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บทคัดย่อ 

 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์ลพบุรี ตั้งอยู่ที่ต าบล
ทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เนื้อที่โครงการทั้งหมดประมาณ 75 ไร่ หรือ 120 ,000 
ตารางเมตร เนื้อที่จัดท าโครงการประมาณ 29 ไร่ หรือ 46 ,400 ตารางเมตร จากการศึกษาพบว่า
ลักษณะปัญหาของพ้ืนที่โครงการคือเส้นทางสัญจรภายในมีความเสื่อมโทรมขาดการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่
กิจกรรม บริเวณเส้นทางสัญจรไม่มีการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงามดึงดูดสายตา จุดเก้านั่งพักผ่อนหย่อนใจ
ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเทียว ไม่มีป้ายบอกต าแหน่งที่ชัดเจน ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความสับสนใน
การเดินชมสัตว์  
 จากข้อจ ากัดของพื้นที่โครงการและความต้องการของผู้ใช้จึงออกแบบโครงการภายใต้แนวคิด 
Animal Trap สามารถแบ่งพ้ืนที่ในโครงการได้ดังนี้  
 พ้ืนที่ Zone A ต้ังอยู่ทางด้านด้านทิศตะวันตกซ่ึงเป็นทางเข้า - ออกของพ้ืนที่แสดงสัตว์อยู่ติด
กับอาคารและถนนทางหลวงหมายเลข 3016 ในบริเวณนี้จะประกอบด้วย ที่จ าหน่ายบัตรเข้าชมสัตว์ กรง
สัตว์ เกาะชะนีเก่า สนามเด็กเล่น พื้นที่พักผ่อน สนามฟุตซอล ลานกิจกรรม ร้านอาหาร พื้นที่พักผ่อน 
ลักษณะของพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองและเสียงของรถยนต์เนื่องจากพ้ืนที่ติดถนน บางส่วน
เป็นพ้ืนที่เปิดโล่งไม่มีร่มเงา และมีไม้ยืนต้นให้ร่มเงาแค่บางจุดเท่านั้น มีเส้นทางสัญจรหลักเพียง
เส้นทางเดียว มีการตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสัญจรตลอดทั้งโซนแต่ขาดความสมดุลและความ
สวยงามและมีจุดม้านั่งพักผ่อนเพียงจุดเดียว ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว บริเวณโซนนี้จึงควรมี
การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว เพ่ิมจุดเก้าอ้ีพักผ่อนให้เพียงพอต่อ
จ านวนนักท่องเที่ยว สร้างทางเชื่อมบังคับทิศทางการเดินเข้าชมสัตว์อย่างชัดเจน 
  พ้ืนที่ Zone B ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ อยู่ติดถนนหมายเลข 3196 ด้านการใช้พ้ืนที่ของ
สิ่งก่อสร้าง สระน้ า เกาะร้าง พื้นที่รกร้าง แพลอยน้ า เรือปั่น ลักษณะของพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น
ละอองและเสียงของรถยนต์เนื่องจากพ้ืนที่ติดถนน มีไม้ยืนต้นให้ร่มเงาทั่วพ้ืนที่และมีเส้นทางสัญจร
หลักเพียงเส้นทางเดียว มีเส้นทางเชื่อมเข้าสู่กรงสัตว์เพียงไม่กี่เส้นทางและค่อนข้างไม่สมบูรณ์ มีการ
ตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสัญจรบางจุดเท่านั้นขาดแนวทางเดินที่ชัดเจน จุดนั่งพักผ่อนไม่เพียงพอ
ต่อจ านวนนักท่องเที่ยว บริเวณโซนนี้จึงควรมีการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยว เพ่ิมจุดเก้าอ้ีพักผ่อนให้เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว สร้างทางเชื่อมเพ่ือบังคับทิศ
ทางการเดินเข้าชมสัตว์อย่างชัดเจน  
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 พ้ืนที่ Zone C ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออก อยู่ติดกับบริเวณวัดมีพ้ืนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ค่อนข้าง
เยอะ ด้านการใช้พ้ืนที่ของสิ่งก่อสร้างประกอบไปด้วยกรงสัตว์ ห้องน้ า  - สุขา โรงพยาบาลสัตว์ 
เส้นทางเชื่อมเส้นทางสัญจรหลัก ลานแสดงความสามารถของสัตว์มีพิษ ลักษณะของพ้ืนที่ได้รับ
ข้อจ ากัดเรื่องการส่งเสียงดัง เนื่องจากติดเขตวัดและมีการจัดภูมิทัศน์แค่บริเวณน้ าตกเก่าที่ยกเลิกการ
ใช้งานแล้วเท่านั้น ขาดทางเชื่อมติดต่อกับกรงสัตว์ ลานแสดงสัตว์ ไม่มีการจัดภูมิทัศน์ตามแนว
เส้นทางสัญจรขาดความสวยงาม จุดพักผ่อนไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว พ้ืนทางเดิน
ช ารุดเป็นจุด โซนนี้จึงมีการปรับปรุงซ่อมแซมทางสัญจรหลักและสร้างทางสัญจรรองเชื่อมเข้าสู่พ้ืนที่
ต่างๆ จัดภูมิทัศน์เพ่ือความสวยงาม เพ่ิมจุดเก้าอ้ีนั่งพักผ่อน และออกแบบให้มีการหลีกเลี่ยงการแวะ
พักด้านท่ีติดกับวัดเพื่อลดข้อจ ากัดของเสียงที่กระทบต่อวัด  
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ  
โครงการสวนสัตว์ลพบุรีมีบทบาทในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโดยการดูแลสุขาภิบาลสัตว์ตาม

สภาพธรรมชาติในรูปแบบสวนสัตว์ เพ่ืออนุรักษ์สัตว์ป่าและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้ง
เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าหายากชนิดต่างๆ ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็น
แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนที่มีความเป็นธรรมชาติ สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
ทั้งในและนอกประเทศให้มาเที่ยวชม และยังสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้ กับชุมชนบริเวณ
โดยรอบได้ 

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์ลพบุรี ตั้งอยู่ที่ต าบล
ทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เนื้อที่โครงการทั้งหมดประมาณ 75 ไร่ หรือ 120 ,000 
ตารางเมตร เนื้อที่จัดท าโครงการประมาณ 29 ไร่ หรือ 46,400 ตารางเมตร ลักษณะปัญหาของพ้ืนที่
โครงการคือเส้นทางสัญจรภายในมีความเสื่อมโทรมขาดการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่กิจกรรม บริเวณเส้นทาง
สัญจรไม่มีการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงามดึงดูดสายตา จุดเก้านั่งพักผ่อนหย่อนใจไม่เพียงพอต่อจ านวนนัก
ท่องเทียว ไม่มีป้ายบอกต าแหน่งที่ชัดเจน ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความสับสนในการเดินชมสัตว์  

 โครงการนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สวนสัตว์ลพบุรีในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณเส้นทางสัญจรให้มีการเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ต่างๆ ออกแบบให้ภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสัญจรมี
ความร่มรื่นเปรียบเสมือนป่าธรรมชาติ เพ่ิมจุดนั่งพักผ่อนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้มาก
ยิ่งขึ้น การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ดังกล่าว ท าให้พ้ืนที่บริเวณเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์ลพบุรีมี
ความสวยและการใช้งานที่ชัดเจนตรงจุดประสงค์ เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์ด้วย
ธรรมชาติ และเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าหายากให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป  
 
1.2 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาหลักการออกเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์สวนสัตว์และหลักการออกแบบ
เส้นทางสัญจรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้ที่เข้ามาท ากิจกรรมภายในสวนสัตว์ 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์พ้ืนที่โครงการเพ่ือหาศักยภาพในการก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้อง

กับผู้ใช้ 
 1.2.4 เพ่ือน าเสนอโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์

ลพบุรี 
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1.3 ขอบเขตพื้นที่ศึกษำและออกแบบ 
1.3.1 การเข้าถึงพ้ืนที่ 

         สวนสัตว์ลพบุรี ตั้งอยู่ที่ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เนื้อที่
โครงการทั้งหมดประมาณ 75 ไร่ หรือ 120,000 ตารางเมตร เนื้อที่จัดท าโครงการประมาณ 29 ไร่ 
หรือ 46,400 ตารางเมตร มีถนนหมายเลข 3196 และถนนหมายเลข 3016 ตัดผ่าน การเข้าถึง
โครงการสมารถเข้าถึงได้โดยเดินทางเริ่มต้นจากวงเวียนสระแก้วทิศตะวันออกมาที่ ถนนทางหลวง
หมายเลข 3016 ห่างจากวงเวียนสระแก้วประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าซอยศรีสุริโยทัยประมาณ 
500 เมตร ถึงสวนสัตว์ลพบุรี 
  1.3.2 เขตติดต่อบริเวณพ้ืนที่ออกแบบ 
                                                                                                   

 

 

 
 
ทิศเหนือ ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 3196               ทิศตะวันตก ติดกับร้านอาหารและ 
              ถนนทางหลวงหมายเลข 3016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศใต ้ติดกับตลาดโต้รุ่งสระแก้วและ                         ทิศตะวันออก ติดต่อกับวัดป่าสิตาราม 
จากวงเวียนสระแก้ว 1 กิโลเมตร 
 
ภำพที่ 1.1 อาณาเขตติดกับพื้นที่ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์ลพบุรี 
แสดง : ที่ตั้งโครงการ ภำพที่ 1.2 
สัญลักษณ์ : - 
 

 

ทีม่ำ : https://www.google.co.th/maps 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์ลพบุรี 
แสดง : แผนผังภายในสวนสัตว์ลพบุรี ภำพที่ 1.3 
สัญลักษณ์ : - 
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1.3.2 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาและออกแบบ 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์ลพบุรี 

แสดง : ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ ภำพที่ 1.4 
สัญลักษณ์ : - 

 

 

ทีม่ำ : https://www.google.co.th/maps 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์ลพบุรี 
แสดง : อาณาเขตติดต่อ ภำพที่ 1.5 
สัญลักษณ์ : - 

 

 

ทีม่ำ : https://www.google.co.th/maps 
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ทราบข้อมูลหลักการออกแบบเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์และหลักการออกแบบ

เส้นทางสัญจรอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
1.4.2 ทราบถึงพฤติกรรมของและความต้องการของผู้ใช้ที่เข้ามาท ากิจกรรมภายในสวนสัตว์ 
1.4.3 ทราบถึงศักยภาพในการก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับผู้ใช้ 
1.4.4 น าเสนอโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์ลพบุรี 
 

1.5 วิธีกำรด ำเนินกำร 
1.5.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ และกรณีศึกษา 

  1.5.1.1 ศึกษาแนวคิดและเกณฑ์ในการออกแบบสวนสัตว์ 
  1.5.1.2 ศึกษาหลักการออกแบบเส้นทางสัญจรและพ้ืนที่พักผ่อน 
  1.5.1.3 ศึกษาการออกแบบสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพ่ือประชานชน 
  1.5.1.4 ศึกษาออกแบบให้ทุกอย่างมีจุดมุ่งหมาย 
  1.5.1.5 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์ของแต่ละส่วน 
  1.5.1.6 ศึกษาโครงการที่มีความใกล้เคียงกัน (กรณีศึกษา) 
 1.5.2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่โครงการ 
  5.2.1.1 ข้อมูลที่เก่ียวกับสภาพพ้ืนที่ 
   1) ศึกษาข้อมูลทางกายภาพในระดับภาค 
   2) ศึกษาสภาพทั่วไปของพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี 
   3) ศึกษาข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่โครงการ 
   4) ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
   5) ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
   6) ศึกษาทิศทางแสงแดดและผลกระทบต่อโครงการ 
   7) ศึกษาข้อมูลโครงสร้างดิน 
   8) ศึกษาทัศนียภาพภายในโครงการ 
   9) ศึกษาลักษณะงานสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างภายในโครงการ 
   10) ศึกษาพรรณไม้เดิมในพ้ืนที่โครงการ 
   11) ศึกษาระบบสาธารณูปโภค 
   12) ศึกษาระบบสัญจร 
   13) ศึกษาระบบรักษาความปลอดภัย 
  5.2.2.1 ข้อมูลด้านผู้ใช้ 
   1) ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 1.5.3 การสรุปข้อมูล 
  1.5.3.1 สรุปลักษณะพ้ืนที่ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1.5.3.2 สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพ้ืนที่จากพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ 
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1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 
  1.5.4.1 ก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบ 
                     1.5.4.2 ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
                     1.5.4.3 ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ    
                      1) แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน  
   2) แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
   3) แนวความคิดทางด้านระบบสัญจร  
   4) แนวความคิดทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
   5) แนวความคิดทางด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
  1.5.4.4 เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
  1.5.4.5 สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
  1.5.4.6 เสนอแบบแปลน                
  1.5.4.7 เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
  1.5.4.8 แสดงแบบแปลนรายระเอียด   
  1.5.4.9 แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน               
  1.5.4.10 แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ          
  1.5.4.11 ท าการประมาณราคา    
 1.5.5 ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 

1.5.5.1 น าเสนอการออกแบบ 
1.5.5.2 ข้อเสนอแนะ 

1.5.6 จัดท ารูปเล่ม 
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1.6 ล ำดับขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร 

 

  

  

 

 

 

 ผ 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการศึกษา 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

     ศึกษำแนวคิด หลักกำร และกรณีศึกษำ                                   
- ศึกษาแนวคิดและเกณฑ์ในการออกแบบสวนสัตว ์
- ศึกษาหลักการออกแบบเส้นทางสัญจรและพื้นท่ี
พักผ่อน                   
- ศึกษาการออกแบบสถานท่ีพักผอ่นหย่อนใจเพื่อ
ประชาชน 
 - ศึกษาออกแบบให้ทุกอย่างมีจุดมุ่งหมาย 
 - ศึกษาแนวคิดเกีย่วกับความสัมพันธ์ของแต่ละส่วน 
 - ศึกษาโครงการที่มีความใกล้เคียงกัน (กรณีศึกษา)
  
  

สรุปข้อมลู 
-สรุปลักษณะพื้นท่ี ปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหา 
- สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพื้นที่จาก
พฤติกรรมและความต้องการของผูใ้ช้ 
 

 

 ศึกษำข้อมูลด้ำนผู้ใช้โครงกำร 
- ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้
โครงการ 

ขั้นตอนกำรประเมินผล 
- น าเสนอการออกแบบ 
- ข้อเสนอแนะ 

จัดท ารูปเล่ม 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
1.ก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบ 
2.ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
3.ก าหนดแนวความคิดด้านตา่งๆ   
 -แนวความคิดทางด้านภมูิทัศน์ดาดอ่อน  
 -แนวความคิดทางด้านภมูิทัศน์ดาดแข็ง 
 -แนวความคิดทางด้านระบบสญัจร  
 -แนวความคิดทางด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
 -แนวความคิดทางด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน ์
4.เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
5.สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
6.เสนอแบบแปลน                
7.เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
8.แสดงแบบแปลนรายระเอียด   
9.แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน              
10.แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ          
11.ท าการประมาณราคา    
   
   

ศึกษำข้อมลูที่เกี่ยวข้องสภำพพ้ืนที่ 
- ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
โครงการข้อมลูที่เกี่ยวกับสภาพพืน้ท่ี 
- ศึกษาข้อมูลทางกายภาพในระดบัภาค 
- ศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัดลพบุร ี
- ศึกษาข้อมูลทั่วไปของพื้นที่โครงการ 
- ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
- ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
- ศึกษาทิศทางแสงแดดและผลกระทบต่อ
โครงการ 
- ศึกษาข้อมูลโครงสร้างดิน 
- ศึกษาทัศนียภาพภายในโครงการ 
- ศึกษาลักษณะงานสถาปัตยกรรมและ
สิ่งก่อสร้างภายในโครงการ 
- ศึกษาพรรณไม้เดิมในพื้นที่โครงการ 
- ศึกษาระบบสาธารณูปโภค 
- ศึกษาระบบสัญจร 
- ศึกษาระบบรักษาความปลอดภัย 
 

 

 

 

 



บทท่ี 2 
การศึกษาแนวคิดความคิด หลักการ และกรณีศึกษา 

 
 จากการศึกษาโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์
ลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีความจ าเป็นต้องศึกษาแนวคิดและหลักการต่างๆ ดังนี้ 
 
 2.1 แนวทางและเกณฑ์ในการออกแบบสวนสัตว์ 
 การสร้างสวนสัตว์ที่สวยงามและสามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไป ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้นั้น มีองค์ประกอบที่ส าคัญหลายด้าน จึงจ าเป็นต้องศึกษาแนวคิดและ
หลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่เส้นทางสัญจร การออกแบบพ้ืนที่พักผ่อนและพ้ืนที่
นันทนาการในสวนสัตว์ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องซึ่งมีลักษณะพ้ืนที่ใกล้เคียงกับโครงการออกแบบ
ปรับปรุงเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์ลพบุรี เพ่ือเป็นพื้นฐานและแนวทางส าคัญ เพื่อให้การออกแบบ
ปรับปรุงออกมามีประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งหลักการและแนวคิดทุกอย่างต้องน ามาเป็นหลักฐานข้อมูล
เบื้องต้นในการออกแบบจัดท า โดยสรุปหัวข้อส าคัญพอสังเขป ดังนี้ 
 2.1.1 บรรยากาศภายในสวนสัตว์  
          สิ่งต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของสวนสัตว์นั้น เช่น สภาพป่าที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติ 
หรือป้ายสิ่งก่อสร้างทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ที่ทางสวนสัตว์ตั้งใจสร้างไว้เติมแต่งให้กับผู้เที่ยวชม ดังนั้น 
รูปแบบของสวนสัตว์จึงขึ้นอยู่กับแผนงานของสวนสัตว์หรือที่เรียกกันว่า แผนแม่บท (Zoo Master Plan) 
แผนแม่บทนี้มีความส าคัญและจ าเป็นมากที่ทางสวนสัตว์ต้องจัดท าไว้เป็นตัวก าหนดทิศทางรูปแบบ
ของสวนสัตว์ แต่แผนแม่บทสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เป็นไปตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และข้อมูลใหม่ๆ ที่มีมากข้ึนโดยต้องคงตามพ้ืนฐานเดิมเป็นหลัก   
           สิ่งที่จะต้องใช้สอดแทรกลงไปในพ้ืนที่สวนสัตว์เพ่ือจุดประสงค์ในการให้บริการ เช่น 
ป้ายบอกทางเพ่ือให้ความรู้ ป้ายให้การศึกษาเพ่ือความสวยงาม การประดับประดาด้วยไฟตาม
เทศกาลหรือการตกแต่งบริเวณด้วยไม้หรือสิ่งประดับอ่ืนๆที่ท าให้ผู้ เที่ยวชมได้มองดูแล้วรู้สึกพอใจ 
ชอบใจหรือตื่นตาตื่นใจ ตัวอย่างเช่น สวนสัตว์หนึ่งในเท็กซัส จะประดับส่วนต่างๆ ไว้ด้วยป้ายสีสะดุด
ตา มองดูแล้วคึกคัก เนื่องจากต้องการแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศของอินเดียแดงพ้ืนเมืองที่เคยมีอยู่
และในบริเวณใกล้เคียง สวนสัตว์ในประเทศออสเตรเลียได้มีการน าเอาศิลปวัฒนธรรมเข้ามา
ผสมผสานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มชนพื้นเมืองเมารีกับธรรมชาติและสัตว์ป่า เป็นต้น 
 2.1.2 การออกแบบที่ดึงดูดความสนใจผู้มาเท่ียวชม 
          การออกแบบที่ดึงดูดความสนใจผู้มาเที่ยวชม ให้เกิดความผูกพันและกลับมาใช้บริการ
ใหม่ในอนาคต หน้าที่ของสวนสัตว์ คือแหล่งการเรียนรู้และสถานที่พักผ่อนที่ดีต้องมีการปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกหรือข้อมูลใหม่ๆเพ่ือดึงดูดให้กับผู้เที่ยวชม
อยู่ เสมอ เช่น ด้านงานบริการและให้ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์สวนสัตว์ สวนสัตว์ทุกแห่งใน
สหรัฐอเมริกาจัดให้มีการสมัครสมาชิกของสวนสัตว์ โดยสมาชิกต้องเสียเงินจ านวนหนึ่งโดยได้รับสิทธิ
ประโยชน์ เช่น เข้าสวนสัตว์ฟรีตลอดปี ได้รับเอกสารข่าวจากทางสวนสัตว์ เป็นต้น ดังนั้นสิ่งส าคัญที่
เป็นจุดเริ่มในการดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวของสวนสัตว์ คือ การใช้แหล่งเรียนรู้ของตนเอง
(Sources)ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด สวนสัตว์ใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ 20 แห่ง พบว่า
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ทุกแห่งจะเน้นหนักในการใช้ทรัพยากรของตนเองที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อพ้ืนที่สวนสัตว์เป็นป่าก็
จะยังคงรักษาสภาพรูปแบบของป่า พร้อมทั้งมีการดูแลและปรับแต่งให้สภาพนั้นอยู่คู่กับสวนสัตว์
ต่อไป สิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นจะมีการวางต าแหน่งให้มีผลกระทบต่อพ้ืนที่เดิมน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
กับสวนสัตว์ของไทยแล้ว พบว่าประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรอยู่ในสวนสัตว์มากกว่าที่อ่ืน เราจึงต้อง
ค านึงถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวเมื่อจะเข้ามาใช้บริการสวนสัตว์ เช่น ความร่มรื่นและความ
สวยงามของป่าที่เป็นธรรมชาติที่เสมือนป่าจริงไม่สามารถพบเห็นได้ตามสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทั่วไป 
 2.1.3 การจัดแสดงสัตว์ 
         เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ต้องพิจารณาในการออกแบบสวนสัตว์ การจัดแสดงที่ดีที่ให้ผู้ชม
เกิดความเพลิดเพลินเกิดความใกล้ชิดธรรมชาติและท าให้มองเห็นสัตว์ในมุมที่เหมาะสม ท าให้
บรรยากาศโดยรวมของสวนสัตว์มีลักษณะที่ดี ในขณะเดียวกันก็ท าให้สัตว์มีความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียง
กับธรรมชาติด้วย  
  2.1.4 ลักษณะการก้ันระหว่างคนกับสัตว์ 
         ในสวนสัตว์จ าเป็นต้องจ ากัดขอบเขตของคน หรือสัตว์ได้ ให้อยู่ ในอาณาเขตที่
ก าหนดการจ ากัดของเขตนี้จ าเป็นต้องใช้ที่กั้น(Barrier) ที่ก้ันที่ใช้ในสวนสัตว์ มีดังนี้ 
   2.1.4.1 คูน้ าหรือคูแห้ง(Moats) แยกออกได้เป็นประเภท คือ 
    1) คูแห้งด้านเดียว(One - Sided Dry Moat) 
    2) คูน้ าด้านเดียว(One - Sided Water Moat) 
    3) คูแห้งเต็มรูป(Futt Dry Moat) 
   2.1.4.2 รั้วกันปศุสัตว์(Cattle Guard) 
 2.1.5 เฟอร์นิเจอร์และบรรยากาศในสวนสัตว์แสดงสัตว์  
          เป็นปัจจัยใหญ่ที่ชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จของการเลี้ยงสัตว์ เฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของที่
สวนสัตว์น าเข้าไปแสดงสัตว์ หรือเรียกว่า การตกแต่งกรงจะมีผลกระทบกับสัตว์โดยตรง ดังนั้น การ
ตกแต่งส่วนแสดง ต้องมีความรู้พ้ืนฐานของสัตว์ชนิดนั้นๆ เช่นเสือโคร่งชอบเล่นน้ า ในส่วนแสดงที่เสือ
อยู่ไม่มีน้ า เสือสามารถอาศัยอยู่ได้แต่ไม่สามารถแสดงออกในพฤติกรรมที่ชอบได้ หรือเสือต้องลับเล็บ 
แต่ไม่มีอุปกรณ์ เช่นในกรณีเดียวกันที่บางตัวต้องการที่หลบซ้อนที่เป็นส่วนตัว แต่กรงที่อาศัยเป็นเปิด
โล่งจึงไม่เหมาะแก่การหลบซ้อน หรือในกรณีของลิงที่เลี้ยงไว้รวมกันต้องมีจ่าฝูงที่คอยคุมลิงตัวอ่ืนๆไว้
ถ้ามีถาดอาหารไว้ให้ถาดเดียวก็คาดได้ว่า ตัวอ่ืนๆไม่ได้กินหรือกินในปริมาณน้อย ในกรณีอย่างนี้ต้อง
คิดแนวทางในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ภายในกรงต้องสะอาด และมีการสาธารณสุขที่ดี จุดส าคัญจึง
ต้องนึกถึงความจ าเป็นที่สัตว์ต้องการเป็นพื้นฐาน  
   2.1.5.1 มุมมองสัตว์ โดยธรรมชาติของสัตว์แล้ว ต้องการที่ที่เป็นส่วนตัว เพ่ือการ
พักผ่อนหรือเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางพฤติกรรมอ่ืนๆ จุดที่ดีควรจะจัดไว้ในมุมมองที่ผู้เที่ยวชมสามารถ
มองเห็นสัตว์ได้ดีและปลอดภัย สวนสัตว์จึงควรมีจุดชมสัตว์ไว้หลายจุดตามความเหมาะสมทั้งนี้ ให้
ค านึงถึงประโยชน์ที่ผู้เที่ยวชมพึงจะได้รับเป็นหลัก 
  2.1.5.2 ป้ายแสดงสัตว์ ป้ายต้องบอกชนิดของสัตว์ ถิ่นก าเนิด และเรื่องราวที่ส าคัญ
ของสัตว์ที่ต้องการน าเสนอด้วย ดังนั้น ป้ายแสดงสัตว์จึงเป็นส่วนส าคัญมากอีกส่วนหนึ่งเนื่องจากเป็น
สื่อกลางเพ่ือการสื่อสารกับผู้เที่ยวชมสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
     1) ที่ตั้ง ป้ายแสดงสัตว์ต้องตั้งไว้ในต าแหน่งที่เหมาะสม ดังนั้นต าแหน่งของ
ป้ายต้องอยู่ในจุดที่ผู้เที่ยวชมสัตว์สามารถเห็นได้ง่าย ไม่ควรวางระดับให้สูงหรือต่ าจนเกินไป ในกรณีที่
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เป็นคอกขนาดใหญ่ มีจุดชมสัตว์หลายด้านจ าเป็นต้องมีป้ายเพ่ิมขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เที่ยวชม หากเรื่องราวที่สวนสัตว์ต้องการน าเสนอมีเนื้อหามาก ต้องจัดแบ่งป้ายเหล่านี้ให้
กระจายอยู่ในจุดชมสัตว์เพ่ือให้ได้รับความรู้ทั่วถึง  
      2) ขนาดป้าย ขึ้นอยู่กับเนื้อหา หากมีเนื้อหามากก็ควรจะจัดแบ่งออกไป
เป็นหลายๆ ป้าย ไม่ควรบรรจุข้อมูลทั้งหมดอยู่ในป้ายเพียงแผ่นเดียว ป้ายควรมีขนาดที่เหมาะสมกับ
ขนาดของส่วนแสดงสัตว์ และไม่ท าให้ทัศนียภาพในบริเวณนั้นไม่น่ามอง 
    3) รูปแบบการน าเสนอ ป้ายที่ดีควรมีรูปแบบที่คล้ายกันมีการเรียงล าดับ
การน าเสนอ เช่น หากใช้สัตว์ขึ้นก่อน ตามด้วยถิ่นที่อยู่ตามด้วยลักษณะสัตว์ และส่วนอื่นๆ ตามล าดับ 
ป้ายที่มีลักษณะเพ่ือจุดประสงค์เดียวกันส าหรับสัตว์อ่ืนๆ ก็ควรจะเรียงล าดับในลักษณะเดียวกันด้วย 
ยกเว้นป้ายที่ต่างรูปแบบ หรือมีการน าเสนอในหัวข้อที่แตกต่างกันออกไป ไม่จ าเป็นต้องยึ ดถือกับ
ล าดับนั้น แต่ควรแยกเป็นป้ายต่างหากออกไป เพ่ือป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้น ข้อดีของการท า
เช่นนี้ คือ ผู้อ่านสามารถจ าได้เองว่าหากตนเองสนใจอยากรู้เรื่องราวในตอนใดสามารถเจาะจงอ่าน
เฉพาะต าแหน่งของหัวข้อนั้นๆ ได ้ 
  4) ป้ายที่ควรใช้ ต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมส าหรับแหล่งการเรียนตลอดชีวิต คือ 
         (1) ราคาถูก จากการส ารวจ พบว่าสวนสัตว์เล็กๆ บางแห่งมี
งบประมาณในการจัดท าป้ายน้อยสามารถจัดท าป้ายที่มีรูปแบบเรียบง่ายดูมีคุณค่ามากกว่าสวนสัตว์
ใหญ่บางแห่ง 
         (2) คงทน ป้ายแสดงที่ดีจ าเป็นต้องคงทน โดยเฉพาะสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยที่มีทั้งร้อน ฝนและความชื้น จึงควรเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม ควรจัดท าป้าย
ด้วยหินหรือกระเบื้อง เพ่ือป้องรอยขีดข่วน พ่นสีทับ หรือแม้กระทั้งการแกะเอารูปภาพสวยๆ ออกไป 
ดังนั้นควรออกแบบให้มีความคงทนรวมถึงการซ่อมแซมได้  
           (3) สวยงามสะดุดตา เป็นหัวใจหลักของป้ายแสดงสัตว์ เนื่องจาก
เป็นจุดดึงดูดให้ผู้เที่ยวชมเข้ามาอ่าน การที่ออกแบบให้ป้ายออกมาสวยงามสะดุดตาขึ้นอยู่กับแนวทาง
ความคิด สวนสัตว์บางแห่งมีกรงแสดงสัตว์ที่ไม่น่าสนใจ แต่เมื่อเห็นป้ายแสดงสัตว์ที่ท าไว้สวยงาม
สะดุดตาจึงเป็นจุดดึงดูดให้ผู้เที่ยวชมอยากเข้าไปอ่านข้อมูล จึงกล่าวได้ว่า ป้ายแสดงสัตว์เป็นสิ่งที่ช่วย
เสริมส่วนแสดงสัตว์ได้เป็นอย่างดี  
          (4) มีเนื้อหาดี น่าสนใจ เนื้อหาที่ดีควรกระชับ และชัดเจน อ่าน
แล้วไม่สับสน ใช้ภาษาเข้าใจง่ายตัวหนังสือไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป ควรเลือกให้มองดูสบายตา  
         (5) เส้นทางการสัญจร สวนสัตว์จ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ขนาดกว้างใหญ่
เป็นส่วนแสดงสัตว์ การสัญจรจึงมีหลายระบบตั้งแต่รถยนต์ รถบริการภายใน การเดินเท้าและพาหนะ
ที่ใช้เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์และบริเวณ จึงจะต้องมีการวางแผนแยกระบบต่างๆ ให้ชัดเจนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด และมีการตัดกันระหว่างรถกับทางเท้าให้น้อยที่สุดเพ่ือความปลอดภัย  
สวนสัตว์ที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่มาก ต้องมีการแก้ปัญหาไม่ให้ผู้ชมต้องเดินไกลจนเกินไป และต้องมีจุดพัก
เป็นระยะๆ เส้นทางการเดินเท้าอยู่ในระยะประมาณ 2 กิโลเมตร หากเกินกว่านี้จะใช้เวลามากเกิน
จ าเป็นต้องใช้พาหนะอ่ืนช่วย พาหนะบริการภายในสวนสัตว์ เช่น รถพ่วง รถบัสเล็ก รถไฟเล็ก ฯลฯ 
หรือท าให้รถยนต์สามารถเข้าไปจอดรอบๆ โครงการได้ โดยไม่รบกวนเส้นทางสัญจรทางเท้าในบริเวณ
แสดงสัตว์ ในส่วนทางเท้าควรแยกเป็นทางเท้าหลัก และทางเท้ารองให้ชัดเจนจุดบริการส าคัญๆ จะ
อยู่บนทางเท้าหลัก ทางเท้าหลักเป็นทางสัญจรเชื่อมส่วนส าคัญต่างๆ ของส่วนแสดงสัตว์เข้าด้วยกัน 
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การสัญจรภายในส่วนแสดงสัตว์ของผู้เข้าชม มักจัดเป็นลักษณะวงบรรจบเพ่ือให้ผู้ชมไม่จ าเป็นต้อง
ย้อนกลับทางเดิม ขนาดของวงบรรจบไม่ควรให้มีระยะยาวมากเกินไป หากยาวมากควรมีเส้นทางลัด
ของวงบรรจบเนื่องจากผู้ชมแต่ละคนมีเวลาในการชมสัตว์ไม่เท่ากัน กรณีที่มีเวลาน้อยก็สามารถใช้วง
บรรจบสั้นได้ 
  2.1.5.3 ส่วนพักผ่อน เป็นส่วนที่ผู้เข้าชมสวนสัตว์ใช้ส าหรับเปลี่ยนบรรยากาศการชม
สัตว์ที่แสดงไว้ลักษณะการพักผ่อนในสวนสัตว์มี 6 ลักษณะ ได้แก่ 
    1) บริเวณนั่งพักผ่อนทั่วไป สวนสัตว์จัดที่พักผ่อนกระจายไว้เป็นจุดๆใน
บริเวณแสดงสัตว์ การนั่งพักผ่อนมีได้หลายลักษณะ เช่นที่นั่งพักผ่อนแบบสงบ ที่นั่งรับประทานอาหาร
ว่างเครื่องดื่ม ที่นั่งพักผ่อนแบบพักเหนื่อยแบบชั่วคราว หรือเป็นที่นัดพบอาจจัดที่นั่งในสภาพ
ธรรมชาติหรือสภาพตกแต่งสวยงาม มีน้ าพุ และดอกไม้สีสวยได้บรรยากาศ พร้อมสิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆ เช่น ห้องน้ า ห้องสุขา โทรศัพท์ สาธารณะ ตู้เอทีเอ็ม 
      2) สวนสัตว์ ส าหรับเด็กการชมสัตว์จะมีความน่าสนุกตื่นเต้นได้สัมผัสกับ
สัตว์ด้วย บางสวนสัตว์จัดสัตว์ประเภทที่เชื่อง หรือลูกสัตว์ไว้ให้เด็กๆเข้าไปจับต้องได้ ให้อาหารได้
ถ่ายภาพได้ เป็นบริเวณท่ีเด็กๆหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองได้รับ ความสนุกสนานและความรู้ควบคู่กัน 
     3) เวทีแสดงสัตว์  ในสวนสัตว์ใหญ่บางแห่ งจัดเวที ไว้ให้มีการแสดง
ความสามารถของสัตว์บางประเภท เช่น การแสดงความสามารถของช้าง ลิง นกแสนรู้ งู ฯลฯ โดยมี
การแสดงเป็นรอบๆ เวทีแสดงสัตว์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สัตว์มีชีวิตชีวาขึ้น 
    4) สนามเด็กเล่น สวนสัตว์มีผู้เข้าชมที่เป็นเด็กจ านวนมากบางสวนสัตว์จึง
จัดให้มีสนามเด็กเล่น แต่บางสวนสัตว์ก็ไม่มีโดยถือว่าเด็กได้เล่นเพลิดเพลินกับการดูสัตว์มาตลอดแล้ว 
อย่างไรก็ตาม เครื่องเล่นในสวนสัตว์ ไม่ควรเป็นลักษณะสวนสนุก เนื่องจาก ท าลายบรรยากาศ
ธรรมชาติเสียงดัง และครึมครื้นเกินเกินเป็นสวนสัตว์ 
    5) การแสดงนิทรรศการกลางแจ้ง ผู้ชมที่มาเที่ยวสวนสัตว์ค านึงถึงความ
สนุกสนานเพลิดเพลินเป็นประการแรก สวนสัตว์จึงควรให้ความรู้เกี่ยวกับสวนสัตว์กับผู้เที่ยวชมไปด้วย 
สวนสัตว์หลายแห่งจัดให้มีที่แสดงนิทรรศการกลางแจ้งเพ่ือนิทรรศการในหัวข้อต่างๆ ผลัดเปลี่ยนไป 
โดยแสดงเป็นเรื่องสั้นใช้เวลาชมไม่มากนัก เช่นรอยสัตว์ วงจรชีวิตของผีเสื้อ ฯลฯ   
   6) ส่วนพักผ่อนอ่ืนๆ บางสวนสัตว์จัดให้มีกิจกรรมพักผ่อนอ่ืนๆตามที่
สถานที่จะอ านวย เช่น เรือให้เช่า สวนสนุก ค่ายเยาวชน ซึ่งการจัดกิจกรรมเหล่านี้ต้องไม่รบกวน
กิจกรรมการเลี้ยงดูและการเข้าชมสัตว์ และไม่กลายเป็นกิจกรรมหลักของสวนสัตว์ไป ส่วนเหล่านี้อาจ
แทรกไปตามพ้ืนที่ในส่วนแสดงสัตว์ก็ได้หรือบางกิจกรรมอาจรวมกลุ่มกันจัดเป็นบริเวณพักผ่อนขนาด
ใหญ ่
  2.1.6 ความปลอดภัยของผู้เที่ยวชม  
           เป็นเรื่องที่ส าคัญมากในการสร้างกรง คอกสัตว์ หรือคอกกักต้องไม่มีทางเข้าออก หรือ
ประตูใดๆ ที่สัตว์สามารถเข้ามาถึงผู้เที่ยวชมได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม แม้กระทั่งจุดชมสัตว์ก็ควรท าให้
ปลอดภัย  
 2.1.7 ความปลอดภัยของสัตว์  
          กรงที่ใช้กั้นระหว่างคนกับสัตว์ต้องเหมาะสม เพราะมีคนไม่น้อยที่ชอบแกล้งสัตว์ หรือ
ท าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ปัญหาที่เกิดมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือ การโยนเหรียญลงไปในกรง หรือ
ในบ่อในสระที่เลี้ยงสัตว์ไว้แล้วสัตว์ก็กินเข้าไปในที่สุด (อภิเดช สิงหเสนี, 2548) 
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2.2 หลักการออกแบบเส้นทางทางสัญจรและพื้นที่พักผ่อน 
   2.2.1 การออกแบบเส้นทางสัญจร 
          เดชา บุญค้ า (2539) กล่าวว่า ระบบสัญจรมีความส าคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อ ซึ่ง
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ในระหว่างกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ในผืนแผ่นดิน 
โดยเฉพาะระบบการสัญจรของยานยนต์เองก็เป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่ส าคัญมากอันหนึ่งในการ
สร้างโครงร่างของผังการใช้ที่ดินระบบดังกล่าวนี้ เป็นตัวก่อรูปล าดับขั้นตอนของการไหลเวียนหรือการ
เปลี่ยนขนาดจากถนนส าคัญมาสู่ถนนย่อยภายในบริเวณโครงการและเป็นตัวเชื่อมระบบสัญจรนอก
บริเวณ ภายในตัวบริเวณรูปลักษณะของการสัญจร ต้องสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของการมองในขณะ
มุ่งเข้าสู่อาคารหรือจุดต่างๆ เรื่องการจอดรับส่งคน เรื่องที่จอดรถและเรื่องบริการให้เด่นชัดและเป็น
อย่างมีล าดับโดยเห็นความสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับอาคารหรือบริเวณกิจรรมพักผ่อนที่มีอยู่ในบริเวณนั้น 
          ข้อที่นักวางผังบริเวณต้องเอาใจใส่ได้แก่การจัดระบบการสัญจรของยานยนต์และทาง
สัญจรของคน แต่โดยทั่วไปแล้ว ระบบสาธารณูปโภคและโครงข่ายคมนาคมมักจะมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับถนนและทางเท้าการที่ให้ได้แบบที่ดีจะต้องจัดให้ ท่อน้ า ท่อประปา ท่อโสโครก ท่อแก๊ส 
ท่อน้ ามัน สายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ให้มีความสัมพันธ์กับส่วนประกอบทุกๆ อันในบริเวณด้วย 
โดยทั่วไปควรมีการวางผังระบบสาธารณูปโภคและระบบการติดต่อไว้ใต้ดินโดยเฉพาะสายไฟฟ้า และ
สายโทรศัพท์มักแขวนลอยในอากาศท้ังนี้เนื่องจากปัญหาทางด้านงบประมาณไม่เพียงพอ ซึ่งมักเป็นตัว
ตัดสินที่ส าคัญในเรื่องเหล่านี้ 
 ดังนั้น จึงสามารถแบ่งลักษณะการสัญจรได้ได้เป็นประเภทต่างๆ ของการสัญจรยาน
ยนต์ เช่น ระบบตาราง ระบบรัศมี หรือระบบโค้งยาวตลอดจนการผสมผสานของระบบต่างๆ  เหล่านี้
เข้าด้วยกัน 
 

 
ภาพที่ 2.1 ระบบการสัญจรแบบตาราง 
 
   2.2.1.1 ระบบตาราง เป็นระบบที่เกิดขึ้นจากการวางแนวที่มีระยะห่างเท่าๆกันติดตั้ง
ฉากซึ่งกันและ ซึ่งโดยทั่วไปใช้ในพ้ืนที่แบนราบหรือที่มีความลาดสูง - ต่ าซึ่งการน าไปใช้ต้องค านึงถึง
ลักษณะของพ้ืนที่ ตามความแตกต่างตามความจ าเป็น ตลอดจนการจัดขนาดการไหลของจราจรให้
ถูกต้อง 
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ภาพที่ 2.2 ระบบการสัญจรแบบรัศมี 
 
   2.2.1.2 ระบบรัศมี คือการน าการไหลของจราจรไปสู่จุดกลาง ซึ่งเป็นบริเวณที่มี
กิจกรรมประเภทต่างๆรวมกันอยู่หนาแน่น แต่มักจะเกิดปัญหายุ่งยากในการจัดบริเวณจุดกลางให้เป็น
ระเบียบได้ยาก นอกจากเน้นจุดกลางอย่างตายตัว ซึ่งยากต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
 

 
ภาพที่ 2.3 ระบบการสัญจรแบบทางยาว 
 
   2.2.1.3 ระบบทางยาว คือการเชื่อมการไหลของยานพาหนะระหว่างจุดหนึ่งไปอีก
จุดหนึ่งอย่างตรงไปตรงมา ดังนั้นเห็นได้ชัดเจนทางรถไฟและคลองที่ยาวแต่เกิดความขัดข้องต่อเมื่อ
ยวดยานในมีมากเกินไป แก้ไขด้วยวิธีการใช้วงรอบลงข้างใดข้างหนึ่งของเส้นทาง ซึ่งช่วยไหลของ
ยวดยานในท้องถิ่น 

 
ภาพที่ 2.4 ระบบการสัญจรแบบโค้ง 
 
  2.2.1.4 แสดงระบบการสัญจรแบบโค้งสามารถวางให้เข้ากับลักษณะสูง - ต่ า ของ
ภูมิประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการจราจรในระดับท้องถิ่นมากกว่าระบบอ่ืนมีการตัดถนนผ่านน้อย
เมื่อเทียบกับระบบตารางส่วนมากใช้ถนนปลายตัดแบบก้นถุงซึ่งจะมีความยาวไม่เกิน 150 เมตร วิธีนี้
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จะช่วยหรือมีแนวโน้มที่ท าให้ยวดยานบนถนนแล่นผ่านช้าลง จึงท าให้ถนนมีความน่าสนใจมากกว่า 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของทิวทัศน์และการเปลี่ยนแปลงความยาวถนน 
    นอกจากนี้รูปแบบการสัญจรทางเดินเท้ามีความส าคัญในการเชื่อมโยง
กิจกรรมต่างๆในบริเวณเข้าด้วยกัน อาทิ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ตลาด และบริเวณพักผ่อนหย่อนใจ 
บุคคลส่วนใหญ่เดินทางที่ตรงที่สุด ดังนั้น การจัดท าทางเท้าให้มีลักษณะสวยงามน่าสนใจ ทางเท้ามัก
ยาวขึ้น ซึ่งถ้าท าทางเท้าที่อ้อมมากเกินไปมักมีที่เดินลัดเส้นทางเป็นรอยลึกยาวไปบนสนามหญ้าหรือ
บริเวณปูลกพันธ์ไม้ ดังนั้นการจัดวางทางเท้าที่ควรค านึงถึงล าดับขนาดกว้างให้ความสัมพันธ์กับ
จ านวนคนที่มาใช้ มากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง และนอกจากนั้นต้องค านึงถึง สีและวัสดุที่น ามาใช้ให้เกิด
ความกลมกลืนและสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่น ขนาดความกว้างของทางเดินหรือลานระบบการสัญจร
ทางเท้าขึ้นอยู่กับความจุ ขนาด ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบการออกแบบอ่ืนๆ ขนาดความกว้างที่
เหมาะสม 1.50 เมตร หรือบริเวณท่ีเป็นลานคนเดินจ านวนมากอาจกว้างระหว่าง 2.40 - 3.60 เมตร 
    การสัญจรสามารถสรุปได้ว่า ระบบสัญจรที่ดีควรมีการออกแบบให้มีความ
เชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กัน โดยการน าระบบสัญจรมาผสมผสานให้มีการเชื่อมการไหลของ
ยานพาหนะโดยไม่ติดขัดมีการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกันให้มีความต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว 
และสวยงาม โดยใช้วัตถุท่ีมีความกลมกลืนที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆ ภายในพ้ืนที่โครงการ 
 
 2.3 การออกแบบสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพ่ือประชาชน 

2.3.1 ความสมดุลระหว่างความต้องการทางด้านจิตใจและร่างกายของผู้ใช้     
          การออกแบบส าหรับเครื่องจักรทั้งหลายมีความจ าเป็น เช่น จะออกแบบถนน และที่
จอดรถ เราต้องทราบถึงความต้องการของรถว่าต้องมีถนนกว้างเท่าไร โค้งสูงเท่าไร ลาดเท่าไร และ 
ฯลฯ นอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วเราต้องคิดถึงบุคคลที่นั่งอยู่ในรถ ว่าต้องการอะไรบ้าง นอกจากจะขับรถ 
วิวที่สวยๆ และสดชื่น มีส่วนโค้งของถนนขึ้นลงท าให้เขาขับสบายและมีร่มเงาบ้าง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 ความสมดุลระหว่างความต้องการทางด้านจิตใจและร่างกาย 
 
 
 2.3.2 ถนนควรออกแบบให้เหมาะส าหรับรถและความต้องการทางด้านจิตใจ 
         ถนนควรออกแบบให้เหมาะส าหรับรถและความต้องการทางด้านจิตใจของผู้ใช้รถการ
ด าเนินการต่างๆ ในสวนสาธารณะต้องอาศัยวัสดุ และอุปกรณ์หลายอย่าง ซึ่งวัสดุต่างๆ เหล่านี้ มักมี
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ขนาดมาตรฐานและจ าเป็นต้องใช้เป็นจ านวนมาก จึงจะซื้อได้ถูก แต่สิ่งของที่ใช้เป็นจ านวนมากมักจะ
มีแบบเดียว แต่ถ้าของทุกอย่างเหมือนเหมือนกันหมด จะท าให้ผู้ใช้เกิดความเบื่อหน่ายในการมองดูสิ่ง
ซ้ าซากเหล่านั้น เช่น สนามเด็กเล่นมีชิงช้าและกระดานเลื่อนที่เหมือนกับสนามเด็กเล่นอ่ืนๆ ไม่ว่าจะ
ไปที่ใดก็ตาม เด็กเองก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เล่น เพราะเคยเล่นมาแล้ว ไม่มีอะไรให้น่าสงสัย และสนใจ 
แม้กระทั่ง ผู้ปกครองที่พาเด็กไปก็คงจะเบื่อด้วย เก้าอ้ีนั่งในสวนสาธารณะ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะให้นั่ง 
อาจท าเป็นจ านวนมากให้เหมือนกันได้ ถ้าเป็นที่ยอมรับว่านั่งสบาย และอาจเป็นสัญลักษณ์ของ
สวนสาธารณะนั้นๆ ได้ เนื่องจากว่าภายในสวนสาธารณะมีบริเวณกว้างและมีสถานที่หลายแห่งจึงควร
มีป้ายบอกทางให้ และควรใช้สัญลักษณ์ท่ีใช้กันทั่วไปเพ่ือง่ายในการจดจ า 
 2.3.3 รูปแบบของป้ายที่เหมือนกันช่วยให้ผู้ท่องเที่ยวสนใจที่จะอ่านข้อความนั้น 
          นอกจากสนามเด็กเล่นและสนามกีฬาต่างๆ ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่สนองความ
ต้องการของคนแต่ละประเภท เช่น วัยรุ่น คนชรา ครอบครัว และยังไม่มีครอบครัว เพราะแต่ละวัยมี
ความต้องการแตกต่างกัน ถ้าต้องการข้อมูลจริง ต้องท าแบบสอบถาม ตามที่ต่างๆ เพ่ือหาข้อมูลว่ามี
การใช้พ้ืนที่มากน้อยแค่ไหน จึงก าหนดต าแหน่งและขนาดของสถานที่ได้ถูกต้องควรมีการเปรียบเทียบ
การออกก าลังกายด้วยการวิ่งเล่น ถีบจักรยานก็มีประโยชน์เท่ากับการเล่นเทนนิส แก้ปัญหาทางสังคม
ด้วยการออกแบบในการเล่นต่างๆ เช่น เด็กควรถูกสอนให้เล่นแบบร่วมมือมากกว่าแข่งขันแย่งชิงกัน 
และเป็นเครื่องผ่อนคลายความตึงเครียดจากการท างานมากเกินไปของประชาชนในปัจจุบันนี้ 
         ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งในอเมริกาได้ท าการค้นคว้าเกี่ยวกับการเล่นของ
มนุษย์เพ่ือหาข้อมูลว่ามีอะไรเป็นที่ต้องการ เพ่ือจะได้จัดหาสถานที่ที่เหมาะกับการกระท านั้นๆ ความ
ต้องการของมนุษย์ในด้านการพัฒนาการมีผลต่อนักออกแบบโดยตรง ท าให้นักออกแบบใช้
ความสามารถในงานของเขาเพ่ือเสนอสนองความต้องการของมนุษย์ และเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้
เข้ากับประชาชนได ้
          การออกแบบไม่สมบูรณ์อาจเป็นเพราะว่าข้อมูลไม่เพียงพอหรือไม่ตรงตามความจริง 
ฉะนั้นต้องศึกษาและเข้าใจถึงแต่ละสิ่งที่จะออกแบบจริงๆ ว่ามีการใช้กันอย่างไรเพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน เช่น บางอย่างอาจจะออกแบบมาได้ แต่ไม่มีผู้ใช้เลยเพราะอยู่ในต าแหน่งที่ผิด 
หรือไม่เหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 รูปแบบป้ายที่มีลักษณะเหมือนกัน 
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  2.3.4 การจัดวางสิ่งต่างๆ ให้ต่อเนื่องกันช่วยให้การเล่นไม่ขาดตอนและน่าตื่นเต้น 
 

 
ภาพที่ 2.7 การจัดวางสิ่งต่างๆ 
 
  2.3.5 สนามเด็กเล่นที่จัดวางโดยไม่สัมพันธ์กันท าให้ความรู้สึกอยากเล่นลดน้อยลง 
         จะเห็นว่าสวนสาธารณะที่ไม่มีคนนั้นเนื่องจากว่ามองเห็นได้ชัดจากถนนที่คนและรถ
ผ่านไปมา ท าให้คนใช้สถานที่เกิดความรูสึกเหมือนอยู่ในกรงขังที่มีคนเดินมาสอดส่องดู ถ้าเรา
ออกแบบให้มีลักษณะเป็นส่วนตัวบ้าง ก็จะท าให้ผู้ใช้สบายใจขึ้น  
 

 
ภาพที่ 2.8 สนามเด็กเล่นที่จัดวางโดยไม่สัมพันธ์กัน 
 
 2.3.6 การจัดวางจุดพักระหว่างทางส าหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว  
                  มีลักษณะการจัดวางให้มีพุ่มไม้เล็กมาบางเพ่ือความเป็นส่วนตัวจากนักท่องเที่ยวคนอ่ืน  ๆ
 

 
ภาพที่ 2.9 การจัดวางจุดพักระหว่างทางส าหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว 
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 2.3.7 เก้าอ้ีที่ว่างเปล่าอาจหมายถึงว่าสถานที่แห่งนี้ต้องการสงบและการเป็นส่วนตัวเพ่ิมข้ึน 
         มีลักษณะหลายอย่างที่ต้องคิดถึงเกี่ยวกับนิสัยของมนุษย์ มนุษย์มีความรู้สึกอยากจะ
อยู่ห่างจากความเจ็บป่วย และบาดเจ็บ ดังนั้นเราควรออกแบบให้ทางเท้าและถนนห่างจากกันโดย
เด็ดขาด เพ่ือคนเดินตามทางเท้าจะได้ไม่ต้องคอยระวังว่ารถจะแล่นมา 

 
ภาพที่ 2.10  การจัดวางเก้าอ้ีเปล่า 
 
 2.3.8 ทางเท้าและถนนควรแยกจากกัน 
         สวนสาธารณะไม่จ าเป็นต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ สนามกีฬาเต็มพ้ืนที ่ควรจะแบ่งพ้ืนที่
เป็นสนามที่มีวิวที่สวยงาม มีที่นั่งพักเพ่ือชมกีฬาต่างๆ หรือชมน้ าพุ รูปปั้น ส าหรับที่นั่งควรจัดเป็นกลุ่ม
หันหน้าเข้าหากัน ไม่ควรจัดให้หันหลังชนกันเป็นอันขาด 

 
ภาพที่ 2.11 ทางเท้าและถนน 
 
 2.3.9 เก้าอ้ีที่เป็นกลุ่มช่วยท าให้เกิดการสนทนา 
         ระยะระหว่างเก้าอ้ีมีส าคัญเพราะถ้าวางเก้าอ้ีห่างกันเกินไปจะเกิดความรู้สึกแบ่งแยก
ไม่มีการพูดคุยและสนทนาเกิดขึ้น ตามที่นั่งพักของสายการบินจะจัดเก้าอ้ีแบบหลังชนกัน และอยู่ห่าง
กันเพ่ือให้คนรู้สึกอยากจะไปยังร้านขายเครื่องดื่ม ถ้าท่านเห็นการจัดเก้าอ้ีแบบนี้ที่ไหน แสดงว่าคน
ออกแบบมีความประสงค์ไม่อยากให้คนนั่งนานเกินไป  
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ภาพที่ 2.12 การจัดวางเก้าอ้ีกลุ่ม  
 
  2.3.10  การจัดเก้าอ้ีนั่ง 
   ลักษณะนี้ท าให้ผู้นั่งรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่อยากนั่ง จัดให้มีบางจุดที่ให้ผู้ใช้เกิดความ
เป็นอิสระที่จะท าอะไรตามใจชอบ นั่งเล่น เดินเล่น นอน คุยกัน หรือวิ่งเล่น ควรเป็นสถานที่มีวิว
สวยงามร่มรื่น และเป็นสถานที่เปิดมองเห็นรอบๆ ด้านที่มีห้องฟ้าสดใส และอากาศสดชื่นเย็นสบาย 
ทุกอย่างที่ออกแบบเพ่ือประชาชนต้องเล็งเห็นแล้วว่า จะให้ได้ผลเป็นที่พึงพอใจและเป็นบรรทัดฐาน
ของการพัฒนาจิตใจด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.13 การจัดเก้าอ้ีนั่ง 
 
  2.3.11 จุดชมวิว 
   สถานที่โล่งที่มีอากาศบริสุทธิ์และธรรมชาติสวยงาม เป็นจุดที่ผู้คนชื่นชอบเพราะ
สามารถพักผ่อนได้ตามใจชอบและเป็นจุดชมวิว 
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ภาพที่ 2.14 จุดชมวิว 
 
2.4 การออกแบบให้ทุกอย่างมีจุดมุ่งหมาย  
  ภายในสวนสาธารณะ หรือที่พักผ่อนหย่อนใจ จะมีบริเวณที่ประชาชนนิยมเข้าไปใช้อยู่หลาย
แห่งด้วยกัน ทั้งที่เงียบสงบ วุ่นวาย หรือสนุกสนานตื่นเต้น สถานที่แต่ละแห่งนั้นมีจุดมุ่งหมายต่างกัน 
แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งจุดประสงค์อันแท้จริงแห่งสถานที่นั้นๆ จุดประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายในการเสนอ ต่อ
ประชาชนนี้ เป็นผลมาจากการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง การพิจารณา
เริ่มแรกในการออกแบบควรวิเคราะห์พื้นที่ที่จะท าเป็นสวนสาธารณะนั้นควรท าความเข้าใจเสียก่อนว่า 
สภาพพ้ืนที่เป็นอย่างไร และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่จะจัดให้มีขึ้นมีอะไรบ้าง เพ่ือจัดแบ่งให้เป็นหมวดหมู่ 
เช่น ลักษณะตามธรรมชาติ (พรรณไม้ น้ า พ้ืนที่) พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ ได้แก่ สนามกีฬาต่างๆ ที่จอดรถ 
ถนน ทางเท้า ฯลฯ สิ่งก่อสร้างที่ส าคัญ เช่น อาคาร ศาลา เขื่อน ห้องสุขา ฯลฯ และ โครงสร้างอ่ืนๆ
ได้แก่ ทางระบายน้ า ไฟฟ้า รั้ว ป้ายบอกชื่อสถานที่ ฯลฯ 
  2.4.1 สวนสาธารณะเป็นที่รวมของสิ่งต่างๆ 
        สวนสาธารณะประกอบด้วยจุดที่ส าคัญหลายๆ จุด ซึ่งแต่ละจุดต่างก็มีจุดประสงค์เพียง
จุดประสงค์เดียว แต่ทุกจุดต้องเก่ียวเนื่องกันและอาศัยกันและกันอยู่ เช่น (ดังภาพที ่2.16) จาก A - F 
   2.4.1.1 ภาพ A เวทีการแสดงกลางแจ้ง (Amphitheater) โดยทั่วไปแล้วต้องวางใน
ต าแหน่งที่แสงอาทิตย์จะไม่ส่องตาผู้ดูทั้งหลายn 
   2.4.1.2 ภาพ B อยู่ใกล้กับที่จอดรถ 
   2.4.1.3 ภาพ C แสดงให้เห็นถึงถนนจากท่ีจอดรถไปยังถนนใหญ่ 
   2.4.1.4 ภาพ D ที่จอดรถอาจใช้ร่วมกับที่จอดเรือ แต่เนื่องจากที่จอดเรือมีเสียง
รบกวน จึงต้องก าจัดเสียงก่อนที่จะไปถึง Amphitheater โดยใช้ไม้พุ่มก้ัน 
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ภาพที่ 2.15 สวนสาธารณะเป็นที่รวมของสิ่งต่างๆ 
 
   2.4.1.1 ต าแหน่งของแต่ละจุดภายในสวนสาธารณะมีผลต่อกัน 
   1) ภาพ E ถนนที่เข้าผ่าน Amphitheater และที่จอดเรือ ต้องไม่อยู่ใน
ต าแหน่งใกล้กับทางข้ามเข้าสนามเด็กเล่น 
   2) ภาพ F ในทางตรงกันข้าม เสียง กลิ่น และสภาพแวดล้อมจากรอบๆ 
ด้าน ต้องไม่เป็นสาเหตุให้ความสนุกในการชมการแสดง หรือแล่นเรือน้อยลง 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.16 ต าแหน่งของแต่ละจดุภายในสวนสาธารณะมีผลต่อกัน 
 
  2.4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสวนสาธารณะและสิ่งแวดล้อม 
  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะเน้นการออกแบบภายในบริเวณของสวนให้ได้ต าแหน่งที่
เหมาะสม เช่น การจัดสวนสาธารณะบนเนินเขาไม่เป็นสาเหตุให้น้ าท่วมบริเวณหุบเขาข้างล่าง ไม่เป็น
สาเหตุให้รถติดสถานที่เล่นเกมส์ต่างๆ อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมโดยที่ลูกฟุตบอลจะไม่ลอยเข้าหลัง
บ้านผู้อ่ืน 
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   ขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ส าหรับสวนสาธารณะ สถานที่เหมาะสม 
ปราศจากเชื้อโรค เพ่ือเป็นที่ปิกนิก มีรั้วรอบด้านที่สวยงาม สงบและมีประโยชน์ 
นักออกแบบที่ดีต้องส ารวจสภาพแวดล้อมรอบๆ สวนสาธารณะเพ่ือที่หาข้อมูลที่แท้จริงมาเป็นสิ่ง
ก าหนดต าแหน่งของสถานที่ต่างๆ ในสวนสาธารณะ และต้องพยายามท าให้สวนสาธารณะเป็นสถานที่
ดีที่สุดในพื้นท่ีนั้นๆ อีกท้ังไม่เป็นสาเหตุให้การใช้สถานที่รอบๆ สวนสาธารณะลดน้อยลง 
 2.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งของพ้ืนที่ที่ใช้กับสภาพพ้ืนที่เดิม (Use Areas to Site) 
         พ้ืนที่จะต้องไม่สูญเปล่า ดังนั้นทุกๆ มุมของเนื้อที่ควรถูกใช้ทั้งหมด ไม่จ าเป็นต้องเป็น
การใช้ในแง่ใด เราอาจปลูกไม้พุ่ม หรือเอาไว้เป็นที่นั่งเล่นเพ่ือดูวิวสวยๆ บางครั้งก็จ าเป็นต้องคงไว้
สภาพเดิมเพ่ือรักษาความเป็นธรรมชาติที่ส าคัญ เช่น ชีวิตป่า และพันธุ์ไม้ที่ช่วยไม่ให้น้ าท่วม หรือ
สถานที่ทางโบราณคดีอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบไหนก็แล้วแต่ การสร้างสถานที่ต่างๆ 
จ าเป็นต้องอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมและเข้ากันได้กับประโยชน์ ใช้สอย โดยคิดถึงความลาดชันของ
พ้ืนที่ด้วย  
  2.4.4 พ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์ในแต่ละแห่งต้องการความลาดเอียงในระดับต่างกัน 
         สนามเทนนิสจะใช้ไม่ได้ถ้าไม่อยู่บนพื้นที่ราบ ส่วนการเล่นสเก็ต ล้อเลื่อน ต้องใช้ที่ลาด
เอียง ในขณะเดียวกัน เทนนิส และล้อเลื่อนไม่สามารถใช้ในพ้ืนที่ต่างระดับ การใช้พ้ืนที่นอกจากมี
ข้อจ ากัดในเรื่องระดับแล้ว ยังมีตัวก าหนดอ่ืนๆ อีกเช่น ดิน (แข็ง นุ่ม ทราย) ส าหรับการปลูกพืชพันธุ์ 
การใช้น้ า การขนส่ง แสงแดด และลม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.17 ระดับความลาดเอียงของพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 
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 2.4.5 ผลของการวางต าแหน่งไม่ถูกต้อง และไม่เข้ากับลักษณะพ้ืนที่นั้นๆ 
        การใช้สถานที่อยู่ในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสมเข้ากันไม่ได้ เช่น สถานที่ปิกนิกอยู่กลางทุ่งที ่

ร้อน ระอุเนื่องจากแสงอาทิตย์ ต้นไม้ถูกตัดเพ่ือท าเป็นที่จอดรถ อาคารถูกสร้างบนพ้ืนที่นุ่ม ทางเดิน
อยู่บนที่ที่แข็งมั่นคง Amphitheater ถูกสร้างในหุบเขาลมแรง ถนนอยู่ในต าแหน่งที่หน้าน้ าฝนไหลลง
มาท่วมขัง หรือสนามฟุตบอลอยู่บนเลน 
   
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.18 การวางต าแหน่งที่ไม่ถูกต้อง 
 
  2.4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์  
        ก่อนที่จะก าหนดต าแหน่งต่างๆ ของสถานที่จะต้องแบ่งประเภทของการกระท า
ออกเป็นกลุ่มๆ ก่อนให้แต่ละกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอยู่รวมกันรูป  เช่น พายเรือ เดินเล่น และ
นั่งเล่น มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ส่วนสนามเทนนิส บาสเกตบอล และแฮนด์บอลนั้น จัดอยู่ในกลุ่ม
เดียวเพราะส่งเสียงดัง และต้องออกก าลังมาก ส่วนการดูแลรักษาจ าเป็นโดยจัดสถานที่ให้ส าหรับเก็บ
เครื่องมือบ ารุงรักษาต้นไม้ และอุปกรณ์ซ่อมแซมต่างๆ ให้อยู่ในบริเวณที่ใกล้กับสถานที่ที่จะใช้ การ
เปรียบเทียบระหว่างพ้ืนที่ทั้งหลายในแต่ละจุดนั้น จ าเป็นต้องแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดถ้าเข้ากัน
ไม่ได้ แต่บางครั้งก็จ าเป็นต้องให้อยู่ใกล้กัน เช่น สนามหญ้า ไม่เหมาะกับที่ปิกนิก เพราะอาจท าให้
สนามหญ้าเกิดความเสียหาย แต่จ าเป็นต้องอยู่ด้วยกัน เพราะสนามหญ้าจะช่วยให้ 

 
ภาพที่ 2.19 ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ 
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 2.4.7 การจัดกลุ่มการกระท าท่ีเหมือนกันให้อยู่ใกล้กัน และแยกกลุ่มส่วนที่ต่างกัน 
         บรรยากาศบริเวณปิกนิกสวยงามและสดชื่นขึ้นที่จอดรถท าให้มีเสียงดังรบกวนการ
แสดงคอนเสิร์ต แต่ก็ต้องอยู่ใกล้กันเพราะความสะดวกสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กไม่ควรรวมกับผู้ใหญ่ 
แต่ก็จ าเป็นต้องให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ที่จะดูแลเด็กๆ ได้ ก็อาจใช้ไม้พุ่มตาเป็นฉากกั้น หลังจากท่ีได้
พิจารณาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งต่างๆ แล้ว ต้องตัดสินใจว่าจะวางแต่ละอย่างลงต าแหน่งไหนของ
พ้ืนที่ทั้งหมดเพ่ือความเหมาะสม เช่น ส าหรับสถานที่ปิกนิก มีการระบายน้ าดี มีต้นไม้ให้ร่มเงา ดินที่
มั่นคงพอสมควร ส าหรับที่จอดรถ (การออกแบบให้ทุกอย่างมีจุดมุ่งหมาย จัดสวนสวยด้วยตัวเอง 
สืบค้นจาก https://www.suangarden.com, 2560) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.20 การจัดกลุ่มการกระท าที่เหมือนกันให้อยู่ใกล้กัน 
 
2.5 แนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแต่ละส่วน 
  2.5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งก่อสร้างและพ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ (Major Structure to 
Use Areas) 
          ก่อนที่จะวางผังสร้างอาคารต่างๆ ต้องคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวอาคารและพ้ืนที่
รอบ ๆ เช่น ให้การเข้าออกห้องต่างๆ และพ้ืนที่นอกห้องสัมพันธ์กัน ไม่ใช่ว่าทางเข้าโรงยิมต้องเดิน
ผ่านกลางสนามฟุตบอล หรือเด็กๆ จะไปยังสนามเด็กเล่นโดยไม่ต้องผ่านบริเวณท่ีจอดรถ 
 2.5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งก่อสร้างต่างๆ (Minor Structure to Minor Structure) 
          สวนสาธารณะมีพ้ืนที่หลายๆ แห่งที่ต่อเนื่องกันและยุ่งยาก ท าให้ต้องค านึ งถึง
ความสัมพันธ์ต่อกันด้วย เช่น มารดาต้องเดินไปซื้อไอศกรีมมาให้ลูกเป็นระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร 
ถังขยะอยู่ในที่เหมาะสมหรือไม่ ไม่ใช่ว่าคนต้องทิ้งเศษกระดาษบนเก้าอ้ีนั่ง รอให้ลมพัดไปเกลื่อน
สวนสาธารณะ การหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ เป็นจุดมุ่งหมายอันหนึ่งในการออกแบบ ท าให้
ทราบว่าทุกๆ จุดของการออกแบบต้องท าขึ้นเพ่ือเหตุผลที่เป็นไปได้และเหมาะสม และสิ่งหนึ่งที่นัก
ออกแบบต้องถามตัวเองอยู่ เสมอว่าท าไม และอะไรคือจุดมุ่งหมายของเรา และพยายามหาค าตอบ
ออกมาในรูปการออกแบบ (แนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแต่ละส่วน จัดสวนสวยด้วยตัวเอง 
สืบค้นจาก https://www.suangarden.com, 2560) 
 
 
 

https://www.suangarden.com/
https://www.suangarden.com/
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2.6 กรณีศึกษา 
 เพ่ือเป็นการศึกษากรณีศึกษาตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงการที่จะศึกษา โดยยกตัวอย่าง
มา 2 กรณี คือ 
 2.6.1 สวนสัตว์ดุสิต 
 ต าแหน่งและท่ีตั้ง 71 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
         2.6.1.1 ข้อมูลทั่วไป สวนสัตว์ดุสิต หรือ เขาดิน เป็นสวนสัตว์และสวนสาธารณะแห่ง
แรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 5 แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ใกล้กับ
สนามเสือป่าและพระที่นั่งอนันตสมาคม สวนสัตว์ดุสิตมีอาณาบริเวณพ้ืนที่โดยรอบประมาณ 118 ไร่ 
นับเป็นสวนสัตว์ใจกลางเมืองที่สมบูรณ์แบบ มีการด าเนินงานครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ทั้งในด้าน
การให้การศึกษา การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ การด าเนินการเรื่องสถานที่เลี้ยงสัตว์ และการเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชน สวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์จ านวนมากให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม 
ภายในสวนสัตว์มีอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์ Zoo Museum อาคารสัตว์หากินกลางคืน Nocturnal 
House อาคารแสดงสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก เกาะนก ส่วนจัดแสดงนกน้ า ส่วน
แสดงสัตว์ตระกูลกวางและสัตว์ป่าสงวน ส่วนจัดแสดงแพนด้าแดง และส่วนจัดแสดงเสือ  (ประวัติ
ความเป็นมาของสวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์ดุสิต สืบค้นจาก https://www.dusitzoo.org, 2560) 
 2.6.1.2 แนวคิดในการออกแบบ 
           1) ลักษณะเส้นทางสัญจรส าหรับชมสัตว์ เส้นทางสัญจรเดินชมสัตว์ภายใน
สวนสัตว์ดุสิตมีการออกแบบเป็น 2 ชั้น สามารถดูสัตว์ได้ทั้ง 2 ชั้น ซ่ึงด้านบนเป็นทางเดินลอยฟ้าท าให้
เห็นสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ได้ชัดเจน และสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามภายในสวนสัตว์
ได้อย่างกว้างขวาง ส่วนด้านล่างสามารถดูสัตว์ได้เหมาะส าหรับสัตว์บกที่มีขนาดเล็ก  นอกจากนี้
ลักษณะของทางเดินชมสัตว์มีการแบ่งพ้ืนที่ตามที่อยู่อาศัยของสัตว์ โดยการจ าลองสัตว์ชนิดต่างๆ ตาม
ทางเดินและมีการจัดภูมิทัศน์ให้กลมกลืนกับสัตว์ชนิดนั้นๆ ด้วย 

           
ภาพที่ 2.21 ทางสัญจรชมสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิต 
    
 2) รูปแบบป้ายบอกต าแหน่ง ในสวนสัตว์ดุสิตมีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยม มีการ
ติดสัญลักษณ์ทิศทางและเขียนบอกต าแหน่งของสถานที่ต่างๆ ในสวนสัตว์ได้ชัดเจน ตั้งอยู่ในต าแหน่ง
ที่สามมารถสังเกตเห็นได้ง่าย มีสีสันที่กลมกลืนกับธรรมชาติภายในสวนสัตว์ด้วย   

https://www.dusitzoo.org/
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ภาพที่ 2.22 ลักษณะป้ายในสวนสัตว์ดุสิต 
 3) พ้ืนที่พักผ่อน เนื่องจากสวนสัตว์ดุสิตเป็นทั้งสวนสัตว์และสวนสาธารณะที่มี
สระน้ าขนาดใหญ่ท าให้มีพ้ืนที่พักผ่อนส่วนใหญ่หันหน้าเข้าสระน้ ามีการวางเก้าอ้ีส าหรับนั่งพักผ่อนเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาพักผ่อนซึ่งลักษณะเก้าอ้ีเป็นเก้าอ้ีปูนปั้นเลียนแบบลายไม้ วางตามจุด
ต่างๆ ในพ้ืนที่สวนสัตว์สิต นอกจากนี้ ยังมีเก้าอ้ีพร้อมโต๊ะขนาดเล็กตามร้านค้าต่างๆ และศาลา
พักผ่อนเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเป็นกลุ่มอีกด้วย 
 

 
ภาพที่ 2.23 ศาลาพักผ่อนในสวนสัตว์ดุสิต 
 
 2.6.2 อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว 
         ต าแหน่งที่ตั้ง มีพ้ืนที่ครอบคลุมท้องที่อ าเภอเมือง อ าเภอแหลมสิงห์ อ าเภอขลุง และ
อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
          2.6.2.1 ข้อมูลทั่วไป อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว มีพ้ืนที่ครอบคลุมท้องที่อ าเภอเมือง 
อ าเภอแหลมสิงห์ อ าเภอขลุง และอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 134.50 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 84,062.50 ไร่ ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ท าให้มีอากาศจะ
เย็นสบายตลอดทั้งปี ยอดเขาสลับซับซ้อนสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางตั้งแต่ 20 - 924 เมตร 
จุดสูงสุดของพ้ืนที่อยู่ที่ ยอดเขามาบหว้ากรอก มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 924 เมตร 
และเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารหลายสาย อยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรีประมาณ 14 กิโลเมตร ถนนลาดยาง
ตลอดสายท าให้สะดวกสบายในการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ (ประวัติความเป็นมาอุทยานแห่งชาติ
น้ าตกพลิ้ว ส านักอุทยานแห่งชาติ สืบค้นจาก https://www.park.dnp.go.th, 2560) 
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  2.6.2.2 แนวคิดในการออกแบบ 
   1) เส้นทางสัญจรเท้าในอุทยาน ลักษณะเส้นทางสัญจรเท้าของอุทยาน
แห่งชาติน้ าตกพลิ้ว มีลักษณะเป็นถนนคอนกรีตพิมพ์ลายสีน้ าตาล ซึ่งมีลวดลายเลียนแบบความเป็น
ธรรมชาติตามวัสดุภายในอุทยาน นอกจากนี้การท าถนนในลักษณะนี้ สามารถช่วยให้นักท่องเที่ยว
เดินชมธรรมชาติ ภายในอุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้วได้อย่างปลอดภัยจากรถยนต์ที่สัญจรภายในพื้นที่
อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.24 ถนนสัญจรเท้าในอุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว 
 
   2) ป้ายบอกต าแหน่ง ในอุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว ลักษณะป้ายที่มีความ
เป็นธรรมชาติดูแลรักษาง่าย มีการใช้สัญลักษณ์และสีที่มีความกลมกลืนกับสภาพพ้ืนที่ มีการจัดวางใน
ต าแหน่งที่เหมาะสม และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ที่เข้ามาใช้ในพ้ืนที่อีกด้วย 
 

 
ภาพที่ 2.25 ป้ายบอกต าแหน่งในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว 
 
   3) พ้ืนที่พักผ่อน ในอุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้วส่วนใหญ่เป็นศาลาพักผ่อน มี
ที่นั่งรอบศาลาเว้นที่ตรงกลาง นักท่องเที่ยวสามารถน าเสื่อปูรองนั่งได้ พ้ืนศาลายกระดับจากถนน
สัญจรเท้าและพ้ืนถนนสัญจรส าหรับรถยนต์ ตัวศาลามีสีสันที่มีความเป็นธรรมชาติ กลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมภายในอุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้วอีกด้วย 
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ภาพที่ 2.26 ศาลาพักผ่อนในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว 
 
 2.6.3 สรุปกรณีศึกษาที่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่โครงการ 
         จากการศึกษากรณีศึกษา 2 กรณี เพ่ือหาผลกระทบที่ใกล้เคียงต่อพ้ืนที่โครงการโดย
การเลือกข้อดีในแต่ละกรณีศึกษาได้ข้อสรุป ดังนี้ 
         2.6.3.1 เส้นทางสัญจรเท้าแบบอุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว เนื่องจากสภาพพ้ืนที่
โครงการเป็นพ้ืนที่ราบมีข้อจ ากัดในเรื่องกรงสัตว์เดิมมีลักษณะเป็นกรงปิดมีขนาดเล็ก ท าให้การสร้าง
เส้นทางสัญจรในพ้ืนที่โครงการมีความใกล้เคียงกับเส้นทางสัญจรในพ้ืนที่โครงการอุทยานแห่งชาติ
น้ าตกพลิ้วมากกว่ารูปแบบเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์ดุสิต 
 2.6.3.2 ป้ายบอกต าแหน่งแบบอุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว ป้ายบอกต าแหน่งต้องมี
ความกลมกลืนกับธรรมชาติสามารถสังเกตเห็นต าแหน่งที่ตั้ง  มีการบอกทิศทางและสัญลักษณ์ของ
สถานที่ต่างๆ ในโครงการได้อย่างชัดเจน 
         2.6.3.2 พ้ืนที่พักผ่อนแบบสวนสัตว์ดุสิต เนื่องจากลักษณะพ้ืนที่มีความใกล้เคียงกัน
การจัดพ้ืนที่พักผ่อนควรจัดให้ห่างจากกรงสัตว์ เพราะอาจท าให้มลพิษทางกลิ่นและเสียงรบกวนการ
พักผ่อนกับนักท่องเที่ยว และพ้ืนที่ พักผ่อนควรเป็นพ้ืนที่ที่ เปิดโล่งเหมาะแก่การมาพักผ่อนใน
ขณะเดียวกันควรมีร่มเงาให้ความสะดวกสบายแก่นักท่องเทียวอีกด้วย 
 
 



                                            บทท่ี 3 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 
  การศึกษาข้อมูลต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ของโครงการเพ่ือน าข้อมูล
ต่างๆของโครงการที่ได้ศึกษามารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประเมินศักยภาพของโครงการ
ออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่ภายในโครงการตามจุดต่างๆ ดังนี้ 
 
3.1 ข้อมูลทางกายภาพในระดับมหภาค 
  3.1.1 ประวัติความเป็นมา 
  ลพบุรี เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 18 ลพบุรีรู้จักกันในชื่อว่า “ละโว้” หรือ “ลวปุระ” เป็นเมืองที่มีความส าคัญ
ทางฝั่งตะวันออกของลุ่มน้ าเจ้าพระยา มีการคมนาคมได้ทั้งทางบกและทางน้ าท าให้เมืองลพบุรีเป็น
เมืองเจ้าท่าส าคัญในการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่ได้ติดต่อกับ
อาณาจักรกัมพูชาซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งอ านาจที่ส าคัญในขณะนั้น ท าให้รับเอาศิลปวัฒนธรรมธรรม
ของอาณาจักรกัมพูชาเข้ามามากมาย จนท าให้ลพบุรีกลายเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองกว่าเมือง
อ่ืนๆ ที่อยู่ในเขตลุ่มน้ าเจ้าพระยามีอาณาเขตกว้างขวาง ส่วนเมืองเก่านั้นอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของ
ทางรถไฟ เมืองลพบุรีจึงเป็นจุดศูนย์กลางส าคัญทางยุทธศาสตร์เมืองหนึ่งในปัจจุบัน ลพบุรีอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 153 กิโลเมตร มีเนื้อท้ังหมด 6,586.67 ตารางกิโลเมตร 
 เนื่องจากข้อมูลมีหลายด้าน เช่น ข้อมูลทางด้านกายภาพ ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ข้อมูลทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เป็นต้น แต่จะมุ่งเน้นศึกษาข้อมูลทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบภูมิทัศน์เท่านั้น 
  3.1.2 สัญลักษณ์ประจ าจังหวัดลพบุรี 
         รูปพระนารายณ์บนพระปรางค์สามยอด หมายถึง การระลึกถึงสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชผู้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นใหม่เมื่อปีพ.ศ.2208 และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับแผ่นดินลพบุรีนับ
อเนกอนันต์ส่วนพระปรางค์สามยอดเป็นโบราณสถาน ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลพบุรี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 ตราประจ าหวัดลพบุรี 
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ภาพที่ 3.2 ดอกพิกุล ดอกไม้ประจ าจังหวัดลพบุรี 
 
3.2 สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัดลพบุรี 
   3.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
 จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย บนฝั่งซ้ายของแม่น้ าลพบุรี มีระยะทาง
ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ประมาณ 
155 กิโลเมตร หรือ ทางรถไฟสายเหนือประมาณ 133 กิโลเมตร พ้ืนที่ 6,586.67 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 4,116,668 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ 8 จังหวัด ดังนี้  
    3.2.1.1  ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดนครสวรรค์  
             3.2.1.2 ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี  
             3.2.1.3 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ  
           3.2.1.4  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง (สภาพทั่วไปของพ้ืนที่
จังหวัดลพบุรี สืบค้นจาก https://www.lopburi.go.th, 2560) 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.lopburi.go.th/
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่บริเวณเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์ลพบุรี  

แสดง : ต าแหน่งที่ตั้งโครงการ ภาพที่ 3.3 
สัญลักษณ์ : - 
 

 

ทีม่า : https://www.oss101.ldd.go.th 
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3.2.4 สถานที่ท่องเที่ยวประจ าจังหวัดลพบุรี 
         3.2.4.1 สวนสัตว์ลพบุรี ตั้งอยู่หลังโรงภาพยนตร์ทหารบก ห่างจากวงเวียนสระแก้วไป
ทางทิศตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตร สวนสัตว์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2483 สมัยที่จอมพล ป.
พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ได้มุ่งพัฒนาเมืองลพบุรีให้เป็นเมืองส าคัญ โดยได้ก่อสร้างสิ่งต่างๆ 
มากมายรวมทั้งสวนสัตว์แห่งนี้ด้วย ต่อมาเมื่อสิ้นยุคสมัยของจอมพล ป.พิบูลสงคราม สวนสัตว์ก็พลอย
ถูกทอดทิ้งและร้างไปในที่สุด ต่อมาในปี พ.ศ.2520 ศูนย์สงครามพิเศษ ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ได้
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน ด าเนินการปรับปรุงบูรณะสวนสัตว์ขึ้น
ใหม่ ให้เป็นที่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งส าหรับศึกษาหาความรู้ ในเรื่องสัตว์และพืช
นับเป็นสวนสัตว์ที่มีความสมบูรณ์พอสมควร แก่การบริการประชาชนในท้องถิ่น สวนสัตว์แห่งนี้เปิด
บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.30 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.4 ป้ายทางเข้าสวนสัตว์ลพบุรี 
 
   3.2.4.2 อ่างซับเหล็ก อยู่ในเขตต าบลนิคมสร้างตนเอง ห่างจากศาลากลางจังหวัดลพบุรีไป
ทางทิศตะวันออกประมาณ 16 กิโลเมตร อ่างซับเหล็กเป็นอ่างเก็บน้ าธรรมชาติที่มีมาแต่โบราณ ใน
สมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดให้ช่างชาวฝรั่งเศสและชาวอิตาเลียนเป็นผู้วางท่อ
ส่งน้ าจากอ่างซับเหล็ก น ามาใช้ในเขตพระราชฐาน อ่างซับเหล็กมีเนื้อที่ประมาณ 1,760 ไร่ เมื่อปี 
พ.ศ. 2497 สมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้สร้างเขื่อนดินกั้นน้ าเพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้
เพ่ือการเกษตร ต่อมาในปี พ.ศ.2520 จังหวัดลพบุรีได้ปรับปรุงอ่างซับเหล็กให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ โดยท าถนนรอบอ่างเก็บน้ า ปลูกต้นไม้และสร้างศาลาพักร้อน 
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ภาพที่ 3.5 อ่างซับเหล็ก 
 
   3.2.4.3 พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านโป่งมะนาว ตั้งอยู่หมู่ 7 ต าบลห้วยขุนราม อยู่ห่างจาก
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 26.5 กิโลเมตร เป็นแหล่งโบราณคดีมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 
2,500 - 3,000 ปี ประมาณยุคบ้านเชียงตอนปลาย มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณถึง 13 โครง
กระดูกภายในหลุมเดียวกัน นอกจากนี้ชมรมอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี และทรัพยากรธรรมชาติบ้านโป่ง
มะนาว ยังได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 6 ประจ าปี 
2549 เนื่องจากได้อบรมเยาวชนในท้องถิ่นให้เป็นยุวอาสาสมัคร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
เพ่ือน าชมพิพิธภัณฑ์ ส่งผลให้เยาวชนมีความรู้เรื่องท้องถิ่นอย่างถ่องแท้และมีจิตส านึกในการรักษา 
หวงแหนแผ่นดินเกิด การเดินทางจากตัวเมืองลพบุรี ใช้เส้นทางสายลพบุรี - โคกตูม - พัฒนานิคม - 
วังม่วง (สระบุรี) เข้าทางเดียวกับน้ าตกสวนมะเดื่อ ไม่มีรถประจ าทางผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.6 พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านโป่งมะนาว 
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 3.2.4.4 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตั้งอยู่ที่บ้านลังกาเชื่อม ต าบลส าสนธิ ต าบล
กุดตาเพชร มีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ 96,875 ไร่ เป็นที่ราบอยู่ในหุบเขา ถูกกั้นด้วยเทือกเขาพังเพย ทิศ
ตะวันตกเป็นเขารวก สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 140 - 846 เมตร ความส าคัญของพ้ืนที่ คือ ป่า
ซับลังกามีสภาพสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ าของแม่น้ าล าสนธิ และแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ปัจจุบันยังมี
เลียงผา ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนอาศัยอยู่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ จัดไว้ 2 เส้นทาง เส้นทางแรก คือ ห้วย
พริก น้ าตกผาผึ้ง ถ้ าผาผึ้ง ระหว่างเส้นทางจะผ่าน น้ าตกผาผึ้ง ซึ่งเป็นน้ าตกเล็กๆ มีความสวยงาม
เพราะบรรยากาศรอบข้างที่ร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่นานาพรรณ และเหมาะส าหรับเป็นจุดพักระหว่างทาง 
จากนั้นเดินต่อไปยังถ้ าผาผึ้งเพ่ือชมดงจันทน์ผาซึ่งเป็นไม้ดึกด าบรรพ์ที่มีรูปทรงงดงาม ส าหรับ
จุดเริ่มต้นเดินเท้าเส้นทางนี้ คือห้วยแม่พริก ซึ่งอยู่ห่างจากท่ีท าการเป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร เส้นทาง
ที่ 2 เส้นทางห้วยประดู่ - ถ้ าพระนอก - ถ้ าสมุยกุย เส้นทางนี้สามารถเลือกเดินเท้า หรือล่องแพ เป็น
เส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม และยังได้ชมความลึกลับของถ้ าพระนอก และถ้ าสมุยกุย นอกจาก
เส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้ง 2 เส้นทาง ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกายังมีการเดินทางเข้าชม
ธรรมชาติด้วยรถอีแต๋น และชมดอกกระเจียวยักษ์ ช่วงเวลาที่เหมาะในการท่องเที่ยวธรรมชาติในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จะเป็นในช่วงฤดูฝน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.7 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 
 
   3.2.4.5 ทุ่งทานตะวัน จังหวัดลพบุรี มีการปลูกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทย 
คือ ประมาณ 200,000 - 300,000 ไร่ ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน - 
มกราคม ทานตะวันเป็นพืชทนแล้ง เกษตรกรนิยมปลูกแทนข้าวโพด เมล็ดทานตะวันมีคุณค่าทาง
โภชนาการ นิยมใช้สกัดท าน้ ามันปรุงอาหาร หรืออบแห้ง เพ่ือรับประทาน หรือใช้เป็นส่วนผสมของ
เครื่องส าอาง และยังสามารถเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพส่งเสริมได้อีกด้วย จึงท าให้ได้ผลผลิต คือ น้ าผึ้งจาก
ดอกทานตะวันอีกทางหนึ่ง โดยแหล่งที่ปลูกทานตะวัน จะกระจายอยู่ทั่วไปในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอ
พัฒนานิคม อ าเภอชัยบาดาล พ้ืนที่ที่ปลูกเป็นจ านวนมาก ได้แก่ บริเวณเขาจีนแล ใกล้วัดเวฬุวัน 
ต าบลโคกตูม อ าเภอเมืองลพบุรี การเดินทาง จากลพบุรี ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน(ลพบุรี - สระบุรี) 
ถึงกิโลเมตรที่ 4 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 3017(ทางไปต าบลโคกตูม) ระยะทางประมาณ 
8 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าวัดเวฬุวัน(ด้านซ้ายมือ) เลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงทุ่ง
ทานตะวัน ส าหรับรถโดยสารประจ าทาง มีรถสองแถวลพบุรี - วังม่วง ผ่านทางเข้าวัดเวฬุวัน รถออก
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จากสถานีขนส่งลพบุรี ระหว่างเวลา 06.00 - 17.30 น. นอกจากนี้ยังมีแหล่งปลูกทานตะวันกระจัด
กระจายไปตามเส้นทางที่จะไปอ าเภอพัฒนานิคม  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.8 ทุ่งทานตะวัน 
 

3.2.4.6 สวนรุกขชาติน้ าตกวังก้านเหลือง ตั้งอยู่หมู่ที่  4 ต าบลท่าดินด า น้ าตกวัง
ก้านเหลืองนี้ มีน้ าไหลตลอดทั้งปี เนื่องจากมีต้นน้ าเกิดจากตาน้ าใต้ดินขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศ
ตะวันออก ห่างจากบริเวณน้ าตกประมาณ 1.5 กิโลเมตร การเดินทางจากตัวเมืองลพบุรีไปน้ าตก
วังก้านเหลืองใช้เส้นทางลพบุรี - โคกส าโรง(ทางหลวงหมายเลข 1) จากนั้นใช้เส้นทางโคกส าโรง - 
ชัยบาดาล ถึงบริเวณท่ีบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 21 แล้วต่อเข้าทางหลวงหมายเลข 2089 ไป
อ าเภอท่าหลวงประมาณ 12 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าตัวน้ าตกอีกประมาณ 7 กิโลเมตร ก็จะถึง
น้ าตกวังก้านเหลืองซึ่งจะอยู่ทางขวามือ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.9 สวนรุกขชาติน้ าตกวังก้านเหลือง 
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3.2.4.7 ศาลพระกาฬ ตั้งอยู่ริมทางรถไฟด้านทิศตะวันออกของพระปรางค์สามยอด 
ต าบลท่าหิน เป็นเทวสถานเก่าของขอม สร้างด้วยศิลาแลงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูง จึงเรียกกันมาแต่
ก่อนอีกชื่อหนึ่งว่า “ศาลสูง” ที่ทับหลังซึ่งท าด้วยศิลาทรายสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ อายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 16 วางอยู่ติดฝาผนังวิหารหลังเล็กชั้นบน ณ ที่นี้ได้พบหลักศิลาจารึกแปดเหลี่ยม
จารึกอักษรมอญโบราณด้วยส่วนด้านหน้าเป็นศาลที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2494 โดยสร้างทับบนรากฐาน
เดิมที่สร้างไว้ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายในวิหารประดิษฐานพระนารายณ์ยืน ท าด้วย
ศิลา 2 องค์ องค์เล็กเป็นแบบเทวรูปเก่าในประเทศไทย องค์ใหญ่เป็นประติมากรรมแบบลพบุรี แต่
พระเศียรเดิมหายไป ภายหลังมีผู้น าพระเศียรพระพุทธรูปศิลาทรายสมัยอยุธยามาสวมต่อไว้ เป็นที่
เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป  ในบริเวณรอบศาลพระกาฬร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ จึงเป็นที่อยู่
อาศัยของฝูงลิงกว่า 300 ตัว ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดลพบุรี กล่าวกันว่าเดิม
บริเวณนี้เต็มไปด้วยต้นกร่างขนาดใหญ่ มีลิงอาศัยอยู่ เมื่อมีคนน าอาหารและผลไม้มาแก้บนที่ศาลพระ
กาฬ ลิงป่าเหล่านั้นได้เข้ามากินอาหาร จึงคุ้นเคยกับผู้คนมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.10 ศาลพระกาฬ 
 
 3.2.4.8 บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านหลวงวิชาเยนทร์ ตั้งอยู่ทางเหนือของวัง
นารายณ์ราชนิเวศน์ และวัดเสาธงทอง ทางตะวันตกใกล้กับวัดปืน ที่มีกรุพระหูยาน และทาง
ตะวันออกใกล้กับเทวสถานปรางค์แขก บ้านหลวงรับราชทูตแบ่งได้ 3 ส่วน ด้านตะวันออกเป็นบ้านพัก
ของคณะทูตชาวฝรั่งเศส ส่วนด้านตะวันตกเป็นบ้านพักของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ขุนนางชาวกรีก ท้าว
ทองกีบม้า และภรรยา ส่วนกลางเป็นที่ตั้งของโบสถ์ของคริสต์ศาสนาที่สถาปัตยกรรมเป็นแบบ 
Renaissence ผสมสถาปัตยกรรมไทย แห่งแรกของไทย และของโลกนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้
ระหว่างเวลา 07.00 - 17.00 น. เว้นวันจันทร์ - อังคาร อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาว
ต่างประเทศ 30 บาท  
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ภาพที่ 3.11 บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านหลวงวิชาเยนทร์ 
 
  3.2.4.9 พระที่นั่งไกรสรสีหราช(พระที่นั่งเย็นหรือต าหนักทะเลชุบศร) ตั้งอยู่ที่ต าบล
ทะเลชุบศร ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 4 กิโลเมตร พระที่นั่งแห่งนี้ พระที่นั่งไกรสรสีหราชหรือพระ
ที่นั่งเย็นหรือพระต าหนักทะเลชุบศรเป็นพระที่นั่งที่ประทับอีกแห่งหนึ่งของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ณ เมืองลพบุรี สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงสร้างเพ่ือทรงส าราญพระราชอิริยาบถโดย
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนปีพ.ศ.2228 นับเป็นสถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์
ของประเทศไทย เนื่องจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชใช้เป็นสถานที่ศึกษาจันทรุปราคา เมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม พ.ศ.2228 ร่วมกับบาทหลวงเยซูอิตและบุคคลในคณะทูตชุดแรกที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่ง
ฝรั่งเศส ส่งมาเจริญสัมพันธไมตรี เหตุที่ใช้พระที่นั่งเย็นเป็นที่ศึกษาจันทรุปราคามีบันทึกของชาว
ฝรั่งเศสว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมมองท้องฟ้าได้ทุกด้าน มีพ้ืนที่กว้างพอในการติดตั้งเครื่องมือ มี
หลักฐานภาพวาดการศึกษาจันทรุปราคาที่วาดโดยชาวฝรั่งเศสแสดงภาพสมเด็จพระนารายณ์ทรงสวม
ลอมพอก ทรงกล้องยาวบนขา ตั้งทอดพระเนตรดวงจันทร์จากสีหบัญชรและตรงเฉลียงหน้าสีหบัญชร
ด้านหนึ่งมีขุนนางหมอบกราบ อีกด้านหนึ่งมีนักดาราศาสตร์ก าลังสังเกตการณ์โดยใช้กล้องส่องดาว
กล่าวได้ว่าการศึกษาดาราศาสตร์เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ณ พระที่นั่งเย็นเมืองลพบุรีปัจจุบัน
พระที่นั่งไกรสรสีหราชมีราษฎรบุกรุกสร้างบ้านเรือนอยู่ในเขตรัศมีใกล้ชิดโบราณสถาน  (สถานที่
ท่องเที่ยวประจ าจังหวัดลพบุรี ลพบุรี สืบค้นจาก https://www.ลพบุรี.weebly.com, 2560) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 3.12 พระท่ีนั่งไกรสรสีหราช (พระท่ีนั่งเย็นหรือต าหนักทะเลชุบศร) 
 
 

https://www.ลพบุรี.weebly.com/
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3.3 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่โครงการ 
  3.3.1 ลักษณะพ้ืนที่โครงการ 
           การศึกษาการก าหนดทิศโดยรอบพ้ืนที่โครงการส ารวจอาคารสถานที่ภายในบริเวณ
พ้ืนที่ศึกษาพบว่ามีอาคารสถานที่และพ้ืนที่ข้างเคียง ดังนี้ 
         3.3.1.1 พ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือ ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 3196  
          3.3.1.2 พ้ืนที่ทางด้านทิศใต้ ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ติดกับถนนสัญจรศรีสุริโยทัยและอาคาร
พาณิชควรมีการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมทัศนียภาพ 
         3.3.1.3 พ้ืนที่ทางทิศทางด้านทิศตะวันออกปัจจุบันเป็นพื้นที่ติดกับวัดป่าสิตารามควรมี
การออกแบบพื้นที่พักผ่อนและจัดภูมิทัศน์ให้ความร่มรื่นในส่วนบริเวณพักผ่อน 
         3.3.1.4 พ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันตก ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ติดกับร้านอาหารและถนนทาง
หลวง 3016 ควรมีการปิดบังบางมุมมองบางส่วนและอออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือป้องกันเสียง
รบกวนและลดมลภาวะด้านเสียง 
  3.3.2 การเดินทาง 
          สวนสัตว์สระแก้ว หรือ สวนสัตว์ลพบุรี ตั้งอยู่ด้านหลังโรงภาพยนตร์ทหารบก   หรือ
อยู่ห่างจากวงเวียนสระแก้วไปทางทิศตะวันออกประมาณ 100 เมตร  
          3.3.2.1 โดยรถยนต์จากกรุงเทพมหานคร ไปตามถนนพหลโยธิน เส้นทางหลวง
หมายเลข 1 ผ่านจังหวัดสระบุรี อ าเภอพระพุทธบาท เข้าสู่จังหวัดลพบุรีระยะทางประมาณ 153 
กิโลเมตร 
                  3.3.2.2 โดยรถประจ าทาง มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท 
ขนส่ง จ ากัด และของเอกชน สายกรุงเทพมหานคร - ลพบุรี ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนน
ก าแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยวใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง 
         3.3.2.3 โดยรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟ ออกจากสถานีรถไฟ
กรุงเทพ(หัวล าโพง) ไปยังจังหวัดลพบุรีทุกวัน สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและราคาตั๋วโดยสาร
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง
เว็บไซต์  และจองตั๋วรถไฟก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2220 4444 
ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น. 
          3.3.2.4 รถตู้ มีรถตู้สายกรุงเทพมหานคร - ลพบุรี ออกจากกรุงเทพมหานคร ทุกวัน 
ท่ารถตู้ที่ไปลพบุรีมี 2 จุด คือ 
          1) อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หน้าโรงพยาบาลราชวิถีปลายทางหน้าสถานีรถไฟ
ลพบุรี 
          2) อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บริเวณใต้ทางด่วนฝั่งที่จะไปสะพานควาย ปลายทาง
พระปรางค์สามยอด 
           3.3.2.5 การสัญจรภายในพ้ืนที่โครงการ 
             เนื่องจากพ้ืนที่โครงการมีทางเข้าออก 2 ทาง แต่ปิดทางเข้าออกเหลือเพียง
ทางเดียว โดยทางเข้าจะอยู่ทางทิศใต้ซึ่งมีประตูทางเข้า 2 ชั้น ชั้นแรกจะเป็นประตูทางเข้าที่สามารถ 
น ารถส่วนตัวเข้าได้เนื่องจากเป็นพ้ืนที่จอดรถ และเป็นพ้ืนที่ส านักงานสวนสัตว์ และประชาสัมพันธ์ 
ชั้นที่2 เป็นพ้ืนที่แสดงและที่อยู่อาศัยสัตว์ มีการเก็บค่าเข้าชมหน้าทางเข้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่อ านวยความ
สะดวกตลอดเวลา 
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  3.3.3 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
          เส้นทางการเข้าถึงโครงการมี 1 สาย คือถนนทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน
เป็นทางหลวงสายประธานเชื่อมโยงระหว่างภาคและจังหวัดต่างๆและมีถนนสายรองติดกับสถานที่
ส าคัญต่างๆในจังหวัดลพบุรี เส้นทางรถยนต์สามารถเดินทางได้ 3 เส้นทาง ดังนี้  
           3.3.3.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธินเป็นทางหลวงสายประธาน
เชื่อมโยงระหว่างภาคและระหว่างจังหวัด เป็นเส้นทางเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญในการสัญจรและการ
ขนส่งสินค้าของจังหวัดลพบุรีจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
และลพบุรีในเขต อ าเภอเมืองลพบุรี อ าเภอโคกส าโรง อ าเภอหนองม่วง ไปยังจังหวัดนครสวรรค์ 
 3.3.3.2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 เชื่อมโยงจากจังหวัดสระบุรี และจังหวัด
ลพบุรีในเขตอ าเภอพัฒนานิคม อ าเภอชัยบาดาล ไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   3.3.3.3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 เชื่อมโยงจาก อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี ไปยังอ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่บริเวณเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์ลพบุรี  

แสดง : อาณาเขตติดต่อ ภาพที่ 3.13 
สัญลักษณ ์: - 
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  3.3.4 การปกครองและประชากรปี 2558 
    ขนาดพ้ืนที่และความหนาแน่นของประชากรในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัดจังหวัดลพบุรี มี
ประชากร จ านวน 339,032 คน แยกเป็นชาย 380,523 คน เป็นหญิง 758,655 คน แยกตามลักษณะ
สถานะของบุคคล ดังนี้ 
ตารางท่ี 3.1 แสดงจ านวนประชากรแยกตามลักษณะสถานะของบุคคล 

ที่มา : สถิติทางการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย (2558) 

ลักษณะข้อมูล ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
แยกตามเพศ 380,523 378,132 758,655 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล  
        - ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  372,406 742,050 
        - ผู้ ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้าน 

394 295 689 

       - ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่ง
ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนดให้จัดท าขึ้นส าหรับ 
ลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 

8,311 4,966 13,277 

      - ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้
ย้ายเข้า) 

2,174 465 2,639 
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3.4 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศของจังหวัดลพบุรี แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ เป็นที่ราบสลับเนินเขาและพ้ืนที่
ราบน้ าท่วมถึงพ้ืนที่ราบสลับเนินเขาจะเกิดจากการโค้งตัวและยุบตัวของผิวโลกท าให้มีระดับความสูง
ต่ าต่างกันมาก มีความลาดเทร้อยละ 16 และมีความสูงจากตะวันออกของอ าเภอเมืองลพบุรีส่วนที่
ราบน้ าท่วมถึงเกิดจากการทับถมทุกปี ท าให้เกิดสภาพเป็นที่ราบ มีความลาดเทร้อยละ 1  พ้ืนที่กว้าง
ใหญ่อยู่ในอ าเภอท่าวุ้ง บ้านหมี่และอ าเภอเมืองลพบุรี พ้ืนที่บริเวณนี้จะสูงกว่าระดับน้ าทะเล2 - 20 
เมตร ส่วนการทับถมของตะกอนใหม่จากแม่น้ าป่าสักจะท าให้เกิดเป็นที่ราบลุ่ม เป็นแนวแคบๆตาม
ความยาวของแม่น้ า ซึ่งไหลผ่านอาณาเขตอ าเภอชัยบาดาลและอ าเภอพัฒนานิคม จากทิศเหนือลงทิศ
ใต้ที่ราบลุ่มบริเวณนี้จะมีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 25 - 60 เมตร บริเวณพ้ืนที่ราบลุ่มถูกใช้
ประโยชน์ในการท านาส่วนใหญ่และได้ผลดี  
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่บริเวณเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์ลพบุรี  

แสดง : ลักษณะภูมิประเทศ ภาพที่ 3.14 
สัญลักษณ์ :  

                          ภูเขา                      ที่ราบและเนินเขา 

                          ที่ราบ                      แม่น้ า  

 

ทีม่า : https://www.trueplookpanya.com 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่บริเวณเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์ลพบุรี 

แสดง : การคมนาคม ภาพที่ 3.15 
สัญลักษณ์ : 

  ที่ตั้งจังหวัด                       ทางรถไฟ 

  ที่ตั้งอ าเภอ                        แม่น้ า 

  สถานที่ส าคัญ                     เส้นอาณาเขตจังหวัด 

  ถนน                               เส้นอาณาเขตอ าเภอ 

 

 

ที่มา : https://www.infothailand.eu 
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3.5 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศในบริเวณจังหวัดลพบุรี อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากลมมรสุมทั้งสองแล้ว ยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น
และพายุใต้ฝุ่นอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ตามปกติในช่วงระหว่างเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปีนั้น ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียจะพัดพา
ความชื้นเข้าสู่แผ่นดิน ส่งผลให้เกิดฝนตกในบริเวณจังหวัดลพบุรี โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝน
ตกมากที่สุด ส่วนระยะเวลาที่เหลือเป็นช่วงของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมหนาวและ
แห้งจากประเทศจีนที่จะแผ่มาปกคลุม นอกจากนี้ยังมีพายุไซโคลนจากทะเลจีนใต้ ที่จะท าให้เกิดฝน
ตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนในปี 2557 อุณหภูมิสูงสุด 38.40 องศาเซลเซียส ใน
เดือนเมษายน อุณหภูมิต่ าสุด 12.90 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม ปริมาณน้ าฝนทั้งปี วัดได้ 
835.90 มิลลิเมตร จ านวนวันที่ฝนตก 87 วัน  
 ฤดูร้อน     เริ่มระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน       เริ่มระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว   เริ่มระหว่างพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  (ลักษณะภูมิอากาศ ส านักงาน
จังหวัดลพบุรี, 2557) 
 3.5.1 อุณหภูมิ 
         จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ โดยอุณหภูมิย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2556 จาก
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี พบว่าเฉลี่ยอุณหภูมินั้นมีค่าความแตกต่างกันเล็กน้อย จากการศึกษาพบว่า
มีบางปีที่อุณหภูมิสูงถึง 38 องศาเซลเซียสขึ้นไปโดยประมาณ อยู่ในช่วงฤดูร้อนของเดือนเมษายน 
และในช่วงฤดูหนาวจากข้อมูลพบว่ามีอุณหภูมิต่ าที่มีค่าไล่ระดับกันโดยประมาณ 13 - 20 องศา
เซลเซียส ดังนั้น การเลือกใช้พรรณไม้ควรค านึงถึงอุณหภูมิว่าพืชนั้นสามารถเจริญเติบโตได้ในอุณหภูมิ
ที่สูง และทนต่ออุณหภูมิต่ าของจังหวัดลพบุรีได ้ 
 

 
แผนภูมิที่ 3.1 อุณหภูมิสูงสุด - ต่ าสุดย้อนหลัง 5 ปีตั้งแต่ 2552 - 2556 
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   3.5.2 ปริมาณน้ าฝน 
           จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลปริมาณน้ าฝนย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2552 -
2556 จากสถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรีที่ผ่านมา พบว่าปริมาณน้ าฝนโดยรวม จ านวนวันฝนตกและฝน
สูงสุด มีค่าที่มีความใกล้เคียงกัน จากการศึกษาจะสังเกตได้ว่าปริมาณน้ าฝนรวมเพ่ิมมากข้ึนสูงสุดในปี 
2554 วัดได้ถึง 1,270.6 มิลลิเมตร จ านวนวัดฝนตก 117 วัน ส่วนปริมาณน้ าฝนที่น้อยที่สุดในปี 2555 
วัดได้ปริมาณ 1,058 มิลลิเมตร จ านวนวันฝนตก 107 วัน ซึ่งมีความต่างกันเล็กน้อยในปีปัจจุบัน 
ดังนั้นจากสภาพทั่วไปของพ้ืนที่โครงการและข้อมูลของปริมาณน้ าฝน จึงควรค านึงถึงการระบายน้ า
และการเลือกพรรณไม้ที่ทนต่อน้ าท่วมขังเนื่องจากปริมาณน้ าฝนมาก เช่น ต้นอโศกน้ า ต้นเสม็ด และ
ต้นชมพู่มะเหมี่ยว เพราะพรรณไม้เหล่านี้จะมีคุณสมบัติที่แข็งแรงเมื่อต้องประสบกับปัญหาน้ าท่วมขัง
ในพ้ืนที่โครงการ 

 

แผนภูมิที่ 3.2 ปริมาณน้ าฝนย้อนหลัง 5 ปีตั้งแต่ 2552 - 2556 

  3.5.3 ความชื้นสัมพัทธ์ 
         จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2552 -
2556 ที่ผ่านมาพบว่าค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์นั้นมีค่าที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อย จากการศึกษา
พบว่าค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 98 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2556 ส่วนค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่ าสุด 
30 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2556 เช่นกัน ดังนั้นควรค านึงถึงการให้น้ าแก่พืช เพราะถ้าความชื้นสัมพัทธ์มีค่า
สูงอาจจะท าให้พืชเกิดเชื้อราและโรคอ่ืนๆตาม และเมื่อความชื้นสัมพัทธ์สูงจนไอน้ าในอากาศมีปริมาณ
มากเกินไปจะท าให้เกิดฝนจึงควรให้ความส าคัญกับปริมาณการให้น้ ากับพืช 
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แผนภูมิที่ 3.3 ความชื้นสัมพัทธ์ย้อนหลัง 5 ปีตั้งแต่ 2552 - 2556 

 3.5.4 ความเร็วลมเฉลี่ย 
         จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลความเร็วลมย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2556 
ที่ผ่านมาพบว่าค่าเฉลี่ยความเร็วลมนั้นมีค่าที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อย จากการศึกษาพบว่า ในปี 
2552 มีค่าความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดถึง 31.67 กิโลเมตร/ชั่วโมง ท าให้มีผลกระทบต่อโครงการถ้ากระแส
ลมแรงจะมีฝุ่นละอองจากถนนเข้าสู่ตัวโครงการและพรรณไม้บางชนิดต้านทานแรงลมไม่ไหว ดังนั้น
ควรเลือกพรรณไม้ที่มีความต้านทานแรงลมดังกล่าวได้ อาทิ เช่น เกล็ดกระโห้ ปีบ ชงโค เป็นต้น 
 

 
แผนภูมิที่ 3.4 ความเร็วลมย้อนหลัง 5 ปีตั้งแต่ 2552 - 2556 
 

3.6 ลมประจ าฤดู 
           ลมประจ าฤดูกาลจะเป็นลมที่พัดเด่นชัดในช่วงฤดูใดฤดูหนึ่ง ในรอบปีซึ่งลมประจ าฤดูที่
ปรากฏอยู่ในประเทศไทย คือ ลมมรสุมชนิดนี้มีอิทธิพลต่อสภาพลมฟ้าอากาศในประเทศไทยมาก 
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
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  3.6.1 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ลมมรสุมฤดูร้อน  เป็นลมที่พัด
เด่นชัดมากในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคมจนถึงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายนรวม
ระยะเวลาประมาณ 6 เดือนเนื่องจากลมประจ าฤดูชนิดนี้พัดผ่านภาคพ้ืนสมุทรจึงมีคุณสมบัติเป็นลม
อุ่นและชุ่มชื้น ดังนั้น เมื่ออยู่ภายใต้อิทธิพลของ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะท าให้สภาพลมฟ้าอากาศ
ชุ่มชื้นและมีฝนตกตลอดทั้งฤด ู
 3.6.2 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมประจ าฤดูที่มีช่วงระยะเวลาการพัดสั้นกว่าแต่มี
ความเร็วมากกว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะเกิดจาก แรงผลักของคลื่นความกด
อากาศสูงจากตอนกลางทวีปเอเชียและแรงดึงที่เกิดจากมวลอากาศอุ่นในมหาสมุทรอินเดียที่ ลอยตัว
ขึ้นสู่เบื้องบนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  ลมมรสุมฤดูหนาว มีคุณสมบัติเป็น
มวลอากาศเย็นและแห้งดังนั้นเมื่อพัดผ่านจะท าให้อุณหภูมิของอากาศลดลงพฤศจิกายนถึงต้นเดือน
กุมภาพันธ์ 
 3.6.3 ความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนเมษายน 63 นอต/ชั่วโมง 
   3.6.4 ความเร็วลมเฉลี่ยต่ าสุด คือ เดือนกรกฎาคม 13 นอต/ชั่วโมง 
           การจะเลือกปลูกพืชพรรณควรจะเลือกพืชพรรณที่ชนิดแข็งแรง หรือมีการค้ ายันเพื่อการ
ทรงตัวที่ด ี(ลมประจ าฤดู กรมอุตุนิยมวิทยา สืบค้นจาก https://www.tmd.go.th, 2560) 
 

3.7 แสงแดด 
พ้ืนที่โครงการได้รับแสงแดดจากดวงอาทิตย์ประมาณวันละ 12 ชั่วโมง ซึ่งการโคจรของ

ดวงอาทิตย์จะโคจรจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นแบบอ้อมเหนือดังนั้นจึงท าให้
บริเวณที่อยู่ทางด้านทิศเหนือจะได้รับแสงแดดมากกว่าด้านทิศใต้ซึ่งการได้รับแสงแดดในพ้ืนที่นั้ นไม่
เท่ากันขึ้นอยู่กับแต่ละฤดูกาลนั้นๆ ซึ่งจะมีผลต่อการออกแบบและจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ส่วนต่างๆ ของ
พ้ืนทีโครงการซึ่งเราสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
  3.7.1 บริเวณที่ได้รับแสงช่วงเช้า คือทางด้านทิศตะวันออกของโครงการครอบคลุมพ้ืนที่
ส านักงาน โรงจอดรถเจ้าหน้าที่ แสดงสัตว์ปีกและสัตว์ฟันแทะซึ่งอยู่ติดกับวัดป่าสิตารามเขตติดต่อ 
เนื่องจากแดดในช่วงเช้าไม่ร้อนมากนักจึงไม่ค่อยมีผลกระทบกับพ้ืนที่บริเวณนี้ 
  3.7.2 บริเวณที่ได้รับแสงแดดในช่วงบ่าย คือทางด้านทิศตะวันตกของโครงการครอบคลุม
พ้ืนที่ นันทนาการ เกาะชะนี คลองบ าบัดน้ าเสียซึ่งอยู่ติดกับอาคารพานิชย์และถนนสัญจร เนื่องจาก
พ้ืนที่ในส่วนนี้ได้รับเงาจากอาคารพาณิชและเงาจากพรรณไม้เดิมในโครงการท าให้สภาพพ้ืนที่มีความ
ร่มรื่นเวลาอาจท าให้เกิดข้อจ ากัดในเรื่องไม้พุ่มที่น ามาปลูกในโครงการ 
  3.7.3 บริเวณที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน คือบริเวณสนามฟุตซอล สระน้ า(สระแก้ว) 
ส านักงานสวนสัตว์ พ้ืนที่ว่างบริเวณแสดงสัตว์ปีก ควรปลูกไม้ยืนต้นในบริเวณนี้ (แสงแดด ทิศทางของ
แสงแดดตามฤดูกาล สืบค้นจาก https://www.medium.com, 2560) 
  

https://www.tmd.go.th/
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่บริเวณเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์ลพบุรี  

แสดง : วิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ ภาพที่ 3.16 
สัญลักษณ์ :                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                   แดดเช้า                           แดดกลางวัน               
 
                   แดดตลอดท้ังวัน                                                                                                                                                                                                                                       

 

ทิศทางแสงแดด 

ลมร้อน 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

 

 

ลมหนาว 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

แสงแดด 
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3.8 ศึกษาข้อมูลโครงสร้างดิน 
  ชุดดินลพบุรี (Lop Buri Series : Lb) จัดอยู่กลุ่มชุดดินที่ 28 การจ าแนกดิน Very - fine, 
smectitic, isohyperthermic Typic Haplusterts และการก าเนิด เกิดจากตะกอนน้ าพาที่มีแร่ดิน
เหนียวส่วนใหญ่เป็นพวกมอนต์มอริลโลไนต์  ทับถมอยู่บนชั้นปูนมาร์ล หรือตะพักเขาหินปูน พ้ืนที่ใน
จังหวัดลพบุรี ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบสลับกับเนินเขา มีลักษณะเป็นดินเหนียว ดินบนเป็นดินเหนียวสี
ด าหรือสีเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงด่างปานกลาง (pH 6.5 - 8.0) ดินบนเป็นดินเหนียวสี
ด าหรือสีเทาเข้มมาก ในฤดูแล้งจะแตกระแหงเป็นร่องกว้าง 1 เซนติเมตร หรือมากกว่า ที่ความลึก 50 
เซนติเมตร และรอยแตกนี้จะคงอยู่นาน ดินตอนล่างเป็นดินเหนียวสีด าหรือสีน้ าตาลปนเทา ปฏิกิริยา
ดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 1 - 5 % 
การระบายน้ าดี แต่การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้าถึงปานกลางและการไหลซึมผ่านของน้ าช้า 
  ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์เป็นดินเหนียวจัด เมื่อแห้งจะแข็งมากแต่พอเปียกน้ าจะแฉะ ถ้าไถ
พรวนไม่ถูกวิธีจะท าให้การไถพรวนยากล าบากและท าให้โครงสร้างของดินเสีย ข้อเสนอแนะในการใช้
ประโยชน์ โดยทั่วไปเหมาะในการปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟ่างหรือข้าวโพด แต่ควรไถพรวนดิน
ในขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสมและควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต (ชุดดินลพบุรี 
กรมพัฒนาที่ดิน สืบค้นจาก https://www.oss101.ldd.go.th, 2557) 
ตารางท่ี 3.2 ชุดดินลพบุรี 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส 
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 

0 - 25 สูง สูง สูง สูง สูง สูง 
25 - 50 สูง สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 
50 - 100 สูง สูง สูง สูง สูง สูง 

     
   จากการศึกษาพ้ืนที่โครงการนั้นพบว่า ดินในบริเวณนั้นเป็นดินเหนียวมีการระบายน้ าที่ไม่
ค่อยดีและการถ่ายเทอากาศภายในดินไม่สะดวก และพ้ืนที่โครงการส่วนใหญ่ยังมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่
บดบังแสงแดดที่ส่องถึงด้านพื้นดิน และค่อนข้างแห้งแล้งขาดความชุ่มชื้น ดังนั้นจึงมีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของดินโดยการพรวนดินบางจุด เพ่ือให้อากาศในดินถ่ายเทสะดวก ถ้าดินเดิมมีสภาพเป็นกรด
จัด ก็น าปูนบดละเอียดโรยลงไปเพ่ือแก้ความเป็นกรด แล้วใช้จอบสับย่อยดินให้เป็นก้อนเล็กๆหนา
ประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร คลุกเคล้าผสมให้เข้ากัน เลือกเก็บต้น หัว เหง้า และรากของวัชพืชออก
ให้หมด จากนั้นน าดินปลูกทีม่ีขายทั่วไปเทผสมเพ่ือนมีความอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพรรณไม้ได้ 
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ภาพที่ 3.17 ดินลพบุรี 
ที่มา : https://www.oss101.ldd.go.th 

 
3.9 ลักษณะการใช้ที่ดิน 
  เนื่องจากบริเวณที่ตั้งโครงการในปัจจุบันมีการสร้างอาคารขึ้นแล้ว แต่พ้ืนที่ว่างยังไม่มีการใช้
ประโยชน์ ดังนั้นในอนาคตควรมีการพัฒนาพ้ืนที่ภายในโครงการให้เหมาะสมต่อผู้ใช้โดยการแบ่ง
Zone ในการศึกษาดังนี ้
 3.9.1 พ้ืนที ่Zone A  
          ตั้งอยู่ทางด้านด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นทางเข้า - ออกของพ้ืนที่แสดงสัตว์อยู่ติดกับ
อาคารและถนนทางหลวงหมายเลข 3016 ในบริเวณนี้จะประกอบด้วย ที่จ าหน่ายบัตรเข้าชมสัตว์ กรง
สัตว์ เกาะชะนีเก่า สนามเด็กเล่น พ้ืนที่พักผ่อน สนามฟุตซอล ลานกิจกรรม ร้านอาหาร พ้ืนที่พักผ่อน 
ลักษณะของพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองและเสียงของรถยนต์เนื่องจากพ้ืนที่ติดถนน บางส่วน
เป็นพ้ืนที่เปิดโล่งไม่มีร่มเงา และมีไม้ยืนต้นให้ร่มเงาแค่บางจุดเท่านั้น มีเส้นทางสัญจรหลักเพียง
เส้นทางเดียว มีการตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสัญจรตลอดทั้งโซนแต่ขาดความสมดุลและความ
สวยงามและมีจุดม้านั่งพักผ่อนเพียงจุดเดียว ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว บริเวณโซนนี้จึงควรมี
การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว เพ่ิมจุดเก้าอ้ีพักผ่อนให้เพียงพอต่อ
จ านวนนักท่องเที่ยว สร้างทางเชื่อมบังคับทิศทางการเดินเข้าชมสัตว์อย่างชัดเจน 
 3.9.2 พ้ืนที่ Zone B  
           ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ อยู่ติดถนนหมายเลข 3196 ด้านการใช้พ้ืนที่ของสิ่งก่อสร้าง 
สระน้ า เกาะร้าง พื้นที่รกร้าง แพลอยน้ า เรือปั่น ลักษณะของพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองและ
เสียงของรถยนต์เนื่องจากพ้ืนที่ติดถนน มีไม้ยืนต้นให้ร่มเงาทั่วพ้ืนที่และมีเส้นทางสัญจรหลักเพียง
เส้นทางเดียว มีเส้นทางเชื่อมเข้าสู่กรงสัตว์เพียงไม่กี่เส้นทางและค่อนข้างไม่สมบูรณ์ มีการตกแต่งภูมิ
ทัศน์บริเวณเส้นทางสัญจรบางจุดเท่านั้นขาดแนวทางเดินที่ชัดเจน จุดนั่งพักผ่อนไม่เพียงพอต่อจ านวน
นักท่องเที่ยว บริเวณโซนนี้จึงควรมีการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว
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เพ่ิมจุดเก้าอ้ีพักผ่อนให้เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว สร้างทางเชื่อมบังคับทิศทางการเดินเข้าชม
สัตว์อย่างชัดเจน  
 3.9.3 พ้ืนที่ Zone C  
          ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออก อยู่ติดกับบริเวณวัดมีพ้ืนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะ 
ด้านการใช้พ้ืนที่ของสิ่งก่อสร้างประกอบไปด้วยกรงสัตว์ ห้องน้ า - สุขา โรงพยาบาลสัตว์ เส้นทางเชื่อม
เส้นทางสัญจรหลัก ลานแสดงความสามารถของสัตว์มีพิษ ลักษณะของพ้ืนที่ได้รับข้อจ ากัดเรื่องการส่ง
เสียงดัง เนื่องจากติดเขตวัดและมีการจัดภูมิทัศน์แค่บริเวณน้ าตกเก่าที่ยกเลิกการใช้งานแล้วเท่านั้น 
ขาดทางเชื่อมติดต่อกับกรงสัตว์ ลานแสดงสัตว์ ไม่มีการจัดภูมิทัศน์ตามแนวเส้นทางสัญจรขาดความ
สวยงาม จุดพักผ่อนไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว พ้ืนทางเดินช ารุดเป็นจุด โซนนี้จึงมี
การปรับปรุงซ่อมแซมทางสัญจรหลักและสร้างทางสัญจรรองเชื่อมเข้าสู่พ้ืนที่ต่างๆ  จัดภูมิทัศน์เพ่ือ
ความสวยงาม เพ่ิมจุดเก้าอ้ีนั่งพักผ่อน และออกแบบให้มีการหลีกเลี่ยงการแวะพักด้านที่ติดกับวัดเพ่ือ
ลดข้อจ ากัดของเสียงที่กระทบต่อวัด  

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.18 สภาพพ้ืนที่ Zone A 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 3.19 สภาพพ้ืนที่ Zone B 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.20 สภาพพ้ืนที่ Zone C 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่บริเวณเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์ลพบุรี  
แสดง : การแบ่งพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.21 
สัญลักษณ์ :  
                                     
                                     Zone A   

                                     Zone B 

                                     Zone C  
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3.10 ทัศนียภาพภายในโครงการ 
 3.11.1 มุมมอง A  
           มองจากภายในโครงการสามารถมองเห็นสวนหย่อมด้านหน้าทางเข้า ที่จอดรถ
ด้านข้างสวนสัตว์ และพ้ืนที่ฝั่งตรงข้ามได้เพียงเล็กน้อย 
 3.11.2 มุมมอง B  
           มองจากภายนอกโครงการเข้ามาจะเห็นร้านจ าหน่ายของที่ระลึกฝั่งด้านทิศตะวันออก
ถัดออกไปประมาณ 100 เมตรเป็นอาคารส านักงานสวนสัตว์ลพบุรี ด้านทิศตะวันตกจะเป็นร้าน
จ าหน่ายบัตรเข้าชมแสดงสัตว์และท่ีจอดรถ 
 3.11.3 มุมมอง C  
           มองจากภายในพ้ืนที่แสดงสัตว์จะเห็นถนนสัญจรด้านทิศเหนือเป็นสวนสัตว์เด็ก 
อาคาร สนามเด็กเล่น ฝั่งทิศตะวันตกจะเห็นพ้ืนที่แสดงสัตว์ประเภทกวางรูซ่า เกาะชะนี และ
ร้านอาหาร 
 3.11.4 มุมมอง D  
           มองจากพ้ืนที่ในโครงการตรงถนนสายหลักมองเข้าไปทางทิศเหนือจะเห็นพ้ืนที่ว่าง
เปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ซึ่งทางเจ้าของโครงการต้องการปรับเปลี่ยนให้เป็นพ้ืนที่พักผ่อน ถัดออกไปมี
สนามฟุตซอล ลานกิจกรรม และสระน้ า ทางด้านทิศตะวันออกเป็นพ้ืนที่แสดงสัตว์ประเภท
สัตว์เลื้อยคลาน และนก 
 3.11.5 มุมมอง E  
           มองจากพ้ืนที่แสดงสัตว์ประเภทสัตว์เลื้อยคลานทางด้านทิศตะวันออกจะเจอกับพื้นที่
แสดงสัตว์ประเภทสัตว์ดุร้าย ถนนสัญจรหลักและพ้ืนที่แสดงสัตว์ประเภทสัตว์กินพืช 
 3.11.6 มุมมอง F  
           มองจากพ้ืนที่แสดงสัตว์ประเภทสัตว์ดุร้ายไปทางด้านทิศตะวันทิศเหนือจะพบกับสัตว์
ประเภทสัตว์กินพืช สวนหย่อมต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามและมีพ้ืนที่พักผ่อน
เล็กน้อยเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและลิงซิมแปนซี ทางด้านทิศตะวันนออกจะพบกับ
ห้องน้ า พ้ืนที่แสดงสัตว์ประเภทหมูป่า และทางด้านทิศใต้จะพบกับที่อยู่อาศัยของลิงชนิดต่างๆ สัตว์
ปีกและส าหรับพื้นท่ีปรับปรุงภูมิทัศน์                                      
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่บริเวณเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์ลพบุรี  

แสดง : ทัศนียภาพ ภาพที่ 3.22 
สัญลักษณ์ :  

 

                        มุมมองภายนอกโครงการ 

 

                        มุมมองภายในโครงการ                              
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3.11 ลักษณะงานสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง 
  ในพ้ืนที่สวนสัตว์ลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  สามารถแบ่งลักษณะงาน
สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างภายในโครงการ ดังนี้ 
  3.11.1 อาคารส านักงาน (อาคาร 2 ชั้น) 
            ตั้ งอยู่ทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่ โครงการ ลักษณะรูปทรงของอาคารเป็น
ลักษณะร่วมสมัยท าจากคอนกรีตสูง 2 ชั้น สีของตัวอาคารสีขาว หลังคาสีแดงส้ม เพ่ือให้อาคารดูสง่า
และช่วยสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ ชั้นบนจัดเป็นโรงนอนส าหรับเจ้าหน้าที่ และชั้นที่ 1 เป็นชั้น
ส านักงาน ซึ่งมีการจัดภูมิทัศน์ที่ดีและเป็นระเบียบเหมาะกับพ้ืนที่ติดต่ออยู่แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.23 อาคารส านักงาน 
 
  3.11.2 ป้ายทางเข้าสวนสัตว์ 
            ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของพ้ืนที่โครงการ สร้างจากคอนกรีตตกแต่งเป็นลายไม้
เลียนแบบท าธรรมชาติสีน้ าตาลเข้ม เป็นซุ้มประตูทางเข้าใหญ่ทางเดียวของสวนสัตว์ ควรมีการ
ซ่อมแซมบางส่วนที่สึกหรอจากสภาพภูมิอากาศ และตกแต่งพรรณไม้สร้างให้ป้ายสวนสัตว์ดูมีมิติและ
สดชื่นแก่นักเที่ยวมากข้ึน 
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ภาพที่ 3.24 ป้ายทางเข้าสวนสัตว์ 
 
   3.11.3 ลานแสดงกิจกรรม 
           ลานกิจกรรมตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกในบริเวณพ้ืนที่พักผ่อน มีการเทพ้ืนคอนกรีตโล่ง
ติดตั้งหลังคาเสริมโครงเหล็กลักษณะโดมสูง มีเวทีไม้ขนาดเล็กไว้แสดงกิจกรรม แต่เนื่องจากลาน
กิจกรรมนี้ไม่ได้จัดการแสดงแล้วและขาดการดูแลท าให้สภาพเสื่อมโทรม ไม่มีพรรณไม้ตกแต่งบริเวณ
รอบปล่อยพื้นที่ให้เปล่าประโยชน์ จึงควรจัดภูมิทัศน์บริเวณนี้ให้สวยงามและน าชุดม้านั่งมาจัดวางเพ่ิม
ให้เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์พักผ่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.25 ลานแสดงกิจกรรม 
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3.12 พืชพรรณไม้เดิมในพ้ืนที่โครงการ  
  3.12.1 พืชพรรณไม้เดิมในพ้ืนที่โครงการ 
          พืชพรรณเดิมในพ้ืนที่โครงการ ปลูกไว้รอบๆ พ้ืนที่โครงการเพ่ือให้ร่มเงาบริเวณที่
พักผ่อน โดยรวมพ้ืนที่มีพืชพรรณเดิมจ านวนมาก ซึ่งมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจึงให้  ร่มเงาและเกิด
ความร่มรื่นมาก พรรณไม้ที่ปลูกมีไม้ยืนต้น พืชพรรณไม้ยืนต้นที่พบใน สวนสัตว์ลพบุรี คือ  หูกวาง 
จามจุรี มะขาม เสลา และราชพฤกษ์ จากการศึกษาข้อมูลของโครงการพบว่า ภายในพ้ืนที่โครงการ
ต้องการพรรณไม้ที่ทนแล้ง ไม้พุ่มเตี้ยปลูกตามแนวทางสัญจรสามารถอยู่ในร่มร าไร การดูแลรักษาต่ า 
จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนพืชพรรณที่มีในโครงการให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใหม่ภายในพ้ืนที่
โครงการ 
 
ตารางท่ี 3.3 ประโยชน์ทางภูมิทัศน์และการดูแลรักษาพืชพรรณเดิม 

พืช ประโยชน์ทาง 
ภูมิทัศน์ 

การดูแลรักษา ข้อเสีย 

หูกวาง - ปลูกเลี้ยงง่าย  
- โตเร็ว  
- ทนน้ าขังแฉะ  
- ทนแล้ง 

- เก็บกวาดใบที่ล่วงลง
พ้ืน 
 

- เป็นไม้ผลัดใบ 
 

เสลา -  ให้ ร่ ม เ ง า ในสวน
เพราะใบห้อยย้อยลง 
สวยงาม 
 

- เ ก็ บ กว าด ใบและ
ดอกท่ีล่วงลงพื้น 

- ไม่ทนน้ าขังแฉะหรือ
ชื้นจนเกินไป 

ราชพฤกษ ์
 

- ให้ร่มเงา มีดอกสี
เหลืองสวยงาม 
- กิ่งไม่เปราะไม่เป็น
อันตรายต่อผู้ เข้ามา
ใช้โครงการ 

- ตัดแต่งกิ่งที่ ไม่เป็น
ระเบียบและแท้งตาย 
- เก็ บกวาด ใบและ
ดอกท่ีร่วงลงพื้น 
 

- ใบและดอกร่วงท าให้
เกิดความสกปรก 

มะขาม 
 

- ให้ร่มเงา 
- กิ่งไม่เปราะไม่เป็น
อันตรายต่อผู้ เข้ามา
ใช้โครงการ 

- ตัดแต่งกิ่งที่ ไม่เป็น
ระเบียบและแท้งตาย 
 

- ใบร่วงดูแลรักษายาก 
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ตารางท่ี 3.3 ประโยชน์ทางภูมิทัศน์และการดูแลรักษาพืชพรรณเดิม(ต่อ) 
พืช ประโยชน์ทาง 

ภูมิทัศน์ 
การดูแลรักษา ข้อเสีย 

จามจุรี - ให้ร่มเงา มีดอกสี
ชมพู 
- ปลูกบริ เวณพ้ืนที่
กว้าง 

- ตั ดแต่ งกิ่ งที่ ไ ม่ เป็ น
ระเบียบและแท้งตาย 
- เก็บกวาดใบและดอก
ที่ร่วงลงพื้น 

- กิ่งหักง่าย 
- ใบร่วงดูแลรักษา
ยาก 

ไทรย้อยใบแก้ว - เ ป็ น ไ ม้ ที่ ท น ต่ อ
สภาพต่างๆได้ดี 
- ช่ วยในการกรอง
อากาศ ดักจับฝุ่น  
- มีรูปทรงสวยงาม 

- ต้องการแสงแดดอ่อน 
จนถึงแสงแดดจัด  
- ชอบดินร่วนซุย ดิน
ร่วนปนทราย ความชื้น
ปานกลาง 

- ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 

- รากอากาศมีจ านวน
มากและระบบราก
ค่อนข้างรุนแรง 
- ผลัดใบ 

สนปฏิพัทธ์ - ไม่ผลัดใบ 
- รูปทรงสวยงาดึงดูด
สายตา 
- นิยมปลูกเป็นแนว
รั้วกันลม 
- ตัดแต่งเป็นรูปแบบ
ต่างๆได้ 
- ทนต่อสภาพแห้ง
แล้งได้ดี 

- การลิดกิ่ง แต่งก่ิง และ
การตัดสางขยายระยะ 
ควรท าการลิดกิ่ ง เมื่อ
อายุ 2-3 ปี 
- เจริญเติบโตได้ดีในดิน
ทราย 

 

ล าไยป่า - เป็นไม้ผล
รับประทานได้ 
- ดอกสีขาวสวยงาม 

- รดน้ าใส่ปุ๋ยเพ่ือการ
เจริญเติบโตที่ 

 

โพธิ์ - ไม้ประดับที่รูปทรง
ใบและล าต้นสวยงาม 
- เจริญเติบโตได้ใน
ดินทุกชนิด  
- อายุยืนยาว 
- มีความเชื่อว่าเป็น
ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ 

- ตัดแต่งทรงพุ่มเพราะ
มีก่ิงก้านที่เยอะและแผ่
ออก 
- ช่วงหน้าฝนควรตัดกิ่ง
ก้านออกเยอเพราะ
ความชุ่มชื่นของฝนจะ
ท าให้เกิดเชื้อราได้ 

- เป็นเชื่อตามกิ่งก้าน
ง่าย 
- เมื่ออายุมากถ้าเกิด
โพรงจากเชื่อราท าให้
ตายได ้
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่บริเวณเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์ลพบุรี  

แสดง : พรรณไม้เดิม ภาพที่ 3.26 
สัญลักษณ์ :                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                  
                 
                ไทรย้อยใบแหลม             เสลา 
 
                 ล าใยป่า               มะขาม                โพธิ์      
 
                  หูกวาง              สนปฎิพัทธ์               ราชพฤกษ์     
 
 
                 มะฮอกกานีใบใหญ่                                                            
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3.13 ระบบสาธารณูปโภค 

  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพ้ืนที่โครงการ มีไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้
ภายในโครงการเนื่องจากมีผู้ประโยชน์ในโครงการจ านวนมากจึงเกิดปัญหาในการประกอบกิจกรรมใน
พ้ืนที ่
  3.13.1 ระบบสื่อสารในพื้นที่โครงการ  
      ยังไม่มีระบบสื่อสารภายในพ้ืนที่โครงการ จึงควรมีจุดบริการโทรศัพท์สาธารณะ ไว้
บริการนักท่องเที่ยว 
 3.13.2 ระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่โครงการ 
    มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยติดตั้งไฟส่วนส านักงานและ
สถานที่ภายนอกบางจุด จึงควรเดินระบบไฟให้ทั่วสวนสัตว์เพราะควรมีไฟทางตอนกลางคืนตามจุด
บริเวณกรงสัตว์และทางเดินและเพ่ือเหตุฉุกเฉินยามวิกาล   
 3.13.3 ระบบการใช้น้ าในพื้นท่ีโครงการ 
      โดยใช้น้ าประปาจะใช้ในส่วนของส านักงานและห้องน้ า ส่วนน้ าที่ใช้รดน้ าต้นไม้จะใช้น้ า
จากสระน้ าโดยการปั๊มน้ าขึ้นมา จากการศึกษานั้นพบว่าท่อน้ าประปานั้นใช้ประเภทท่อ  PVC ซึ่งไม่มี
ผลกระทบในระยะยาว ควรเพ่ิมระบบน้ าประปาไปถึงจุดขายอาหาร ขายของที่ระลึก ลานกิจกรรม 
และจุดล้างมือบริเวณท่ีให้อาหารสัตว์ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.27 ระบบประปาภายในสวนสัตว์ลพบุรี 
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ภาพที่ 3.28 ระบบประปาภายในสวนสัตว์ลพบุรี 
 
3.14 ระบบสัญจร 
 3.14.1 ทางสัญจรหลัก(Primary Paths) เนื่องจากสวนสัตว์ จังหวัดลพบุรี มีขนาดใหญ่
พอสมควร จึงต้องมีถนนหลัก ซึ่งสามารถที่จะรับน้ าหนักรถที่มีขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก รถขนขยะ 
รถรางชมสวนสัตว์ได้ แต่ยังเป็นเส้นทางที่ไม่สมบรูณ์ขาดความชัดเจนในการบังคับทิศทางและบางส่วน
ขาดหาย ขาดเส้นทางเข้า - ออกฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัยหรือเหตุด่วน ท าให้เกิดปัญหานักท่องเที่ยวเดิน
ไม่เป็นสัดส่วน และรุกล้ าเข้าพ้ืนที่ส่วนโชว์ท าให้พืชพรรณเสียหาย การวางทางสัญจรจะต้องไม่รบกวน
ส่วนที่อาศัยและลานแสดงสัตว์  
 3.14.2 ทางสัญจรย่อย(Tertiary Paths) เป็นทางเท้าขนาดเล็กที่แยกจากทางสัญจรหลักเข้าสู่
ต าแหน่งของกรงสัตว์ต่างๆ แต่มีแค่เป็นบางส่วนไม่ค่อยพร้อมต่อการใช้งาน จึงต้องท าทางเชื่อมเข้า
กรงสัตว์ให้ชัดเจน 
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ภาพที่ 3.29 รถรางเที่ยวชมภายในสวนสัตว์ลพบุรี 

ภาพที่ 3.30 เส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์ลพบุรี 
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3.15 ระบบรักษาความปลอดภัย 
 ระบบการรักษาความปลอดภัยจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าดูแลตรวจทั่วบริเวณ
พ้ืนที่โครงการทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะพ้ืนที่โครงการเป็นพื้นที่ส่วนราชการศูนย์การด ารงชีพทาง
ทหาร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ทางโครงการจะต้องมีการได้รับอนุญาตก่อนจะได้เข้าไปในพ้ืนที่ 
 
3.16 สรุปการศึกษาด้านลักษณะของพื้นที่โครงการ 
  จากการศึกษาและวิเคราะห์เราสามารถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นโซนต่างๆ 3 โซน ดังนี้  
  3.20.1 พ้ืนที่ Zone A  คือ บริเวณพ้ืนที่ทางทิศตะวันตก ซึ่งได้แก่ จุดจ าหน่ายบัตรเข้าชม 
เกาะชะนี สนามฟุตซอล ลานกิจกรรม ร้านอาหาร พ้ืนที่พักผ่อน  
  3.20.2 พ้ืนที่ Zone B คือ บริเวณพ้ืนที่ทางทิศเหนือ ซึ่งได้แก่ สระแก้ว เกาะแพะ แพริมน้ า 
และกรงสัตว์ 
  3.20.3 พ้ืนที่ Zone C คือ บริเวณทิศตะวันออก ซึ่งได้แก่ กรงสัตว์ โรงพยาบาลรักษาสัตว์ 
สุขา ลานแสดงสัตว์ 
 
ตารางท่ี 3.4 สรุปการศึกษาด้านลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 

Zone Site Characteristics Remarks 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป็นพ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันตก อยู่ติดกับอาคาร
และถนนทางหลวงหมายเลข 3016 ลักษณะของ
พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองและเสียงของ
รถยนต์เนื่องจากพ้ืนที่ติดถนน บางส่วนเป็นพ้ืนที่
เปิดโล่งไม่มีร่มเงา และมีไม้ยืนต้นให้ร่มเงาแค่บาง
จุดเท่านั้น 
 
เส้นทางสัญจร มีเส้นทางสัญจรหลักเพียงเส้นทาง
เดียว มีการตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสัญจร
ตลอดทั้งโซนแต่ขาดความสมดุลและความสวยงาม 
และมีจุดม้านั่งพักผ่อนเพียงจุดเดียว ไม่เพียงพอ
ต่อจ านวนนักท่องเที่ยว 
 
 
พืชพรรณเดิม มีไม้ยืนต้นให้ร่มเงาในบางจุดและ
บางต้นขาดการดูแล ทรงพุ่มไม่สวยงาม มีการจัด
ภูมิทัศน์เดิมแค่บางพ้ืนที่เท่านั้น 
 
 
 

ควรมีการปลูกพรรณไม้
ป้องกันมลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางเสียง และปลูก
ไม้ยืนต้นเพื่อให้ร่มเงา 
 
 
 
ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มี
ความสวยงามและสร้าง
ถนนทางเชื่อมจากถนน
หลักเข้าสู่กรงสัตว์หรือ
พ้ืนที่นันทนาการ 
 
 
ควรปลูกพืชพรรณเ พ่ิม
เ พ่ื อ ให้ ร่ ม เ ง า แก่ พ้ื น ที่
โ คร งการ  และตั ดแต่ ง
พรรณไม้เดิมให้มีทรงพุ่มที่
สวยงามมากข้ึน 
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ตารางท่ี 3.4 สรุปการศึกษาด้านลักษณะของพ้ืนที่โครงการ(ต่อ) 
Zone Site Characteristics Remarks 

A 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมเดิมของโครงการ ประกอบไปลาน
กิจกรรม พ้ืนที่พักผ่อน จุดจ าหน่ายบัตร สนาม
ฟุตบอล เกาะชะนี และ ร้านอาหาร ผลกระทบ
ของพ้ืนที่ ที่มีต่อกิจกรรมเดิม คือ ภูมิทัศน์มีความ
เสื่อมโทรมขาดการแบ่งพ้ืนที่การใช้งานที่ชัดเจน  
 
ระบบไฟฟ้า ในพ้ืนที่ มีการใช้ในอาคารส านักงาน
และบางพ้ืนที่ในสวนสัตว์เท่านั้น 
 
 
ระบบประปามีการใช้ภายในอาคารส านักงาน
และห้องสุขาเท่านั้น 
 

ควรมีการจัดภูมิทัศน์แบ่ง
พ้ื น ที่ เ ป็ น สั ด ส่ ว น เ พ่ื อ
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 
 
 
ควรมีการติดตั้งระบบไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงในพ้ืนที่โครงการ 
 
 
ควรมีการติดตั้งระบบประปา
ภายในพ้ืนที่โครงการ 
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ตารางท่ี 3.4 สรุปการศึกษาด้านลักษณะของพ้ืนที่โครงการ(ต่อ) 
Zone Site characteristics Remarks 

B 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เป็นพ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือ อยู่ติดถนนหมายเลข 
3196 ลักษณะของพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น
ละอองและเสียงของรถยนต์เนื่องจากพ้ืนที่ติดถนน มี
ไม้ยืนต้นให้ร่มเงาทั่วพื้นที่  
 
 
เส้นทางสัญจร มีเส้นทางสัญจรหลักเพียงเส้นทาง
เดียว มีเส้นทางเชื่อมเข้าสู่กรงสัตว์เพียงไม่กี่เส้นทาง
และค่อนข้างไม่สมบูรณ์ มีการตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณ
เส้นทางสัญจรบางจุดเท่านั้นขาดแนวทางเดินที่
ชั ด เจน  จุ ดนั่ ง พักผ่ อน ไม่ เ พีย งพอต่ อจ านวน
นักท่องเที่ยว 
 
   
พืชพรรณเดิม มีไม้ยืนต้นให้ร่มเงาบางจุดขาดการ
ดูแลตัดแต่งทรงพุ่มท าให้แดดส่องไม่ถึงพ้ืนดินท าให้
ไม้พุ่มไม่เจริญเติบโต 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมเดิมของพ้ืนที่ ประกอบไปด้วย สระแก้ว 
เกาะแพะ แพริมน้ า และกรงสัตว์ ผลกระทบของ
พ้ืนที่ ที่มีต่อกิจกรรมเดิม คือ ภูมิทัศน์มีความเสื่อม
โทรมขาดความสวยงาม 
ระบบไฟฟ้า มีการใช้ในอาคารส านักงานและบาง
พ้ืนที่ในสวนสัตว์เท่านั้น 
 ระบบประปามีการใช้แค่ภายในอาคารส านักงาน
และห้องสุขาเท่านั้น  
 

ควรมีการปลูกพรรณไม้
ป้ อ ง กั น ม ล พิ ษ ท า ง
อากาศ มลพิษทางเสียง 
และจัดภูมิทัศน์บริเวณ
พ้ืนที่ให้สวยงาม 
 
ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มี
ความสวยงามและสร้าง
ถนนทางเชื่อมจากถนน
หลักเข้าสู่กรงสัตว์หรือ
พ้ืนที่นันทนาการและ
เพ่ิมเก้าอ้ีพักผ่อนตามจุด
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 
 
ควรมีการเลือกพรรณไม้
พุ่ ม ที่ ท น ร่ ม  ไ ม่ ช อ บ
แสงแดดมาปลูกบริเวณที่
แสงส่องเข้าถึงยากและมี
การตัดแต่งทรงพุ่มไม้ยืน
ต้นเพ่ิมเปิดช่องทางให้
แ ส ง ส ว่ า ง ส่ อ ง ถึ ง พ้ื น
ด้านล่าง 
 
ควรมี การจั ดภู มิทั ศน์
สร้างความสวยงามให้
เป็นจุดสนใจ 
 
ควรมีการติดตั้ งระบบ
ไฟฟ้าให้ทั่ วถึงในพ้ืนที่
โครงการควรมีการติดตั้ง
ระบบประปา ภาย ใน
พ้ืนที่โครงการ 
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ตารางท่ี 3.4 สรุปการศึกษาด้านลักษณะของพ้ืนที่โครงการ(ต่อ) 
Zone Site Characteristics Remarks 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นพ้ืนที่ด้านทิศตะวันออก อยู่ติดกับบริเวณวัด 
มี พ้ืนที่ ว่ างไม่ ได้ ใช้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะ 
ลักษณะของพ้ืนที่ ที่ได้รับข้อจ ากัด คือด้านทิศ
ตะวันออกต้องไม่มีการส่งเสียงดัง เนื่องจากติด
เขตวัด  
 
 
เส้นทางสัญจร มีการจัดภูมิทัศน์แค่บริเวณน้ าตก
เก่าที่ยกเลิกการใช้งานแล้วเท่านั้น ขาดทางเชื่อม
ติดต่อกับกรงสัตว์ ลานแสดงสัตว์ ไม่มีการจัดภูมิ
ทัศน์ตามแนวเส้นทางสัญจรขาดความสวยงาม 
จุดพักผ่อนไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว พ้ืนทางเดินช ารุดเป็นจุด 
 
พืชพรรณเดิม มีไม้ยืนต้นให้ร่มเงาบางจุดขาดการ
ดูแลตัดแต่งทรงพุ่มท าให้แดดส่องไม่ถึงพ้ืนดินท า
ให้ไม้พุ่มไม่เจริญเติบโต  
 
 
 
 
กิจกรรมเดิมของ ประกอบไปด้วยกรงสัตว์ สุขา 
โรงพยาบาลสัตว์  ลานแสดงสัตว์ ผลกระทบของ
พ้ืนที่ ที่มีต่อกิจกรรมเดิม คือ ภูมิทัศน์มีความ
เสื่อมโทรมขาดความสวยงาม 
 
ระบบไฟฟ้ามีการใช้ในอาคารส านักงานและบาง
พ้ืนที่ในสวนสัตว์เท่านั้น 
ระบบประปา ในพ้ืนที่ Zone B ระบบประปามี
การใช้แค่ภายในอาคารส านักงานและห้องสุขา
เท่านั้น 

ควรมีการจัดวางจุพักผ่อนเพ่ือ
ลดเสียงของนักท่องเที่ยวให้

ห่างจากบริเวณนี้ และท าทาง
เดินให้เป็นแค่การชมสัตว์ ไม่มี
จุดแวะพักผ่อน จัดสรรพื้นที่
ให้ได้ใช้ประโยชน์ทั่วทั้งพ้ืนที่ 

 
ควรมีการซ่อมแซปรับปรุง
ทางเดินสร้างทางเดินเชื่อม
กับลานแสดง กรงสัตว์และ
สถานที่ต่างๆอย่างชัดเจนจัด
ภูมิทัศน์สร้างความสวยงาม
และทิศทางการเดินที่ชัดเจน 
 
ควรมีการเลือกพรรณไม้พุ่มที่
ทนร่มไม่ชอบแสงแดดมา
ปลูกบริเวณที่แสงส่องเข้าถึง
ยากและมีการตัดแต่งทรงพุ่ม
ไม้ยืนต้นเพ่ิมเปิดช่องทางให้
แสงสว่างส่องถึงพ้ืนด้านล่าง 
 
ควรมีการจัดภูมิทัศน์สร้าง
ความสวยงามให้ เป็นจุ ด
สนใจ 
 
 
ควรมีการติดตั้งระบบไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงในพ้ืนที่โครงการ 
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3.17 การศึกษาศักยภาพของพื้นที่  
ตารางท่ี 3.5  สรุปศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ 

Zone Program Potential Remarks 
A 

 
 

 
 
 

พ้ืนที่ Zone A เป็นพ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันตก อยู่
ติดกับอาคารและถนนทางหลวงหมายเลข 3016 
ลักษณะของพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง
และเสียงของรถยนต์เนื่องจากพ้ืนที่ติดถนน 
บางส่วนเป็นพ้ืนที่เปิดโล่งไม่มีร่มเงา และมีไม้ยืน
ต้นให้ร่มเงาแค่บางจุดเท่านั้นและมีเส้นทางสัญจร
หลักเพียงเส้นทางเดียว มีการตกแต่งภูมิทัศน์
บริเวณเส้นทางสัญจรตลอดทั้งโซนแต่ขาดความ
สวยงาม และมีจุดม้านั่งพักผ่อนเพียงจุดเดียว ไม่
เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว 
  

- ควรมีการปลูกพรรณไม้
ป้องกันมลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางเสียง 
- ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์
ตามแนวเส้นทางสัญจร 
- ควรมีการสร้างทางเชื่อม
เข้าสู่กรงสัตว์และสถานที่
ต่างๆให้มีความสัมพันธ์กัน 
- ควรจัดจุดวางเก้าอ้ีหรือมุม
พั ก ผ่ อ น ส า ห รั บ ร อ ง รั บ
นักท่องเที่ยวเพิ่ม 

B 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่ Zone B เป็นพ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือ อยู่ติด
ถนนหมายเลข 3196 ลักษณะของพ้ืนที่ได้รับ
ผลกระทบจากฝุ่นละอองและเสียงของรถยนต์
เนื่องจากพ้ืนที่ติดถนน มีไม้ยืนต้นให้ร่มเงาทั่ว
พ้ืนที่และมีเส้นทางสัญจรหลักเพียงเส้นทางเดียว 
มีเส้นทางเชื่อมเข้าสู่กรงสัตว์เพียงไม่กี่เส้นทาง
และค่อนข้างไม่สมบูรณ์ มีการตกแต่งภูมิทัศน์
บริเวณเส้นทางสัญจรบางจุดเท่านั้นขาดแนวทาง
เดินที่ชัดเจน จุดนั่งพักผ่อนไม่เพียงพอต่อจ านวน
นักท่องเที่ยว 
 

- ควรมีการปลูกพรรณไม้
ป้องกันมลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางเสียง 
-  ค ว ร มี ก า ร อ อ ก แ บ บ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนว
เส้นทางสัญจร 
- ควรมีการสร้างทางเชื่อม
เข้าสู่กรงสัตว์และสถานที่
ต่างๆให้มีความสัมพันธ์กัน 
- ควรจัดจุดวางเก้าอ้ีหรือมุม
พั ก ผ่ อ น ส า ห รั บ ร อ ง รั บ
นักท่องเที่ยวเพิ่ม 

C 
 
 

 
 

 พ้ืนที่ Zone C เป็นพ้ืนที่ด้านทิศตะวันออก อยู่
ติดกับบริเวณวัดมีพ้ืนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ค่อนข้าง
เยอะ ลักษณะของพ้ืนที่ ที่ได้รับข้อจ ากัด คือด้าน
ทิศตะวันออกต้องไม่มีการส่งเสียงดัง เนื่องจากติด
เขตวัดและมีการจัดภูมิทัศน์แค่บริเวณน้ าตกเก่าที่
ยกเลิกการใช้งานแล้วเท่านั้น ขาดทางเชื่อมติดต่อ
กับกรงสัตว์ ลานแสดงสัตว์ ไม่มีการจัดภูมิทัศน์
ตามแนวเส้นทางสัญจรขาดความสวยงาม จุด
พักผ่ อน ไม่ เ พีย งพอต่ อความต้ องการของ
นักท่องเที่ยว พ้ืนทางเดินช ารุดเป็นจุด   

- ค ว ร มี ก า ร อ อ ก แ บ บ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนว
เส้นทางสัญจร 
- ควรมีการสร้างทางเชื่อม
เข้าสู่กรงสัตว์และสถานที่
ต่างๆให้มีความสัมพันธ์กัน 
- ควรจัดจุดวางเก้าอ้ีหรือมุม
พั ก ผ่ อ น ส า ห รั บ ร อ ง รั บ
นักท่องเที่ยวเพิ่ม 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่บริเวณเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์ลพบุรี  

แสดง : Bubble Diagram ภาพที่ 3.31 
สัญลักษณ์ :  

               ขอบเขตพ้ืนที่                เส้นทางสัญจรภายในพ้ืนที่ 

           สนามฟุตบอล          พ้ืนที่พักผ่อน         สัตว์เลือ้ยคลาน 

           สัตว์ปีก                    สัตว์กลางคืน           สัตว์เท้ากีบ 

          ทางเข้า-ออก              ทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ 
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3.18 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสัตว์ลพบุรี  เป็นโครงการที่มีความส าคัญต่อ

นักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาหาความรู้ของบุคคลภายในจังหวัดลพบุรี
และบริเวณใกล้เคียง ด้วยเหตุนี้จึงต้องศึกษารายละเอียดของผู้ใช้โครงการ รวมทั้งพฤติกรรมเพ่ือใช้
ประกอบกับการก าหนดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวในแต่
ละกลุ่มได้สูงสุด ซึ่งสามารถพิจารณารายละเอียดของผู้ใช้ได้ดังนี้ 
  3.17.1 ประเภทของผู้ใช้โครงการ แยกออกเป็น 2 ประเภทคือ 
     3.17.1.1 กลุ่มผู้ใช้ประจ า คือ กลุ่มบุคคลที่มีบทบาทและหน้าที่ในสวนสัตว์ลพบุรีเป็น
ชีวิตประจ าวัน เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กันสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมทางสังคม ที่
เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน และสม่ าเสมอ เช่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มผู้ใช้ประจ ามักมี พ้ืนที่
ประจ าของแต่ละบุคคล ซึ่งมีอาณาเขตครอบครองอย่างจ ากัดในการใช้พ้ืนที่ประกอบกิจกรรม
ประจ าวัน ลักษณะการใช้พ้ืนที่ภายในสวนสัตว์แบ่งเป็นพ้ืนที่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดย
แบ่งเป็นแผนกอย่างชัดเจน ในการศึกษาพบว่ามีเจ้าหน้าที่และบุคลากรดังนี้ 
   1) ผู้อ านวยการ  1 ต าแหน่ง 
    2) รองผู้อ านวยการ 1 ต าแหน่ง 
   3) จ่ากอง  1 ต าแหน่ง 
    4) ธุรการ/การเงิน 1 ต าแหน่ง 
   5) หัวหน้าช่าง  1 ต าแหน่ง 
   6) ฝ่ายสัตว์กลีบ  1 ต าแหน่ง 
    7) ฝ่ายเสือ หมี สิงโต  1 ต าแหน่ง 
   8) ฝ่ายสัตว์ปีก   1 ต าแหน่ง 
    9) ฝ่ายสัตว์เลื้อยคลาน 1 ต าแหน่ง 
   10) ฝ่ายท่าเรือ  1 ต าแหน่ง 
   11) ฝ่ายลิง   1 ต าแหน่ง 
    12) ฝ่ายพัฒนา  1 ต าแหน่ง 
    13) ฝ่ายยานยนต์ 1 ต าแหน่ง 
   14) ฝ่ายเรือนรับรอง 1 ต าแหน่ง 
   15) พลทหาร  28 คน 
          รวม  42 คน 
 3.18.1.2 กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว คือ เป็นกลุ่มผู้ใช้พ้ืนที่ เป็นครั้งคราวในช่วงระยะอันสั้น
ตามบทบาทเฉพาะในช่วงที่ใช้ พ้ืนที่ ลักษณะการใช้กลุ่มนี้จะไม่มีพ้ืนที่ใช้สอยประจ าหรือพ้ืนที่
ครอบครองถาวร แต่มีการใช้สอยลักษณะชั่วคราว ขาดความสม่ าเสมอหรือเว้นระยะช่วงการใช้เวลา
ค่อนขา้งนานผู้ใช้จะไม่มีความผูกพันทางจิตใจกัน เช่น นักท่องเที่ยว เป็นต้น 
   3.18.2 วิธีการศึกษากลุ่มผู้ใช้ แบ่งเป็น 2 แบบคือ  
   3.18.2.1 วิธีการศึกษากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว จากการศึกษาพฤติกรรม โดยการใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นการถามที่หลากหลายท าให้สามารถเรียงล าดับหรือสิ่งที่ต้องการมาก
ที่สุด จ านวน 100 ชุด 
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  3.18.2.2 วิธีการศึกษากลุ่มผู้ใช้ประจ า จากการศึกษาพฤติกรรม โดยการใช้แบบ
สัมภาษณ์จ านวน 5 ชุด  

  สรุปได้ว่าให้กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจจ านวน  100 
ชุด โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ตอน ประกอบไปด้วย 
  ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
  ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลที่สอบถามความพึงพอใจต่อสิ่งการจัดภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกของสวนสัตว์ลพบุรี เช่น ท่านมีความพึงใจกับความชัดเจนของเส้นทางการเดินเท้ามากน้อยเพียงใด 
(5 = พึงพอใจมาก, 4 = พอใจ, 3 = เฉยๆ, 2 = ไม่ค่อยพอใจ, 1 = ไม่พอใจเลย) 

   ตอนที่ 3 เป็นข้อมูลที่สอบถามความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
สวนสัตว์ลพบุรี 
   ตอนที่ 4  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
   ตอนที่ 5 แบบสอบถามเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
  3.18.3 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ใช้ชั่วคราวจากการแจกแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังนี้ 
   3.18.3.1 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวที่มาใช้บริการพ้ืนที่สวนสัตว์ลพบุรี
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41    
   3.18.3.2 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวที่มาใช้บริการพ้ืนที่สวนสัตว์ลพบุรีมี
ช่วงอายุ 26 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 37 ช่วงอายุ 16 - 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 23 และช่วงอายุ 36 - 45 
ปี คิดเป็นร้อยละ 20 
   3.18.3.3 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวที่มาใช้บริการพื้นที่สวนสัตว์ลพบุรีอยู่
ในช่วงอายุ 26 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 16 - 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 23 และช่วง
อายุ 36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 
   3.18.3.4 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวที่มาใช้บริการพ้ืนที่สวนสัตว์ลพบุรีมี
อาชีพท าธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมามีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 21 และ
มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 19   
   3.18.5.4 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวที่มาใช้บริการพ้ืนที่สวนสัตว์ลพบุรีมี
รายได้ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39รองลงมามากกว่า 20,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 26 
และมีรายได้ ต่ ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25  
            3.18.5.5 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวที่มาใช้บริการพื้นที่สวนสัตว์ลพบุรีมา
เป็นครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 84 เป็นกลุ่มเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 7 และมาเป็นคู่รัก คิดเป็นร้อยละ 6   
       3.18.5.6 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวที่มาใช้บริการพ้ืนที่สวนสัตว์ลพบุรีใช้
เวลาในการเดินเที่ยวชมสวนสัตว์ลพบุรี 1 - 3 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 54 ใช้เวลา 4 - 6 ชั่วโมง คิดเป็น
ร้อยละ 31 และใช้เวลามากกว่า 6 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 15 
   3.18.5.7 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวที่มาใช้บริการพ้ืนที่สวนสัตว์ลพบุรีมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือพาลูกหลานชมสัตว์ ร้อยละ 58 เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 37 และเพ่ือเรียนรู้
เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ ร้อยละ 5  
   3.18.6.1 จ านวนของศาลาที่พกั ร้อยละ 49 ไม่พอใจ 
   3.18.6.2 จ านวนร้านขายของที่ระลึก ร้อยละ 64 เฉยๆ 
  3.18.6.3 จ านวนโทรศัพท์สาธารณะ ร้อยละ 100 ไม่พอใจ 
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  3.18.6.4 จ านวนถังขยะ รอ้ยละ 84 ไม่พอใจ 
3.18.6.5 ความชัดเจนของสัญลักษณ์และป้ายบอกทิศทางในแต่ละจุด ร้อยละ 51 

ไม่ค่อยพอใจ 
3.18.6.6 ความสะอาดของศาลาที่พัก/ซุ้มพักผ่อน ร้อยละ 48 เฉยๆ 
3.18.6.7 จ านวนห้องน้ า ร้อยละ 50 ไม่ค่อยพอใจ 
3.18.6.8 ความชัดเจนของเส้นทางการเดินเท้า ร้อยละ 28 ไม่พอใจ  

 3.17.7 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสวนสัตว์ลพบุรี 
      3.18.7.1 ความสวยงามของลานพื้นที่ท ากิจกรรม ร้อยละ 39 ไม่พอใจ   
                    3.18.7.2 สภาพเส้นทางสัญจรสวยงามดึงดูดให้ใช้งาม ร้อยละ 68 ไม่พอใจ 
     3.18.7.3 ความหลากหลายและจ านวนไม้ดอกไม้ประดับพันธุ์ไม ้ร้อยละ 34 เฉยๆ 

  3.18.7.4 ความร่มรื่นในสวนสัตว์ลพบุรี ร้อยละ  47 เฉยๆ 
  3.17.8 แบบสัมภาษณ์ผู้ใช้ประจ าจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่พบว่าเจ้าที่ต้องการให้
มีการปรับปรุงทางเท้าโดยมีการสร้างทางเชื่อมที่ชัดเจนตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามเพ่ือง่ายต่อการดูแล
เป็นจุดสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยวและต้องการให้มีป้ายหรือสัญลักษณ์บอกทางให้เพ่ือความสะดวกแก่
การเดินเที่ยวชมสวนสัตว์ 
 จากการศึกษาพฤติกรรมโดยการแจกแบบสอบถามผู้ใช้ชั่วคราวจ านวน ของผู้ใช้สรุปได้ว่า 
100 ชุด และสัมภาษณ์ผู้ใช้ประจ าจ านวน 5 คน ต้องการให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทาง
สัญจร สร้างทางเชื่อมเข้าสู่พ้ืนที่ต่างๆเพ่ือความชัดเจนต่อการใช้งาน เพ่ิมจ านวนที่นั่งพักผ่อน จ านวน
ถังขยะ และความชัดเจนของสัญลักษณ์ป้ายบอกทิศทาง 
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3.19 สรุปกิจกรรมของผู้ใช้โครงการ 
ตารางท่ี 3.6 สรุปกิจกรรมของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง หมายเหตุ 
1. ส่วนบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมประเภทพักผ่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. กิจกรรมประเภทออกก าลัง
กาย 

กิจกรรมใหม่ 
1.1  ม้านั่ง 
1.2 ถังขยะ 
1.3 เส้นทางสัญจรรอง 
1.4 ป้ายบอกต าแหน่ง 
กิจกรรมเก่า 
1.1 ม้านั่ง 
1.2 เส้นทางสัญจรหลัก 
1.3 ซุ้มขายของที่ระลึก 
1.4 ซุ้มขายอาหารและเครื่องดื่ม 
 
กิจกรรมใหม่ 
2.1 นั่งพักผ่อน 
2.2 เดินชมพรรณไม้ 
2.3 ถ่ายรูป 
กิจกรรมเก่า 
2.1 เดินชมสัตว์ 
2.2 ให้อาหารสัตว์ 
2.3 นั่งพักผ่อน 
 
กิจกรรมเก่า 
3.1 ปั่นจักรยานน้ า 
3.2 วิ่ง 
3.3 ปั่นจักรยาน 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่บริเวณเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์ลพบุรี 

แสดง : Site Relation ภาพที่ 3.32 
สัญลักษณ์ :  

              ทางเข้า - ออก               ทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่            

             ศาลาห้าเหลี่ยม          ซุ้มอุโมง           ที่นั่งรอบต้นไม้   

               ป้ายบอกต าแหน่ง             ซุ้มไม้ระแนง 

              ลานพ้ืนขัดทรายล้าง             ถนนเชื่อมต่อถนนหลัก 

              ไม้พุ่ม                            ไม้ยืนต้น 

 



 

 

บทท่ี 4 
ผลงานการออกแบบและการประมาณราคา 

 
4.1 ผลงานการออกแบบ 

 

ภาพที่ 4.1 Introduction  
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ภาพที่ 4.2 Site Analysis  
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ภาพที่ 4.3 Site Analysis 
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ภาพที่ 4.4 Site Analysis  
 
 



 

80 
 

 
ภาพที่ 4.5 Site Analysis  
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ภาพที่ 4.6 Main Concept 
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ภาพที่ 4.7 Master Plan 
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ภาพที่ 4.8 Detail Zone A 
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ภาพที่ 4.9 Detail Zone B 
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ภาพที่ 4.10 Detail Design Zone C 
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ภาพที่ 4.11 Detail Element Design 
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ภาพที่ 4.12 Detail Element Design 
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ภาพที่ 4.13 Perspective 1 
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ภาพที่ 4.14 Perspective 2 
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ภาพที่ 4.15 Perspective 3 



 

 

บทท่ี 5 
สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 
  สวนสัตว์ลพบุรี ตั้งอยู่ที่ต ำบลทะเลชุบศร อ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นสวนสัตว์ที่
สร้ำงขึ้นเพ่ือให้ประชำชนทั่วไปได้เข้ำไปเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ ประกอบกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น 
กิจกรรมประเภทออกก ำลังกำย จำกกำรศึกษำเส้นทำงสัญจรภำยในสวนสัตว์ลพบุรีพบว่ำขำดเส้นทำง
เชื่อมต่อระหว่ำงพ้ืนที่กิจกรรมกำรจัดภูมิทัศน์บริเวณเส้นทำงสัญจรมีไม่ทั่วถึงและไม่มีควำมสวยงำม 
ไม่มีป้ำยบอกต ำแหน่งทิศทำงที่ชัดเจนท ำให้นักท่องเที่ยวที่ใช้งำนเกิดควำมสับสนต่อทิศทำงกำรเดิน
เที่ยวภำยในสวนสัตว์ลพบุรี ที่นั่งพักผ่อนไม่เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ำไปใช้พ้ืนที่   
  จำกกำรศึกษำโครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ตำมแนวเส้นทำงสัญจรภำยในสวนสัตว์
ลพบุรี ต ำบลทะเลชุบศร อ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ต้องศึกษำแนวคิดและหลักกำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทำงสัญจร และกรณีศึกษำที่เกี่ยวข้องซึ่งมีลักษณะของ
พ้ืนที่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงกำร 
  เพ่ือก ำหนดวิธีที่ใช้แก้ปัญหำให้เหมำะสมกับโครงกำร และกำรน ำไปสู่กระบวนกำรออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตำมแนวเส้นทำงสัญจรภำยในสวนสัตว์ลพบุรีแห่งนี้โดยในขั้นตอนกำรออกแบบนั้น
จะต้องมีปัญหำและข้อจ ำกัดในกำรออกแบบที่มำจำกลักษณะพื้นที่โครงกำร จำกกำรที่ได้ท ำกำรศึกษำ
ข้อมูลและวิเครำะห์พ้ืนที่กำรศึกษำพฤติกรรมของผู้ใช้พ้ืนที่โครงกำร ท ำให้ทรำบถึงปัญหำต่ำงๆของ
พ้ืนที่ ไม่ว่ำจะเป็นข้อจ ำกัดในเรื่องของพื้นที่ที่มีลักษณะอยู่ติดกับถนนเป็นส่วนใหญ่ มีพรรณไม้เดิมเป็น
ไม้ยืนต้นขนำดใหญ่ท ำให้บดบังแสงแดดในหลำยๆจุดของพ้ืนที่ สภำพเส้นทำงสัญจรไม่ต่อเนื่องขำดจุด
นั่งพักผ่อนหย่อนใจและป้ำยบอกทิศทำงที่ชัดเจน ซึ่งในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆนั้นได้ยึดถือแนวควำมคิด
หลักในกำรออกแบบปรับปรุงภำยใต้ค ำว่ำ Animal Tarp ซึ่งเป็นแนวควำมคิดหลักในกำรออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสัตว์ลพบุรีแห่งนี้ 
 ในกำรศึกษำข้อมูลด้ำนกำยภำพของ สวนสัตว์ลพบุรี ต ำบลทะเลชุบศร อ ำเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรีสำมำรถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 โซน 
  5.1.1 พ้ืนที่ Zone A  
          ต้ังอยู่ทำงด้ำนด้ำนทิศตะวันตกซ่ึงเป็นทำงเข้ำ-ออกของพ้ืนที่แสดงสัตว์อยู่ติดกับอำคำร
และถนนทำงหลวงหมำยเลข 3016 ในบริเวณนี้จะประกอบด้วย ที่จ ำหน่ำยบัตรเข้ำชมสัตว์ กรงสัตว์ เกำะ
ชะนีเก่ำ สนำมเด็กเล่น พ้ืนที่พักผ่อน สนำมฟุตซอล ลำนกิจกรรม ร้ำนอำหำร พ้ืนที่พักผ่อน ลักษณะ
ของพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจำกฝุ่นละอองและเสียงของรถยนต์เนื่องจำกพ้ืนที่ติดถนน บำงส่วนเป็นพื้นที่
เปิดโล่งไม่มีร่มเงำ และมีไม้ยืนต้นให้ร่มเงำแค่บำงจุดเท่ำนั้น มีเส้นทำงสัญจรหลักเพียงเส้นทำงเดียว มี
กำรตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณเส้นทำงสัญจรตลอดทั้งโซนแต่ขำดควำมสมดุลและควำมสวยงำมและมีจุด
ม้ำนั่งพักผ่อนเพียงจุดเดียว ไม่เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยว บริเวณโซนนี้จึงควรมีกำรออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงำมเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว เพ่ิมจุดเก้ำอ้ีพักผ่อนให้เพียงพอต่อจ ำนวน
นักท่องเที่ยว สร้ำงทำงเชื่อมบังคับทิศทำงกำรเดินเข้ำชมสัตว์อย่ำงชัดเจน 
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 5.1.2 พ้ืนที่ Zone B  
          ตั้งอยู่ทำงด้ำนทิศเหนือ อยู่ติดถนนหมำยเลข 3196 ด้ำนกำรใช้พ้ืนที่ของสิ่งก่อสร้ำง 
สระน้ ำ เกำะร้ำง พ้ืนที่รกร้ำง แพลอยน้ ำ เรือปั่น ลักษณะของพื้นที่ได้รับผลกระทบจำกฝุ่นละอองและ
เสียงของรถยนต์เนื่องจำกพ้ืนที่ติดถนน มีไม้ยืนต้นให้ร่มเงำทั่วพ้ืนที่และมีเส้นทำงสัญจรหลักเพียง
เส้นทำงเดียว มีเส้นทำงเชื่อมเข้ำสู่กรงสัตว์เพียงไม่กี่เส้นทำงและค่อนข้ำงไม่สมบูรณ์ มีกำรตกแต่งภูมิ
ทัศน์บริเวณเส้นทำงสัญจรบำงจุดเท่ำนั้นขำดแนวทำงเดินที่ชัดเจน จุดนั่งพักผ่อนไม่เพียงพอต่อจ ำนวน
นักท่องเที่ยว บริเวณโซนนี้จึงควรมีกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงำมเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 
เพ่ิมจุดเก้ำอ้ีพักผ่อนให้เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยว สร้ำงทำงเชื่อมบังคับทิศทำงกำรเดินเข้ำชม
สัตว์อย่ำงชัดเจน  
 5.1.3 พ้ืนที่ Zone C  
          ตั้งอยู่ด้ำนทิศตะวันออก อยู่ติดกับบริเวณวัดมีพ้ืนที่ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ค่อนข้ำงเยอะ 
ด้ำนกำรใช้พ้ืนที่ของสิ่งก่อสร้ำงประกอบไปด้วยกรงสัตว์ ห้องน้ ำ - สุขำ โรงพยำบำลสัตว์ เส้นทำงเชื่อม
เส้นทำงสัญจรหลัก ลำนแสดงควำมสำมำรถของสัตว์มีพิษ ลักษณะของพ้ืนที่ได้รับข้อจ ำกัดเรื่องกำรส่ง
เสียงดัง เนื่องจำกติดเขตวัดและมีกำรจัดภูมิทัศน์แค่บริเวณน้ ำตกเก่ำที่ยกเลิกกำรใช้งำนแล้วเท่ำนั้น 
ขำดทำงเชื่อมติดต่อกับกรงสัตว์ ลำนแสดงสัตว์ ไม่มีกำรจัดภูมิทัศน์ตำมแนวเส้นทำงสัญจรขำดควำม
สวยงำม จุดพักผ่อนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว พ้ืนทำงเดินช ำรุดเป็นจุด โซนนี้จึงมี
กำรปรับปรุงซ่อมแซมทำงสัญจรหลักและสร้ำงทำงสัญจรรองเชื่อมเข้ำสู่พ้ืนที่ต่ำงๆจัดภูมิทัศน์เพ่ือ
ควำมสวยงำม เพ่ิมจุดเก้ำอ้ีนั่งพักผ่อน และออกแบบให้มีกำรหลีกเลี่ยงกำรแวะพักด้ำนที่ติดกับวัดเพ่ือ
ลดข้อจ ำกัดของเสียงที่กระทบต่อวัด  
 
5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
  5.2.1 ก่อนกำรด ำเนินงำนต้องมีกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์ออกจำกบริเวณปฏิบัติงำนเป็นบำงชนิด
เพ่ือป้องกันสัตว์ตื่นกลัวและอันตรำยกระทบถึงสัตว์ 
  5.2.2 ก่อนด ำเนินงำนจัดสร้ำงภูมิทัศน์ควรตรวจสอบรำคำวัสดุต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรจัดสร้ำงเพ่ือ
ป้องกันกำรผิดพลำดในเรื่องของรำคำและค่ำแรงที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
  5.2.3 ในช่วงก่อนด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำจเกิดผลกระทบกับวัดป่ำสิตำรำม และอำคำรพำนิชย์ 
จึงต้องท ำเรื่องแจ้งเพ่ือให้มีกำรเตรียมตัวและท ำกำรปฏิบัติในเวลำที่เหมำะสม 
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แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อภูมทิัศน์บริเวณเส้นทางสัญจรในสวนสัตว์ลพบุรี 

 
กรุณาท าเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ โปรดเลือกตอบที่ท่านคิดว่าสะท้อนความรู้สึกและ
ความคิดของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 
1. เพศ                    ชาย   หญิง 
 
2. อายุ               ต่ ากว่า 15 ปี     16 - 25 ปี   
          26 - 35 ปี   36 - 45 ปี   
          46 ปีขึ้นไป 
 
3. อาชีพ        รับราชการ/รัฐวิสากิจ  พนักงานบริษัท    
          ท าธุรกิจส่วนตัว         เกษตรกร 
           นักเรียน/นักศึกษา    รับจ้างทั่วไป      
                    แม่บ้าน                       อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................  
 
4. รายได้ต่อเดือน       ต่ ากว่า 5,000 บาท   5,000 - 10,000 บาท 
                                    10,001 - 20,000 บาท        มากกว่า 20,000 บาท 
       
5. ท่านเคยเดินทางมาเยือนสวนสัตว์แห่งนี้มาก่อนหรือไม่ 
                  ครั้งแรก     เคย  จ านวน ครั้งที่มา ............... ครั้ง
                            ไม่เคย 
 
6. การมาใช้บริการสวนสัตว์ของท่าน 
                                    ครอบครัว                          คนรัก/คู่รัก    
                                    คนเดียว                            ทัศนศึกษา    
                                    คณะทัวร์                           อ่ืนๆ (โปรดระบุ )........................   
 
7. โดยท่ัวไปท่านใช้เวลาในการเดินเที่ยวชมสวนสัตว์แห่งนี้ประมาณ 
                                    1 - 3 ชั่วโมง       4 - 6 ชั่วโมง 
     มากกว่า 6 ชั่วโมง 
 
8. วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางสวนสัตว์แห่งนี้ 
         พักผ่อนหย่อนใจ                  เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ 
     พาลูกหลานมาชมสัตว์         อ่ืนๆ (โปรดระบุ )........................   
 



ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อสิ่งการจัดภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวกของสวนสัตว์ลพบุรี 

สิ่งอ านวยความสะดวกของสวนสัตว์ลพบุรี 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ
มาก 
(5) 

พอใจ 
(4) 

เฉย 
ๆ 
(3) 

ไม่
ค่อย
พอใจ 
(2) 

ไม่
พอใจ 
(1) 

1. จ านวนของศาลาที่พัก      
2. จ านวนร้านขายของที่ระลึก      
3. จ านวนโทรศัพท์สาธารณะ      
4. จ านวนถังขยะ      
5. ความชัดเจนของสัญลักษณ์และป้ายบอกทิศทางใน
แต่ละจุด 

     

6. ความสะอาดของศาลาที่พัก/ซุ้มพักผ่อน       
7. จ านวนห้องน้ า      
8. ความชัดเจนของเส้นทางการเดินเท้า      
 
ส่วนที ่3 ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสวนสัตว์ลพบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสวนสัตว์ลพบุรี 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ
มาก 
(5) 

พอใจ 
(4) 

เฉย 
ๆ 
(3) 

ไม่ค่อย
พอใจ 
(2) 

ไม่
พอใจ 
(1) 

1. ความสวยงามของลานพื้นที่ท ากิจกรรม      
2. สภาพเส้นทางสัญจรสวยงามดึงดูดให้ใช้งาน      
3. ความหลากหลายและจ านวนไม้ดอกไม้ประดับ 
พันธุ์ไม ้

     

4. ความร่มรื่นในสวนสัตว์ลพบุรี      
5. การตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณจุดพักผ่อน      
6. ความสัมพันธ์ของเส้นทางสัญจรกับพ้ืนที่กิจกรรม      
7. โดยรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจต่อเส้นทางสัญจร
ภายในสวนสัตว์ลพบุรีแห่งนี้มากน้อยแค่ไหน 

     



ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1. ท่านคิดว่าสิ่งอ านวยความสะดวกใดในสวนสัตว์ลพบุรีที่ต้องการให้ปรับปรุงมากท่ีสุด (เรียงล าดับ 1 - 5) 
           ทางเดินเท้าชมสัตว์         
                    แพริมน้ า 
                   ศาลาที่พัก/ซุ้มพักผ่อน        
                   ลานกิจกรรม 
                   ป้ายบอกต าแหน่ง 
                   อ่ืนๆ (โปรดระบุ )........................   
 
2. ท่านคิดว่าสวนสัตว์ลพบุรีมีปัญหาด้านใดมากท่ีสุด 
 
         ความปลอดภัย         การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีไม่เหมาะสม 
         เส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์ลพบุร ี      อ่ืนๆ (โปรดระบุ )........................   
 
ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... ..........................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
วันที่สอบถาม...............................................ผู้สอบถาม…………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
1. ท่านใช้พื้นที่ท ากิจกรรมบริเวณใดบ้างในสวนสัตว์ลพบุรี  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ถ้ามีการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่านอยากให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนใดมากที่สุดในสวนสัตว์ลพบุรี 
                    ทางเดินเท้าชมสัตว์         
                    แพริมน้ า 
                   ศาลาที่พัก/ซุ้มพักผ่อน        
                   ลานกิจกรรม 
                   ป้ายบอกต าแหน่ง 
                   อ่ืนๆ (โปรดระบุ )........................   
 
3. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตอบแบบสอบถาม………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
วันที่สอบถาม………………………………………………………………………………………………………………………….. 



ประวัติผู้จัดท ำ 
 
 

ชื่อ นางสาวลลิตวดี จินดานุทัต  
เกิด 20 เมษายน 2537 
 
การศึกษา 

 ปีการศึกษา 2548         จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
     โรงเรียนวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร   
 ปีการศึกษา 2551 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา 2556  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา 2559  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
     สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
                                  

  สถานที่ติดต่อ  99/95 หมู่บ้าน เดอะคัลเลอร์ หมู่ที่ 6 ต าบลลาดสวาย  
            อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150  
      โทรศัพท ์: 08 7808 3245 
      E - mail : Colour_mild@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติผู้จัดท ำ 
 
 

 ชื่อ นางสาวนวลพรรณ เกตุพรหมมา 
 เกิด 30 พฤษภาคม 2537 
 
การศึกษา  
   

 ปีการศึกษา 2548  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
      โรงเรียนวัดหนองแขม จังหวัดลพบุรี 
 ปีการศึกษา 2551   จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     โรงเรียนเทศบาล4 วัดเมืองใหม่ จังหวัดลพบุรี 
        ปีการศึกษา 2556    จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง   

     กรุงเทพมหานคร 
        ปีการศึกษา 2559    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
     สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
 
 สถานที่ติดต่อ  30 หมู่บ้านหนองแขม หมู่1 ต าบลท่าแค  
              อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000  
             โทรศัพท ์08 7551 4741 
             E - mail : ningnong_kpm@hotmail.com 
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