ้ าท่ีอยูข่า้งหนา้ของโรงเรียนและไหล
ออกท่อไปยงัดา้นนอกของโรงเรียน เพื่อไม่ใหมี้น ้าขงัเวลาฝนตกและง่ายต่อการเลือกใชพ้รรณพืช 

 
ภาพที ่3.19 ระบบระบายน ้า 
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 3.2.9 ทศันียภาพโครงการ 
          จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการนั้น เราสามารถท่ีจะแบ่งลกัษณะมุมมองของพื้นท่ีนั้น
ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ มุมมองภายนอกโครงการท่ีมองเขา้มาภายในพื้นท่ีของโครงการ และมุมมอง
ท่ีมองจากภายในโครงการออกสู่พื้นท่ีภายนอกโครงการ 
 

 

 
 

เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
แสดง : แผนผงัแสดงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในโครงการ ภาพที ่3.20 

สัญลกัษณ์ :                               
                            รางระบายน ้า        แนวสายไฟฟ้า  หมอ้แปลงไฟฟ้า    บ่อพกัน ้า 
                            สู่เคร่ืองสูบ 

 



68 

  3.2.9.1 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ 
           1) ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศเหนือ ลกัษณะมุมมองแบบ Panorama View 
เป็นมุมมองดา้นขา้งโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ จะเป็นก าแพงโรงเรียนกั้นอยู ่มองผา่นก าแพงเขา้
มาจะเป็นพื้นท่ีลานอดรถท่ีอยูห่ลงัอาคารเรียน 5-7 เป็นท่ีโล่งไม่มีความร่มเงาในพื้นท่ี ควรออกแบบ
ปรับปรุงพื้นท่ีใหมี้ความร่มเงาและน่าเขา้ใชบ้ริการ 

 
ภาพที ่3.21 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการดา้นทิศเหนือ 
           2) ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศใต ้ลกัษณะมุมมองแบบ Panorama View เป็น
มุมมองดา้นขา้งโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ซ่ึงมีก าแพงโรงเรียนกั้น มีประตูไวส้ าหรับเขา้ออก
ดา้นขา้ง มองผา่นก าแพงเขา้มาจะเป็นอาคารเรียน และพื้นท่ีวา่ง ส่วนน้ียงัไม่มีการออกแบบภูมิทศัน์ 

 
ภาพที ่3.22 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการดา้นทิศใต ้
            3) ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศตะวนัออก ลกัษณะมุมมองแบบ Window View 
เป็นมุมมองท่ีมองมาจากลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน มองมาจะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาด
ใหญ่ ท่ียงัมีพรรณไมไ้ม่เป็นหมวดหมู่นอ้ยต่อการเขา้ศึกษาหาความรู้ในพื้นท่ี บริเวณพื้นท่ีเป็นท่ีโล่ง
เลยท าใหเ้กิดอากาศร้อน เลยปรับปรุงพื้นท่ีใหมี้ความร่มเงาและสวยงามน่าเขา้ใชม้าศึกษาหาความรู้ 
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ภาพที ่3.23 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการดา้นทิศตะวนัออก 
            4) ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศตะวนัตก ลกัษณะมุมมองแบบ Window View 
เป็นมุมมองท่ีมองจากบริเวณดา้นหนา้ของโรงเรียน มองเขา้มาจะเป็นสนามหญา้ขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็น
พื้นท่ีโล่งกวา้ง และบริเวณรอบๆสนามมีท่ีนั่งพกัผ่อนท่ีไม่เพียงพอต่อผูใ้ช้บริการ และบริเวณใน
สนามหญา้ไม่มีพื้นท่ีกิจกรรมท่ีเป็นสัดเป็นส่วน จึงตอ้งท าการปรับปรุงบริเวณพื้นท่ีให้มีความเป็น
ระเบียบเพื่อท่ีจะสามารถเขา้มาใชส้อยและท ากิจกรรมต่างๆได ้

 
ภาพที ่3.24 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการดา้นทิศตะวนัตก 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
แสดง : มุมมองทศันียภาพภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ ภาพที ่3.25 

สัญลกัษณ์ :            
                                                     ทิศทางมุมมอง  
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  3.2.9.2 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการ 
            1) ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศเหนือ ลกัษณะมุมมองแบบ Open View เป็น
มุมมองทางดา้นขา้งของโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ มีก าแพงกั้นขอบเขต และบริเวณถดัมาจะเป็น
สระว่ายน ้ าของโรงเรียน และไดติ้ดกบัพื้นท่ีสวนพฤกษศาสตร์ท่ีอยู่ขา้งๆกบัลานจอดรถ มองเห็น
สภาพพื้นท่ีดา้นขา้งเป็นกรมทหารขนส่งรักษาพระองค ์ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดเสียงรบกวนบา้ง 

  
ภาพที ่3.26 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการดา้นทิศเหนือ 
   2) ทศันียภาพมุมมองด้านทิศใต ้ลกัษณะมุมมองแบบ Panorama View 
เป็นมุมมองท่ีติดกบัพื้นท่ีออกแบบใหม่ซ่ึงอยูบ่ริเวณดา้นขา้งกนั เม่ือมองจากพื้นท่ีออกแบบใหม่จะ
เป็นอาคารเรียน 1 ชั้นล่างเป็นห้องประชุม ท าให้มีผูค้นเขา้มาใช้ในพื้นท่ีบริเวณน้ีเลยตอ้งท าการ
ออกแบบพื้นท่ีพกัผอ่นและนนัทนาการใหเ้พียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ 

 
ภาพที ่3.27 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการดา้นทิศใต ้
            3) ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศตะวนัออก ลกัษณะมุมมองแบบ Open View 
เป็นมุมมองบริเวณดา้นขา้งสวนพฤกษศาสตร์ เม่ือมองจากบริเวณสวนพฤกษศาสตร์เขา้ไปจะเป็น
พื้นท่ีลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนไวส้ าหรับท ากิจกรรมนันทนาการต่างๆ อาจท าให้คนมาใช้
สอยในพื้นท่ีบริเวณน้ีเยอะ 
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ภาพที ่3.28 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการดา้นทิศตะวนัออก 
            4) ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศตะวนัตก ลกัษณะมุมมองแบบ Panorama View 
เม่ือมองมาจากสนามฟุตบอลจะเป็นมุมมองทางดา้นหนา้ของโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์  ซ่ึงถดัไป
จะเป็นก าแพงของโรงเรียน พื้นท่ีบริเวณน้ีส่วนมากจะใชส้ าหรับท ากิจกรรมตามวิชาเรียนต่างๆ และ
ผูป้กครองใชพ้กัผอ่นนัง่รอรับบุตรหลานตอนเลิกเรียน 

 
ภาพที ่3.29 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการดา้นทิศตะวนัตก 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 
แสดง : มุมมองทศันียภาพภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการ ภาพที ่3.30 

สัญลกัษณ์ :            
                                                 ทิศทางมุมมอง 
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 3.2.10 การแบ่งพื้นท่ีโครงการตามการใชส้อยปัจจุบนั 
            เน่ืองจากในพื้นท่ีโครงการมีจุดท่ีตอ้งออกแบบหลายจุด เพื่อให้การออกแบบในแต่
ละโซนมีประสิทธิภาพ จึงไดท้  าการศึกษาพื้นท่ีแต่ละจุดวา่มีปัญหาอะไรบา้ง และควรท าการแกไ้ข 
จึงแบ่งพื้นท่ีในการออกแบบเป็นกลุ่ม ไดแ้ก่ Zone A, B, C, และ D ตามล าดบั 

  
 

 

 
 

เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
แสดง : การแบ่งพื้นท่ีโครงการตามการใชส้อยปัจจุบนั ภาพที ่3.31 

สัญลกัษณ์ :                               
                       Zone A         Zone B         Zone C       Zone D 
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 3.2.11 สรุปขอ้มูลดา้นพื้นท่ี 
            เน่ืองจากโรงเรียนมีพื้นท่ีในการออกแบบปรับปรุงหลายจุด จึงตอ้งมีการแบ่งโซน
เพื่อใหง่้ายต่อการวิเคราะห์ในแต่ละจุดอยา่งชดัเจน ซ่ึงมีรายละเอียด (ดงัตารางท่ี 3.3) ดงัน้ี 
 
ตารางที ่3.3 ขอ้มูลดา้นพื้นท่ีตามโซนต่างๆ 

ท่ีตั้ง ลกัษณะพื้นท่ี 
พืน้ที ่Zone A 

 

ลักษณะที่ตั้งของพืน้ที่ : พื้นท่ี Zone A มีขนาดพื้นท่ี 
1,319 ตารางเมตร อยู่ทางทิศเหนือ เป็นพื้นท่ีติดกบั
กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์  ทางทิศใต้ติดกับ
อาคารเรียน ทางทิศตะวนัตกติดกบัถนนพหลโยธิน 
ลักษณะพืน้ที่ : จะเป็นท่ีส าหรับลานจอดรถ บริเวณ
ดา้นขา้งจะเป็นสระวา่ยน ้ าของโรงเรียน ส่วนท่ีติดกบั
สระว่ายน ้ าจะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ท่ีมีสภาพทรุด
โทรม มีบา้นพกัภารโรง ห้องน ้ านกัเรียน และหอพกั
ครู  บริเวณพื้นท่ีรอบๆจะมีพรรณไมเ้ดิมอยู่ทั้งไมย้ืน
ตน้และไมพุ้ม่ ไม่เป็นระเบียบ ช่วงเชา้มีแสงแดดร าไร 
ลมพดัผา่นทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ 
มุมมอง :สามารถมองได ้2 มุม คือ ทางดา้นทิศใตเ้ขา้
หาพื้นท่ี ทางดา้นทิศตะวนัตกเขา้หาพื้นท่ี 
ปัญหาและข้อจ ากดั :เน่ืองจากพื้นท่ีอยูบ่ริเวณดา้นขา้ง
ของโรงเรียน มีผูใ้ชพ้อสมควรแต่ไม่มากนกั ส่วนมาก
จะเป็นผูน้ ารถเขา้มาจอดท่ีลานจอดรถ และเขา้มานัง่
พกัผอ่น ท าให้มีพรรณไมมี้ความเส่ือมโทรม ไม่ค่อย
ได้รับการดูแลรักษา และย ังมีพื้นท่ีพักผ่อนและ
กิจกรรมไม่เพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ สวนพฤกษศาสตร์
มีสภาพเส่ือมโทรมท าใหไ้ม่มีความสวยงามและไม่น่า
เขา้ไปใชพ้ื้นท่ีเพื่อศึกษาหาขอ้มูลอีกดว้ย 
ข้อเสนอแนะ : ปรับปรุงลานจอดรถให้มีความร่มเงา 
ปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์ให้มีความสวยงามเหมาะ
แก่การให้ความรู้แก่ผูม้าใช้พื้นท่ี และจดัระเบียบภูมิ
ทศัน์ใหมี้ความสวยงามมากข้ึน 
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ตารางที ่3.3 ขอ้มูลดา้นพื้นท่ีตามโซนต่างๆ (ต่อ) 
ท่ีตั้ง ลกัษณะพื้นท่ี 

พืน้ที ่Zone B 

 

ลักษณะที่ตั้งของพืน้ที่ : พื้นท่ี Zone B มีขนาดพื้นท่ี 
2,765 ตารางเมตร อยูต่รงกลางของพื้นท่ีโครงการ เป็น
พื้นท่ีติดกับทางหน้าเสาธงของโรงเรียนอยู่ทางทิศ
ตะวันตก ทางทิศเหนือติดกับอาคารเรียน ทางทิศ
ตะวนัออกติดกบัสวนพฤกษศาสตร์ ทางทิศใตติ้ดกับ
พื้นท่ีวา่งรอการออกแบบ 
ลักษณะของพืน้ที่ : เป็นพื้นท่ีสนามหญา้ขนาดใหญ่ไว้
ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และเล่นกีฬา 
สภาพพื้นท่ีมีลกัษณะมีแสงแดดตลอดวนั มีลมพดัผา่น
ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
มุมมอง : สามารถมองได ้4 มุม คือ ทางทิศเหนือเขา้หา
พื้นท่ี ทางทิศใตเ้ขา้หาพื้นท่ี ทางทิศตะวนัออกเขา้หา
พื้นท่ี ทางทิศตะวนัตกเขา้หาพื้นท่ี 
ปัญหาและข้อจ ากัด : เน่ืองจากสนามฟุตบอลมีขนาด
พื้นท่ีใหญ่ท าใหห้ญา้บางส่วนตาย จึงมีสภาพพื้นท่ีท่ีไม่
สวยงาม และบริเวณรอบๆสนามฟุตบอลมี ท่ีนั่ง
พกัผอ่นไม่เพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ 
ข้อเสนอแนะ : ควรดูแลสนามหญา้ให้มีความสวยงาม 
ไม่เห่ียวตาย และควรเลือกปลูกพรรณไมบ้ริเวณรอบๆ
สนามฟุตบอลให้ร่มเงา ควรมีท่ีนัง่พกัผ่อน และจดัท า
กิจกรรมใหเ้พียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ 
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ตารางที ่3.3 ขอ้มูลดา้นพื้นท่ีตามโซนต่างๆ (ต่อ) 
ท่ีตั้ง ลกัษณะพื้นท่ี 

พืน้ที ่Zone C 

 

ลักษณะที่ตั้งของพืน้ที่ : พื้นท่ี Zone C มีขนาดพื้นท่ี 
1,188 ตารางเมตร อยู่ตรงกลางของพื้นท่ีโครงการ 
เป็นพื้นท่ีติดกบัสนามฟุตบอลของโรงเรียนอยูท่างทิศ
ตะวนัออก ทางทิศเหนือของพื้นท่ีติดกบัอาคารเรียน 
ทางทิศใตข้องพื้นท่ีติดกบัพื้นท่ีวา่งท่ีรอการออกแบบ 
ลักษณะของพื้นที่ : เป็นพื้นท่ีสวนพฤกษศาสตร์
ขนาดใหญ่ไวส้ าหรับศึกษาหาความรู้ สภาพพื้นท่ีมี
ลกัษณะมีแสงแดดตลอดวนั มีลมพดัผา่นทางดา้นทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
มุมมอง : สามารถมองได ้4 มุม คือ ทางทิศเหนือเขา้
หาพื้นท่ี ทางทิศใตเ้ขา้หาพื้นท่ี ทางทิศตะวนัออกเขา้
หาพื้นท่ี ทางทิศตะวนัตกเขา้หาพื้นท่ี 
ปัญหาและข้อจ ากัด : เ น่ืองจากพื้น ท่ีอยู่บริ เวณ
ส่วนกลางของโรงเรียนซ่ึงติดกบัสนามฟุตบอล ท าให้
มีผูใ้ชบ้ริการเป็นจ านานมาก ท าให้พื้นท่ีมีพรรณไมท่ี้
ได้รับความเสียหาย และทรุดโทรมท าให้ไม่มีความ
สวยงาม พรรณไม้มีสภาพกระจัดกระจายไม่เป็น
หมวดหมู่ และยงัมีพรรณไมน้อ้ยต่อการให้ความรู้แก่
ผูท่ี้มาใชบ้ริการ 
ข้อเสนอแนะ : ควรดูแลพรรณไมใ้ห้มีความเหมาะสม 
และสวยงามต่อการใช้ศึกษาหาความรู้แก่ผู ้มาใช้
บริการ ควรเพิ่มกิจกรรมในพื้นท่ีให้มีความน่าสนใจ
มากกวา่น้ี 
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ตารางที ่3.3 ขอ้มูลดา้นพื้นท่ีตามโซนต่างๆ (ต่อ) 
ท่ีตั้ง ลกัษณะพื้นท่ี 

พืน้ที ่Zone D 

 

ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ : พื้นท่ี Zone D มีขนาดพื้นท่ี
1,212 ตารางเมตร อยู่ทางทิศใต ้เป็นพื้นท่ีติดกบัอาคาร
เรียน ทางทิศเหนือจะติดกับสนามฟุตบอล และสวน
พฤกษศาสตร์ ส่วนทางทิศตะวนัออกติดกับธนาคาร
โรงเรียน ทางทิศตะวนัตกจะติดหอ้งพยาบาล 
ลักษณะของพืน้ที่ : เป็นพื้นท่ีท่ีไดท้  าการทุบตึกทิ้งแลว้
รอท าการออกแบบภูมิทศัน์ใหม่ ช่วงเชา้มีแสงแดดร าไร 
ลมพดัผา่นทางดา้นตะวนัตกเฉียงใต ้
มุมมอง : สามารถมองได ้2 มุม คือ ทางทิศเหนือเขา้หา
พื้นท่ี ทางทิศตะวนัออกเขา้หาพื้นท่ี 
ปัญหาและข้อจ ากัด : เน่ืองจากพื้นท่ีไดท้  าการทุบตึกทิ้ง 
และรอการออกแบบภูมิทศัน์ใหม่ จึงยงัไม่มีพรรณไม้
และกิจกรรมต่างๆในพื้นท่ีบริเวณน้ี 
ข้อเสนอแนะ : ควรปลูกพรรณไมใ้ห้มีความสวยงาม ร่ม
เงาเหมาะแก่การนัง่พกัผอ่น และเพิ่มกิจกรรมในพื้นท่ีให้
มีความเหมาะสมต่อผูใ้ชบ้ริการ 
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3.3 รายละเอยีดผู้ใช้โครงการ 
 ในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมี
ความส าคญัต่อนกัเรียน อาจารย ์นกัการภารโรง ผูป้กครอง และบุคลากรทัว่ไปท่ีเขา้มาเยี่ยมชม และ
เขา้มาท ากิจกรรมต่างๆของพื้นท่ีนั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ีให้ความรู้ของสวนพฤกษศาสตร์ กิจกรรม
นนัทนาการ สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจและออกก าลงักาย ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งท าการศึกษาหลกัสูตรของ
โรงเรียนและพฤติกรรมความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ การออกแบบพื้นท่ีโครงการน้ีให้สอดคลอ้ง
ตรงกบัวตัถุประสงคข์องโรงเรียน เราจึงไดท้  าการศึกษาผูใ้ชโ้ดยการท าแบบสอบถามขอ้มูลถึงความ
ตอ้งการของกิจกรรมต่างๆของผูใ้ช้พื้นท่ีโครงการเพื่อให้ทราบถึงปัญหา และความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการจริงๆ ซ่ึงสามารถพิจารณารายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 
 
ตารางที ่3.4 โครงสร้างหลกัสูตรระดบัอนุบาล 

เร่ืองท่ีควรรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ 

ชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 

เร่ืองเก่ียวกบัตวัเด็ก 
 
 
 
เร่ืองเก่ียวกบับุคคล 
สถานท่ี แวดลอ้ม 
 
 
 
เร่ืองราวเก่ียวกบั
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ส่ิงต่างๆรอบตวั 
 
 
 

 
 
 

- ตวัเรา 
  ประสาทสัมผสั 
  ปลอดภยัไวก่้อน 
  อาหารดีมีประโยชน์ 
- โรงเรียน 
  บา้น 
  ชุมชน 
  บุคคลส าคญั 
  วนัส าคญั 
- ส่ิงมีชีวติและส่ิงไม่มีชีวติ 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
- ของเล่น 
  ยานพาหนะ 
  ส่ิงมหศัจรรย ์
  การส่ือสาร 
 
 
 

- ตวัเรา 
  ประสาทสัมผสั 
  ปลอดภยัไวก่้อน 
  อาหารดีมีประโยชน์ 
- โรงเรียน 
  บา้น 
  ชุมชน 
  บุคคลส าคญั 
  วนัส าคญั 
- ส่ิงมีชีวติและส่ิงไม่มีชีวติ 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
-  ของเล่น 
  ยานพาหนะ 
  ส่ิงมหศัจรรย ์
  การส่ือสาร 
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ตารางที3่.5 โครงสร้างหลกัสูตรระดบัประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดบัประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

รายวชิาพืน้ฐาน 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 
ประวติัศาสตร์ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
ภาษาต่างประเทศ 
รวมเวลาเรียน(พืน้ฐาน) 
รายวชิาเพิม่เติม 
หนา้ท่ีพลเมือง 
รวมเวลาเรียน(เพิม่เติม) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 
ลูกเสือ – ยวุกาชาด 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
สนทนาภาษาองักฤษ 
ภาษาจีน 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

รวมเวลาทั้งส้ิน 
 
 

 
200 
200 
80 
80 

 
40 
80 
80 
40 

 
40 
840 

 
80 
80 

 
50 
40 
10 

 
40 
- 
 
 
 
 

 
200 
200 
80 
80 

 
40 
80 
80 
40 

 
40 
840 

 
80 
80 

 
50 
40 
10 

 
40 
- 

200 
1,260 ชม. 

 
 

 
200 
200 
80 
80 

 
40 
80 
80 
40 

 
40 
840 

 
80 
80 

 
50 
40 
10 

 
40 
- 
 
 
 
 

 
160 
160 
80 
80 

 
40 
80 
80 
80 

 
80 
840 

 
40 
40 

 
50 
40 
10 

 
40 
40 

 
 
 
 

 
160 
160 
80 
80 

 
40 
80 
80 
80 

 
80 
840 

 
40 
40 

 
50 
40 
10 

 
40 
40 
200 

1,260 ชม. 
 
 

 
160 
160 
80 
80 

 
40 
80 
80 
80 

 
80 
840 

 
40 
40 

 
50 
40 
10 

 
40 
40 
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ตารางที ่3.6 โครงสร้างหลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดบัมธัยมศึกษา 
ม.1 ม.2 ม.3 

รายวชิาพืน้ฐาน 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 
ประวติัศาสตร์ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ภาษาต่างประเทศ 
รวมเวลาเรียน(พืน้ฐาน) 
รายวชิาเพิม่เติม 
คอมพิวเตอร์ 
หนา้ท่ีพลเมือง 
ภาษาจีน 
รวมเวลาเรียน(เพิม่เติม)
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 
ลูกเสือ – ยวุกาชาด 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
ชุมนุม 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
รวมเวลาทั้งหมด 

 
120 
120 
120 
120 

 
40 
80 
80 
40 
40 
120 
880 

 
40 
40 
40 
120 

 
40 
25 
15 

 
40 

 
 

 
120 
120 
120 
120 

 
40 
80 
80 
40 
40 
120 
880 

 
40 
40 
40 
120 

 
40 
25 
15 

 
40 
200 

1,320 ชม. 

 
120 
120 
120 
120 

 
40 
80 
80 
40 
40 
120 
880 

 
40 
40 
40 
120 

 
40 
25 
15 

 
40 

 
 



82 

 สรุป จากการศึกษาหลกัสูตรจึงสามารถวเิคราะห์ออกมาไดว้า่ วิชาเรียนแต่ละวิชามีกิจกรรม
ท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีออกแบบ และสามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคญัในการจดัการเรียนการสอน
ของทุกระดบัชั้น เช่น วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีการเรียนการสอนดา้นการเกษตร และ
วิชาลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ท่ีจะตอ้งเขา้ไปคน้ควา้หาความรู้ท่ีสวน
พฤกษศาสตร์ของโรงเรียนโดยมีการศึกษาของกลุ่มสมุนไพร และพนัธ์ุไมท่ี้นกัเรียนและบุคลากร
ควรรู้ และน าไปประกอบในการศึกษา  และมีพื้นท่ีกิจกรรมนนัทนาการท่ีสามารถเป็นพื้นท่ีในดา้น
กีฬา การออกก าลงักาย และยงัเป็นท่ีพกัผอ่นสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียนไดอ้ยา่งดียิง่ 

 
ภาพที ่3.32 ตวัอยา่งหนงัสือเรียนวชิาสวนพฤกษศาสตร์ 
 3.3.1 ผูใ้ชป้ระจ า หมายถึง กลุ่มผูใ้ช้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และ
สภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเป็นระยะต่อเน่ืองเป็นเวลานานและสม ่าเสมอ มีบทบาทและหน้าท่ีใน
โรงเรียนเป็นชีวติประจ าวนั เช่น นกัเรียน อาจารย ์แม่บา้น นกัการภารโรง และเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยั โดยกลุ่มผูใ้ชป้ระจ ามีพื้นท่ีท ากิจกรรมของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีอาณาเขตอยา่งจ ากดัของพื้นท่ี
ประกอบกิจกรรมในแต่ละวนั ลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีการเรียนการสอนและปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี
โดยแบ่งออกเป็นหอ้งอยา่งชดัเจน และสัดส่วนพื้นท่ีภายนอกอาคารการใชพ้กัผอ่นหรือเล่นกีฬาหรือ
ท ากิจกรรมนนัทนาการต่างๆ พฤติกรรมของผูใ้ชป้ระจ าของผูใ้ชโ้ครงการสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 
  3.3.1.1 นกัเรียน มีการใชพ้ื้นท่ีภายในโครงการตลอดทั้งวนัตั้งแต่ในช่วงเชา้ มีการ
ใช้พื้นท่ีในการเขา้แถวเคารพธงชาติ ช่วงกลางวนั มีการใช้พื้นท่ีบริเวณอาคารโภคชนาการในการ
รับประทานอาหาร พื้นท่ีนัง่พกัผอ่นท่ีมีร่มเงา ภายในอาคารเรียน หอ้งสมุด สนามเด็กเล่น สนามกีฬา 
และช่วงเยน็ มีการใช้พื้นท่ีในการเดินทางกลบับา้น นัง่พกัผ่อนท่ีมีร่มเงา เรียนพิเศษนอกเวลาตาม
หอ้งเรียนภายในอาคาร สนามเด็กเล่น สนามกีฬาเพื่อออกก าลงักายก่อนกลบับา้น 
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  3.3.1.2 คณะอาจารย ์มีการใช้พื้นท่ีภายในโครงการท ากิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ใน
การท าการเรียนการสอน ในบางส่วนอาศยัอยูใ่นโครงการจะใช้พื้นท่ีตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงเช้า ช่วง
กลางวนั และช่วงเยน็ มีการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ส่งนกัเรียนเดินทางกลบับา้น เดินตรวจตราตาม
พื้นท่ีภายในโครงการต่างๆ และเป็นสถานท่ีพกัผอ่นในบางเวลา 
  3.3.1.3 แม่บ้าน นักการภารโรง มีการใช้พื้นท่ีภายในโครงการในบางพื้นท่ีทั้ ง
ภายในตวัอาคาร นอกอาคารและบริเวณรอบโครงการ มีหน้าท่ีดูแลรักษาความสะอาด และความ
ปลอดภยัในบริเวณโดยรอบของพื้นท่ีโครงการทั้งช่วงเชา้ ช่วงกลางวนั และช่วงเยน็ 
  3.3.1.4 เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั มีการใชพ้ื้นท่ีภายในโครงการในบางพื้นท่ี 
ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัจะคอยรักษาความปลอดภยับริเวณหน้าโรงเรียนและบริเวณ
โดยรอบ อาจจะทั้งในช่วงกลางวนั และช่วงกลางคืน 
 
ตารางที ่3.7 สรุปจ านวนผูใ้ชโ้ครงการ ปี พ.ศ.2558 

ล าดบัท่ี บุคลากรผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ 
จ านวนผูใ้ชโ้ครงการ 

เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) 

1 ผูบ้ริหาร - 1 

2 ผูช่้วยบริหาร 3 1 

3 อาจารยป์ระจ า 13 125 

4 ลูกจา้งประจ า/ลูกจา้งชัว่คราว - 12 

5 ครูต่างประเทศ+ครูอตัราจา้ง 4 8 
6 นกัเรียนอนุบาล1 93 90 
7 นกัเรียนอนุบาล2 96 98 
8 นกัเรียนประถมศึกษาชั้นปีท่ี1 144 132 

9 นกัเรียนประถมศึกษาชั้นปีท่ี2 135 123 

10 นกัเรียนประถมศึกษาชั้นปีท่ี3 148 150 

11 นกัเรียนประถมศึกษาชั้นปีท่ี4 154 165 

12 นกัเรียนประถมศึกษาชั้นปีท่ี5 160 149 

    13 
14 

นกัเรียนประถมศึกษาชั้นปีท่ี6 
นกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี1 

165 
165 

147 
135 
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ตารางที ่3.7 สรุปจ านวนผูใ้ชโ้ครงการ ปี พ.ศ.2558 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี บุคลากรผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ 
จ านวนผูใ้ชโ้ครงการ 

เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) 

15 นกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี2 135 126 

16 อาจารยป์ระจ านกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี3 110 116 

17 นกัการภารโรง 11 1 

18 เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 1 - 

           
 

รวมจ านวนผูใ้ชโ้ครงการ 
รวมจ านวนผู้ใช้โครงการทั้งเพศชายและเพศหญงิ 

            1,400  1,808 

3,208 

  
 การศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช้โครงการ  ในโครงการออกแบบปรับปรุง
ภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีลกัษณะและสภาพ
พื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนยงัไม่เหมาะสม ดงันั้นในการศึกษาจึงใช้วิธีการศึกษาจากการท าแบบสอบถาม และ
การใชก้ารสุ่มบุคลากรท่ีใชพ้ื้นท่ีโครงการประจ า และผูท่ี้เขา้มาใชช้ัว่คราว เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี
ได้ท าการเลือกกลุ่มเป้าหมาย และการศึกษาจะใช้วิธี สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบโควต้า (Quota 
Sampling) ซ่ึงในการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช ้ไดใ้ชสู้ตรตาราง ทาโร 
ยามาเน่ ก าหนดความตอ้งการของประชากรเท่ากบั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมให้เกิด
ความคลาดเคล่ือนได ้5% 

n =  
N

1+Ne2
 

   เม่ือ n คือขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
             N คือ ขนาดกลุ่มประชากร 
          e คือ สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ีผูว้จิยัยอมให้เกิดข้ึน 0.05 
 

n =  
3208

1+3208  (0.05)
2  

   
 n  =  356 

 ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา จ านวน 356 ชุด 
 การศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช้ภายในโครงการ เป็นการศึกษาในระยะสั้นมีขอ้จ ากดัใน
ส่วนของงบประมาณ และเวลา ดงันั้นผูศึ้กษาขอก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคือบุคคลากรท่ีใชพ้ื้นท่ี
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โครงการประจ า และผูท่ี้เขา้มาใชช้ัว่คราวโดยก าหนดสัดส่วนกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ กลุ่มตวัอยา่ง
เท่ากบั 100 ชุด 
 3.3.2 ประเภทของผูใ้ชโ้ครงการ 
  3.3.2.1 ผูใ้ชช้ัว่คราว การศึกษาผูใ้ชก้ลุ่มชัว่คราว ไดศึ้กษาจากการใชแ้บบสอบถาม
และใช้การสุ่มตวัอย่างประชากร โดยวิธีแบบโควตาเน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการเลือก
ประชากรกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงอายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ตามสัดส่วนของการเขา้มาใช้
งานในพื้นท่ีโดย และไดท้  าการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้มาใช้ประกอบกิจกรรมภายใน
พื้นท่ีโครงการ 
   1) วิธีการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมาย จากการศึกษาประชากรในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายนั้น  พบวา่โดยทัว่ไปจะมีลกัษณะวิถีชีวิตความเป็นอยูท่ี่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เช่น มี
การท าธุรกิจส่วนตัว รับราชการ แม่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการพบปะสังสรรค์ พูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดกนั การใช้ชีวิตแบบครอบครัว ซ่ึงในแต่ละครอบครัวมีจ านวนสมาชิกภายใน
ครอบครัวท่ีเท่าๆกนั  
 
ตารางที ่3.8 จ  านวนแบบสอบถามของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

  
 เพื่อใหก้ารเก็บขอ้มูลทางดา้นบุคคลากรกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงอาย ุระดบัการศึกษาและ
อาชีพ จึงได้ท าการก าหนดการออกแบบสอบถาม ให้แก่ผูใ้ช้พื้นท่ีภายในโครงการ โดยมีการ
สอบถามขอ้มูลส่วนตวั ขอ้มูลทัว่ไปการใช้พื้นท่ีภายในโรงเรียน และขอ้เสนอแนะด้านกิจกรรม
นนัทนาการ บรรยากาศ และส่ิงอ านวยความสะดวกในโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 
 ในการศึกษาไดแ้บ่งหวัขอ้ในแบบสอบถามแต่ละตอนดงัน้ี คือ   
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูก้รอกแบบสอบถาม 
   1.1 เพศ 
   1.2 อาย ุ
   1.3 อาชีพ 

ผูป้ระเมินแบบสอบถาม จ านวนบุคคลากร(คน) 
จ านวนแบบสอบถาม 

(คิดเป็นร้อยละ) 
1. คุณครู/อาจารย ์ 20 20 
2. นกัเรียน/นกัศึกษา  40 40 
3. ผูป้กครอง 32 32 
4. อ่ืนๆ  8 8 

รวม 100 100 
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   ตอนท่ี 2 ขอ้มูลการใชพ้ื้นท่ีภายในโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 
   2.1 ช่วงเวลาในการเขา้ใชพ้ื้นท่ี 
   2.2 กิจกรรมท่ีท าในพื้นท่ีโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 
   2.3 คุณคิดวา่พื้นท่ีโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์เหมาะสมต่อการท า
กิจกรรมนนัทนาการหรือไม่ 
   2.4 คุณเขา้มาใชพ้ื้นท่ีโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์กบัใคร 
   ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะดา้นกิจกรรมนนัทนาการ บรรยากาศ และส่ิงอ านวยความ
สะดวกในโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 
   3.1 กิจกรรมนนัทนาการประเภทพกัผอ่น ท่ีตอ้งการใหมี้เพิ่มข้ึน 
   3.2 กิจกรรมนนัทนาการประเภทออกก าลงักาย ท่ีตอ้งการใหมี้เพิ่มข้ึน 
   3.3 ส่ิงอ านวยความสะดวกในสวนสาธารณะ ท่ีตอ้งการใหมี้เพิ่มข้ึน 
   3.4 สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนท่ีท่านตอ้งการใหเ้กิดข้ึน 
 3.3.3 ขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชโ้ครงการ 
  จากการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามได้ส รุปข้อมู ล ส่วนตัวของผู ้ท่ีกรอก
แบบสอบถามเพื่อน าไปใช้พิจารณาด้านการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับผูใ้ช้โครงการดังน้ี 
การศึกษาพบว่ากลุ่มบุคลากรคิดเป็นเพศชายร้อยละ 38 เป็นเพศหญิงร้อยละ 62 พบกลุ่มบุคลากร
เป้าหมายส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุต  ่ากวา่ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 ช่วงระหวา่งอายุ 16-25 คิดเป็นร้อย
ละ 8 ช่วงอายุ 26-35 คิดเป็นร้อยละ 22 ช่วงระหวา่งอายุ 36-45 คิดเป็นร้อยละ 25 และอายุ 46 ปีข้ึน
ไป คิดเป็นร้อยละ 5  
  อาชีพของบุคลากรลุ่มเป้าหมายส่วนท่ีมีมากท่ีสุดเป็นอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 40 รองลงมาคือขา้ราชการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 รองลงมาคือคา้ขาย/รับจา้ง 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 รองลงมาพนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 และอ่ืนๆ คิดเป็น
ร้อยละ 5  
 3.3.4 ขอ้มูลการใชพ้ื้นท่ีภายในโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์  
  จากการศึกษาด้านพฤติกรรมของผู ้ใช้โครงการ โดยศึกษาจา กเอกสารด้าน
พฤติกรรมของมนุษย์ในระดับช่วงอายุต่างๆท่ีมีผลต่อการเลือกกิจกรรมนันทนาการและการ
สอบถามจากบุคลากรในกลุ่มเป้าหมายโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  3.3.4.1 ช่วงเวลาในการเขา้ใชพ้ื้นท่ี 
   จากการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่า ช่วงเวลาในการเข้าใช้พื้นท่ี
โรงเรียน ช่วงเชา้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68 ช่วงกลางวนัคิดเป็นร้อยละ 8 ช่วงเยน็คิดเป็นร้อยละ 24 
  3.3.4.2 กิจกรรมท่ีท าในพื้นท่ีโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 



87 

   จากการศึกษาจากแบบสอบถามพบวา่ เรียนหนงัสือ/สอนหนงัสือ คิดเป็น
ร้อยละ 60 ออกก าลงักาย คิดเป็นร้อยละ 23 พกัผอ่น คิดเป็นร้อยละ 17 
  3.3.4.3 คุณคิดวา่พื้นท่ีโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์เหมาะสมต่อการท ากิจกรรม
นนัทนาการหรือไม่ จากการศึกษาจากแบบสอบถามพบวา่ เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.3.5 ความตอ้งการดา้นกิจกรรมนนัทนาการ บรรยากาศ และส่ิงอ านวยความสะดวก 
  3.3.5.1 ความตอ้งการประเภทพกัผอ่น ไดมี้ความตอ้งการตามล าดบัดงัน้ี 
   1) ล าดบัแรก คือ ซุม้/ศาลา 
   2) ล าดบัท่ีสอง คือ มุมอ่านหนงัสือ 
   3) ล าดบัท่ีสาม คือ โตะ๊เกา้อ้ี 
   4) ล าดบัท่ีส่ี คือ มา้นัง่ 
  3.3.5.2 ความตอ้งการประเภทออกก าลงักาย ไดมี้ความตอ้งการตามล าดบัดงัน้ี 
   1) ล าดบัแรก คือ เปตอง 
   2) ล าดบัท่ีสอง คือ ลู่วิง่ 
   3) ล าดบัท่ีสาม คือ กายบริหาร 
   4) ล าดบัท่ีส่ี คือ แบดมินตนั 
   5) ล าดบัท่ีหา้ คือ เคร่ืองออกก าลงักาย 
  3.3.5.3 ความตอ้งการประเภทส่ิงอ านวยความสะดวก 
   1) ล าดบัแรก คือ ศาลาท่ีพกั 
   2) ล าดบัท่ีสอง คือ Wi-Fi 
   3) ล าดบัท่ีสาม คือ โตะ๊เกา้อ้ี/มา้นัง่ 
   4) ล าดบัท่ีส่ี คือ ถงัขยะ 
   5) ล าดบัท่ีหา้ คือ จุดบริการน ้ าด่ืม 
   6) ล าดบัท่ีหก คือ อ่างลา้งมือ 
  3.3.5.4 ความตอ้งการสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา 
   1) ล าดบัแรก คือ ความสวยงาม 
   2) ล าดบัท่ีสอง คือ ความร่มเงา 
   3) ล าดบัท่ีสาม คือ ความเป็นส่วนตวั 
   4) ล าดบัท่ีส่ี คือ สะอาดเป็นระเบียบ 
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ตารางที ่3.9 สรุปลกัษณะพฤติกรรมของผูใ้ชป้ระจ า 
ประเภทผูใ้ช ้ ลกัษณะพฤติกรรม ความตอ้งการต่อพื้นท่ีโครงการ 

ผูอ้  านวยการและ
คณะอาจารย ์  

- มีการใชพ้ื้นท่ีภายในโครงการท ากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่เป็นท่ีสถานท่ีพกัผอ่น ท าการ
เรียนการสอน ในบางส่วนอาศัยอยู่ใน
โครงการจะใช้พื้นท่ีตลอดเวลาตั้ งแต่เช้า 
กลางวนั และช่วงเย็น มีการท ากิจกรรม
ต่างๆ 

- ตอ้งการพื้นท่ีพกัผ่อน ท่ีจอด
รถ เพี ยงพอส าห รับอาจารย ์
ทางเดินเทา้และภูมิทศัน์ท่ีให้ร่ม
เงาและสวยงาม   

นกัเรียน 
 

- มีการใช้พื้นท่ีภายในโครงการตลอดทั้ง
วนัทุกช่วงเวลาตั้งแต่ในช่วงเช้า กลางวนั
และช่วงเวลาเยน็เพื่อท ากิจกรรมต่างๆ 

- ตอ้งการพื้นท่ีพกัผอ่น เป็นซุ้ม/
ศาลา พื้นท่ีความเป็นส่วนตัว 
ทางเดินเทา้และภูมิทศัน์ท่ีให้ร่ม
เงาและสวยงาม พื้นท่ีส าหรับท า
กิจกรรมนนัทนาการต่างๆ เช่น 
สนามเด็กเล่น เปตอง เป็นตน้   

นกัการภารโรง 
 
 
 
 
เจา้หนา้ท่ีรักษา
ความปลอดภยั 

- มีการใช้พื้นท่ีภายในโครงการในบาง
พื้นท่ีทั้งภายในตวัอาคารและบริเวณรอบ
โครงการเพื่อท าหน้า ท่ีหน้า ท่ีท าความ
สะอาดตรวจสอบความปลอดภัยภายใน
อาคารและโดยรอบ 
- มีการใช้พื้นท่ีภายในโครงการในบาง
พื้นท่ีทั้งภายในตวัอาคารและบริเวณรอบ
โครงการ 
เพื่อท าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยับริเวณ
รอบโครงการอาจจะทั้ งกลางว ันและ
กลางคืน 

- พื้นท่ีพกัผอ่นส่วนตวั ทางเดิน
เทา้และภูมิทศัน์ท่ีดูแลรักษาง่าย 
 
 
 
- พื้นท่ีพกัผอ่นส่วนตวั ทางเดิน
เท้ า แล ะแสงสว่ า ง ใน เ วล า
กลางคืน 

 
3.3.6 กลุ่มผูใ้ชช้ัว่คราว คือ กลุ่มบุคคลท่ีใชพ้ื้นท่ีเป็นคร้ังคราวในระยะเวลาสั้นตาม

บทบาทเฉพาะในช่วงท่ีใชพ้ื้นท่ีลกัษณะการใชก้ลุ่มน้ีจะไม่มีพื้นท่ีใช้สอยประจ า ผูใ้ช้จะไม่มีความ
ผูกพนัทางจิตใจกบัสภาพแวดลอ้มเหมือนผูใ้ช้พื้นท่ีประจ า พฤติกรรมของผูใ้ช้ชัว่คราวของผูใ้ช้
โครงการสามารถแบ่งออกได ้ดงัน้ี 



89 

3.3.6.1 นักเรียนท่ีมาศึกษางานวิชาการ มีการใช้พื้นท่ีโครงการทั้ ง
ภายในอาคาร และภายนอกอาคารเพื่อดูงานวิชาการต่างๆของโรงเรียนตามบริเวณพื้นท่ีต่างๆท่ีทาง
โรงเรียนไดจ้ดัรับรองไว ้

3.3.6.2 ผูป้กครอง ส่วนใหญ่มีการใช้พื้นท่ีโครงการนอกอาคารเรียน
เพราะมารับ-ส่งนักเรียน ส่วนอีกกรณีหน่ึงจะใช้พื้นท่ีโครงการภายในอาคารเรียนในการมอบตวั
นกัเรียน หรือประชุมตามท่ีโรงเรียนไดก้ าหนดไวมี้เน่ืองจากมีการประชุมผูป้กครอง 

3.3.6.3 อาจารย์พิเศษ และคณะกรรมการคุมสอบ มีการใช้พื้นท่ี
โครงการภายในอาคารเรียนเพื่อกิจกรรมคุมสอบ ส่วนช่วงพกัรับประทานอาหารอาจจะใช้อาคาร
โภชนาการในการรับประทานอาหาร หรือหอ้งรับรองท่ีทางโรงเรียนจดัหาไวใ้ห้ 
 
ตารางที ่3.10 สรุปลกัษณะพฤติกรรมของผูใ้ชช้ัว่คราว 

ประเภทผูใ้ช ้ ลกัษณะพฤติกรรม ความตอ้งการต่อพื้นท่ีโครงการ 
นกัเรียนท่ีมา
ศึกษางานวชิาการ 

- มีการใช้พื้นท่ีโครงการภายในอาคาร
เรียนเพื่อกิจกรรมคุมสอบ ส่วนช่วงพกั
รับประทานอาหารอาจจะใช้ห้องประชุม
ในการ รับประทานอาหารหรือห้อง
รับรองท่ีทางโรงเรียนจดัหาไวใ้ห ้

- ตอ้งการท่ีนัง่พกัผอ่นระหวา่ง
ร อ คุ ม สอบ  มี ส วนบ ริ เ วณ
โดยรอบ 

ผูป้กครอง - มีการใชพ้ื้นท่ีโครงการเพื่อในการรับส่ง 
นักเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็นบริเวณ
ทางเขา้-ทางออกของพื้นท่ีโครงการหรือ
อีกกรณีหน่ึงคือทางโรงเรียนมีการจัด
ประชุมผูป้กครอง อาจจะใช้ห้องประชุม
และหอประชุมในการท ากิจกรรม 

- ตอ้งการพื้นท่ีนัง่พกัผอ่นใตร่้ม
ไม้ห รือศ าลาส าห รับรอ รับ
นกัเรียนหรือรอท ากิจกรรมของ
โร ง เ รี ยน  ค ว ร มีพื้ น ท่ี อ่ า น
หนงัสือไวส้ าหรับให้ผูป้กครอง
ไดน้ัง่อ่านขั้นเวลา 

อาจารยพ์ิเศษและ
คณะกรรมการคุม
สอบ 

- มีการใชพ้ื้นท่ีโครงการทั้งภายในอาคาร
และภายนอกอาคารเพื่อดูงานวิชาการ
ต่างๆของโรงเรียน  

- ตอ้งการพื้นท่ีนัง่พกัผอ่นใตร่้ม
ไมห้รือศาลาระหวา่งรอคุมสอบ 
มีพื้นท่ีนั่งรับประทานอาหาร
วา่ง 
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 3.3.7 สรุปกิจกรรมของผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ 
ตารางที ่3.11 สรุปกิจกรรมของผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง มีการเขา้ใชพ้ื้นท่ี 

พื้นท่ีสวยงาม
(ส่วนโชว)์ 

 

สวนพฤกษศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้ 

มีการใชพ้ื้นท่ี  3,535.6 ตารางเมตร 

 
พื้นท่ีการสัญจร 1. ทางสัญจรสาย

หลกั ไดแ้ก่ 
ทางเขา้สู่โครงการ 
 
 
 
 
 
 
2. ทางสัญจรสายยอ่ย 
ไดแ้ก่ ทางเขา้สู่
กิจกรรมต่างๆ 
 

พื้นท่ีการสัญจรทั้งหมด 
มีการใชพ้ื้นท่ี 2,187 ตารางเมตร 
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ตารางที ่3.11 สรุปกิจกรรมของผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง มีการเขา้ใชพ้ื้นท่ี 
พื้นท่ีพกัผอ่น นัง่พกัผอ่นและ

พบปะพดูคุยกนั 
มีการใชพ้ื้นท่ี 1,756.26 ตารางเมตร 

 
 

พื้นท่ีนนัทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พื้นท่ีการดูแล
รักษาและบริการ 

1. สนามฟุตบอล 
 
 
 
 
 
 
2. ลาน
อเนกประสงค ์
 
 
 
 
 
1. ระบบระบายน ้า 
2. ระบบไฟฟ้า 
3. ถงัขยะ 
4. หอ้งน ้า 
 

มีการใชพ้ื้นท่ี 2,755 ตารางเมตร 

 
 

มีการใชพ้ื้นท่ี  1,411 ตารางเมตร 

 
 

ไม่สามารถคิดเป็นตารางเมตรได ้ 
ระบบระบายน ้า 
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ตารางที ่3.11 สรุปกิจกรรมของผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง มีการเขา้ใชพ้ื้นท่ี 

 
 

 ระบบไฟฟ้า   

 
รูปแบบถงัขยะ 

 
หอ้งน ้า 
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3.4 การพฒันาโปรแกรม (Program Development) 
ตารางที ่3.12 สรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
ล าดบั กิจกรรม ดา้นบรรยากาศ ภาพของกิจกรรมท่ีจะ

เกิดข้ึน 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

พื้นท่ีส่วนบริการ 
(พื้นท่ี Zone A)มีขนาด
พื้นท่ีประมาณ 1,319 
ตารางเมตร 
- พื้นท่ีสวนสมุนไพร 
- พื้นท่ีพกัผอ่น 
- พื้นท่ีจอดรถ 
 
 
 

 
 
 

พื้นท่ีกีฬา/นนัทนาการ 
(พื้นท่ี Zone B) มีขนาด
พื้นท่ีประมาณ 2,765 
ตารางเมตร 
-พื้นท่ีเล่นกีฬา 
-พื้นท่ีพกัผอ่น 

เน่ืองจากพื้นท่ีอยู่บริเวณด้านข้าง
ของโรงเรียน มีไม้ยืนต้นจ านวน
ไม่มาก ไม่มีพรรณไม้ท่ีให้ร่มเงา 
บริเวณลานจอดรถไม่มีท่ีบงัแดด
ส่วนสวนพฤกษศาสตร์มีสภาพ
เส่ือมโทรม 
- ควรปลูกพรรณไมท่ี้ใหร่้มเงา 
- ออกแบบหลังคาจอดรถไว้
ส าหรับกนัแดด 
- จัดท าสวนพฤกษศาสตร์(สวน
สมุนไพร )ให้ มี ความสวยงาม
เหมาะแก่การศึกษาหาความรู้ 
 
เ น่ื องจากพื้ น ท่ีอยู่ ติ ดกับพื้ น ท่ี
ทางด้านหน้าของโรงเรียน เป็น
สนามหญา้ขนาดใหญ่ โล่ง ไม่ค่อย
มีพรรณไมท่ี้ใหค้วามร่มเงา 
- ควรปลูกพรรณไมท่ี้ให้ความร่ม
เงาบริเวณรอบๆสนามฟุตบอล 
- จดัท าพื้นท่ีส าหรับกิจกรรม และ
พักผ่อนให้ เพิ่ ม ข้ึนเพียงพอต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ 
- ควรปรับปรุงบริเวณทางสัญจร
รอบๆสนามฟุตบอลให้เรียบร้อย
เ พื่ อ ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด อั น ต ร า ย ต่ อ
ผูใ้ชบ้ริการ 
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ตารางที ่3.12 สรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี (ต่อ) 
ล าดบั กิจกรรม ดา้นบรรยากาศ ภาพของกิจกรรมท่ีจะ

เกิดข้ึน 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

พื้นท่ีส่วนโชว/์
สวยงาม 
(พื้นท่ี Zone C) มี
ขนาดพื้นท่ีประมาณ 
1,188 ตารางเมตร 
-พื้นท่ีสวน
พฤกษศาสตร์(สวน
สมุนไพร) 
-พื้นท่ีสวยงาม 
-พื้นท่ีพกัผอ่น 
 
 
 
 
 
 
 
พื้นท่ีนนัทนาการ/
สวยงาม 
(พื้นท่ี Zone D) มี
ขนาดพื้นท่ีประมาณ 
1,212 ตารางเมตร 
- พื้นท่ีกิจกรรม 
- พื้นท่ีพกัผอ่น 
- พื้นท่ีสวนโชว ์
- พื้นท่ีใหร่้มเงา 
 

เ น่ืองจากพื้ น ท่ีอยู่ ติดกับสนาม
ฟุตบอล พื้นท่ีทั้ งหมดเป็นสวน
พฤกษศาสตร์ แต่ยงัมีพรรณไมไ้ว้
ส าหรับศึกษาไม่มากนกั บางตน้มี
สภาพเสียหาย ไม่มีป้ายให้ความรู้
เก่ียวกบัพรรณไมทุ้กตน้ 
- ควรเลือกปลูกพรรณไมส้ าหรับ
สวน 
พฤกษศาสตร์ใหเ้หมาะสมแก่พื้นท่ี 
- จัดท าสวนสมุนไพรเพื่ อ เ ป็น
แหล่งเรียนรู้ 
- จดัท าพื้นท่ีส าหรับกิจกรรม และ
พักผ่อนให้ เพิ่ ม ข้ึนเพียงพอต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ 
- ควรจัดท าพื้นท่ีทางเดินให้เป็น
ระเบียบต่อการเขา้ใชพ้ื้นท่ี 
 
เน่ืองจากพื้นท่ีอยู่ทางด้านทิศใต้
ของโรงเรียน มีลกัษณะเป็นพื้นท่ี
กวา้ง รอการออกแบบภูมิทศัน์ใหม่ 
- ถมดินปรับพื้น ท่ีไม่ให้ เ กิดน ้ า
ท่วมขงั 
- ควรปลูกพรรณไมใ้ห้มีความร่ม
เงา และสวยงามต่อสภาพพื้นท่ี 
- จดัท าพื้นท่ีส าหรับกิจกรรม และ
พักผ่อนให้ เพิ่ ม ข้ึนเพียงพอต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ 
- ก าหนดจุดทางเขา้-ออกของพื้นท่ี
และทางเดิน 
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3.5 ศึกษาและพฒันาศักยภาพของพืน้ทีโ่ครงการ (Site Relation) 
ตารางที ่3.13 สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ี 

Site  Characteristics Program  Potential Program  Development Remarks 
Zone A มีเน้ือท่ีประมาณ 
1,319 ตารางเมตร เป็นพ้ืนท่ี
ส่วนดา้นขา้งของโรงเรียนอยู่
ทางด้านทิศเหนือ เป็นพ้ืนท่ี
ส าหรับจอดรถ ทางดา้นซ้าย
เป็นสระว่ายน ้ า  และพ้ืนท่ี
ของสวนพฤกษศาสตร์มุม
หน่ึง ทางด้านขวาจะเป็น
บ้านพักภารโรง ห้องน ้ า
นักเรียนและหอพักครู ช่วง
เช้ามีแสงแดดปานกลางแต่
ช่วงบ่ายมีแสงมาก แต่บางจุด
มีตัวอาคารบังอยู่อาจท าให้
โดนแสงร าไร ลมพัดผ่าน
ดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ มี
ไม้พุ่ ม  และ ไม้ยื น ต้นอ ยู่
บางส่วน 
 
Zone B มีเน้ือท่ีประมาณ 
2,765 ตารางเมตร เป็นพ้ืนท่ี
ด้านหน้าของโรงเ รียนอยู่
ทางดา้นทิศตะวนัตก พ้ืนท่ีน้ี
จะเป็นส่วนของสนามบอล
ขนาดใหญ่  สภาพพ้ืน ท่ี มี
ลกัษณะมีแสงแดดตลอดวนัมี
มีลมพัดผ่ านทา งด้าน ทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้  ไม้พุ่ม 
และไม้ยืนต้นบริเวณรอบๆ
สนามบอลอยูบ่างส่วน 

พ้ืนท่ี น้ีเ ป็นพ้ืนท่ีบริ เวณ
ด้า นข้ า ง โ ร ง เ รี ย น  ไ ว้
ส าหรับจอดรถ และยงัเป็น
พ้ืนท่ีไวส้ าหรับศึกษาพนัธ์ุ
ไมข้องสวนพฤกษศาสตร์ 
ดงันั้นควรเลือกพรรณไม้
พุ่ ม  แ ล ะ ไ ม้ยื น ต้น ใ ห้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 
ให้มีความสวยงามและร่ม
เงา รวมถึงปรับปรุงภู มิ
ทศันบ์ริเวณลานจอดรถให้
มีความร่มเงา 
 
 
 
 
 
 
พ้ืนท่ี น้ีเ ป็นพ้ืนท่ีบริ เวณ
ห น้ า  ไ ว้ ส า ห รั บ ท า
กิจกรรมในช่วงเชา้ในเวลา
ท่ีมีงานส าคัญต่างๆ และ
เป็นพ้ืนท่ีส าหรับเล่นกีฬา 
แตะฟุตบอล ดังนั้ นควร
เลือกพืชพรรณไมพุ้่ม และ
ไมย้ืนตน้ปลกูเพ่ือใหค้วาม
ร่มเงา รวมถึงปรับปรุง
ทางเดินเท้ารอบๆสนาม
เพ่ือใหป้ลอดภยัต่อผูใ้ช ้ 

พ้ืนท่ี Zone A มีเน้ือท่ี 
1,319 ตารางเมตร 
ประกอบดว้ย 
1. สวนพฤกษศาสตร์ 
2. ลานจอดรถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ้ืนท่ี Zone B มีเน้ือท่ี 
2,765 ตารางเมตร 
ประกอบดว้ย 
1. สนามฟุตบอล 
 

ปัญหาของพ้ืนท่ีมี
การเลือกใชพ้รรณ
ไมท่ี้ไม่เหมาะสม 
ท าให้ไม่เกิดความ
สวยงาม  และ มี
การจัดพ้ืนท่ีลาน
จ อ ด ร ถ ท่ี ไ ม่
เหมาะสมกบัพ้ืนท่ี 
ไม่มีร่มเงาให้แก่
รถยนต ์ และสวน
พฤกษศาสต ร์ มี
สภาพทรุดโทรม
เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก 
แ ล ะ ไ ม่ มี พ้ื น ท่ี
ส าหรับพกัผอ่น 
 
 
 
ปัญหาของพ้ืนท่ี 
บ ริ เ ว ณ ร อ บ ๆ
สนามฟุตบอลมี
การเลือกใชพ้รรณ
ไมท่ี้ไม่เหมาะสม 
ท าให้ไม่มีความ
ร่มเงาและสนาม
ห ญ้ า แ ห้ ง ต า ย
บางส่วนในพ้ืนท่ี
มีท่ีนั่งพกัผ่อนไม่
เพียงพอต่อผูข้า้มา
ใชง้าน 
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ตารางที ่3.13 แสดงการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
Site  Characteristics Program  Potential Program  Development Remarks 

Zone C มี เ น้ือท่ีประมาณ 
1,188 ตารางเมตร เป็นพ้ืนท่ี
อยู่ติดกบัสนามฟุตบอลของ
โรงเ รียนอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันออก พ้ืนท่ีน้ีจะเป็น
ส่วนของสวนพฤกษศาสตร์
ขนาดใหญ่ สภาพพ้ืนท่ีมี
ลกัษณะมีแสงแดดร ่ าไร มี
ลมพัดผ่ า นทา งด้ า น ทิ ศ
ตะวนัออกเฉียงใต ้
 
 
 
Zone D มี เ น้ือท่ีประมาณ 
1,212 ตารางเมตร เป็นพ้ืนท่ี
ส่วนด้านขา้งของโรงเรียน
อยู่ทางด้านทิศใต้ แต่ก่อน
เป็นอาคาร 2 อาคารแต่มี
สภาพท่ีเก่าและทรุดโทรม 
จึ ง ได้ท า ก า ร ทุบ ท้ิ ง เ พ่ื อ
ปรับปรุงภู มิทัศน์ภายใน
โรงเ รียนใหม่  ช่วงเช้า มี
แสงแดดมากช่วงบ่ายมีแสง
ป า น กล า ง  ล มพัด ผ่ า น
ทางดา้นใต ้ 

พ้ืนท่ี น้ี เ ป็นพ้ืนท่ี ติดกับ
สนามฟุตบอล ไวส้ าหรับ
ใช้ศึกษาพรรณไม้สวน
พฤกษศาสต ร์  เ พ่ื อหา
ความรู้ต่างๆแก่นักเรียน 
คุณครู และบุคลากรทัว่ไป 
ดงันั้นควรเลือกพืชพรรณ
ไมพุ้่ม และไมย้ืนตน้ปลูก
เ พ่ือให้ พ้ืน ท่ี เ กิดความ
สวยงาม และความร่มเงา 
ใหเ้หมาะสมกบัพ้ืนท่ีสวน
พฤกษศาสตร์ 
 
พ้ืนท่ีน้ีเป็นพ้ืนท่ีบริเวณ
ด้านข้างโรงเ รียน เ ป็น
พ้ืนท่ีว่างท่ีได้ท าการทุบ
ตึ ก ท้ิ ง  แ ละ ร อท า ก า ร
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ให้
มีความสวยงาม และเป็น
พ้ืนท่ีกิจกรรมไวส้ าหรับ
รอ ง รั บนัก เ รี ยน  แ ล ะ
บุคลากรท่ีได้เข้ามาเยี่ยม
ชมภายในโรงเรียน ดงันั้น
ควรเ ลือกพรรณไม้พุ่ ม 
แ ล ะ ไ ม้ ยื น ต้ น ใ ห้
เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ี Zone C มีเน้ือท่ี 
1,188 ตารางเมตร 
ประกอบดว้ย 
1. สวนพฤกษศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ้ืนท่ี Zone C มีเน้ือท่ี 
1,212 ตารางเมตร 
ประกอบดว้ย 
1. พ้ืนท่ีวา่ง 

ปั ญ ห า ข อ ง
พ้ืน ท่ี  บ ริ เ วณ
พ้ืนท่ีของสวน
พฤกษศาสตร์มี
พรรณไมท่ี้นอ้ย
ต่อการศึกษาหา
ค ว า ม รู้  ไ ม่ มี
ความสวยงาม 
และยงัสามารถ
เ พ่ิ ม รู ป แ บ บ
กิจกรรมต่างๆ
ไดอี้กดว้ย 
 
ปั ญ ห า ข อ ง
พ้ื น ท่ี แ ต่ ก่ อ น
เ ป็ น อ า ค า ร 2
อาคารมีสภาพ
ทรุดโทรมและ
เก่าแก่ และได้
ท า ก า ร ทุบ ท้ิ ง
เ พ่ือรอท าการ
ป รั บ ป รุ ง ภู มิ
ทศันใ์หม่ 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
แสดง : Bubble Diagram ภาพที ่3.33 

สัญลกัษณ์ :                        ทางสญัจรหลกั 
                                                ทางสญัจรรอง   
                                                พ้ืนท่ีปิดลอ้ม 
                                           ความสมัพนัธ์ระหวา่งพ้ืนท่ี 
                                                 ปิดลอ้ม พอมองเห็น 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
แสดง : Site Relation ภายในพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.34 

สัญลกัษณ์ :                                                              
             สนามฟตุบอล,สวน                      พ้ืนท่ีทางเดิน                     พ้ืนท่ีพกัผอ่น                พ้ืนท่ีลานจอดรถ  
 
             พ้ืนท่ีลานอเนกประสงค ์               พ้ืนท่ีกั้นดว้ยพืชพรรณ                     พ้ืนท่ีกั้นดว้ยร้ัวก าแพงคอนกรีต 
 
                 ปิดลอ้ม พอมองเห็น                  ทางสญัจรหลกัในพ้ืนท่ี                   ทางสญัจรรอง                                                  
                            
                      การเช่ือมกิจกรรมกบักิจกรรม   

 



บทที ่4 
แนวความคดิในการออกแบบ 

 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภู มิทัศน์โรง เ รียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบาง เขน 
กรุงเทพมหานคร มุ่งเนน้การจดัพื้นท่ีเพื่อรองรับความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ และกิจกรรมท่ีมีอยู่
เดิม โดยมีพื้นท่ีรองรับกิจกรรมไดใ้นทุกรูปแบบ ในการออกแบบจะมีขอ้จ ากดัหลายดา้น เช่น พืช
พรรณ ส่ิงก่อสร้าง และกิจกรรมท่ีมีอยู่เดิมโดยการศึกษาตามหลกัทฤษฏีน ามาก าหนดรูปแบบและ
องค์ประกอบของโครงการให้มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของผูอ้อกแบบโดยค านึงถึงประโยชน์
ของผูใ้ชโ้ครงการมากท่ีสุด 
 

4.1 ข้อจ ากดัในการออกแบบ 

 พื้นท่ีแต่ละโซน จะมีลกัษณะของพื้นท่ี และขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนั จากการศึกษาพื้นท่ีพบ
ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.1 ขอ้จ ากดัในการออกแบบ 
Zone ลกัษณะเฉพาะของพื้นท่ี ประเด็นในการศึกษา ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นท่ี Zone A มีขนาด
พื้นท่ี 1,319 ตารางเมตร 
อยู่ท า ง ทิศ เห นือ  เ ป็น
พื้น ท่ี ติดกับกรมทหาร
ขน ส่ ง รักษ าพระองค ์ 
ทางทิศใต้ติดกับอาคาร
เรียน ทางทิศตะวนัตกติด
กบัถนนพหลโยธิน 
 

1) ภูมิอากาศ 
 
 
 
 
 
 
2) พืชพรรณเดิม 
 
 
 
 
3) ระบบระบายน ้า 
4) สถาปัตยกรรม
เดิม 

- จะได้รับแสงแดดในช่วงเช้า และ
ในช่วงบ่ายไดแ้สงแดดร าไร พื้นท่ีเป็น
ลานจอดรถท่ีโล่งไม่มีหลงัคาปกคลุม 
อาจท าใหเ้กิดความร้อน 
- ไดรั้บลมทางดา้นทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ แต่บริเวณพื้นท่ี
มีตวัอาคารอาจไดล้มไม่มากนกั 
- มีสวนพฤกษศาสตร์ เ ดิมอยู่  พืช
พรรณมีสภาพท รุดโทรมกระจัด
กระจายไม่เป็นหมวดหมู่ 
- มีไมย้ืนตน้น้อยมากท าให้พื้นท่ีไม่มี
ความร่มเงาในพื้นท่ี 
- มีรางระบายน ้าอยูบ่ริเวณรอบพื้นที 
- ไม่มี 
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ตารางที ่4.1 ขอ้จ ากดัในการออกแบบ (ต่อ) 
Zone ลกัษณะเฉพาะของพื้นท่ี ประเด็นในการศึกษา ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

B 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 

 

พื้นท่ี Zone B มีขนาด
พื้นท่ี 2,765 ตารางเมตร 
อยู่ตรงกลางของพื้นท่ี
โครงการ เป็นพื้นท่ีติด
กับทางหน้าเสาธงของ
โ ร ง เ รี ย นอ ยู่ ท า ง ทิ ศ
ตะวนัตก  
 
 
 
 
 
 
 
 
พื้นท่ี Zone C มีขนาด
พื้นท่ี 1,188 ตารางเมตร 
อยู่ตรงกลางของพื้นท่ี
โครงการ เป็นพื้นท่ีติด
กับสนามฟุตบอลของ
โ ร ง เ รี ย นอ ยู่ ท า ง ทิ ศ
ตะวนัออก  
 
 

1) ภูมิอากาศ 
 
2) พืชพรรณเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
3) ระบบระบายน ้า 
 
 
4) สถาปัตยกรรมเดิม 
 
1) ภูมิอากาศ 
 
 
 
2) พืชพรรณเดิม 
 
 
 
 
3) ระบบระบายน ้า 
4) สถาปัตยกรรม 
 
 

- มีแสงตลอดวนั เป็นพื้นท่ีโล่งแจง้ มี
ลมพดัผา่นปกติ 
- หญ้านวลน้อยของสนามฟุตบอลมี
หญา้ตายเป็นยอ่มๆอาจเป็นเพราะหญา้
ไดรั้บการดูแลไม่ทัว่ถึงขาดน ้า 
-ไม้ยืนต้นหูกวาง  และต้นไทรอยู่
บริเวณรอบสนามฟุตบอลมีจ านวน
น้อยท าให้พื้นท่ีไม่ค่อยมีความร่มร่ืน 
และมีไม้พุ่มบางส่วนท าให้ไม่ เ กิด
ความสวยงาม 
- ร า งระบาย มีบ ริ เ วณรอบสนาม
ฟุตบอล บริเวณพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีต ่าจึง
ท าใหเ้กิดน ้าท่วมขงัตอนมีฝนตกมาก 
- เกา้อ้ีรอบสนามฟุตบอล  
 
- จะได้รับแสงแดดช่วงบ่ าย  และ
บริเวณพื้นท่ีมีอาคารเรียนอยู่ทางดา้น
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือยงัพอให้พื้นท่ี
ไดร่้มเงาอยูบ่า้ง มีลมพดัผา่นปกติ 
- พืชพรรณเดิมของสวนพฤกษศาสตร์ 
เ ป็นพืชพรรณทางภู มิทัศน์และ มี
พืชผกัสวนครัว ให้ร่มเงาเป็นบางจุด 
ย ังจัดพืชพรรณไม่ เ ป็นหมวดหมู่
กระจดักระจาย 
- มีรางระบายน ้าอยูร่อบบริเวณพื้นท่ี 
- ไม่มี 
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ตารางที ่4.1 ขอ้จ ากดัในการออกแบบ (ต่อ) 
Zone ลกัษณะเฉพาะของพื้นท่ี ประเด็นในการศึกษา ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

D พื้นท่ี Zone D มีขนาด
พื้นท่ี1,212 ตารางเมตร 
อยูท่างทิศใต ้เป็นพื้นท่ีท่ี
รอการออกแบบใหม่ 

1) ภูมิอากาศ 
 
 
 
2) พืชพรรณเดิม 
3) ระบบระบายน ้า 
 
 
4) สถาปัตยกรรม
เดิม 

 - ได้รับแสงแดดในช่วงเช้า แต่มี
อาคารเรียนบงัอยู่อาจท าให้พื้นท่ีบาง
จุดโดนแดดไม่ร้อนมาก มีลมพดัผ่าน
ไม่มากนกัเพราะมีตวัอาคารบงัอยู ่
- ไม่มี 
- มีรางระบายน ้ าอยู่หน้าอาคารเรียน 
พื้นท่ีเป็นพื้นท่ีต ่าจึงท าให้เกิดน ้ าท่วม
ขงัตอนมีฝนตกมาก 
- ไม่มี 

 

4.2 แนวความคดิหลกัในการออกแบบ 
 แนวคิดหลกัในการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยศึกษาขอ้มูลลกัษณะกายภาพของพื้นท่ี และการท ากิจกรรมต่างๆใน
พื้นท่ีโครงการ ท่ีไดจ้ากการศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชส้ถานศึกษา โรงเรียนไดมี้การส่งเสริมการ
เรียนการสอน และสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปลูกฝังให้นกัเรียน คุณครู และ
บุคลากรทัว่ไปให้รักธรรมชาติ และไดค้วามรู้เก่ียวกบัพืชพรรณต่างๆ โดยการน าส่ือการเรียนการ
สอนมาผสมผสานกบัการปลูกฝังกบัโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อให้นกัเรียนสามารถ
น าความรู้ท่ีไดไ้ปประกอบการใชชี้วติประจ าวนั และสามารถใชป้ระโยชน์ในอนาคตได้ ดงันั้นจึงน า
ขอ้มูลเหล่าน้ีมาเป็นแนวคิดเพื่อปรับปรุงพื้นท่ีโครงการให้สามารถรองรับกบักิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 
และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการจนเกิดเป็นแนวคิดหลกัในการออกแบบ  
 จากขอ้มูลขา้งตน้แนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept) คือ สวนสวยคู่
คุณธรรม เป็นแนวคิดท่ีได้จากสัญลกัษณ์ ค าขวญั และวิสัยทศัน์ประจ าโรงเรียน ท่ีส่ือถึงความรู้ 
พลานามัย ใฝ่คุณธรรม ท าให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมจะน าไปสู่ความส าเร็จของชีวิต ท่ีได้จาก
การศึกษาหาความรู้ไม่วา่จะเรียนรู้ภายในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ตาม รวมถึงการปลูกฝังให้
รักธรรมชาติ ตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนควบคู่ไปกบัการเรียนการสอนอีกดว้ยท าให้
ไดค้วามรู้ มีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ียงัสามารถใชเ้ป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ และปลูกฝัง
ใหน้กัเรียน คุณครูและผูเ้ขา้ใชใ้นพื้นท่ีไดใ้กลชิ้ดธรรมชาติ ช่วยกนัรักษาให้ธรรมชาติอยูคู่่กบัมนุษย์
ยดืยาวนาน  
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แผนภูมิที ่4.1 แสดงแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 

 

แนวความคดิหลกัในการออกแบบ 

สัญลกัษณ์ของ 
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 

ดอกบวั     หมายถึง       คุณธรรม  
หนงัสือ     หมายถึง       ความรู้  
เปลวเทียน หมายถึง       แสงสวา่ง  
ความหมาย มีความรู้คู่คุณธรรมจะ
น าไปสู่ความส าเร็จของชีวติรัศมี 
คือ ปัญญาความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ดี มีพลานามยั ใฝ่คุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าขวญัของโรงเรียน 

สวนสวยแห่งการเรียนรู้ 

วสัิยทศัน์ 

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ มุ่ง
พัฒน า ผู ้ เ รี ย น ให้ มี ค ว า ม รู้  คู่
คุณธรรม สวนพฤกษศาสตร์เลิศล ้า 
เป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลยี ชุมชนดีมี
ส่วนร่วม รวมใจ ยึดมั่น  เ ชิดชู
สถาบนั สร้างสรรคป์ระชาธิปไตย 
มีวนิยั รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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4.3 แนวความคดิในด้านการออกแบบแบ่งพืน้ทีใ่ช้สอยในโครงการ 
 ในการออกแบบส่ิงท่ีควรค านึงถึง คือกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ และประโยชน์การใชส้อย
ต่างๆในรูปแบบกิจกรรมเดิมท่ีมี ตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัในแต่ละพื้นท่ี ในการศึกษากิจกรรมแต่ละ
ส่วนในพื้นท่ีโครงการสามารถก าหนดรูปแบบของกิจกรรมในแต่ละโซน รวมถึงการแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ และการดูแลรักษาทั้งภายในและภายนอกพื้นท่ีโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงพื้นท่ี
โครงการสามารถจดัสัดส่วนพื้นท่ีการใช้สอยตามการท ากิจกรรมต่างๆได้ (ดงัภาพท่ี 4.1) โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี  
 4.3.1 พื้นท่ีส่วนสาธารณะ(ส่วนสวยงาม) มีการเขา้ใชพ้ื้นท่ีสวยงาม 3,535.6 ตารางเมตร ซ่ึง
พื้นท่ีส่วนโชวจ์ะแบ่งตามพื้นท่ีส่วนโชวเ์ดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ ตอ้งมีการออกแบบปรับปรุงหรือเพื่อแกไ้ข
ปัญหาต่างๆเพื่อใหเ้กิดประโยชน์การใชส้อย และความสวยงามเพิ่มมากยิ่งข้ึน เช่น บดบงัทศันียภาพ 
ป้องกนัเสียง ป้องกนัมลพิษทางอากาศ 
 4.3.2 พื้นท่ีดา้นการสัญจร  มีการเขา้ใช้พื้นท่ีการสัญจรภายในโครงการ 2,187 ตารางเมตร 
พื้นท่ีโครงการมีการเส้นทางสัญจรท่ีไม่สามารถปรับเปล่ียนไปจากเดิมได ้ภายในพื้นท่ีโครงการจะ
สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ระบบทางสัญจร คือ เส้นทางสัญจรหลัก มีทางเข้า -ออก 3 ช่องทาง 
เส้นทางสัญจรเป็นแบบ One Way ส่วนเส้นทางสัญจรรองจะแบ่งไดจ้ากทางเดินเทา้เช่ือมต่อกนั
ระหว่างอาคาร อาคารเช่ือมต่อกบัสถานท่ีพกัผ่อน เป็นตน้ เส้นทางท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้ก็คือ
เส้นทางสัญจรบริเวณรอบสนามฟุตบอลโดยการแบ่งเส้นทางเดินเทา้เพิ่ม เพราะบางคร้ังอาจไดรั้บ
อนัตรายจากเส้นทางสัญจรหลกัไดเ้น่ืองจากสภาพพื้นท่ีมีก าจดั และมีการสัญจรจากยานพาหนะอาจ
ท าใหผู้ใ้ชโ้ครงการตอ้งมีความระมดัระวงัจากการใชเ้ส้นทางในพื้นท่ีโครงการ 
 4.3.3 พื้นท่ีพกัผอ่น  มีการเขา้ใชพ้ื้นท่ีพกัผอ่น 1,756.26 ตารางเมตร พื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ี
พกัผ่อนจะแบ่งตามช่วงระหว่างอาคารกับอาคารเพื่อเป็นพื้นท่ีนั่งพกัผ่อนส าหรับพบปะพูดคุย 
ท างาน ท าการบา้น นอกจากนั้นผูใ้ช้อาจมีการเขา้ใช้พื้นท่ีของลานอเนกประสงค์ ห้องสมุด อาคาร
เรียน เพื่อเป็นสถานท่ีนัง่พกัผอ่นไดอี้กดว้ย 
 4.3.4 พื้นท่ีนนัทนาการ สามารถแบ่งออกเป็น 2 พื้นท่ี ดงัน้ี 
  4.3.4.1 สนามฟุตบอล มีการใช้พื้นท่ีสนามฟุตบอล 2,755 ตารางเมตร การเขา้ใช้
พื้นท่ีส าหรับเล่นฟุตบอลหรือกีฬากลางแจง้ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เป็นตน้ 
  4.3.4.2 ลานอเนกประสงค ์มีการใชพ้ื้นท่ีส่วนลานอเนกประสงค ์1,411 ตารางเมตร 
การเขา้ใช้พื้นท่ีส าหรับกิจกรรมเคารพธงชาติหรือเวลามีงานโรงเรียน เรียนวิชาพลศึกษา เล่นกีฬา 
เป็นตน้ 
 4.3.5 พื้นท่ีการดูแลรักษาและบริการ  มีการใชพ้ื้นท่ีการดูแลรักษา และบริการไม่สามารถ
คิดเป็นตารางเมตรได ้เน่ืองจากพื้นท่ีมีการกระจดักระจายรวมถึงมีความหลากหลาย ซ่ึงสามารถแบ่ง
ออกได ้ดงัน้ี  
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  4.3.5.1 ระบบการระบายน ้ า มีการระบายน ้ าทิ้งตามรางระบายน ้ าตวัวีบริเวณใน
พื้นท่ีโครงการ มีการระบายน ้ าทิ้งตามแนวท่อลงสู่ท่อน ้ าขา้งนอกพื้นท่ีโครงการซ่ึงอยูท่างตะวนัตก
ของพื้นท่ี  
  4.3.5.2 ระบบไฟฟ้า มีแนวเสาไฟตลอดแนวรอบบริเวณโรงเรียน มีการจ่ายไฟเขา้สู่
อาคารโดยหมอ้แปลง  
  4.3.5.3 ถงัขยะ มีการจดัวางถงัขยะแบบกระจดักระจายไม่เป็นสัดส่วนเท่าท่ีควร แต่
บางพื้นท่ีจดัไวต้ามมุมอาคาร มุมสถานท่ีต่างๆ แต่ยงัมีจ  านวนไม่มากนกั ซ่ึงถงัขยะไม่มีฝาปิด ขยะ
ลน้ และขยะปลิว ท าใหเ้กิดมีกล่ินเหมน็ และน ้าร่ัวไหลออกจากถงัขยะ 
  4.3.5.4 พื้นท่ีจอดรถ พื้นท่ีโครงการไม่มีท่ีจอดรถมากเท่าท่ีควร ส่วนมากจะมี
บริเวณรอบๆโรงเรียน และหลงัอาคาร 6-7 เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีโล่ง และไม่มีร่มเงาแก่
พื้นท่ี จึงท าการออกแบบหลงัคาจอดรถเพื่อใหเ้กิดความร่มเงาแก่ผูใ้ชบ้ริการ ส่วนมากรถท่ีเขา้มาจอด
จะเป็นรถของคุณครูส่วนใหญ่ เพราะโรงเรียนไม่ให้รถผูป้กครองท่ีมาส่ง-รับนักเรียนเขา้มาจอด
ในช่วงเชา้และเยน็ นอกจากน้ีจะจอดรถไดก้็บริเวณริมถนนสัญจรหลกัท าให้ถนนมีเส้นทางสัญจรท่ี
นอ้ยลง และท าใหร้ถร้อนเพราะมีอากาศร้อนไม่ค่อยมีร่มเงาบริเวณโดยรอบ 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
แสดง : แนวความคิดในดา้นการออกแบบแบ่งพื้นท่ีใชส้อยในโครงการ ภาพที ่4.1 

สัญลกัษณ์ :                                                              
             สนามฟตุบอล,สวน                                 พ้ืนท่ีทางเดิน                                        ทางสญัจรรอง                                                  
              
             พ้ืนท่ีพกัผอ่น                                           พ้ืนท่ีลานจอดรถ                                  ทางสญัจรหลกัในพ้ืนท่ี 
     
             พ้ืนท่ีลานอเนกประสงค ์                        พ้ืนท่ีกั้นดว้ยร้ัวก าแพงคอนกรีต                ปิดลอ้มพอมองเห็น 
  
             พ้ืนท่ีกั้นดว้ยพืชพรรณ                            การเช่ือมกิจกรรมกบักิจกรรม                  หมอ้แปลงไฟฟ้า 
                                        
              รางระบายน ้ าสู่เคร่ืองสูบ                        แนวสายไฟฟ้า               บ่อพกัน ้า               เคร่ืองสูบน ้า 
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4.4 แนวความคดิในการออกแบบด้านพชืพรรณ 
 แนวความคิดในการเลือกใช้พืชพรรณในโซนต่างๆ มีส่ิงท่ีตอ้งค านึงหลายประการ เช่น 
สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ลกัษณะน ้ า ลกัษณะดิน ศึกษาช่วงระยะเวลาในการออกดอก การร่วง
หล่นของใบ การให้ผล สีของใบ การส่งกล่ิน ระบบราก การเจริญเติบโตและฤดูกาลการขยายพนัธ์ุ
สามารถศึกษาพฤติกรรมของพืชพรรณท่ีไดจ้ากพืชพรรณในทอ้งถ่ินในพื้นท่ีสามารถเลือกพืชพรรณ
มาปลูกได้เหมาะสมและให้เกิดประโยชน์ส าหรับผูเ้ขา้มาใช้พื้นท่ีโครงการ จึงควรตอ้งค านึงถึง
ประโยชน์ใช้สอยของพืชพรรณในด้านต่างๆ สามารถน าพืชพรรณมาประยุกต์ใช้ในด้าน
แนวความคิดการออกแบบดา้นพืชพรรณตามลกัษณะของพื้นท่ี แบ่งโซนได ้(ดงัตารางท่ี 4.2) ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.2 แนวความคิดในการออกแบบดา้นพืชพรรณ 

Zone การเขา้ใชพ้ื้นท่ี
โครงการ 

ประโยชน์การใชส้อย / การเลือกพืชพรรณ 

A 
(พื้นท่ีสวนพฤกษศาสตร์) 

(พื้นท่ีลานจอดรถ) 

 
 
 
 
 
 

1. พื้นท่ีบริการ 
2. สวนสมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เน่ืองจากพื้นท่ีเป็นลานจอดรถอยู่ดา้นหลงั
อาคาร 6-7 โดยมีร้ัวก าแพงทึบกั้นขอบเขต
บริเวณโรงเรียน บริเวณพื้นจะไดรั้บแสงแดด
ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายมีบางจุดท่ีมีแสงแดด
ร าไรเพราะมีตัวอาคารบังอยู่ และมีลมพดั
ผา่นไม่มากเพราะมีอาคารบงั พื้นท่ีบริเวณน้ี
จะท าการออกแบบหลงัคาจอดรถเพื่อส าหรับ
กนัแดด และใหค้วามร่มเงาแก่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการ
ส าหรับจอดรถ บริเวณดา้นขา้งจะเป็นอาคาร
บา้นพกัภารโรงโดยจะมีห้องน ้ านักเรียนอยู่
ด้านล่างอาคารอาจท าให้ส่งกล่ินเหม็น เลย
ควรเลือกพรรณไม้ท่ีมีกล่ินหอมไวบ้ริเวณ
ด้านข้างอาคารบ้านพกัภารโรง ได้แก่ ต้น
โมกจะปลูกกั้นบริเวณก าแพงเพื่อให้เกิดกล่ิน
หอมในพื้นท่ี และพื้นท่ีสวนพฤกษศาสตร์จะ 
ควรใส่พรรณไมท่ี้เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้
พร้อมป้ายช่ือบอกชนิดแต่ละพนัธ์ุ พืชพรรณ
ท่ีปลูกในพื้นท่ีบริเวณน้ี จะเป็นพืชสมุนไพร
ไวส้ าหรับการศึกษาหาความรู้ และมีตน้ไทร
ไมเ้ดิมเพื่อใหค้วามร่มเงา 
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ตารางที ่4.2 แนวความคิดในการออกแบบดา้นพืชพรรณ (ต่อ) 
Zone การเขา้ใชพ้ื้นท่ี

โครงการ 
ประโยชน์การใชส้อย / การเลือกพืชพรรณ 

B 
(สนามฟุตบอล) 

 
 
 
 
 

C 
(สวนพฤกษศาสตร์) 

 

1. สนามฟุตบอล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. สวน
พฤกษศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 

- เน่ืองจากพื้นท่ีเป็นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่
อยู่บริเวณตรงกลางของโรงเรียน พื้นท่ีไม่มี
อาคารบงัท าใหมี้แสงแดดตลอดวนั แต่มีลมพดั
ผ่านปกติ จึงควรปลูกไมย้ืนต้นท่ีให้ร่มเงาแก่
พื้นท่ี ได้แก่ หางนกยูง ตน้ไมป้ระจ าโรงเรียน 
บริเวณโดยรอบสนามฟุตบอล และตน้ไมพุ้่ม
แทรกไวใ้ตต้น้ยืนตน้เพื่อให้เกิดความสวยงาม
ในพื้นท่ีได้แก่ ตอ้ยต่ิงฝร่ัง สนามหญ้าบางจุด
แหง้ตาย หญา้ท่ีเลือกใชห้ญา้มาเลเซีย 
 
- เน่ืองจากพื้นท่ีเป็นสวนพฤกษศาสตร์อยู่ติด
กบัสนามฟุตบอล จะกั้นดว้ย ตน้อโศกอินเดีย 
เ ป็นพรรณไม้เ ดิม  เพื่ อแบ่ง เขตของพื้ น ท่ี
ร ะ ห ว่ า ง โ ซ น  แ ล ะ บ ริ เ ว ณ พื้ น ท่ี ส ว น
พฤกษศาสตร์จะกั้นขอบเขตดว้ยชาดดั เพื่อให้
พื้นท่ีมีความเป็นสัดส่วน และป้องกนัลูกบอล 
เ ป็นพื้ น ท่ี ส่ วนโชว์และ เ ป็นแหล่ง เ รียน รู้
ทางการเรียนดว้ย ท าให้นกัเรียนและบุคลากร
ไดม้าศึกษาพรรณไมต่้างๆท่ีบริเวณน้ี โดยจะมี
หลายพืชพรรณ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุม 
และมีพืชสมุนไพรต่างๆ และพืชศึกษาหลัก
ของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนคือ มะนาว 
และพริก ท่ีตอ้งมีในพื้นท่ีด้วย พืชพรรณท่ีใช้
ในพื้นท่ีบริเวณน้ี ไดแ้ก่ นนทรี ชมพูพนัธ์ุทิพย ์
จ าปี จ  าปา ลีลาวดี แก้ว อินทนิล สาละลังกา  
มะม่วง น ้ าเต้าต้น และแทรกด้วยไม้พุ่มและ
คลุม และพื้นท่ีศึกษาจะเน้นเป็นพืชสมุนไพร 
และซุม้ทางเขา้ปลูกไมเ้ล้ือย  
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ตารางที ่4.2 แนวความคิดในการออกแบบดา้นพืชพรรณ (ต่อ) 
Zone การเขา้ใชพ้ื้นท่ี

โครงการ 
ประโยชน์การใชส้อย / การเลือกพืชพรรณ 

D 
(พื้นท่ีรอการออกแบบ

ใหม่) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. ส่วน
นนัทนาการ 
2. ส่วนพกัผอ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เน่ืองจากพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีออกแบบใหม่จึงไม่มี
พรรณไม้เดิม พื้นท่ีบริเวณน้ีได้รับแสงแดด
ในช่วงเช้า และโดนแดดร าไรในบางส่วน
เพราะมีอาคารบังอยู่ ส่วนลมพดัผ่านไม่แรง
มาก จึงได้มีแนวคิดในการออกแบบจะใช้
พรรณไมย้นืตน้ท่ีไม่มีผลเพราะจะไดไ้ม่ร่วงใส่
ผูท่ี้มาเขา้ใชพ้ื้นท่ี ควรเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ให้ร่ม
เงาและความสวยงามส าหรับเวลามานั่ง
พกัผ่อน ไมย้ืนตน้ท่ีเลือกใช้ หูกระจง ลีลาวดี 
หางนกยูง หมากเหลือง ชงโค และน าเทียน
ทองมาปลูกเพื่อแปลสัญลักษณ์ของโรงเรียน
ไทยนิยมสงเคราะห์ ส่วนเข็มแดงเชียงใหม่
น ามากั้นขอบเขตของสนามเด็กเล่น และชา
ฮกเก้ียนใชก้ั้นขอบเขตของพื้นท่ีอีกที เพื่อให้มี
ความเป็นสัดส่วน 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
แสดง : แนวความคิดในการออกแบบดา้นพืชพรรณ ภาพที ่4.2 

สัญลกัษณ์ :                   ไมย้นืตน้/ไมพุ้ม่/ไมค้ลุมดิน                                           

 

1
3

6
.1

7 
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4.5 แนวคดิการออกแบบภูมิทศัน์ดาดแขง็  
 แนวความคิดภูมิทศัน์ดาดแข็งเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในงานภูมิทศัน์อยา่งหน่ึง  ท่ีท าให้
งานภูมิทศัน์มีองค์ประกอบครบถ้วน  สามารถดึงดูดความสนใจ  หลกัการเลือกใช้วสัดุตกแต่ง
ทางดา้นภูมิทศัน์พิจารณาการเลือกใช้และการออกแบบทั้ง รูปทรง สีสัน ท่ีท าให้เกิดความสวยงาม
และเกิดความกลมกลืนในพื้นท่ีออกแบบ ท าใหส้ามารถดึงดูดผูใ้ชโ้ครงการ สามารถจ าแนกภูมิทศัน์
ดาดแขง็ภายในพื้นท่ีโครงการ ดงัน้ี 

4.5.1 แผน่ทางเดินเทา้ 
เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการเคยได้รับผลกระทบดา้นน ้ าท่วมเลยท าให้แผ่นทางเดินเทา้

ไดรั้บความเสียหายท่ีเกิดจากพื้นท่ีทรุดตวัหรือบางจุดแผ่นทางเดินเทา้ไดเ้กิดการแตกหกัและหลุด
หายไปท าให้ไม่มีความสวยงามในพื้นท่ี ดงันั้นควรมีการจดัเรียงแผ่นทางเดินเทา้ใหม่เพื่อความ
ปลอดภยัต่อพื้นท่ีใช้สอย และออกแบบพื้นท่ีบางโซนโดยเพิ่มทางเดินเทา้เขา้ไป การเลือกวสัดุปู
พื้นท่ีเหมาะสม จะช่วยใหส้ภาพแวดลอ้มเยน็ลงได ้การน าแผน่ปูพื้นมาใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์ มี
หลากหลาย เช่น ปูทางเดินให้มีลวดลายสวยงาม ปูเพื่อประดบัสวน จึงตอ้งค านึงถึง สี ขนาด ความ
กวา้งใหส้อดคลอ้งกบัแบบท่ีตอ้งการ แผน่ทางเดินท่ีน ามาใชจ้ะตอ้งสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบเดิมท่ีมี
อยู ่ดูแลว้กลมกลืนไม่ขดัแยง้กนั 

 
ตารางที ่4.3 การเลือกใชว้สัดุแต่ละโซน 
Zone ภาพประกอบ รายละเอียด หมายเหตุ 
A 
 
 
 
 

C 

 
 

 
 

 

บลอ็กอฐิมอญ 
ขนาด 10x20x10 ซม. วสัดุ
สร้างจากดินเผา จ านวน 1 
ตร.ม./ 40 กอ้น 
 
แผ่นทางเดินปูนเปลอืย 
เป็นวสัดุท ามาจากปูน ขนาด 
4.00x0.80 ม. 
 
แผ่นทางเดินส่ีเหลีย่มผืนผ้า 
ขนาดทางเดิน 30x80 ซม. 
วสัดุท ามากไมท่ี้ทนน ้า 

- การเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัสี
ท่ีตอ้งการให้เหมาะสม
กบัรูปแบบในการจดั  
 
 
- การเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัสี
ท่ีตอ้งการให้เหมาะสม
กบัรูปแบบในการจดั 
 
- การเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัสี
ท่ีตอ้งการให้เหมาะสม
กบัรูปแบบในการจดั  

ทีม่า : https://www.ittblock.com 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAssOU96LNAhUfTo8KHSYOAP8QjRwIBw&url=http://www.baansuanpoom.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538858818&Ntype=5&psig=AFQjCNFjgnBgy4ed14xyyGpLVYcca3Hy8A&ust=1465836080114098
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ตารางที ่4.3 การเลือกใชว้สัดุแต่ละโซน (ต่อ) 
Zone ภาพประกอบ รายละเอียด หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
 
 
 
 
 
A-D 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

บลอ็กอฐิลูกเต๋า 
ขนาด 8x8x6 ซม. วสัดุท ามาก
ปูน จ านวน 1 ตร.ม./ 25 กอ้น 
 
 
แผ่นทางเดินพมิพ์ลาย 
ขนาด 30x30x5 ซม. 
วสัดุท ามาจากปูนและตกแต่ง
ลวดลายใหเ้กิดความสวยงาม 
 
แผ่นทางเดินบลอ็กคอนกรีต  
คอนกรีต เป็นวสัดุผสมท่ีนิยม
ใชใ้นงานก่อสร้าง
ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกัคือ 
ปูนซีเมนต ์วสัดุผสม และน ้า  
 
 ขอบคันหิน 
ขนาด  1.00x1.00x0.10 ม. 
วสัดุท ามาจากปูน ส าหรับ
เป็นขอบคนับล็อกปลูกตน้ไม ้

- การเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัสี
ท่ีตอ้งการให้เหมาะสม
กบัรูปแบบในการจดั จะ
ใชสี้ใหเ้ขา้กบัพื้นท่ี 
 
- การเลือกใชข้ึ้นกบัพื้นท่ี
ควรจดัใหเ้หมาะสมกบั
รูปแบบในการจดั 
 
 
- การเลือกใชข้ึ้นกบัพื้นท่ี
ควรจดัใหเ้หมาะสมกบั
รูปแบบในการจดั 
 
 
 
- การเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัสี
ท่ีตอ้งการให้เหมาะสม
กบัรูปแบบในการจดั จะ
ใชสี้ใหเ้ขา้กบัพื้นท่ี 

ทีม่า : https://www.itdowkhoo.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvkNi0mNXNAhVIOI8KHQeoBlIQjRwIBw&url=http://www.adswow.net/69441-%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B2.html&psig=AFQjCNEJGvJleAeRsTLn34qt18BVEmmIlQ&ust=1467562958018303
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.ccp-pavingstone.com/&bvm=bv.124272578,d.c2I&psig=AFQjCNFYLJXYpMKiGDvvT_-yOjHOeRSSYw&ust=1465836532768913
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 4.5.2 ศาลา และซุม้ไมร้ะแนง 
  เน่ืองจากพื้นท่ีบางพื้นท่ีไม่มีสถานท่ีพกัผอ่นท่ีให้ความร่มเงา จึงมีความจ าเป็นส่วน
หน่ึงในการให้ความร่มเงาของพื้นท่ี ในส่วนพื้นท่ีโครงการน้ียงัมีส่วนของสถานท่ีพกัผ่อนและ
สถานท่ีบริการท่ีตอ้งท าการออกแบบปรับปรุง และแกไ้ขปัญหาในเร่ืองของแสงแดด และอุณหภูมิ
ในบริเวณนั้นๆ จึงท าใหพ้ื้นท่ีไม่สามารถเขา้ไปใชพ้ื้นท่ีไดเ้ลยเพราะมีอากาศท่ีร้อน ควรมีการเพิ่มร่ม
เงาเพื่อลดความร้อนให้กบัสถานท่ีพกัผ่อนและให้บริการ ไดแ้ก่ ศาลา และซุ้มไมร้ะแนง เพื่อให้มี
พื้นท่ีพกัผอ่นท่ีใหค้วามร่มเงาเพิ่มมากข้ึน 
 
ตารางที ่4.4 การเลือกใชศ้าลาและซุม้ไมร้ะแนงแต่ละโซน 
Zone ภาพประกอบ รายละเอียด 

C 
 
 
 
 
 
 

D 

 
 

 

ซุ้มประตูทางเข้า ไม้ระแนง 
ซุ้มท่ีได้ท าการออกแบบท าจากไม้ระแนง 
ขนาดซุ้ม 3.00x0.60x2.50 ม. ใชน็้อตเจาะยึด
กับพื้นช่วยให้มีความแข็งแรงมากข้ึน และ
ปลูกไมเ้ล้ือยเพื่อให้สวยงามของทางเขา้สวน
พฤกษศาสตร์ 
 
ซุ้มไม้ระแนงส าเร็จรูป 
ซุ้ มท า จ า ก วัส ดุ ไม้ร ะ แนง  ซุ้ ม มี ขน าด 
4.00x6.00x3.00 ม . ฐานรองซุ้มทางเดินปู
บล็อกและเป็นไมร้ะแนงเช่ือมต่อข้ึนไปเป็น
ตัวซุ้ม แล้วปลูกไม้เล้ือยเพื่อให้ร่มเงาและ
สวยงามมากข้ึน 
 

ทีม่า : https://www.raunkham.lnwshop.com  
  
 4.5.3 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ จึงตอ้งเอาใจใส่เร่ืองของไฟฟ้า
และระบบระบายน ้ าเป็นอย่างมาก ในพื้นท่ีโครงการบางจุดเป็นพื้นท่ีต ่า ท าให้เวลาฝนตกจึงท าให้
เกิดน ้าท่วมขงัไดง่้าย และระบบการระบายน ้าเป็นไปไดช้า้ ท าใหต้อ้งท าการแกไ้ขและออกแบบเร่ือง
ระบบระบายน ้ า เพื่อรองรับในพื้นท่ีโครงการ ให้การระบายน ้ าดีข้ึน และให้มีรางระบายน ้ าจ  านวน

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsz8LagKPNAhUJRI8KHbyiA0oQjRwIBw&url=http://www.winaifurniture.com/15219439/%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2&bvm=bv.124272578,d.c2I&psig=AFQjCNEpWLX6HYdFJXE_5BuukOlCXpEHGQ&ust=1465838647923474
https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.banandresort.com/wp-content/uploads/2015/10/102-240x240.jpg&imgrefurl=http://www.banandresort.com/tag/%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%87/&docid=RX7FMhond-LsiM&tbnid=fY4K_e9lbQ70GM:&w=240&h=240&bih=673&biw=1366&ved=0ahUKEwiNtYL0_qLNAhUBRY8KHZhKBS04ZBAzCF4oWzBb&iact=mrc&uact=8
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หลายจุดเพิ่มข้ึน โดยการระบายน ้าจะเป็นการไหลเทของน ้าภายในพื้นท่ีการออกแบบสู่ตวัรางระบาย
น ้าในแต่ละโซน โดยพื้นท่ีจะใชร้างระบายน ้าเป็นรางตวัย ูและส่งต่อไปยงัเคร่ืองสูบน ้ าของโรงเรียน
เพื่อส่งออกไปท่อนอกพื้นท่ีโครงการ ส่วนเร่ืองของระบบไฟฟ้า มีหมอ้แปลงไฟฟ้าของโรงเรียนท่ี
เป็นตวัส่งกระแสไฟฟ้าไปยงัสายไฟเขา้แต่ละตวัอาคารภายในโรงเรียน มีลกัษณะ ดงัน้ี 
 

 
 
 

 

 
 

เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร 
แสดง : แนวความคิดการระบายน ้า ภาพที ่4.3 

สัญลกัษณ์ :                              เส้นทางการไหลของน ้าสู่ท่อระบายน ้า  

 



114 

4.6 แนวความคดิด้านส่ิงอ านวยความสะดวกภายในพืน้ที่ 
 ในพื้นท่ีโครงการเป็นสถานศึกษาท่ีมีผูใ้ชเ้ป็นประจ า แต่ส่ิงท่ียงัไม่เพียงพอต่อผูม้าใชพ้ื้นท่ี
คือส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆส าหรับพื้นท่ีพกัผอ่นและพื้นท่ีบริการ เพื่อความสะดวกสบายต่อผูใ้ช ้
โต๊ะ เกา้อ้ี ชุดมา้นัง่ยงัเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับพื้นท่ีท่ีเป็นสาธารณะท่ีมีผูใ้ช้มาก ท่ีนัง่เป็นส่ิงท่ี
ขาดไม่ได้ จะต้องเพียงพอต่อผูใ้ช้บริการในพื้นท่ี ส่ิงอ านวยความเหล่าน้ีนอกจากจะท าให้เกิด
ประโยชน์แลว้ ยงัท าให้เกิดความสวยงามในพื้นท่ีนั้นๆอีกดว้ย และการเลือกท่ีนัง่มาใชใ้นพื้นท่ีตอ้ง
ค านึงถึงความเหมาะสม และความแขง็แรง ทนต่อการใชง้านเพื่อใหมี้ความปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน 
ประเภทสถานศึกษาควรจะเป็นท่ีนั่งประเภทไม่เป็นส่วนตวัเพราะมีผูใ้ช้เป็นจ านวนมากเพื่อให้
เพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ และพกัผอ่น 
 4.6.1 โตะ๊ เกา้อ้ี และมา้นัง่พกัผอ่น 
          เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกในพื้นท่ีพกัผอ่นในการนัง่พดูคุย และนัง่ท างานต่างๆ  ซ่ึงมี
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยู่กับประโยชน์ในการใช้งาน ส่วนใหญ่โต๊ะ เก้าอ้ี และม้านั่ง
พกัผ่อนในพื้นท่ีโครงการจะใช้วสัดุท่ีท าด้วยโครงสร้างคอนกรีต ยงัมีแบบโต๊ะท่ีมีหลากสีและ
ลวดลายเพิ่มความสวยงามในพื้นท่ี มีลกัษณะเป็นโต๊ะทรงส่ีเหล่ียมหรือวงกลมปะปนกนัไปมีเกา้อ้ี
ลอ้มรอบอยู่ส่ีดา้น มา้นัง่แบบเป็นเกา้อ้ีอย่างเดียวให้นัง่ และชุดโต๊ะ เกา้อ้ีท่ีมีขนาดใหญ่ เพื่อความ
สะดวกในการใช้สอยและเพียงพอในพื้นท่ีบริเวณนั้น รวมถึงแสตนเชียร์ไวส้ าหรับงานกีฬาสี 
ส าหรับนัง่ท ากิจกรรมต่างๆเป็นกลุ่ม 
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ตารางที ่4.5 การเลือกใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกภายในพื้นท่ีโครงการ 
Zone ภาพประกอบ รายละเอียด 
A, B 

 
 
 

B 
 
 
 
 

C, D 
 
 
 
 
 

D 

 
 

 
 

 
 

 
 

เก้าอีอ้ลัลอยด์ 
วสัดุท ามาจากไมเ้น้ือแขง็ยาว ขาอลัลอยดแ์บบ
ไม่มีพนกัผงิ ขนาด 0.80x0.50x0.40 ม. 
 
แสตนเชียร์ 
แสตนเชียร์ส าเร็จรูป เป็นบล็อกแท่นนัง่ขนาด
ใหญ่ ท่ีนัง่ท  ามาจากไม ้มีขนาด 
3.80x8.00x2.50 ม. 
 
โต๊ะน่ังม้าน่ังหินอ่อน 
ชุดโตะ๊มา้นัง่ท่ีไดท้  าการออกแบบท ามาจาก
หินอ่อน มีสีขาว หรือสีท่ีท าใหเ้กิดความ
สวยงามในพื้นท่ี โตะ๊หินขดัทรงกลมหนา้โตะ๊
กวา้ง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 65 ซม. 
 
โต๊ะไม้ส าเร็จรูป 
หนา้โตะ๊และเกา้อ้ีท าจากไมเ้ตง็เคลือบเลค
เกอ้ร์ ขนาด 0.60x1.20x0.75 ม. + มา้นัง่ยาว  
2 ตวั 0.30x1.20x0.45 ม. 

ทีม่า : https://www.suwatkarnchang.com 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=0ahUKEwj9oPrhg6PNAhVELo8KHWV-ApIQjRwIBw&url=http://m.thai.alibaba.com/p-detail/long-wood-park-bench-chair-1498609204.html&psig=AFQjCNGJshz8fvSaYsgCO8cxcTlONtFEZQ&ust=1465839488660113
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 4.6.2 ถงัขยะ 
           ถงัขยะและถงัรองรับขยะมูลฝอย  เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกในกาทิ้งขยะหรือส่ิง
เหลือใชจ้ากผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ โดยบริเวณท่ีมีผูใ้ชจ้  านวนมากควรค านึงถึงรูปแบบและต าแหน่งตั้ง
ให้เขา้กบับริเวณพื้นท่ีนั้นๆ โดยวสัดุท่ีเลือกใช้ควรเป็นพลาสติกหนาท่ีมีฝาปิดดว้ยเพื่อป้องกนัขยะ
ลน้ออกจากถึงและอาจท าให้เกิดกล่ินเหม็นอีกดว้ย อาจจดัไวใ้นบริเวณมุมอาคารเรียน โรงอาหาร 
ลานอเนกประสงค ์รอบบริเวณสนามฟุตบอล และสถานท่ีพกัผอ่นในส่วนต่างๆ มีลกัษณะ ดงัน้ี 
 

 
ภาพที ่4.4 รูปแบบถงัขยะ ขนาด และสัดส่วน แบบท่ี 1 
ทีม่า : https://www.karupun.net 

 

 
ภาพที ่4.5 ถงัขยะไมเ้น้ือแขง็แบบมีฝาปิด 
ทีม่า : https://www.benjapanonline.blogspot.com 

  
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.karupun.net%2F%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2-2.html&psig=AFQjCNGDa7Zb7w3KNQF56M731euU6LbAaA&ust=1461304413418210
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.karupun.net%2F%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2-2.html&psig=AFQjCNGDa7Zb7w3KNQF56M731euU6LbAaA&ust=1461304413418210
http://4.bp.blogspot.com/-K1ExRLYmYjs/TWunXCKmP_I/AAAAAAAAAC0/pxg7PEBrV3k/s1600/SAM_0138.JPG
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  4.6.3 เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น 
 สนามเด็กเล่นเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงท่ีตอ้งอยู่ภายในพื้นท่ีโครงการ เป็นสถานท่ีส าคญั
ส าหรับกิจกรรมกลางแจง้ท่ีสามารถช่วยส่งเสริมพฒันาการส าหรับเด็ก เพราะเป็นสถานท่ีท่ีท าให้เด็ก
ไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆนอกห้องเรียน และยงัส่งเสริมการออกก าลงักายไดอี้กดว้ย ดงันั้นโรงเรียนไทย
นิยมสงเคราะห์จึงไดจ้ดัปรับปรุงสนามเด็กเล่นใหม่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
เพราะสนามเด็กเล่นเดิมมีเคร่ืองเล่นเก่าและน้อย และได้จดัท าบล็อกยางพาราปูพื้นส าหรับกัน
กระแทกเพื่อป้องกนัอาจเกิดอุบติัเหตุข้ึนได ้

 
ภาพที ่4.6 รูปแบบสนามเด็กเล่น 
ทีม่า : https://www.xn--12c1boc1b0a4a6dzgc9ep.net 

 
ภาพที ่4.7 แผน่ยางปูพื้น 
ทีม่า : https://www.nichofloor.com 
 4.6.4 หลงัคาจอดรถ 
 เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีตอ้งการออกแบบมีบริเวณลานจอดรถ สภาพพื้นท่ีปัจจุบนัเป็นลานโล่ง ไม่
มีพื้นท่ีท่ีให้ความร่มเงา อาจท าให้บริเวณนั้นร้อนมาก จึงได้ท าการออกแบบหลงัคาจอดรถให้กบั
พื้นท่ี เพื่อใหพ้ื้นท่ีมีความร่มเงา มีรูปแบบหลงัคาลกัษณะ ดงัน้ี 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS0NDTjaPNAhWFr48KHcT8ASMQjRwIBw&url=http://xn--12c1boc1b0a4a6dzgc9ep.net/modules.php?name=easyShop&file=view&No=8&bvm=bv.124272578,d.c2I&psig=AFQjCNHnSV_qDL1sg6XGyhJ7zvTIUl3_JA&ust=1465842120353691
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ภาพที ่4.8 หลงัคาจอดรถ  
ทีม่า : https://www.viriyasahakol.com 
 

4.7 แนวความคดิในการออกแบบมุมมองแต่ละโซน 
 แนวความคิดดา้นมุมมองน้ีมีความส าคญัอยา่งมาก สามารถแยกเป็นลกัษณะต่างๆ ไดด้งัน้ี 
 4.7.1 มุมมอง Zone A 
  เป็นมุมมองดา้นขา้งโรงเรียน จะเป็นก าแพงโรงเรียนกั้นอยู ่มองผา่นก าแพงเขา้มา
ขา้งบริเวณสระวา่ยน ้าจะมีสวนพฤกษศาสตร์อยูแ่ละถดัมาเป็น ลานจอดรถ ซ่ึงมุมมองน้ีไดแ้ก่ พื้นท่ี 
Zone A (ภาพท่ี 4.9 คือ ภาพพื้นท่ีเดิมภายในพื้นท่ีโครงการ และภาพท่ี 4.10 คือ ภาพแนวคิดในการ
ออกแบบ) โดยจะมีการปรับปรุงออกแบบพื้นท่ีสวนพฤกษศาสตร์ให้สามารถเขา้ไปเรียนรู้และนัง่
พกัผอ่นได ้และบริเวณลานจอดรถจะท าหลงัคาเพื่อใหบ้ริเวณพื้นท่ีมีความร่มเงา 

 
ภาพที ่4.9 มุมมอง Zone A 

 
ภาพที ่4.10 แนวคิดในการออกแบบ 

 
 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.viriyasahakol.com/images/sub_1303291621/P1050802.jpg&imgrefurl=http://www.viriyasahakol.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539317745&docid=LsV2ZQKQqy7wHM&tbnid=BU_OP4F7IgNpCM:&w=802&h=602&bih=673&biw=1366&ved=0ahUKEwiMxNeuiaPNAhXLRY8KHdX_BYEQMwhEKBkwGQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicipnpiaPNAhWMPo8KHYQhDVAQjRwIBw&url=https://sites.google.com/site/swnsmunphir/home/baeb-thdsxb-xxnlin/bi-ngan-thi1/bi-ngan-thi2&bvm=bv.124272578,d.c2I&psig=AFQjCNFBujes8r7wx8-BLg0K2AOutwTF2g&ust=1465841085622969
https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.viriyasahakol.com/images/sub_1303291621/P1050802.jpg&imgrefurl=http://www.viriyasahakol.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539317745&docid=LsV2ZQKQqy7wHM&tbnid=BU_OP4F7IgNpCM:&w=802&h=602&bih=673&biw=1366&ved=0ahUKEwiMxNeuiaPNAhXLRY8KHdX_BYEQMwhEKBkwGQ&iact=mrc&uact=8
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 4.7.2 มุมมอง Zone B 
            เป็นมุมมองโล่งกวา้ง ซ่ึงเป็นมุมมองส่งเสริมภูมิทัศน์ท่ีดีและสวยงาม มุมมอง
ส่งเสริมกิจกรรมนนัทนาการภายในพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงมุมมองน้ีไดแ้ก่ พื้นท่ี Zone B พื้นท่ีสนาม
ฟุตบอลอยูบ่ริเวณทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของพื้นท่ีโครงการ (ภาพท่ี 4.11 คือ ภาพพื้นท่ีเดิม
ภายในพื้นท่ีโครงการ และ ภาพท่ี 4.12 คือ ภาพแนวคิดในการออกแบบ) โดยจะตีเส้นสนามฟุตบอล
ใหช้ดัเจน และบริเวณดา้นขา้งจะมีแสตนเชียร์เพื่อใชใ้นการท ากิจกรรมภายในโรงเรียน 

 
ภาพที ่4.11 มุมมอง Zone B 
 

 
ภาพที ่4.12 แนวคิดในการออกแบบ 
 4.7.3 มุมมอง Zone C 
           เป็นมุมมองท่ีแคบคล้ายมองออกจากหน้าต่าง มุมมองน้ีจะตอ้งมีพืชพรรณเพื่อเป็น
กรอบสายตาให้เกิดการมองไปยงัจุดท่ีสนใจ ซ่ึงมุมมองน้ีได้แก่ พื้นท่ี Zone C เป็นพื้นท่ีสวน
พฤกษศาสตร์ท่ีอยู่บริเวณดา้นขา้งอาคาร 8 และลานอเนกประสงค์ (ภาพท่ี 4.13 คือ ภาพพื้นท่ีเดิม
ภายในพื้นท่ีโครงการ และภาพท่ี 4.14 คือ ภาพแนวคิดในการออกแบบ) โดยจะมีการจดัรูปแบบ
สวนใหเ้ป็นรูปทรงต่างๆใหเ้กิดความสวยงามในพื้นท่ี ใหดู้น่าสนใจและเขา้มาศึกษาหาความรู้ 

 
ภาพที ่4.13 มุมมอง Zone C 
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ภาพที ่4.14 แนวคิดในการออกแบบ 
 4.7.4 มุมมอง Zone D 
  เป็นมุมมองท่ีมองออกมาจากตวัอาคารเรียน มองออกมาจะเป็นบริเวณพื้นท่ีวา่งท่ี
ยงัไม่ไดรั้บการออกแบบภูมิทศัน์ ซ่ึงมุมมองน้ีไดแ้ก่ พื้นท่ี Zone D (ภาพท่ี 4.15 คือสภาพพื้นท่ีเดิม
ภายในโครงการ และภาพท่ี 4.16 คือแนวคิดในการออกแบบ) โดยพื้นท่ีบริเวณน้ีจะเป็นพื้นท่ี
นนัทนาการ และพื้นท่ีร่มเงาเพื่อเป็นท่ีพกัผอ่นไวส้ าหรับผูท่ี้เขา้มาใชใ้นพื้นท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.15 มุมมอง Zone D 

 
ภาพที ่4.16 แนวคิดในการออกแบบ 

 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz8MKhiqPNAhXFPI8KHW4bCjcQjRwIBw&url=http://world.kapook.com/pin/558d28bd4d265af0088b4569&bvm=bv.124272578,d.c2I&psig=AFQjCNFBujes8r7wx8-BLg0K2AOutwTF2g&ust=1465841085622969
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS0NDTjaPNAhWFr48KHcT8ASMQjRwIBw&url=http://xn--12c1boc1b0a4a6dzgc9ep.net/modules.php?name=easyShop&file=view&No=8&bvm=bv.124272578,d.c2I&psig=AFQjCNHnSV_qDL1sg6XGyhJ7zvTIUl3_JA&ust=1465842120353691
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
แสดง : สรุปแนวความคิดในการออกแบบมุมมอง ภาพที ่4.17 

สัญลกัษณ์ :                              
                                                   ทิศทางมุมมอง 

 

แสดงมุมมอ Zone A 

แนวคิดในการออกแบบ 

แสดงมุมมอง Zone B 

แนวคิดในการออกแบบ 

มุมมองที ่1 

มุมมองที ่4 

มุมมองที ่3 

แสดงมุมมอง Zone C 

แนวคิดในการออกแบบ 

มุมมองที ่2 

แสดงมุมมอง Zone D 

แนวคิดในการออกแบบ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicipnpiaPNAhWMPo8KHYQhDVAQjRwIBw&url=https://sites.google.com/site/swnsmunphir/home/baeb-thdsxb-xxnlin/bi-ngan-thi1/bi-ngan-thi2&bvm=bv.124272578,d.c2I&psig=AFQjCNFBujes8r7wx8-BLg0K2AOutwTF2g&ust=1465841085622969
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz8MKhiqPNAhXFPI8KHW4bCjcQjRwIBw&url=http://world.kapook.com/pin/558d28bd4d265af0088b4569&bvm=bv.124272578,d.c2I&psig=AFQjCNFBujes8r7wx8-BLg0K2AOutwTF2g&ust=1465841085622969
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS0NDTjaPNAhWFr48KHcT8ASMQjRwIBw&url=http://xn--12c1boc1b0a4a6dzgc9ep.net/modules.php?name=easyShop&file=view&No=8&bvm=bv.124272578,d.c2I&psig=AFQjCNHnSV_qDL1sg6XGyhJ7zvTIUl3_JA&ust=1465842120353691
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4.8 แนวทางการดูแลรักษา 
 การดูแลรักษางานภูมิทศัน์เป็นส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัเป็นประจ าเพื่อให้งานภูมิทศัน์มีสภาพพื้นท่ี
สวยงามอยูเ่สมอ ซ่ึงสามารถจ าแนกเป็น 2 ลกัษณะ (ดงัตาราง 4.6) ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.6 แนวความคิดในการดูแลรักษา ภูมิทศัน์ดาดอ่อน และภูมิทศัน์ดาดแขง็ 

ประเภท
ของงาน 

ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

ภูมิทศัน์
ดาดอ่อน 

 

ไมย้นืตน้ การใส่ปุ๋ย - ท าการใส่ปุ๋ย
พรวนดินทุกๆ 
3-6 เดือนต่อคร้ัง 

-ใส่ปุ๋ยอินทรียส์ม ่าเสมอ ซ่ึงปุ๋ยอินทรียน์ั้น
สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี คือ ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมกั 

 การพรวนดิน  

- พรวนดิน เม่ือสังเกตเห็นวา่ดินนั้นแหง้และมี
การอดัตวัแน่นก็ควรจะพรวนดินแต่ควรระวงั
ไม่ใหโ้ดนรากของพืชพรรณนั้นๆ 

 การก าจดัโรคและแมลง  

- เม่ือสังเกตเห็นวา่พืชพรรณนั้นๆมีโรคหรือมีส่ิง
ผดิปกติควรท าการหาสาเหตุและชนิดของโรคแต่
เน่ินๆแลว้ท าการรักษาหรือพ่นยาเพื่อเป็นการ
ป้องกนั 

 การจ ากดัวชัพืช  

- ควรถอนวชัพืชบริเวณโคนของตน้พืชนั้นๆ
เพื่อใหพ้ืชนั้นไดรั้บสารอาหารอยา่งเตม็ท่ี 

 การตดัแต่งก่ิงพืชพรรณ  

- เป็นการตดัในส่วนของผิวใบของพุม่ใบ เพื่อให้
ไดรู้ปทรงตรงตามท่ีตอ้งการ 

 การรดน ้า - ในฤดูฝนควร
ล ด ก า ร ใ ห้ น ้ า
เ ป็น  3  ค ร้ัง ต่อ
สัปดาห์ 

- ควรมีการรดน ้าทุกวนัและควรท่ีจะรดน ้าในช่วง
เชา้เพื่อการเจริญเติบโตของพืชพรรณ 
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ตารางที ่4.6 แนวความคิดในการดูแลรักษา ภูมิทศัน์ดาดอ่อน และภูมิทศัน์ดาดแขง็ (ต่อ) 

ประเภท
ของงาน 

ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

 ไมพุ้ม่ การใส่ปุ๋ย  

- ใส่ปุ๋ยอินทรียส์ม ่าเสมอ ซ่ึงปุ๋ยอินทรียน์ั้น
สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 
- พรวนดิน เม่ือสังเกตเห็นวา่ดินนั้นแหง้และมี
การอดัตวัแน่นก็ควรจะพรวนดินแต่ควรระวงั
ไม่ใหโ้ดนรากของพืชพรรณนั้นๆ 

การก าจดัโรคและแมลง 
- เม่ือสังเกตเห็นวา่พืชพรรณนั้นๆมีโรคหรือมีส่ิง
ผดิปกติควรท าการหาสาเหตุและชนิดของโรคแต่
เน่ินๆแลว้ท าการรักษาหรือพ่นยาเพื่อเป็นการ
ป้องกนั 

การจ ากดัวชัพืช 

- ควรถอนวชัพืชบริเวณโคนของตน้พืชนั้นๆ
เพื่อใหพ้ืชนั้นไดรั้บสารอาหารอยา่งเตม็ท่ี 

การตดัแต่งก่ิงพืชพรรณ 

-  เป็นการตดัในส่วนของผวิใบของพุม่ใบ เพื่อให้
ไดรู้ปทรงตรงตามท่ีตอ้งการ 

การรดน ้า - ในฤดูฝนควร
ล ด ก า ร ใ ห้ น ้ า
เ ป็ น 3 ค ร้ั ง ต่ อ
สัปดาห์ 

- ควรมีการรดน ้าทุกวนัและควรท่ีจะรดน ้าในช่วง
เชา้เพื่อการเจริญเติบโตของพืชพรรณ 

 สนามหญา้ การตดัสนามหญา้ - ในฤดูฝนควร
รดน ้ าน้อย เพื่ อ
ป้องกนัรากเน่า 

 

- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง  สัปดาห์ละ 2 คร้ังหรือ  2 
สัปดาห์ต่อคร้ัง ข้ึนอยูท่ี่ชนิดของหญา้ 
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ตารางที ่4.6 แนวความคิดในการดูแลรักษา ภูมิทศัน์ดาดอ่อน และภูมิทศัน์ดาดแขง็ (ต่อ) 
ประเภท
ของงาน 

ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

  การใส่ปุ๋ย  
- ใส่ปุ๋ยสนามหญา้ เช่น ปุ๋ย (46-0-0) 

ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั 
การรดน ้า 

- การรดน ้า ถา้สนามหญา้เป็นดินทราย ก็ควรรด
น ้าทุกวนั ส่วนบริเวณสนามหญา้ท่ีเป็นดินเหนียว
ก็ควรรด 2-3 วนัต่อคร้ัง 

 
ภูมิทศัน์
ดาดแขง็ 

 

พื้นถนนและ
ทางเดินเทา้ 

การเก็บกวาด  
- เก็บกวาดเศษหญา้และเศษใบไมต้ามทอ้งถนน
และทางเดินต่างๆใหส้ะอาด 

การก าจดัศตัรูพืช 

- ก าจดัหรือถอนวชัพืชบริเวณท่ีข้ึนบริเวณขอบ
ถนน 

 ระบบระบาย
น ้า 

- หมัน่ท าความสะอาดรางระบายน ้าอยา่ง
สม ่าเสมอ และก าจดัและเศษใบไมต่้างๆเป็น
ประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบไฟฟ้า - ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ
และหมัน่ส ารวจวา่มีหลอดไฟหรือสายไฟช ารุด
หรือไม่ 

โตะ๊เกา้อ้ี  
ถงัขยะ 

- ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ต่างๆวา่ยงัใชไ้ด้
หรือไม่ 
- ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่างๆเม่ือมีสภาพเส่ือมโทรม
จากการใชง้านในลกัษณะต่างๆ 

- ทาสีอุปกรณ์เม่ืออยูใ่นสภาพเก่า 

ลาน
อเนกประสงค ์

- หมัน่ขดัลา้งท าความสะอาดอยูเ่สมอ เพื่อความ
สวยงาม และขจดัคราบสกปรกท่ีติดอยูต่ามพื้น 
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ตารางที ่4.6 แนวความคิดในการดูแลรักษา ภูมิทศัน์ดาดอ่อน และภูมิทศัน์ดาดแขง็ (ต่อ) 

ประเภท
ของงาน 

ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

 ทางเดินเทา้   
 
 
 
 

สนามเด็กเล่น 

- ตรวจสอบพบว่าแผ่นทางเดินเทา้ทรุดตวัหรือ
แผ่นทางเดินแตกร้าวให้แกไ้ขโดยการร้ือเพื่อจะ
ปรับระดบัพื้นผวิดินใหม่ 
 
- หมัน่ตรวจเช็คอุปกรณ์เคร่ืองเล่นวา่มีส่วนไหน
ช ารุดหรือพัง หากเกิดมีการช ารุดควรท าการ
ซ่อมแซมหรือเปล่ียนเคร่ืองเล่นใหม่โดยเร็ว เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดอนัตรายแก่ผูใ้ชง้านได ้
 

 

ทีม่า : จุฬาพฒัน์ ส่ิวหงวน และชนาพร ผาสุข (2557)
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ตารางที ่4.7 การจดัการดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดอ่อน (Soft Scape) ภายในโครงการ 
รายงานปฏิบติังาน
ภูมิทศันด์าดอ่อน 

(Soft scape) 

 วนัท่ีในการปฏิบติังาน (1เดือน)    
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1.ไมย้ืนตน้ 
 - การใส่ปุ๋ย 
 - การพรวนดิน 
 - การก าจดัโรค 
 - การจ ากดัวชัพืช 
 - การตดัแต่งก่ิง 
 - การรดน ้า 
2. ไมพุ้ม่  
 - การใส่ปุ๋ย 
 - การพรวนดิน 
 - การก าจดัโรค 
 - การจ ากดัวชั 
 - การตดัแต่งก่ิง 
 - การรดน ้า 
3.  สนามหญา้ 
 - การตดัหญา้ 
 - การใส่ปุ๋ยสนาม        
หญา้ 
  - สภาพดินทราย 
 - สภาพดินเหนียว 
4.  อ่ืนๆ   
 - การเกบ็กวาด 
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ตารางที ่4.8 การดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดแขง็ (Hard Scape) ภายในโครงการ 
รายงาน

ปฏิบติังาน 
ภูมิทศัน์ดาดแขง็ 

(Hard scape) 

วนัท่ีในการปฏิบติังาน (รอบปี)  
หมายเหตุ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 31 1 29 1 31 1 30 1 31 1 30 1 31 1 31 1 30 1 31 1 30 1 31  

1. ระบบระบายน ้า  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ถา้มีหลอดไฟหรือไฟช ารุดควรรีบซ่อมแซมเพ่ือความ
ปลอดภยั 

2. ระบบไฟฟ้า 
 
3. โตะ๊ เกา้อ้ี  
ถงัขยะ 
 
4.  ลาน
อเนกประสงค ์
 
5.  ทางเดินเทา้ 
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ถา้มีการตนัของท่อระบายน ้ าให้ท  าการเปิดฝาระบายน ้ าแลว้
ท าการลอกท่อน าเศษขยะหรือใบไมอ้อกมา 
ถา้เกิดการช ารุดหรือผพุงัให้ท  าการเปล่ียนหรือซ่อมแซม
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใชง้าน 
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4.9 เกณฑ์ในการประเมนิทางเลอืก 
 จากการศึกษาทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานศึกษา  ดงันั้นจึงสามารถท่ี
จะน ามาเป็นขอ้จ ากดัในการออกแบบ ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 4.9.1 ขอ้พิจารณาดา้นการออกแบบ 
  4.9.1.1 ออกแบบใหมี้ความสวยงามและใชง้านไดดี้ โดยการออกแบบภูมิทศัน์ และ
ส่ิงอ านวยความสะดวกไดอ้ยา่งสวยงาม และสอดคลอ้งกบัแนวคิดหลกั 
  4.9.1.2 ออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย โดยมีการเลือกพืชพรรณท่ีมีความทนทานต่อ
สภาพในพื้นท่ี และรวมไปถึงการเจริญเติบโตไดดี้ในพื้นท่ีโครงการ 
  4.9.1.3 ออกแบบใหมี้ความปลอดภยัต่อการใชง้านในพื้นท่ีโครงการ 
 4.9.2 ขอ้พิจารณาดา้นแนวความคิดในการออกแบบ 
  4.9.2.1 แนวความคิดการออกแบบแบ่งพื้นท่ีใชส้อยในโครงการ ระบบการสัญจร 
และพืชพรรณควรใหมี้ความสอดคลอ้งกนัในพื้นท่ี 
  4.9.2.2 แนวความคิดการออกแบบดา้นองคป์ระกอบภูมิทศัน์ ทางเดินเทา้ และท่ีนัง่
พกัผอ่น ควรท าจากวสัดุท่ีคงทน แขง็แรง และมีความเหมาะสมต่อสภาพพื้นท่ีบริเวณนั้น 
  4.9.2.3 แนวความคิดด้านการออกแบบสวนพฤกษศาสตร์ ออกแบบให้มีความ
เหมาะสมต่อสภาพพื้นท่ีภายในโครงการ และช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนได ้
 4.9.3 ขอ้พิจารณาดา้นต าแหน่งขององคป์ระกอบในสถานศึกษา 
  4.9.3.1 ท่ีนัง่พกัผอ่นอยูต่ามแนวทางเดินหรือบริเวณใตร่้มไม ้มีเพียงพอต่อผูใ้ชง้าน 
  4.9.3.2 มีไฟสนามตั้งอยูเ่ป็นระยะ เพื่อใหมี้ความเหมาะสมต่อพื้นท่ีบริเวณนั้น 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 
แสดง : แบบทางเลือกท่ี 1 
 

 

ภาพที ่4.18 
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4.10 แบบทางเลอืก 
 4.10.1 แบบทางเลือกท่ี 1 ( Schematic Plan 1 ) 
          สรุปทางเลือกในการออกแบบท่ี 1 ( Schematic Plan 1 ) 
  4.10.1.1 ขอ้พิจารณาดา้นการออกแบบ 
   ขอ้ดี มีการออกแบบดา้นพืชพรรณและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีดี 
เหมาะสมแก่การใชง้านในพื้นท่ี และมีความปลอดภยัต่อการใชง้านในพื้นท่ี 
   ขอ้เสีย พืชพรรณและส่ิงอ านวยความสะดวกมีจ านวนมากอาจท าใหต้อ้งมี
ค่าใชจ่้ายมากข้ึน และอาจท าใหเ้กิดความยุง่ยากต่อการดูแล 
  4.10.1.2 ขอ้พิจารณาดา้นแนวความคิดในการออกแบบ 
   ขอ้ดี การเลือกใชว้สัดุมีความเหมาะสมต่อสภาพพื้นท่ี มีระบบการสัญจรท่ี
ดีสามารถเขา้ใชส้อยในพื้นท่ีไดง่้าย และสามารถเลือกใชพ้ืชพรรณและวสัดุท่ีเหมาะสมในพื้นท่ี 
   ขอ้เสีย ทางสัญจรบางท่ีอาจเป็นทางตรงอาจท าใหไ้ม่น่าดึงดูดต่อการเขา้ใช้
พื้นท่ีในบางจุด 
  4.10.1.3 ขอ้พิจารณาดา้นต าแหน่งขององคป์ระกอบในสถานศึกษา 
   ขอ้ดี มีการจดัวางต าแหน่งท่ีนัง่ในส่วนต่างๆท่ีเป็นสัดส่วน เหมาะสมต่อ
การใชง้านในพื้นท่ี 
   ขอ้เสีย จ  านวนของส่ิงอ านวยความสะดวกอาจไม่เหมาะสมต่อต าแหน่ง
ของการใชง้านในแต่ละพื้นท่ี 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
แสดง : แบบทางเลือกท่ี 2 
 

 

ภาพที ่4.19 
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 4.10.2 แบบทางเลือกท่ี 2 ( Schematic Plan 2 ) 
          สรุปทางเลือกในการออกแบบท่ี 2 ( Schematic Plan 2 ) 
  4.10.2.1 ขอ้พิจารณาดา้นการออกแบบ 
   ขอ้ดี ไดมี้การเลือกใชว้สัดุ และพืชพรรณต่างๆท่ีใชน้ั้นมีความเรียบง่ายต่อ
การใชใ้นพื้นท่ีออกแบบ 
   ขอ้เสีย วสัดุและพืชพรรณบางอยา่งไม่เหมาะสมต่อการใชง้าน และจ านวน
ไม่เพียงพอต่อการใชง้านในพื้นท่ี 
  4.10.2.2 ขอ้พิจารณาดา้นแนวความคิดในการออกแบบ 
   ขอ้ดี ระบบการสัญจรเรียบง่าย ไม่ยุง่ยากต่อการเขา้ใชใ้นพื้นท่ี พืชพรรณท่ี
ใชใ้นการปลูกเป็นสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
   ขอ้เสีย รูปแบบของลานนนัทนาการต่างๆไม่น่าดึงดูดเขา้ไปใชใ้นพื้นท่ี
   4.10.2.3 ขอ้พิจารณาดา้นต าแหน่งขององคป์ระกอบในสถานศึกษา 
   ขอ้ดี การวางส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสมของ
พื้นท่ีท่ีท าการออกแบบ 
   ขอ้เสีย จ  านวนและความเหมาะสมต่อการใชง้านอาจมีนอ้ย และท าใหข้าด
แคลนในการใชง้านในพื้นท่ี 
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 4.10.3 การใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินแบบทางเลือก 
ตารางที ่4.9 การใหค้ะแนนในการประเมินทางเลือก  

เกณฑใ์นการประเมินทางเลือก ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 
1. มีการออกแบบใหเ้กิดความเหมาะสมต่อขนาดพื้นท่ี 

2. มีความต่อเน่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรม 

3. มีการแบ่งพื้นท่ีกิจกรรมเหมาะสมเป็นสัดส่วนชดัเจน 

4. มีการใชป้ระโยชน์ภายในโครงการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

5. มีรูปแบบการสัญจร พื้นผวิทางเดินมีความกลมกลืนน่าสนใจ 

6. สวนมีความสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีกิจกรรม ไม่ท าลายความเป็น
เอกภาพของสถาปัตยกรรม 

7. มีความสวยงามในการก าหนดรูปแบบองคป์ระกอบทาง 
ภูมิทศัน์ 
8. มีความสะดวกต่อการใชส้อยในพื้นท่ี และดูแลรักษาไดง่้าย 

9. บริเวณพื้นท่ีมีความสวยงาม ใหร่้มเงา และเหมาะแก่
การศึกษาหาความรู้ 

10. มีความปลอดภยัต่อผูเ้ขา้ใชท้  ากิจกรรมนนัทนาการ 

คะแนนรวม 

2 
2 
3 
2 
2 
3 
 
3 
 
2 
2 
 
3 
25 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
 
2 
2 
 

3 
22 

 
 ความหมายของระดบัการให้คะแนน 
  0 = แกไ้ขปรับปรุง 
  1 = พอใช ้
  2 = ดี 
  3 = ดีมาก 
 จากเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกทั้งสองแบบสามารถรวมคะแนน โดยมีผลการให้
คะแนนดงัต่อไปน้ี 
 ทางเลือกท่ี 1 ไดค้ะแนนรวม 25 คะแนน 
 ทางเลือกท่ี 2 ไดค้ะแนนรวม 22 คะแนน 

 



บทที ่5 
ผลการออกแบบและประมาณราคา 

 

5.1 ผลการออกแบบ 

 
ภาพที ่5.1 บทน ำโครงกำร (Introduction) ประกอบดว้ย  
    - ประวติัควำมเป็นมำและขอ้มูลพอสังเขปของพื้นท่ีโครงกำร 
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ภาพที ่5.2 กำรวเิครำะห์พื้นท่ี  (Site Analysis) ประกอบดว้ย 
     -  ลกัษณะพื้นท่ีโครงกำร 
     -  ลกัษณะภูมิอำกำศ 
     -  พรรณไมเ้ดิม 
     -  ทศันียภำพ 
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ภาพที ่5.3 กำรวเิครำะห์พื้นท่ี  (Site Analysis) ประกอบดว้ย 
     - Site Characteristics  
     - รำยละเอียดผูใ้ชโ้ครงกำร 
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ภาพที ่5.4 - Bubble Diagram 
    - Site Relation 
    - แนวควำมคิดหลกัในกำรออกแบบ 
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ภาพที ่5.5  Main Concept (แนวคิดหลกั) ประกอบดว้ย 
                  - ดำ้นพืชพรรณ 
                  - ดำ้นภูมิทศัน์ดำดแขง็และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
      - แนวควำมคิดระบบระบำยน ้ำ 
      - แนวควำมคิดกำรดูแลรักษำ 
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ภาพที ่5.6 ผงัแม่บท (Master Plan) 
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ภาพที ่5.7 ภำพดำ้น (Elevation) 
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ภาพที ่5.8 รำยละเอียดในแปลน A (Detail Plan A)  
 



142 

ภาพที ่5.9 รำยละเอียดในแปลน B (Detail Plan B) 
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ภาพที ่5.10 รำยละเอียดในแปลน C (Detail Plan C) 
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ภาพที ่5.11 รำยละเอียดในแปลน D (Detail Plan D)  
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ภาพที ่5.12 ทศันียภำพ (Perspective) 
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ภาพที ่5.13 ภำพตดั (Construction) 
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ภาพที ่5.14 ภำพตดั (Construction) 
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ภาพที ่5.15 แบบขยำยรำยละเอียดกำรปลูกตน้ไม ้(Detail Element Design ) 
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5.2 การประมาณราคางานภูมทิศัน์ 
ตารางที ่5.1 กำรประมำณรำคำงำนภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเครำะห์ เขตบำงเขน  
กรุงเทพมหำนคร  

ท่ี รำยกำร หน่วย จ ำนวน 
ขนำด 
(เมตร) 

สูง 
 (เมตร) 

รำคำ/หน่วย 
รวม 

(บำท) 
งาน Hard Scape 
1 งำนซุม้ไมร้ะแนงส ำเร็จ เหมำ 5 2.50x6.00 2.50 30,000.00 150,000.00 
2 สนำมเด็กเล่นพ้ืนยำง เหมำ 1 - - 150,000.00 150,000.00 
3 
4 

บล็อกคอนกรีต 
ทำงเดินไมห้มอนรถไฟ 

แผน่ 
แผน่ 

2,025 
117 

0.40x0.40 
0.30x0.80 

0.05 
0.05 

70.00 
550.00 

141,750.00 
64,350.00 

5 แสตนเชียร์ เหมำ 5 3.80x8.00 2.00 30,000.00 150,000.00 
6 พ้ืนทำงเดินอิฐลูกเต๋ำ กอ้น 1,967 0.08x0.08 0.06 3.20 6,295.00 
7 หลงัคำจอดรถส ำเร็จรูป เหมำ 2 - 3.00 150,000.00 300,000.00 
8 ซุม้ทำงเขำ้ส ำเร็จรูป เหมำ 1 3.00x0.60 2.50 13,500.00 13,500.00 
9 บล็อกอิฐมอญ กอ้น 3,835 0.10x0.20 0.05 9.50 36,433.00 
10 ชุดโตะ๊หินอ่อน ชุด 9 1.00x1.00 0.65 4,050.00 36,450.00 
11 โตะ๊ไมส้ ำเร็จรูป ชุด 20 - - 6,300.00 126,000.00 
12 
13 

เกำ้อ้ีอลัลอยด ์
ขอบคนัหิน 

ชุด 
กอ้น 

13 
44 

0.80x0.50 
1.00x1.00 

0.40 
0.10 

7,500.00 
140.00 

97,500.00 
6,160.00 

14 แผน่ทำงเดินปูนเปลือย แผน่ 3 0.30x4.00 0.05 200.00 600.00 
15 หินคลุกขนำด3/4” ลบ.ม. 12 4.00x15.00 - 300.00 3,600.00 
16 ถงัขยะ ถงั 5 - 0.60 380.00 1,900.00 
17 
18 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผน่ทำงเดินพิมพล์ำย 
ขอบคนัหิน 
แผน่ป้ำยตน้ไม ้
 
 
 
รวม 
รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน 
 
 
 

ตร.ม. 
กอ้น 
ป้ำย 

 
 
 
 
 
 
 
 

35 
270 
120 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.30x0.30 
1.00x1.00 
0.15x0.20 

 
 
 
 
 
 
 

 

0.05 
0.10 
0.50 

 
 
 
 
 
 
 

 

550.00 
140.00 
400.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

19,250.00 
37,800.00 
48,000.00 

 
 
 

1,389,588.00 
1,389,588.00 
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ตารางที ่5.1 กำรประมำณรำคำงำนภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเครำะห์ เขตบำงเขน  
กรุงเทพมหำนคร (ต่อ)  

ท่ี รำยกำร หน่วย จ ำนวน 
ขนำด
(น้ิว) 

สูง 
(เมตร) 

รำคำ/ 
หน่วย 

รวม 
(บำท) 

งาน Soft Scape (ไม้ยนืต้น) 

1 หูกระจง ตน้ 20 4 3.00 700.00 14,000.00 

2 แกว้ ตน้ 3 3 2.00 1,500.00 4,500.00 
3 รำชพฤกษ ์ ตน้ 2 4 3.00 1,200.00 2,400.00 
4 สำละลงักำ ตน้ 2 7 3.50 3,000.00 6,000.00 
5 อินทนิล ตน้ 6 4 3.00 800.00 4,800.00 

6 แคนำ ตน้ 6 6 4.00 3,000.00 18,000.00 

7 หำงนกยงู ตน้ 17 7 4.00 2,000.00 34,000.00 
8 จ ำปำ ตน้ 6 4 4.00 1,200.00 7,200.00 
9 ลีลำวดี ตน้ 2 4 3.00 4,000.00 8,000.00 
10 มะม่วง ตน้ 2 5 3.00 500.00 1,000.00 
11 จ ำปี ตน้ 6 5 4.00 1,500.00 9,000.00 
12 หมำกเหลือง ตน้ 5 3 2.50 300.00 1,500.00 
13 ชงโค ตน้ 3 3 2.50 2,000.00 6,000.00 
14 
15 
16 

ล ำดวน 
ปีบ 
ไมค้  ้ำยนั 

ตน้ 
ตน้ 
ชุด. 

6 
6 
92 

6  
5 
- 

4.00 
4.00 

- 

4,500.00 
3,500.00 
650.00 

27,000.00 
21,000.00 
59,800.00 

 
 
รวม 

          
 

224,200 

 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
 

     
224,200 
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ตารางที ่5.1 กำรประมำณรำคำงำนภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเครำะห์ เขตบำงเขน  
กรุงเทพมหำนคร (ต่อ) 

ท่ี รำยกำร หน่วย จ ำนวน 
ขนำด
(น้ิว) 

สูง 
(เมตร) 

รำคำ/ 
หน่วย 

รวม 
(บำท) 

งาน Soft Scape ไม้พุ่ม 

1 โมก ตน้ 213 12 1.50 65.00 13,845 

2 ไทรเกำหลี ถุง 111 12 2.00 120.00 13,320 
3 เอ้ืองหมำยนำดอกแดง ถุง 650 8 0.50 35.00 22,750 
4 ชำฮกเก้ียน ถุง 4,975 10 0.50 20.00 99,500 
5 เทียนทอง ถุง 731 10 0.40 30.00 21,930 

6 คริสติน่ำ ถุง 179 10 0.40 50.00 8,950 

7 เขม็แดงเชียงใหม ่ ถุง 393 10 0.40 85.00 33,405 
8 หลิวไตห้วนั ถุง 1,410 6 0.15 15.00 21,150 
9 พดุศุภโชค ถุง 353 11 0.25 50.00 17,650 
10 ตอ้ยต่ิงฝร่ัง ถุง 767 6 0.40 35.00 26,845 
11 เดหลีใบกลว้ย ถุง 335 8 0.40 50.00 16,750 
12 แดงสิงคโปร์ ถุง 496 6 0.30 15.00 7,440 
13 เล็บมือนำง ตน้ 11 2 1.00 150.00 1,650 
14 
15 
16 

หญำ้มำเลเซีย 
ทรำยหยำบ 
วสัดุดินปลูก 

ตร.ม. 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 

797 
37.25 
1,075 

-  
- 
- 

- 
- 
- 

25.00 
406.00 
370.00 

19,925 
15,124 
397,750 

 
 
รวม 

          
 

737,984 

 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน      737,984 
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ตารางที ่5.1 กำรประมำณรำคำงำนภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเครำะห์ เขตบำงเขน 
กรุงเทพมหำนคร (ต่อ) 

ท่ี รำยกำร หน่วย จ ำนวน 
ขนำด
(น้ิว) 

สูง 
(เมตร) 

รำคำ/
หน่วย 

รวม 
(บำท) 

งาน Soft Scape พชืสมุนไพร 

1 มะนำว ตน้ 2 2 1.00 120.00 240.00 

2 ใบบวับก ถุง 156 6 0.15 20.00 3,120.00 
3 วำ่นตีนตะขำบ ถุง 468 6 0.30 30.00 14,040.00 
4 พริกช้ีฟ้ำ ห่อ 450 4 0.20 10.00 4,500.00 
5 พริกข้ีหนู ตน้ 1 2 0.80 70.00 70.00 

6 เสลดพงัพอนตวัผู ้ ห่อ 189 8 0.40 20.00 3,780.00 

7 เสลดพงัพอนตวัเมีย ห่อ 395 8 0.40 20.00 7,900.00 
8 โหระพำ ถุง 167 6 0.25 20.00 3,340.00 
9 วำ่นหำงจระเข ้ ถุง 983 6 0.2 30.00 29,490.00 
10 ตน้หอม ห่อ 156 6 0.30 20.00 3,120.00 
11 งำ ถุง 156 6 0.35 20.00 3,120.00 
12 ขมิ้นชั้น ถุง 134 6 0.40 20.00 2,680.00 
13 อญัชนั ถุง 63 8 0.45 20.00 1,260.00 
14 กะเพรำ ถุง 350 4 0.30 20.00 7,000.00 
15 แตงกวำ ถุง 167 6 0.50 20.00 3,340.00 
16 ตะไคร้ ถุง 1,175 4 0.20 10.00 11,750.00 
17 ฟ้ำทลำยโจร ถุง 112 6 0.30 20.00 2,240.00 
18 หนุมำนประสำนกำย     ถุง     300 4 0.50 20.00 6,000.00 
19 เตยหอม ถุง 134 6 0.40 20.00 2,680.00 
20 ชะพลู ถุง 394 6 0.25 10.00 3,940.00 

 
 
รวม 

     
 

113,610.00 

 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
 

     
113,610.00 
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ตารางที ่5.2 จ ำนวนเงินแต่ละโซนของพื้นท่ีโครงกำร 
กำรแบ่งพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ีโครงกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

รำคำงำน Hard Scape 1,389,588.00 

รวมรำคำงำน Soft Scape 1,075,794.00 
รวมรำคำงำนภูมิทศันท์ั้งหมด                                                                          
ค่ำด ำเนินกำรของรำคำงำนภูมิทศัน์ 6.5% 
ก ำไร 12% ของรำคำงำนภูมิทศัน ์
ภำษีเงินได ้3% ของรำคำงำนภูมิทศัน ์
รำคำรวมงำนภูมิทศัน+์ค่ำด ำเนินงำน+ก ำไร+ภำษีเงินได ้
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม (Vat 7%) 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  
(รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน สามล้านสองแสนห้าพนัหนึ่งร้อยยีสิ่บบาทถ้วน) 

2,465,382.00 
160,249.83 
295,845.84 
73,961.46 

2,995,439.13 
209,680.74 

3,205,120.00 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 บทสรุป 
 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ไดก่้อตั้งสถานศึกษามาหลายปีแลว้ภายในโรงเรียนมีการจดัภูมิ
ทศัน์ในส่วนเดิมท่ีมีสภาพเส่ือมโทรมทางโรงเรียนจึงมีนโยบายแกไ้ขปรับปรุงและจดัภูมิทศัน์ เพื่อ
เพิ่มพื้นท่ีใช้ท  ากิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัการเรียนการสอน และพื้นท่ีพกัผ่อนให้กบันักเรียนและ
ผูป้กครองท่ีมาใชบ้ริการ 
 เน่ืองจากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ตอ้งการออกแบบภูมิทศัน์โดยรอบพื้นท่ีโครงการ ให้
มีความเหมาะสมกับแนวความคิด สวนเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้พื้นท่ีโครงการได้สอดคล้องกับ
กิจกรรม และไดก้ าหนดรูปแบบ และส่วนประกอบของโครงการให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดสัดส่วน
ประโยชน์การใช้สอยต่างๆในพื้นท่ีโครงการนโยบายโครงการและค านึงการใช้สอยของผูใ้ช้
โครงการ 
 ในการศึกษาขอ้มูลทางกายภาพของโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์  แขวงอนุสาวรีย ์เขต
บางเขน จงัหวดักรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งพื้นท่ีการศึกษาได ้4 Zone ดงัน้ี 
 6.1.1 พื้นท่ี Zone A พื้นท่ีส่วนบริการลานอดรถ และสวนพฤกษศาสตร์ บริเวณพื้นท่ีอยูท่าง
บริเวณด้านหลงัของอาคารเรียน จะมีสวนพฤกษศาสตร์เก่าท่ีมีความเส่ือมโทรม ไม่ได้รับการ
ปรับปรุงในพื้นท่ีใหเ้กิดแหล่งเรียนรู้ และลานจอดรถท่ีเป็นท่ีโล่งแจง้ไม่มีความร่มเงา จึงมีการจดัท า
หลงัคาจออดรถเพื่อใหพ้ื้นท่ีเกิดความร่มเงา ในส่วนของสวนพฤกษศาสตร์ปรับปรุงภูมิทศัน์ใหม่ได้
ท าการปลูกพืชสมุนไพรให้บุคลากรภายในโครงการสามารถเขา้มาศึกษาหาความรู้ของประโยชน์
ของสมุนไพรต่างๆได ้และยงัสามารถนัง่พกัผอ่นไดอี้กดว้ย 
 6.1.2 Zone B พื้นท่ีส่วนนนัทนาการ พื้นท่ีส่วนน้ีเป็นพื้นท่ีสนามฟุตบอล บริเวณเดิมมีพื้นท่ี
ท่ีโดยรอบไม่สวยงาม และในส่วนของสนามไม่มีการแบ่งขอบเขตของสนามฟุตบอลเป็นสัดส่วน 
สภาพพื้นท่ีโดยรอบไม่มีเกา้อ้ี หรือแสตนท่ีจะสามารถให้ผูม้าท ากิจกรรมไดน้ัง่ท  ากิจกรรมอยา่งเป็น
ระเบียบ จึงจดัท าขอบเขตของพื้นท่ีสนามมีแสตนส าหรับไวท้  ากิจกรรมของงานกีฬาสี หรือกิจรรม
ของโรงเรียน และบริเวณโดยรอบของสนามบอลไดป้ลูกไม้ยืนตน้เพื่อให้ความสวยงาม ให้ร่มเงา
โดยรอบ และท าการปลูกไมพุ้ม่ใตต้น้ไมเ้พื่อส่งเสริมใหส้นามบอลเกิดความน่าเขา้ใชใ้นพื้นท่ี 
 6.1.3 Zone C พื้นท่ีส่วนโชวส์วนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่  พื้นท่ีบริเวณน้ีประกอบไปดว้ย
สวนพฤกษศาสตร์เก่า ท่ีมีการจดัพืชพรรณไม่เป็นหมวดหมู่ และบางจุดมีตน้ไมท่ี้เส่ือมโทรมท าให้
ภูมิทศัน์บริเวณนั้นไม่น่าเขา้มาใชใ้นพื้นท่ี และไม่มีขอบเขตพื้นท่ี จึงไดอ้อกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์
บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ข้ึนใหม่ โดยจดัท าพื้นท่ีส าหรับการเรียนรู้ในสวนพฤกษศาสตร์ใหม่ และ
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ท าการปลูกพืชสมุนไพรข้ึน ไดท้  าการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่เพื่อการเรียนรู้ มีป้ายบอกก ากบับอก
สรรพคุณต่างๆเพื่อให้ความรู้แก่นกัเรียน และบุคลาการท่ีเขา้มาใชใ้นพื้นท่ี บริเวณทางเขา้ดา้นหน้า
จดัเป็นซุ้มปลูกไมเ้ล้ือยสีสันสวยงามเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเขา้ชมในพื้นท่ี มีทางเขา้ออก 5 
ช่องทาง และยงัสามารถเขา้มาท ากิจกรรมต่างๆ ไดเ้พิ่มบรรยากาศท่ีสวยงามโดยปลูกไมย้ืนตน้และ
ไมพุ้ม่ทางภูมิทศัน์ใหเ้กิดความสวยงาม และมีความร่มเงาอีกดว้ย 
 6.1.4 Zone D พื้นท่ีส่วนพกัผอ่น และนนัทนาการ เป็นพื้นท่ีออกแบบใหม่บริเวณหน้า
อาคารเรียน จึงท าให้บริเวณพื้นท่ีหน้าอาคารเรียนเป็นพื้นท่ีรอรับการออกแบบใหม่ โดยจะจดัท า
พื้นท่ีส่วนน้ีให้เป็นพื้นท่ีพกัผอ่น และพื้นท่ีนนัทนาการ จึงไดจ้ดัสวนโชวโ์ดยการปลูก และตกแต่ง
พืชพรรณให้เป็นตราสัญลกัษณ์ของโรงเรียน เพื่อให้ส่ือถึงโรงเรียนแห่งน้ี และปลูกตน้ไม้ตาม
แนวทางเดินท่ีออกแบบใหม่ใหเ้กิดความสวยงาม พื้นท่ีบริเวณน้ีไดจ้ดัท าซุ้มไมร้ะแนงประจ าสีต่างๆ
เพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างพี่น้องในสีเดียวกนัได้สามารถเขา้มาพกัผ่อนได้อีกด้วย บริเวณ
ดา้นขา้งจะมีสนามเด็กเล่นเพื่อรองรับส าหรับเด็กนกัเรียนท่ีเขา้มาเล่นโดยการจะปูพื้นสนามเด็กเล่น
เป็นพื้นยางสังเคราะห์เพื่อป้องกนัการเกิดอนัตราย เน่ืองจากโรงเรียนมีเด็กเล็กเป็นส่วนมาก และได้
จดัท าสนามเปตองข้ึน เน่ืองจากเพื่อนท่ีเดิมเคยอยูบ่ริเวณส่วนโซนสวนพฤกษศาสตร์จึงยา้ยมาท าข้ึน
ในพื้นท่ีบริเวณน้ี เพื่อเป็นสัดส่วนของพื้นท่ีนนัทนาการ และยงัเป็นกีฬาประจ าของโรงเรียน บริเวณ
โดยรวมพื้นท่ีแห่งน้ีท าข้ึนเพื่อให้นกัเรียนเป็นบุคลากรภายในโรงเรียนไดส้ามารถพกัผอ่น ล าไดท้  า
กิจกรรมต่างๆ อีกดว้ย  
 สรุป ในการจดัท าโครงการคร้ังน้ีนั้นไดมี้แนวคิดหลกั คือ สวนสวยแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงมี
พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุ คือ ไมย้นืตน้ท่ีใหค้วามร่มเงา เช่น หางนกยงู ชมพูพนัธ์ุทิพย ์นนทรี หูกระจง ฯลฯ 
ไมพุ้่มท่ีให้ความสวยงามในพื้นท่ีให้มีสีสันสวยงาม เช่น เอ้ืองหมายนาดอกแดง พุดศุภโชค ตอ้ยต่ิง
ฝร่ัง คริสติน่า ฯลฯ พืชสมุนไพรต่างๆ ท่ีให้ความรู้แก่ผูค้นท่ีไดม้าศึกษา  เช่น มะนาว มะกรูด พริก  
ฯลฯ  และวสัดุท่ีใชอ้  านวยความสะดวกในพื้นท่ีโครงการ เช่น ซุ้มไมร้ะแนง โต๊ะหินอ่อน โต๊ะไม้
ส าเร็จรูป ฯลฯ โดยโครางการออกแบบปรับปรุงในคร้ังน้ีนั้นไดใ้ชง้บประมาณ 3,205,120 บาท 
 

6.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านพฒันาโครงการออกแบบปรับปรุงภูมทิศัน์ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีปัญหาข้อจ ากัดเวลา เน่ืองจากการจดัท าแบบสอบถามของผูใ้ช้ใน
ช่วงเวลาแบบจ ากดัส่วนใหญ่เป็นเวลาช่วงเชา้ และหลงัเลิกเรียนท่ี ซ่ึงสะดวกต่อการท าแบบสอบถาม 
และจะไดข้อ้มูลจากแบบสอบถามท่ีสามารถปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ได ้  
 เน่ืองด้วยพื้นท่ีโครงการมีขนาดใหญ่ ควรมีการแบ่งพื้นท่ี และระยะการด าเนินการเพื่อ
สะดวกแก่การด าเนินการเพื่อสร้างภูมิทศัน์ใหม่ 
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แบบสอบถาม 
(คณะครู อาจารย์ นักเรียน และบุคลากร ภายในโรงเรียน) 

 
ปัญหาพเิศษ...โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ แขวงอนุสาวรีย ์ 
                       เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  
............................................................................................................................................................. 
ค าช้ีแจ้ง...แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามเพื่อการศึกษาเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชส้ าหรับประกอบ
การศึกษาของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขา
เทคโนโลยภีูมิทศัน์ 
วิชาปัญหาพิเศษ เร่ืองการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ แขวงอนุสาวรีย ์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ดงันั้นจึงขอความกรุณาตอบอยา่งอิสระตามความเป็นจริง ค าตอบและ
ขอ้ความท่ีได้ไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแต่อย่างใดแต่จะมีผลประโยชน์ต่อการศึกษาของนกัศึกษา
ต่อไป 
............................................................................................................................................................. 
กรุณาเติมเคร่ืองหมาย / ลงใน (  ) หนา้ขอ้ความหรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตามความเป็นจริง 
ผู้ประเมินแบบสอบถาม (  ) นกัเรียน/นกัศึกษา (  ) คุณครู/อาจารย ์(  ) ผูป้กครอง (  ) อ่ืนๆ.............. 
1. ข้อมูลส่วนตัว 
 1.1 เพศ (  ) หญิง   (  ) ชาย 
 1.2 อาย ุ (  ) ต ่ากวา่ 15 ปี  (  ) 16-25 ปี  (  ) 26-35 ปี  
  (  ) 36-45 ปี  (  ) 46ปีข้ึนไป  
 1.3 อาชีพ (  ) รับราชการ  (  ) นกัเรียน/นกัศึกษา (  ) พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
     (  ) คา้ขาย/รับจา้ง  (  ) อ่ืนๆ................................................ 
2. ข้อมูลการใช้พืน้ทีภ่ายในโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 
 ช่วงเวลาในการเขา้ใชพ้ื้นท่ี 
  (  ) เชา้   
  (  ) กลางวนั  
  (  ) เยน็  
 กิจกรรมท่ีท าในพื้นท่ีโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 
  (  ) เรียนหนงัสือ/สอนหนงัสือ  
  (  ) ออกก าลงักาย  
  (  ) พกัผอ่น เช่น................................ 



  (  ) อ่ืนๆ........................................... 
 คุณคิดวา่พื้นท่ีโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์เหมาะสมต่อการท ากิจกรรมนนัทนาการหรือไม่ 
  (  ) เหมาะสม เพราะ......................................................................................... 
  (  ) ไม่เหมาะสม เพราะ..................................................................................... 
3.ข้อเสนอแนะด้านกจิกรรมนันทนาการ สภาพบรรยากาศ และส่ิงอ านวยความสะดวกในโรงเรียน
ในอนาคตหลงัการปรับปรุง (จงเรียงล าดับความต้องการกจิกรรมนันทนาการ จากมากไปหาน้อย
โดยให้หมายเลข 1 ต้องการมากทีสุ่ด ตามล าดับ) 
3.1) กิจกรรมนนัทนาการประเภทพกัผอ่น ท่ีตอ้งการใหมี้เพิ่มข้ึน 
 (  ) มา้นัง่  (  ) โตะ๊เกา้อ้ี (  ) ซุม้/ศาลา   
 (  ) มุมอ่านหนงัสือ  (  ) อ่ืนๆระบุ............................. 
3.2) กิจกรรมนนัทนาการประเภทออกก าลงักาย ท่ีตอ้งการใหมี้เพิ่มข้ึน 
 (  ) ลู่วิง่  (  ) แบดมินตนั (  ) เคร่ืองออกก าลงักาย 
 (  ) เปตอง (  ) กายบริหาร (  ) อ่ืนๆระบุ................................ 
3.3) ท่านตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานศึกษาประเภทใดมากท่ีสุด 
(จงเรียงล าดบัความตอ้งการจากมากไปหานอ้ย โดยใหห้มายเลข 1 ตอ้งการมากท่ีสุดตามล าดบั) 
 (  ) ศาลาท่ีพกั (  ) จุดบริการน ้าด่ืม (  ) โตะ๊เกา้อ้ี/มา้นัง่ 
 (  ) ถงัขยะ (  ) อ่างลา้งมือ  (  ) Wi-Fi ( )อ่ืนๆระบุ............................ 
3.4) ตอ้งการใหมี้สภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษาท่านตอ้งการแบบใด 
 (  ) ความสวยงาม          (  ) สะอาดเป็นระเบียบ     (  ) ร่มเงา     
 (  ) ความเป็นส่วนตวั     (  ) อ่ืนๆระบุ.............................. 
 
ข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

 



ประวตัผู้ิจดัท ำ 

 
ช่ือ นางสาวกนกพิศกุล  พนัธ์ศรี 
เกิด 12  ตุลาคม 2533 
 
การศึกษา 

 ปีการศึกษา  2545 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
    โรงเรียนทิพพากรวทิยาการ จงัหวดัปทุมธานี 
 ปีการศึกษา  2548 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
    โรงเรียนทิพพากรวทิยาการ จงัหวดัปทุมธานี 
 ปีการศึกษา  2554 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
                 วทิยาลยัการอาชีพสอยดาว จงัหวดัปทุมธานี 
 ปีการศึกษา  2558 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ 
    สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทศัน์ 
    คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
  
 สถานท่ีติดต่อ  34/57 หมู่ท่ี 16  ต าบลคลองหน่ึง  อ าเภอคลองหลวง  
    จงัหวดัปทุมธานี  12120 
    โทรศพัท ์ 08 9491 4804 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประวตัผู้ิจดัท ำ 

 
ช่ือ นางสาวนภสันนัท ์ ประเสริฐพงษ ์
เกิด 29  พฤศจิกายน 2536 
 
การศึกษา 

 ปีการศึกษา  2546 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
    โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา  2551 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
    โรงเรียนสารวทิยา กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา  2554 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนสารวทิยา กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา  2558 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ 
    สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์ 
    คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
  
 สถานท่ีติดต่อ  87/4 หมู่ท่ี 1  ต าบลรังสิต  อ าเภอธญับุรี  
    จงัหวดัปทุมธานี  12110 
    โทรศพัท ์ 08 2078 6022 
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