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บทคดัย่อ 
 

 โครงการออกแบบภูมิทศัน์ส านกังานเทศบาลต าบลบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดั
ปทุมธานี มีพื้นท่ีทั้งหมด 7 ไร่ (11,200 ตารางเมตร) จากการศึกษาพื้นท่ีโดยรวมในทฤษฎีท าให้
ทราบถึงแนวคิดในการออกแบบและแก้ไขปัญหาพื้นท่ี รวมถึงการเลือกใช้พืชพรรณและวสัดุท่ี
น ามาใช ้
 จากการศึกษาสภาพแวดลอ้ม ศึกษากิจกรรม ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการรวมทั้งขอ้มูล
ต่างๆท่ีไดน้ ามาประยกุตใ์นการออกแบบภูมิทศัน์ จึงเกิดเป็นแนวความคิดทางดา้นการออกแบบ คือ 
บางพนูเมืองสงบสุข โดยแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 โซน ดงัน้ี 

1. Zone A พื้นท่ีทั้งหมดเป็นพื้นท่ีบริเวณดา้นหนา้ของอาคารส านกังานเทศบาลต าบลบาง
พนู มีพื้นท่ีประมาณ 5,420.30 ตารางเมตร ประกอบดว้ย ส่วนบริการ เช่น ท่ีจอดรถ พื้นท่ีพกัผอ่น มี
การจดัภูมิทศัน์เพื่อสร้างทศันียภาพและจดัพื้นท่ีพกัผอ่น มีตน้ไมใ้หร่้มเงา เป็นตน้ 

2. Zone B พื้นท่ีทั้งหมดเป็นพื้นท่ีบริเวณดา้นหลงัของอาคารส านกังานเทศบาลต าบางพูน มี
พื้นท่ีประมาณ 5,655.40 ตารางเมตร ประกอบดว้ย ท่ีจอดรถใหญ่ ท่ีจอดรถเจา้หน้าท่ีเทศบาล และ
พื้นท่ีพกัผอ่น พื้นท่ีบริเวณน้ีก็ใชท้  ากิจกรรมประจ าปีต่างๆ เช่น วนัแม่แห่งชาติ วนัเด็กแห่งชาติ เป็น
ตน้ มีการจดัภูมิทศัน์เพื่อสร้างทศันียภาพและจดัพื้นท่ีพกัผอ่น มีตน้ไมใ้หร่้มเงา เป็นตน้ 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

ในการจดัท าปัญหาพิเศษ โครงการออกแบบภูมิทศัน์ส านักงานเทศบาลต าบลบางพูน 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึงงานน้ีจะไม่
ส าเร็จ ถ้าปราศจากค าแนะน าช้ีแนะช่วยเหลือและขอ้คิดทางด้านต่างๆของนายอนุสรณ์ สระบวั
(ต าแหน่งนายช่างโยธา)เทศบาลต าบลบางพูน ตลอดระยะเวลาในการท างานปัญหาพิเศษน้ี เพื่อเป็น
แนวทางในการท างาน ขอขอบคุณ อาจารยไ์ตรภพ บุญธรรม อาจารยท่ี์ปรึกษาปัญหาพิเศษ และ
อาจารยทุ์กท่านในสาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน าท่ีท าใหง้านช้ินน้ีส าเร็จ
ลุล่วงมาไดน้อกจากน้ียงัตอ้งขอบคุณคณะอาจารย ์และเพื่อนๆในสาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ 

ขอขอบคุณ ส านกังานเทศบาลต าบลบางพูน ทั้งบุคลากร และเจา้หนา้ท่ีต่างๆท่ีท าให้ความ
ร่วมมือซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการท าโครงการปัญหาพิเศษและขอ้มูลต่างๆทั้งฝ่ายบริการท่ีส านกังาน
เทศบาลต าบลบางพนู ท่ีไดส้รรหาส่ิงดีมาให ้

สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการออกแบบภูมิทศัน์ส านักงานเทศบาลต าบล
บางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจและเป็นแนวทางใน
การศึกษาต่อไป 
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บทที ่1 

    บทน า 

1.1 ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา 
 ส านักงานเทศบาลต าบลบางพูน ตั้งอยู่เลขท่ี 9/9 หมู่ท่ี 3 ซอยบวัยายมี ต าบลบางพูน 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี มีพื้นท่ีรวมทั้งหมด 7 ไร่(11,200 ตารางเมตร) เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น เป็นสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมยั เทศบาลต าบลบางพูนไดย้า้ยส านกังาน
ใหม่จากเดิมเป็นอบต.ตั้งอยู่ท่ีหมู่บา้นแฟลตปลาทองรังสิตซิต้ี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี และ
ปัจจุบนัอยูใ่นช่วงออกแบบภูมิทศัน์บริเวณโดยรอบอาคารส านกังานเทศบาลต าบลบางพนู 
 ลักษณะของโครงการเป็นสถานท่ีราชการ ซ่ึงเปิดท าการเม่ือปี พ.ศ.2557 มีผูเ้ข้าใช้
บริการตลอดเวลาท าการราชการ  เช่น ติดต่อราชการ เป็นสถานท่ีราชการมีผูติ้ดต่อราชการเป็น
ประจ า ซ่ึงปัจจุบนัมีการออกแบบภูมิทศัน์บริเวณดา้นหนา้อาคารบางส่วนแลว้ และยงัมีพื้นท่ีบริเวณ
ดา้นหลงัอาคารท่ีตอ้งมีการออกแบบการสัญจร ลานจอดรถให้กบัพื้นท่ีและออกแบบกิจกรรมให้
เหมาะสมกับผูใ้ช้ภายในโครงการบริเวณโดยรอบน้ีมีสภาพท่ีร้อนรับแสงแดดตลอดทั้งวนั จึง
ต้องการจุดพกัผ่อนและพืชพรรณไม้ท่ีให้ร่มเงา ซ่ึงเม่ือออกแบบภูมิทศัน์นั้นจะส่งผลทางด้าน
สุนทรียภาพและช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของส านกังานราชการของโครงการ 
 ดังนั้ น ส านักงานเทศบาลต าบลบางพูนจึงมีนโยบายในการจัดภูมิทัศน์ โดยรอบ
ส านักงานเทศบาลต าบลบางพูน รวมทั้งออกแบบพื้นท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับพื้นท่ี
ดงักล่าว เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชใ้นส่วนของกิจกรรมประจ าวนัและมีความชดัเจน
ของกิจกรรมแต่ละพื้นท่ีมากท่ีสุด ตลอดจนการปรับปรุงทศันียภาพใหเ้กิดความสวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพื้นท่ีและเกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูใ้ชบ้ริการและเจา้หนา้ท่ี 
  

1.2 วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
 1.2.1 ศึกษาทฤษฎีและหลกัการออกแบบภูมิทศัน์พื้นท่ีสาธารณะและสถานท่ีราชการ 

 1.2.2 ศึกษาและวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการเพื่อหาศกัยภาพของพื้นท่ี
โครงการ 
 1.2.3 ศึกษาและวิเคราะห์ผู ้ใช้ภายในพื้นท่ีโครงการเพื่อก าหนดกิจกรรมภายในพื้นท่ี
โครงการ    
 1.2.4 น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทศัน์บริเวณส านกังานทศบาลต าบลบางพูน อ าเภอ
เมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

       
 



   
 

1.3 ขอบเขตในการศึกษา 
           1.3.1 การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
  การเขา้ถึงโครงการสามารถมาได้ 2 เส้นทาง คือ รถส่วนบุคคลและรถโดยสาร
ประจ าทางสาย 1138 ปทุม-รังสิตและรถประจ าทาง สาย 372 รังสิต-บางปะอิน 

 
  

 

เร่ือง : โครงการออกแบภูมิทศัน์เทศบาลต าบลบางพนู อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง : การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
สัญลกัษณ์ : 

 
ภาพที ่1.1 การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

ถนนสายหลกั 346 ปทุม-รังสิต 

เทศบาลต าบลบางพนู 

เส้นทางหลกั เส้นทางรอง 



   
 

1.3.2 อาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีโครงการ 

  โครงการออกแบบภูมิทศัน์ส านกังานเทศบาลต าบลบางพูน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 9/9 หมู่ท่ี 3 
ซอยบวัยายมี ต าบลบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี มีเน้ือท่ีทั้งหมด 7 ไร่ เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น เป็นสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมยั ลกัษณะทางกายภาพเป็นพื้นท่ีโล่ง 
บางส่วน ยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ มีอาณาเขตติดต่อกบัส่วนต่างๆดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดกบั ทุ่งนา 

ทิศใต ้  ติดกบั ป่ากก 

ทิศตะวนัออก ติดกบั คลองบวัยายมี 

ทิศตะวนัตก ติดกบั หมู่บา้นสินธร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 
 
 
                     
 

                      ทิศเหนือติดกบัทุ่งนา                                   ทิศตะวนัออกติดกบัคลองบวัยายมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                           ทิศใตติ้ดกบัป่ากก                                    ทิศตะวนัตกติดกบัหมู่บา้นสินธร 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์เทศบาลต าบลบางพนู อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
ภาพที ่1.2 อาณาเขตติดต่อของพื้นท่ีโครงการ  

 



   
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
          1.4.1 ทราบถึงขอ้มูลการออกแบบภูมิทศัน์พื้นท่ีสาธารณะและสถานท่ีราชการ 
           1.4.2 ทราบถึงลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการเพื่อหาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ 
           1.4.3 ทราบถึงขอ้มูลภายในพื้นท่ีโครงการเพื่อก าหนดกิจกรรมภายในพื้นท่ีโครงการ 
          1.4.4 น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์ส านักงานเทศบาลต าบลบางพูน อ าเภอเมือง               
ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
 

1.5 วธิกีารด าเนินงาน 
          1.5.1 ศึกษาขอ้มูลการออกแบบภูมิทศัน์สถานท่ีราชการ พื้นท่ีสาธารณะและโครงการท่ี
เก่ียวขอ้ง 
            1.5.1.1 ศึกษาหลกัการและแนวคิดการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะ 
 1.5.1.2 ศึกษาหลกัการและแนวคิดการออกแบบพื้นท่ีสถานท่ีราชการ 
 1.5.1.3 ศึกษาเก่ียวกบักรณีศึกษาท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัโครงการ 
 1.5.1.4 ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศัน์ในพื้นท่ีโครงการ 
          1.5.2 ศึกษาลกัษณะขอ้มูลทางกายภาพพื้นท่ีโครงการ 
 1.5.2.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพกายภาพ 
               1) ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 
     2) ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 
     3) ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 

  4) ศึกษาขอ้มูลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นท่ีโครงการ 
      5) ศึกษาลกัษณะทางธรณีวทิยา 
      6) ศึกษาลกัษณะทางสัญจรพื้นท่ีโครงการ 

  7) ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเดิมในพื้นท่ีโครงการ 
   8) ศึกษาลกัษณะทางทศันียภาพและมุมมอง 
1.5.2.2 ขอ้มูลดา้นผูใ้ช ้

     1) ประเภทและจ านวนของผูใ้ชโ้ครงการ 
     2) พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
          1.5.3 การสรุปขอ้มูล 
                                1.5.3.1 สรุปลกัษณะพื้นท่ี  

      1.5.3.2 สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพื้นท่ี  



   
 

     1.5.3.3 สรุปและก าหนดลกัษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของพื้นท่ี
โครงการ 

          1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 
       1.5.4.1 ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
       1.5.4.2 ก าหนดความสัมพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
       1.5.4.3 ก าหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ 

  1) แนวคิดดา้นการออกแบบพื้นท่ีใชส้อยภายในโครงการ 
     2) แนวคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
     3) แนวคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
     4) แนวคิดดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในพื้นท่ีโครงการ 

  5) แนวคิดดา้นการออกแบบมุมมอง 
     6) แนวคิดดา้นระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
     7) แนวคิดดา้นการดูแลรักษา  
       1.5.4.4 สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ 
       1.5.4.5 เสนอแบบทางเลือก 2 แบบ 
       1.5.4.6 สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมและ
พฒันาแบบ                       
       1.5.4.7 เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
       1.5.4.8 แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ 
       1.5.4.9 แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น 
       1.5.4.10 แสดงรูปแบบทศันียภาพต่างๆ 
       1.5.4.11 ท าการประมาณราคา 
 1.5.5 ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 
       1.5.5.1 น าเสนอผลการออกแบบ 
       1.5.5.2 ขอ้เสนอแนะ 
 1.5.6 จดัท ารูปเล่ม 

 
 

 
 

 



   
 

สรุปข้อมูล 
- สรุปลกัษณะพ้ืนท่ี 
- สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพ้ืนท่ี 
- สรุปและก าหนดลกัษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมตาม
ศกัยภาพของพ้ืนท่ีโครงการ 
 

จดัท ารูปเล่ม 

1.6 ล าดับขั้นตอนในการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      
                                                               
       
 
                                                                                    
 
 

                                                                                                   
 
 

                                                                                                                      

                                                                                                      แผนภูมิที ่1.1 ขั้นตอนในการศึกษา 

 
 

 

การด าเนินการ 

ขั้นตอนการออกแบบ 
1. ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
2. ก าหนดความสมัพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
3. ก าหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ 
- แนวคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
- แนวคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
- แนวคิดดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในพ้ืนท่ีโครงการ 
- แนวคิดดา้นการออกแบบมุมมอง 
- แนวคิดดา้นระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
- แนวคิดดา้นการดูแลรักษา 
4. สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ 
5. เสนอแบบแปลนทางเลือก 2  แบบ 
6. สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและเลือก
ทางเลือกท่ีเหมาะสมและพฒันาแบบ  
7. เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
8. แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ 
9. แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น 
10. แสดงรูปแบบทศันียภาพต่างๆ 
11. ท าการประมาณราคา 
 

ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมนิผล 

1. น าเสนอผลการออกแบบ 
2. ขอ้เสนอแนะ 

 

ศึกษาข้อมูลการออกแบบภูมทิศัน์สถานทีร่าชการ พืน้ที่
สาธารณะและโครงการทีเ่กีย่วข้อง 
- ศึกษาหลกัการและแนวคิดการออกแบบพ้ืนท่ี
สาธารณะ    
- ศึกษาหลกัการและแนวความคิดการออกแบบพ้ืนท่ี
สถานท่ีราชการ   
- ศึกษาเก่ียวกบักรณีศึกษาท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั
โครงการ   
- ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศัน์ในพ้ืนท่ี
โครงการ  

ศึกษาลกัษณะข้อมูลทางกายภาพพืน้ทีโ่ครงการ 
 - ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 
 - ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 
- ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 
- ศึกษาขอ้มูลระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการในพ้ืนท่ีโครงการ 
- ศึกษาลกัษณะทางธรณีวทิยา 
- ศึกษาลกัษณะทางสญัจรพ้ืนท่ีโครงการ 
- ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรม
เดิมในพ้ืนท่ีโครงการ 
 - ศึกษาลกัษณะทางทศันียภาพและมุมมอง 
 



   
 

บทที ่2 
ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบภูมทิศัน์เทศบาล และกรณศึีกษา 

 
โครงการออกแบบภูมิทศัน์ส านกังานเทศบาลต าบลบางพูน มีนโยบายในการจดัภูมิทศัน์

ของส านกังานเทศบาลต าบลบางพนูโดยรอบส านกังานเทศบาลต าบลบางพูน รวมทั้งออกแบบพื้นท่ี
และส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบัพื้นท่ีดงักล่าว  เพื่อความเหมาะสมกบัรูปแบบเทศบาลและการใช้
สอยพื้นท่ีของประชาชน โดยมีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการเป็นตวัก าหนด เช่น ติดต่อราชการ
และการจดักิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการมีความหลากหลาย การออกแบบพื้นท่ีใช้
สอยท่ีดีจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชพ้ื้นท่ีกิจกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 

 

2.1 หลกัการในการออกแบบสวนส าหรับสถานทีร่าชการ 
            สถานท่ีจัดสวนในส านักงานแตกต่างจากการจดัภูมิทัศน์ในบ้านหลายอย่าง เพราะเป็น
สถานท่ีส าหรับประชาชนทัว่ไปท่ีสามารถเห็น และสัมผสัไดรู้้สึกถึงความงามในสถานท่ีนั้นๆ ดว้ย
การจดัภูมิทศัน์ ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยมีประสบการณ์การออกแบบทางดา้นน้ี นบัวา่เป็นการเร่ิมตน้ท่ียาก 
การเร่ิมตน้ท่ีดีควรเร่ิมจากส่ิงเหล่าน้ีเป็นล าดบัโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

การจัดภูมิทัศน์ส านักงานควรมีการก าหนดขั้นตอนการออกแบบ โดยค านึงถึงการใช้
ประโยชน์ และความตอ้งการของผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ การจดัภูมิทศัน์ส านกังานมีขั้นตอนดงัน้ี  

2.1.1 ความหมายของสวนสาธารณะและสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
สวนสาธารณะและสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีดี จะช่วยใหผู้ค้นรู้สึกสดช่ืนและผอ่น

คลาย รู้สึกดีท่ีได้ไปท่ีนั่น รู้สึกอบอุ่นและเป็นท่ีตอ้นรับ สถานท่ีท่ีประสบความส าเร็จไม่ใช่เพียง
เพราะมีความงามเพียงอยา่งเดียว แต่เป็นเพราะวา่เป็นสถานท่ีท่ีท าให้ผูใ้ชส้ามารถรู้สึกผอ่นคลาย ได้
ร่วมกิจกรรมกบัคนอ่ืนๆ สถานท่ีเหล่าน้ีจะเช่ือมโยงคนในชุมชนเขา้ด้วยกนั เม่ือพวกเขาเขา้มาท า
กิจกรรมและใชเ้วลาวา่งร่วมกนั 

นอกจากน้ีการสร้างสรรคพ์ื้นท่ีท่ีประสบความส าเร็จ ตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบทาง
กายภาพ ท่ีท าใหผู้ค้นรู้สึกวา่เป็นท่ีตอ้นรับและสะดวกสบาย เช่น การจดัให้มีมา้นัง่ หรือการจดัสวน
ท่ีสวยงาม การจดัระบบทางเทา้ท่ีดี การพฒันาให้เกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งร้านคา้ท่ีอยูโ่ดยรอบ และ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ี เป้าหมายคือการสร้างสรรค์สถานท่ี ซ่ึงมีบรรยากาศของชุมชนและมี
ภาพลักษณ์ท่ีดูอบอุ่นเป็นกันเอง การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อม รวมถึงหน้าท่ีใช้สอยท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่งแทจ้ริง  

2.1.2 ก าหนดพื้นท่ีเพื่อประโยชน์การใชส้อย และความสวยงามโดยค านึงถึงเร่ืองประโยชน์ 
การใชส้อย การก าหนดต าแหน่งความสวยงามและความปลอดภยั  



   
 

บริเวณทางเดิน และถนนควรปลูกไม้ยืนต้นเพื่อช่วยลดการสะท้อนแสงของ
คอนกรีตและให้ร่มเงา ท าให้เกิดความร่มร่ืน ไม่ควรท่ีจะปลูกไมย้ืนตน้มากเกินไป เพราะจะท าให้
แสงแดดไปไม่ถึงพืชพรรณดา้นล่างอาจจะท าให้พืชพรรณตายได ้ลกัษณะการปลูกไมย้ืนตน้และไม้
พุม่ควรปลูกเรียงเด่ียวไปเร่ือยๆ ตามถนน 

บริเวณสวนหยอ่ม ต าแหน่งสวนหยอ่มควรอยูใ่กลก้บัลานพกัผอ่นหรืออยูใ่กลห้้อง
อเนกประสงค์ สวนหย่อมควรมี 1-2 จุด จดัไวเ้พื่อเป็นจุดเด่นเอาไวร้องรับการพกัผ่อนของผูเ้ข้า
บริการในพื้นท่ีหากมีหลายแห่งเกินไปอาจท าให้จุดเด่นจุดหลกัหายไป ส่วนส าคญัสวนหย่อมควร
มองเห็นไดง่้าย สะดุดตา และควรเลือกใชพ้นัธ์ุไมท่ี้มีรูปร่างสวยงาม โตชา้หรืออาจใชไ้มด้ดัก็ได ้

มุมสนามควรมีตน้ไมบ้ริเวณมุมสนามเพื่อลดความแข็งกระดา้งโดยการใช้ไมพุ้่ม
ปลูกเป็นแนว เพื่อเพิ่มสีสันใหก้บัสนาม 

มุมส าหรับเด็ก ควรจดัเป็นสนามหญา้และพนัธ์ุไมท่ี้เลือกใช้ควรเป็นพนัธ์ุไมท่ี้ไม่
เป็นอนัตรายต่อเด็ก เช่น มีพิษหรือมีหนาม 

ควรก าหนดสนามหญา้ให้อยู่บริเวณส่วนกลางของพื้นท่ี โดยการออกแบบให้ยึด
หลกัท่ีวา่สนามหญา้ตอ้งเป็นพื้นท่ีไดรั้บแสงแดดเตม็ท่ี จึงจะเกิดความสวยงาม ในการเลือกพนัธ์ุควร
เป็นพนัธ์ุท่ีทนต่อแสงแดดไดดี้ ทนลม 

2.1.3 การวางต าแหน่งไม้ยืนต้น เพราะต้นไม้มีการเจริญเติบโตตลอดเวลาไม่หยุดน่ิง
โดยเฉพาะไมย้นืตน้เป็นไมท่ี้มีความสูง ต าแหน่งของไมย้นืตน้คือ 

2.1.3.1 ขา้งถนน 
2.1.3.2 บริเวณร้ัวรอบโครงการทั้งหมด 
2.1.3.3 เฉพาะบริเวณท่ีตอ้งการร่มเงาเพื่อการพกัผอ่น 
2.1.3.4 ปลูกดา้นใดดา้นหน่ึงของร้ัว เพื่อปิดบงัทิศทางลม และฝุ่ นละออง 

2.1.4 ออกแบบให้มีจุดเด่น ในการออกแบบตอ้งออกแบบสวนให้มีจุดเด่น และจุดรองโดย
จุดเด่นตอ้งมีขนาดใหญ่กว่าจุดรอง แล้วจ านวนตน้ไมต้อ้งมากกว่า การเลือกพนัธ์ุไมไ้ม่ควรเยอะ
เกินไปจะท าใหเ้กิดความแตกต่าง 

การจดัสวนราชการนั้นมีความแตกต่างจากการจดัสวนในบา้นหลายอย่างเพราะ
สถานท่ีราชการเป็นท่ีท่ีประชาชนได้มีโอกาสเขา้มาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อราชการ
ต่างๆ หรือแมแ้ต่การท ากิจกรรม เช่นการพกัผ่อน การออกก าลงักาย เป็นตน้ โดยประชาชนท่ีเขา้มา
ใช้บริการนั้นมีโอกาสได้สัมผสัความงามภายในส่วนใหญ่ เพราะเป็นเร่ืองท่ีอ านวยความสะดวก
ใหก้บัประชาชน(เอ้ือมพร วสีมหมาย, 2527) 

2.1.4.1 การปลูกตน้ไมใ้หญ่ใหร่้มเงา ไม่วา่จะเป็นถนนหรือทางเดินเทา้ควรจะปลูก
ตน้ไมใ้หร่้มเงาในสถานท่ีนั้น เพื่อใหค้วามร่มร่ืนตลอดทางเดิน 



   
 

2.1.4.2 ใหค้วามสบายตาสบายใจ ในขณะการเดินผา่นไปในสถานท่ีนั้นควรมีแปลง
ไมด้อก ไมป้ระดบัท่ีสวยงามท าใหเ้กิดความร่มร่ืน สบายตาเป็นระเบียบปราศจากขยะและวชัพืช 

2.1.4.3 เส้นทางท่ีใช้ในการสัญจร ควรออกแบบสวนให้เข้ากับ ความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของกลุ่มคนส่วนใหญ่ เช่น การท าทางเทา้ท่ีถาวรใช้วสัดุปูพื้นท่ีแข็งแรง เช่น อิฐ หิน หรือ
ซีเมนต ์เพื่อให้คนเดินไปตามทิศทางท่ีตอ้งการ แต่ในการออกแบบควรดดัแปลงทิศทางให้อ่อนนุ่ม
สวยงาม กว่าเส้นทางเดินตรงๆ และควรปลูกตน้ไมใ้ห้ร่มเงาตลอดทางเดิน ช่วงใดท่ีไม่ตอ้งการให้
คนเดินเขา้ไปในสวน หรือสนามควรไม่พุ่มกั้น แต่ควรเป็นพุ่มท่ีมีขนาดสูงกว่า 0.40-0.50 เมตร 
เพราะมิฉะนั้นคนสามารถขา้มผ่านได้ง่ายถ้าสามารถท าก็ไม่จ  าเป็นตอ้งติดป้ายห้ามเดินลดัสนาม
ต่อไป 

2.1.4.4 บริเวณสนามหญ้า ด้านหน้าของตวัอาคาร ต้องมีหญ้าท่ีมีความเขียวสด
งดงาม และตอ้งราบเรียบปราศจากวชัพืช และเศษขยะ โดยทัว่ไปแลว้สนามหญา้อาคารควรปลูก
เฉพาะไมย้นืตน้รอบสนามเท่านั้นหรืออาจมีไมพุ้่ม มีไมด้อกรอบเสาธง ก็ไดแ้ต่ควรเป็นแปลงเรียบๆ
จะเหมาะสมกวา่ 

2.1.4.5 การจดัสวนหน้าอาคารไม่ควรจดัเป็นล าธาร เกาะแร่ง หรือสะพานข้าม
เพราะการจดัสวนในลกัษณะน้ีควรจดัอยูใ่นมุมท่ีเป็นส่วนตวัภายในบา้นหรือมุมหน่ึงในอาคารท่ีไม่
ท าลายความสง่างามของสถานท่ีนั้น 

2.1.4.6 การตดัแต่งตน้ไมเ้ป็นรูปทรงต่างๆ ท่ีเหมาะส าหรับการแต่งสวนในราชการ
เพราะเม่ือมองดูมีระเบียบให้ภาพพจน์ท่ีดี มากกว่าการปล่อยให้โตเองตามธรรมชาติ เช่น ตดัแต่ง 
เขม็ใหเ้ป็นพุม่กลม หรือดดัแปลงไมด้อกใหม้นตรงขอบแปลงจะดู สวยกวา่การปล่อยให้เป็นแปลงท่ี
ส่ีเหล่ียมต่างๆ 

2.1.4.7 พรรณไมท่ี้เลือกใช้ควรเลือกใช้ไมท่ี้โตเร็ว และให้ร่มเงาต่อบริเวณทางเดิน
ริมถนนและสามารถให้ดอกท่ีสวยงามดว้ย เช่น นนทรี ประดู่ ชมพูพนัธ์ุทิพย ์ตะแบก เป็นตน้ ส่วน
ไมพุ้ม่ท่ีมีดอกควรเลือกชนิดท่ีดูแลรักษาง่าย เช่น เขม็ ขาไก่ แพงพวย เป็นตน้ 

2.1.4.8 การดูแลรักษาตน้ไมใ้หส้วยงาม ซ่ึงรวมถึงการตดัแต่ง ฉีดยารักษาโรคแมลง 
การให้ปุ๋ยตน้ไม ้สนามหญา้ หลงัจาการดูแลแลว้จะท าให้มองเห็นลกัษณะของสวนท่ีเด่นชัดและ
ปลอดโปร่ง 

จากขอ้มูลขา้งตน้พบว่า สถานท่ีราชการเป็นสถานท่ีท่ีบุคคลต่างๆเขา้มาติดต่อราชการหรือ
ใชบ้ริการดา้นนนัทนาการ เช่น พกัผอ่น ออกก าลงักาย การจดัตกแต่งภูมิทศัน์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะ
จะช่วยให้เกิดความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ความสวยงามแก่พื้นท่ีนั้นๆ ดงันั้นการจดั
สวนส าหรับสถานท่ีราชการจะตอ้งพิจารณาประโยชน์การใชส้อยรวมไปถึงความสวยงาม ซ้ึงจะเนน้
ความเป็นระเบียบ เด่นชดั โปร่งตา ตอ้งทั้งให้ความสดช่ืน ดงันั้นการจดัสวนในสถานท่ีราชการจะ
เป็นแบบมีระเบียบ ซ่ึงต่างไปจากการจดัสวนในบา้น 



   
 

 2.1.5 หลกัการออกแบบสวนสาธารณะและสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจจ าเป็นตอ้งทราบถึง
หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1.5.1 ออกแบบให้ทุกอย่าง(Everything must have a Purpose)การพิจารณา
เร่ิมแรกในการออกแบบควรวิเคราะห์สภาพพื้นท่ีท่ีจะท าเป็นสวนสาธารณะนั้นควรท าความเขา้ใจ
เสียก่อนวา่ สภาพพื้นท่ีเป็นอยา่งไร และส่ิงท่ีก่อสร้างต่างๆท่ีจะจดัให้มีข้ึนมีอะไรบา้งเพื่อจดัแบ่งให้
เป็นหมวดหมู่ เช่น 

ลกัษณะตามธรรมชาติ :  พรรณไม ้น ้า พื้นท่ี 
พื้นท่ีท่ีใชป้ระโยชน์        :  สนามกีฬาต่างๆ ท่ีจอดรถ ถนน ฯลฯ  
ส่ิงก่อสร้างท่ีส าคญั     :  อาคาร ศาลา หอ้งสุขา ฯลฯ 
โครงสร้างอ่ืนๆ         :  ทางระบายน ้า ร้ัว ป้ายบอกช่ือสถานท่ี ฯลฯ 

   1) ความสัมพันธ์ระหว่างสวนสาธารณะและส่ิงแวดล้อม (Park to 
Surroundings)มีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะเน้นการออกแบบภายในบริเวณของสวนสาธารณะ ให้ได้
ต  าแหน่งท่ีเหมาะสม เช่น การจดัสวนสาธารณะบนเนินเขาไม่มีผลให้น ้ าท่วมบริเวณหุบเขาขา้งล่าง 
ในขณะเดียวกนัส่ิงแวดลอ้มก็เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับสวนสาธารณะ สถานท่ีตอ้งปราศจากเช้ือโรค 
เพื่อท าเป็นท่ีปิกนิก มีร้ัวรอบดา้น สงบและมีประโยชน์ นกัออกแบบท่ีดีตอ้งส ารวจสภาพแวดลอ้ม
รอบๆสวนสาธารณะเพื่อท่ีจะหาขอ้มูลท่ีแทจ้ริงมาเป็นส่ิงก าหนดต าแหน่งของสถานท่ีต่างๆใน
สวนสาธารณะ และตอ้งพยายามท าให้สวนสาธารณะเป็นสถานท่ีดีท่ีสุดบนพื้นท่ีนั้น อีกทั้งไม่เป็น
สาเหตุใหก้ารใชส้ถานท่ีรอบๆ สวนสาธารณะลดนอ้ยลง 
   2) ความสัมพนัธ์ระหว่างต าแหน่งของพื้นท่ีท่ีใชก้บัสภาพพื้นท่ีเดิม (Use 
Areas to Site) พื้นท่ีจะตอ้งไม่สูญเปล่า ดงันั้นทุกมุมของพื้นท่ีควรถูกใชท้ั้งหมด ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็น
การใช้แบบเดิม เราอาจปลูกไม้พุ่ม หรือเอาไวเ้ป็นท่ีนัง่เล่นเพื่อดูวิวสวยๆบางคร้ังก็จ  าเป็นตอ้งคง
สภาพเดิมเพื่อรักษาความเป็นธรรมชาติท่ีส าคญั 
 อยา่งไรก็ตามไม่วา่จะเป็นการใชแ้บบไหน การสร้างสถานท่ีต่างๆจ าเป็นตอ้งอยูใ่นต าแหน่ง
ท่ีเหมาะสม และเขา้กนัไดก้บัประโยชน์ใชส้อย โดยค านึงถึงความลาดชนัของพื้นท่ีดว้ย เช่น 
    (1) พื้นท่ีส าหรับใชป้ระโยชน์ในแต่ละแห่งตอ้งการความลาดเอียง
ในระดบัต่างกนั เช่น สนามเทนนิสเหมาะกบัพื้นท่ีราบ  
    (2) ผลของการวางต าแหน่งไม่ถูกตอ้ง และไม่เขา้กบัลกัษณะของ
พื้นท่ีการใชส้ถานท่ีท่ีอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม เช่น สถานท่ีปิกนิกอยู่กลางทุ่งท่ีร้อน แสงอาทิตย์
ตน้ไมถู้กตดัเพื่อท าเป็นท่ีจอกรถ ถนนอยูใ่นต าแหน่งท่ีหนา้ฝนน ้าไหลลงมาท่วมขงั 
    (3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีท่ีจะใชป้ระโยชน์ (Use Areas to 
Use Areas) การก าหนดต าแหน่งต่างๆ ของสถานท่ีจ าเป็นตอ้งแบ่งประเภทของการกระท าหรือ



   
 

กิจกรรมออกเป็นกลุ่มๆ โดยให้แต่ละกลุ่มท่ีมีลกัษณะของกิจกรรมคลา้ยคลึงกนัอยูร่วมกนั เดินเล่น
และนัง่เล่นเพราะเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการท ากิจกรรม 
    (4) ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงก่อสร้างและพื้นท่ีท่ีใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ (Major Structure to use Areas) ก่อนท่ีจะวางผงัสร้างอาคารต่างๆ ตอ้งค านึงถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัอาคารและพื้นท่ีรอบ เช่น การเขา้ออกหอ้งต่างๆสัมพนัธ์กนั  
    (5) ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงก่อสร้างต่างๆ (Minor Structure to 
Minor Structure)สวนสาธารณะมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ท่ีต่อเน่ืองกันและยุ่งยาก ท าให้ตอ้งค านึงถึง
ความสัมพนัธ์ต่อกนัดว้ย เช่น การจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกนั  
  2.1.5.2 การออกแบบตอ้งท าเพื่อประชาชน (Design Must be for People) ความ
สมดุลระหว่างความตอ้งการทางด้านจิตใจและร่างกายของผูใ้ช้ (Impersonal and Person)การ
ด าเนินการท ากิจกรรมต่างๆในสวนสาธารณะตอ้งอาศยัวสัดุ และอุปกรณ์หลายอย่าง ซ่ึงวสัดุและ
อุปกรณ์เหล่าน้ี มีขนาดท่ีเป็นมาตรฐาน และตอ้งใชเ้ป็นจ านวนมาก ดงันั้นวสัดุอุปกรณ์จึงมีรูปแบบท่ี
เหมือนกนั จะท าใหผู้ใ้ชเ้กิดความเบ่ือหน่าย 
 การออกแบบควรจดัให้มีบางจุดท่ีให้ผูใ้ช้เกิดความเป็นอิสระท่ีจะท าอะไรตามใจชอบ 
นัง่เล่น เดินเล่น คุยกนั ควรเป็นสถานท่ีมีวิวสวยงามร่มร่ืน และเป็นสถานท่ีเปิดมองเห็นรอบๆดา้นท่ี
มีทอ้งฟ้าสดใส และอากาศสดช่ืนเย็นสบาย ทุกอย่างท่ีออกแบบเพื่อประชาชนตอ้งเห็นว่า จะให้
ไดผ้ลเป็นท่ีพึงพอใจและเป็นบรรทดัฐานของการพฒันาจิตใจดว้ย 
  2.1.5.3 ออกแบบให้ใชไ้ดดี้และสวยงาม (Both Function and Aesthetics Must be 
Satisfied) ความสมดุลระหวา่งเงิน และคุณค่าของมนุษย ์(Balance of Dollar and Human Values)
เพื่อให้การออกแบบสวนสาธารณะคุณภาพดี จะตอ้งค านึงถึงเงิน และความรู้สึกของมนุษยเ์พื่อใช้
ประโยชน์ไดเ้ป็นรากฐานท่ีตอ้งพิจารณา จะตอ้งค านึงถึงการใช้ประโยชน์ไดดี้ก่อนท่ีจะคิดถึงเร่ือง
ความสวยงามของการออกแบบ  แต่ก็ไมค้วรคิดถึงประโยชน์ใช่สอยเพียงอยา่งเดียว 
  2.1.5.4 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม (Establish an Appropraite 
Experience) (เอ้ือมพร วสีมหมาย, 2527) 
 2.1.6 ออกแบบให้เขา้กบัสถานท่ีนั้น ๆ (Suit to Personality of Place) สถานท่ีแต่ละแห่งมี
ลกัษณะต่างกนั เช่น สง่างาม สงบ ร่าเริง ฯลฯ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ส่วนส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนมีคอนกรีต เหล็ก อิฐ ฯลฯ ซ่ึงก็แตกต่างกบัส่ิงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ ดงันั้นจึงมีอยู ่2 วิธีท่ีจะ
ท าใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดคื้อ 

2.1.6.1 การต่อเติมทางดา้นวตัถุ คือมีการต่อเติมจากสภาพพื้นท่ีนั้น ๆ ท าให้ดู
เหมือนวา่เกิดจากสถานท่ีนั้นจริง ๆ หรือดูแลว้เหมือนตวัอาคารโผล่มาจากพื้นดิน  
  2.1.6.2 การระมดัระวงัในการออกแบบเน่ืองจากสภาพแวดลอ้ม เพื่อให้ไดล้กัษณะ
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของบริเวณนั้น เช่น สถานท่ีทางโบราณคดี ลกัษณะเส้น รูปร่าง ผิวสัมผสั สี ตน้ไม้



   
 

เดิม ดินและหิน ส่ิงเหล่าน้ีเราอาจน ามาใชเ้ป็นวสัดุในการก่อสร้างใหม่ เพื่อให้กลมกลืนกบัลกัษณะ
ของตวัอาคารเดิม หรือกลมกลืนกบัสภาพธรรมชาติในเขตนั้น 

ลกัษณะท่ีกล่าวมาน้ีเนน้สภาพตามธรรมชาติมากกว่า เช่น เป็นการสร้างบา้นให้มี
ลกัษณะคลา้ยกบัตน้ไม ้พื้นดินแถบนั้น เรียกวา่ การท าใหม้นุษยเ์ขา้กบัธรรมชาติได ้

ส่วนการออกแบบให้เขา้กบัส่ิงเก่า ๆ รอบดา้นทาง เสียง เส้น สี ผิวสัมผสั และ
รูปร่าง ซ่ึงมองดูแลว้กลมกลืนกบัตวัอาคารเก่า ๆ บริเวณนั้น เรียกวา่ การท าส่ิงใหม่ให้เขา้กบัส่ิงเก่า
ได ้

2.1.7 ออกแบบให้เหมาะกบัผูใ้ช ้ (Suited to Personality of User)เม่ือพิจารณาจากนิสัยของ
ประชาชนในแต่ละท้องท่ีแล้ว จะท าให้ทราบถึงความต้องการและความชอบของคนเหล่านั้น 
พยายามน าเอาลกัษณะท่ีบุคคลทัว่ไปชอบมาไวใ้นงานออกแบบทัง่น้ีเพื่อประชาชน ทัว่ไปจะไดมี้
โอกาสใชอ้ยา่งคุม้ค่า แต่ก็ควรจะสะอาดตา มัน่คงแขง็แรง และใหผู้ใ้ชส้ถานท่ีเกิดความรูสึกสบายใจ
ในขณะท่ีใชส้ถานท่ีเหล่านั้นดว้ย  สถานท่ีสาธารณะอาจออกแบบให้หรูหราได ้เช่น มีน ้ าพุ น ้ าตกอยู่
กลางสวนสาธารณะ 

2.1.8 ออกแบบให้เหมาะกบัการใช้ (Suit to Personality of Function) ผูท่ี้ชอบไปเท่ียว
สาธารณะบางคร้ังก็ตดัสินใจไม่ไดว้่าจะท าอะไรดี จะเล่นเกมส์ชนิดไหนบา้ง จึงตอ้งใชเ้วลานัง่พกั
ก่อน ดงันั้นควรออกแบบใหมี้มุมสงบ ในบรรยากาศเงียบๆสีอ่อนนุ่ม เพื่อใหผู้น้ัง่พกัเพลิดเพลิน และ
ไดม้องดูการละเล่นต่างๆ รอบดา้นวา่ชอบแบบไหน เพื่อวา่จะไดไ้ปเล่นเกมส์นั้นๆ ในภายหลงั 

2.1.9 ออกแบบให้สัดส่วนพอเหมาะ (Suit to Scale) ออกแบบตกแต่งบริเวณภายนอก
สถานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสัดส่วน 2 อยา่งคือ 

2.1.9.1 สัดส่วนของมนุษย ์(Human Scale)มนุษยส่์วนใหญ่จะรู้สึกคุน้เคยเฉพาะส่ิง
ท่ีตนเองรู้จกั และมกัจะเปรียบเทียบกบัตวัเองเสมอ เช่น เปรียบส่วนสูงของตวัเอง แขน ขา น้ิว กบั 
ตน้ไม ้ประตู หรือส่ิงของอ่ืน ๆ มนุษยจ์ะเกิดความรู้สึกวุ่นวายใจเพราะไม่สามารถท่ีจะเขา้ใจถึง
สถานท่ีเป็น อยูอ่นัเน่ืองมาจากสัดส่วนท่ีผิด และไม่สบายใจในขณะท่ีใชส้ถานท่ีนั้น นอกจากนั้นยงั
ตอ้งให้ผูใ้ชรู้้สึกปลอดภยัดว้ย ทุกคนตอ้งการให้ส่ิงต่าง ๆ รอบ ๆ ดา้นมีขนาดท่ีพอเหมาะกบัตวัเอง 
และสามารถเปรียบเทียบกบัตนเองได ้
  2.1.9.2 สัดส่วนเน่ืองจากความเร็ว (Speed Scale)สัดส่วนจากความเร็วเป็นส่วน
หน่ึงท่ีตอ้งค านึงถึง เพราะการกวาดสายตามองดูขณะท่ีผา่นไปดว้ยความเร็วท่ีแตกต่างกนัจะท าให้
มอง เห็นภาพต่างกนัดว้ย เช่น เม่ือนัง่อยูบ่นรถดว้ยความเร็ว 100 ก่ีโลเมตร/ชัว่โมง จะสังเกตเห็น
เฉพาะรูปร่างใหญ่อยา่งคร่าว ๆ ส่ิงท่ีมีผิวหยาบ ๆ ตดักนั หรือกลุ่มสีใหญ่ ๆ เท่านั้น รายละเอียดเล็ก 
ๆนอ้ย ๆ ไม่สามารถมองเห็นได ้

 
 



   
 

2.1.10 มีส่ิงท่ีตอ้งการทางดา้นเทคนิคเพียงพอ (Satisfy Technical Requirements) 
  2.1.10.1 ขนาด (Sizes) ก่อนท่ีจะมีการออกแบบ ตอ้งหาขอ้มูลเก่ียวกบัขนาดของ
พื้นท่ีนั้นก่อน ซ่ึงขอ้มูลเหล่านั้นสามารถหาไดจ้ากอ าเภอหรือเขต ของพื้นท่ี รวมถึง ส านกัผงัเมือง
กองสวนสาธารณะ 
  2.1.10.2 ปริมาณ (Quantities) โดยปกติแลว้ตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนของสถานท่ี 
ท ากิจกรรมแต่ละส่ิงท่ีว่าตอ้งการใช้มากน้อยแค่ไหน เช่น สนามบอล 1 สนาม และอ่ืนๆ เพราะว่า
จ านวนเหล่าน้ีเป็นท่ีตอ้งการส าหรับประชาชนจริงๆ ในขณะนั้น แต่ก็ควรตอ้งคิดเผื่ออนาคตไวด้ว้ย 
เพราะประชากรเพิ่มมากข้ึนทุกที อาจจะมีท่ีจอดรถนบัเป็นจ านวนคนัมากกวา่ท่ีจ  าเป็นในปัจจุบนั 
  2.1.10.3 ผลเน่ืองมาจากธรรมชาติ (Orientation to Natural Forces) ก่อนการก าหนด
ต าแหน่งของสถานท่ีควรนึกถึงการเล่นเกมส์ต่างๆ ท่ีอยูก่ลางแจง้เพื่อป้องไม่ให้แสงอาทิตยส่์องตา
ในขณะท่ีเล่นฟุตบอล หรือกีฬาอย่างอ่ืนท่ีมีการโยนลูกบอลกลบัไปมา ควรจดัให้สนามมีมุม 90 
องศา กบัมุมข้ึน-ลงของดวงอาทิตย ์หรือในแนวเหนือ-ใต ้นั้นเอง 
  2.1.10.4 ลมก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีผลส าคญัต่อการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ทิศทางของ
กระแสลมท าให้ต้องหาท่ีจอกรถเรือในต าแหน่งท่ีปลอดลม เพื่อไม่ให้ได้รับอุบัติเหตุจากลม
Campground การท าอาหารถา้อากาศไม่ถ่ายเท อาจท าให้ควนัไฟจากการหุงตม้จะลอยอยูบ่ริเวณนั้น 
ควรใหทุ้กจุดมีลมพดัผา่นไดส้ะดวก โดยเฉพาะประเทศท่ีมีความช้ืนสูง นอกจากลมแลว้ ก็มีจ  านวน
น ้ าฝนแต่ละปี และการข้ึนลง ของระดบัน ้ า มีผลต่อพื้นท่ีต ่า เม่ือเขา้ใจถึงสาเหตุน้ีแลว้ ก็จะสามารถ
ก าหนดต าแหน่งของตวัอาคารได ้
  2.1.10.5 ส่ิงอ่ืนท่ีจ าเป็น (Operating Needs) รถ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการ
บ ารุงรักษาเป็นส่วนหน่ึงท่ีตอ้งค านึงถึงในแปลน เช่น ระยะ รัศมี ต ่าสุดของวงกลมท่ีจะท าให้ รถ
เล้ียวไดส้ะดวกคือ 20 ฟุต หรือ 6เมตร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นขอ้มูลท่ีจะน าไปออกแบบถนน และท่ีจอดรถ 
  2.1.10.6 ส่ิงต่อไปท่ีจะตอ้งนึกถึงคือการเดินของมนุษย ์ระยะกา้วเทา้ สั้น ยาว หรือ
ธรรมดา เพื่อให้การเดินเป็นไปโดยสะดวก จึงมีขนาดมาตรฐานส าหรับขั้นบนัได ทั้งลูกตั้ง และลูก
นอน ลูกตั้งควรจะสั้น ลูกนอนควรจะยาว Landscape Architect  ช่ือ Thomas Church แนะน าวา่2เท่า
ลูกตั้งบวกลูกนอนเท่ากบั 26 น้ิวหรือ 65 เซนติเมตร เป็นขนาดท่ีพอเหมาะในการข้ึนลงภายในสวน 
 2.1.11 ออกแบบใหป้ระหยดัท่ีสุด (Meet Needs for Lowest Possible Cost) นกัออกแบบตอ้ง
พยายามหลีกเล่ียงการใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นและเสนอส่ิงท่ีเป็นท่ีตอ้งการมากท่ีสุด จะไม่ท าผลงานท่ีไม่ดี
ออกมา งานท่ีออกมาจะตอ้งให้ผลน่าพึงพอใจ ส าหรับความตอ้งการท่ีแทจ้ริง ทางดา้นการพฒันาใน
การออกแบบ ดงันั้นการปรึกษาและตกลงกนัระหวา่งลูกคา้และผูอ้อกแบบวา่อะไรคือส่ิงท่ีตอ้งการ
จริงๆ และน าส่ิงนั้นมาเปรียบเทียบกบัจ านวนงบประมาณท่ีมีอยู ่
              2.1.11.1 หาความสมดุลระหวา่งความตอ้งการและงบประมาณ (Balance of Needs 
and Budget) เร่ิมออกแบบและลูกคา้ไดมี้โอกาสเจรจารายละเอียดแสดงความตอ้งการระหวา่งกนั 



   
 

หลังจากนั้ นควรเสนอแบบร่าง และความคิดคร่าวๆ ต่อลูกค้า ซ่ึงอาจมีหลายส่ิง หลายอย่าง
นอกเหนือจากความตอ้งการจากคร้ังแรก แต่ยงัอยู่ในระหว่างการคน้ควา้ทางด้าน การออกแบบ
จนกระทัง่ส าเร็จออกมาเป็นแบบท่ีสมบูรณ์แลว้ นกัออกแบบจะตอ้งติดต่อกบัผูรั้บเหมาเพื่อสอบถาม
วา่ การก่อสร้างทั้งหมดกบังบประมาณท่ีมีอยูน่ั้นพอเหมาะกนัหรือไม่ ไม่มีเงินเหลืออีกเท่าไร มีก่ีวิธี
บา้งท่ีจะใหเ้ป็นไปตามแบบ และอยูใ่นงบประมาณท่ีตั้งไว ้อนัไหนบา้ง ท่ีราคาสูง และราคาต ่า 
  2.1.11.2 การใช้สภาพพื้นท่ีท่ีเป็นอยู่ให้เป็นประโยชน์ (Use of Existing Site 
Resources) อาคารสถานท่ีต่างๆ ควรวางอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะกบัสภาพพื้นท่ี (Site)ไม่ควรตั้ง 
Camp-ground ในสถานท่ีท่ีการระบายน ้ าไม่ดี ควรจดัให้อยู่บนดินท่ีเรียบๆหลีกเล่ียงการขุด และ
โยกยา้ยดินมากเกินไปเพราะจะท าให้การใชจ่้ายสูง ดงันั้นจึงควรสังเกตสภาพรอบดา้นว่ามีลกัษณะ
อย่างไร และควรจะวางอะไรไวต้รงไหน ทั้งน้ีตอ้งคิดถึงเร่ืองความสวยงามและการใช้ประโยชน์
ควบคู่กนัดว้ย 
  2.1.11.3 จดัหาวสัดุท่ีเหมาะสมในการก่อสร้างต่างๆ (Provision of Approiate 
Structural Materials)หลงัจากท่ีไกก้ าหนดต าแหน่งของสถานท่ีต่างๆ แลว้ขั้นต่อไปคือเลือกวสัดุซ่ึง
เหมาะกบัการใชแ้ต่ละแห่ง ซ่ึงควรจะเลือกโดยการคิดถึงหลกัดงัน้ี 

ความอดทน            : ทนทานต่อน ้าหนกั 
ส่ิงท่ีปรากฏ          : เขา้กนัไดก้บัสภาพแวดลอ้ม 
สามารถหาได ้          : หาไดง่้ายตามทอ้งท่ีนั้นๆ 
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ   :    ยงัคงสภาพเดิมไม่วา่อากาศจะร้อนหนาว  
ระบายน ้า          : หลงัจากฝนตกน ้าไหลผา่นเร็ว 
คุณภาพดี          :    โดยเฉพาะเม่ือคนตอ้งสัมผสักบัส่ิงนั้นๆ   

  2.1.11.4 จดัหาตน้ไมใ้ห้เหมาะสม (Provision of Appropriate Plant Materials) ใน
การออกแบบสวนตอ้งมีการเลือกตน้ไมใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงตน้ไมอ้าจให้ความรู้สึก
หยดุน่ิง หรือเคล่ือนไหวไดอ้าจใชเ้ป็นฉากกั้นลม แสงอาทิตย ์วิว เสียง ไม่ท าให้น ้ าท่วม และท าเป็น
ตวัก าหนดทิศทางเดิน ตน้ไมก้็เหมือนส่ิงอ่ืนๆ คือมีขนาด รูปร่าง และท าหน้าท่ีถูกก าหนด ให้ดว้ยดี 
แต่ตน้ไมไ้ม่สามารถบงัคบัให้หยุดน่ิงได้ ตน้ไมอ้าจเปล่ียนแปลงเป็นหลายๆ แบบตลอดปี นับว่า
ตน้ไมเ้ป็นส่ิงมีชีวิตอย่างหน่ึงท่ีเราตอ้งปฏิบติัต่อตน้ไมใ้ห้ถูกตอ้งเหมือนปฏิบติัต่อตนเอง เพราะ
ตน้ไมมี้ลกัษณะเฉพาะของมนัเอง และแต่ละชนิดก็ตอ้งการส่ิงแวดลอ้มท่ีต่างกนั 

2.1.12 การจดัและออกแบบใหดู้แลรักษาง่าย (Provide for Supervision Ease)  
  2.1.12.1 ความสะดุดระหวา่งอิสรภาพและการควบคุม (Balance of Use Freedom 
and Control) บางคร้ังจ าเป็นตอ้งมีการควบคุมบางจุดทั้งท่ีเป็นการเสียเวลา และพลงังาน เช่น ให้เดิน
รอบสนามใหญ่เพื่อท่ีจะไปยงัจุดหน่ึงท่ีอยูต่รงขา้ม เพราะเห็นวา่เป็นการปลอดภยักวา่ เพราะจ าเป็น
ในการควบคลุมในเร่ืองความปลอดภยั 



   
 

  2.1.12.2 ทิศทางการเดิน (Circulation) ในสถานท่ีสาธารณะท่ีมีประชาชนมาก การ
เคล่ือนไหวและทางเดินเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงวา่จะท าอยา่งไรท่ีจะท าใหเ้ขาสามารถไปยงัจุดมุ่งหมาย
ท่ีตอ้งการไดต้ามประสงคโ์ดยไม่รบกวนจากส่ิงอ่ืน โดยเราตอ้งค านึงวา่ จะออกแบบอยา่งไรให้ผูใ้ช ้
ใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก ไม่ติดขดัเพื่อเดินไปยงัจุดต่างๆท่ีน่าสนใจ 
  2.1.12.3 ความปลอดภัย (Safety) ควรมีความปลอดภัยในการเล่นรวมทั้ ง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการละเล่นแต่ละอยา่งเพื่อไม่ให้ไปเกิดอนัตรายกบัส่วนอ่ืนได ้เช่น ไม่ให้ทาง
ระบายน ้ าอยู่กลางสนามฟุตบอล และให้ทุกจุดท่ีมีการเล่นต่างๆมองเห็นว่ามีอะไรรอบๆด้านไม่
ปล่อยให้เด็กปีนป่ายเกิดพลาดตกลงมา ควรมีต าแหน่งท่ีผูป้กครองมองเห็นเด็กเล่น แต่ไม่ควรอยู่
บริเวณเดียวกนั 
 2.1.13 หลกัการทางดา้นพฤติกรรมมนุษยก์บัการออกแบบภูมิทศัน์ 
 จากการศึกษา นิลุบล คล่องเวสสะ(2544) ไดก้ล่าววา่  การศึกษาทฤษฎีและหลกัการต่าง ๆ 
เหล่าน้ีเป็นทั้งนกัพฤติกรรมศาสตร์  นกัจิตวิทยา  และนกัออกแบบสภาพแวดลอ้มท่ีมีความน่าสนใจ
ในดา้นพฤติกรรมมนุษย ์ แต่กระนั้นเทศบาลหลายแห่งก็ยงัให้ความสนใจกบัเร่ืองน้ีน้อยมาก  เม่ือ
เทียบกบัการใส่ใจในเร่ืองของความสวยงามและการรับรู้ในดา้นศิลปะ 

2.1.13.1 พฤติกรรมมนุษยก์บัการออกแบบ  จะใชใ้นการออกแบบใน 2 ดา้นใหญ่ ๆ 
คือ   

พฤติกรรมเชิงการใช้สอย  คือพฤติกรรมเชิงร่างกายในการท ากิจกรรมต่าง ๆ และพฤติกรรมเชิง
จิตวิทยาคือการตอบสนองของมนุษยต่์อส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนขณะนั้น  ซ่ึงอาจเป็นบรรยากาศปรับตวั
สถานการณ์โดยรอบจ าแนกเป็น 2 ขั้นตอน  คือ  การรับรู้และการแสดงออก  ดงันั้นหลกัการอนัแรก
ท่ีเห็นจากเร่ืองท่ีกล่าวมาคือ  พื้นท่ีส่วนต่าง ๆ ควรได้รับการออกแบบให้บุคคลต่าง ๆ ร่วมกนัใช้
สถานท่ีได้อยู่อย่างสบายใจ  ไม่รู้สึกแออดั  ไม่รู้สึกขดัแยง้  ไม่รู้สึกขดัใจท่ีจะใช้สถานท่ีนั้น ๆ 
ร่วมกบัผูใ้ชอ่ื้น ๆ 
  2.1.13.2 พฤติกรรมการใชส้อย  ไดแ้ก่  พฤติกรรมเชิงร่างกายในการท ากิจกรรมต่าง 
ๆ เช่นการเดิน  การนัง่  การเล่นกีฬา  หรือดา้นขนาดของพื้นท่ีท่ีตอ้งใช้  ดา้นวสัดุท่ีเหมาะสมท่ีจะ
รองรับกิจกรรมนั้น ๆ  ดา้นอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและต าแหน่งการวางอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบักิจกรรม
และดา้นความสัมพนัธ์กบักิจกรรมอ่ืน ๆ เป็นตน้ โดยรวมก็คือเป็นการจดัพื้นท่ีเพื่อสนบัสนุนให้เกิด
ความสะดวกในการใชส้อยใหดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
  2.1.13.3 ในการท างานด้านน้ี  ผูอ้อกแบบมกัจะมีเคร่ืองมือช่วย  เช่น  คู่มือและ
มาตรฐานต่าง ๆ ซ่ึงเป็นงานคน้ควา้เก่ียวกบัร่างกายมนุษยแ์ละการเคล่ือนไหว  คู่มือในดา้นกฎเกณฑ์
กติกาและแนวปฏิบติัต่าง ๆ การศึกษาและสังเกตเพื่อท าแผนภูมิความสัมพนัธ์กิจกรรมเป็นตน้ 



   
 

  2.1.13.4 พฤติกรรมเชิงจิตวทิยา  ไดแ้ก่  การตอบสนองของมนุษยต่์อส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึน
ขณะนั้น  อาจเป็นบรรยากาศรอบตวั  ผูค้นรอบตวั  เหตุการณ์รอบตวั  สถานการณ์โดยรอบ ฯลฯ  ซ่ึง
อาจจ าแนกเป็น 2 ขั้นตอน  คือ 
  2.1.13.5 การรับรู้  ไดแ้ก่  การรับรู้ผา่นประสาทสัมผสัของร่างกายแลว้ผา่นการรับรู้
นั้นไปยงัสมองเพื่อการตีความและประเมินค่า  กระบวนการน้ีเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดย
อตัโนมติั  เรียกวา่  สัญชาตญาณ (Perception)  ไดแ้ก่  การรับรู้ความรู้สึก  เช่น  ความรู้สึกปลอดภยั  
รู้สึกมัน่ใจ  รู้สึกส ารวม  รู้สึกยิ่งใหญ่  รู้สึกสนุกสนาน  เป็นตน้  การประเมินค่า  เช่น  ความช่ืนชม  
ความชอบ  ความเกลียด  ความสวย  ความน่าเกลียด  เป็นตน้  เป็นสัญชาติญาณของมนุษยท่ี์จะมี
ความรู้สึกและมีความคิดต่อส่ิงท่ีเขาเห็นและรับรู้เสมอ  ไม่วา่จะแสดงออกใหเ้ห็นหรือไม่ก็ตาม 
  2.1.13.6 การแสดงออก  ไดแ้ก่  การแสดงออกเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีอยูร่อบขา้ง
ในขณะนั้น  เช่น  การเลือกท ากิจกรรมต่าง ๆ  การลุกหนี  การพูดคุย  การหวัเราะ  การระวงัตวั  เม่ือ
มนุษยรั์บรู้และมีสัญชาติญาณต่อส่ิงท่ีเขาไดเ้ห็นและสัมผสัแลว้มกัจะมีการแสดงออกอย่างใดอยา่ง
หน่ึงต่อส่ิงนั้น ๆ ซ่ึงบุคคลอ่ืนอาจสังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนหรืออาจสังเกตไม่ชดัเจน  การแสดงออก
น้ีอาจเป็นไดต้ั้งแต่กิริยาเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น  ท่าทางในการนัง่  การยืน  ต าแหน่งของการวางสายตา  
การเมม้ริมฝีปาก  การกอดอก  ไปจนกระทัง่ถึงกิริยาท่ีแสดงออกในทางการส่ือสารโดยตรง  เช่น  
การพดู  การผลกั  การจบัมือ  รวมไปถึงกิริยาท่ีตอบสนองท่ีเป็นผลจากอ่ืน ๆ เช่น  การตดัสินใจเลือก  
การท าลาย  การช่วยเหลือ  การร่วมมือ  การแยกตวั  ซ่ึงการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะเรามกัจะมุ่ง
สนใจพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาในส่วนการตอบสนองในดา้นการตดัสินใจท ากิจกรรมในท่ีนั้น  การ
ตดัสินใจเพื่อเลือกสถานท่ีกิจกรรมนั้นและการสร้างความร่วมมือในชุมชนเพื่อลดการท าลายอุปกรณ์
และบริเวณ 
 2.1.14 การประยุกตค์วามรู้ดา้นพฤติกรรมมนุษยม์าใชเ้พื่อการออกแบบ  แผนการใช้พื้นท่ี
ส าหรับพื้นท่ีนนัทนาการสาธารณะ  มิใช่วา่จะก าหนดเป็นแผนการใชท่ี้ตายตวัลงไปไดเ้พราะการใช้
พื้นท่ีจริงจะเป็นการใชพ้ื้นท่ีโดยอิสระของผูใ้ช ้ การวางแผนและออกแบบจึงตอ้งมีความยืดหยุน่ใน
แผนงานใช้อยู่เสมอ  มกัจะเป็นการวางแผนอย่างแน่นอนในบางจุดและเห็นพื้นท่ีอเนกประสงคใ์น
บางจุด  หลกัการทางพฤติกรรมท่ีถูกน ามาใชใ้นขั้นตอนน้ีไดแ้ก่ 
  2.1.14.1 อาณาเขตครอบครอง  เกิดไดท้ั้งการท่ีครอบครอง  ทิ้งร่องรอยแสดงความ
เป็นเจา้ของไวห้รือเกิดจากการท่ีผูค้รอบครองใชพ้ื้นท่ีนั้นเป็นประจ าจนเป็นท่ีรู้กนั  เม่ือบุคคลใดรู้สึก
ว่าอยู่ในพื้นท่ีครอบครองของผูอ่ื้นก็ย่อมจะรู้สึกไม่สบายใจท่ีจะใช้พื้นท่ีส่วนนั้น ๆ และหาก
ผูป้กครองนั้นเป็นกลุ่มบุคคลท่ีไม่พึงประสงค ์ ก็จะมีผลให้คนกลุ่มอ่ืน ๆ หลีกเล่ียงเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะ
ใชส้ถานท่ีนั้น ๆ กรณีดงักล่าวมาน้ีเรียกวา่เกิดการขดัแยง้ของอาณาเขตครอบครอง ในการใชส้ถานท่ี
นั้น ๆ การแสดงขอบเขตนบัเป็นเทคนิคหลกัของการออกแบบพื้นท่ีเพื่อหลีกเล่ียงขอ้ขดัแยง้ 



   
 

  2.1.14.2 บรรยากาศกิจกรรม  เป็นลักษณะบรรยากาศแวดล้อมท่ีตรงนั้นท่ีจะ
เหมาะสมกบักิจกรรมนั้น ๆ โดยคนกลุ่มนั้น ๆ กิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะมีความตอ้งการดา้นสถานท่ี
แตกต่างกนั  ความตอ้งการดา้นสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีท ากิจกรรมน้ีรวมความตอ้งการ 3 อย่าง 
คือ  ความตอ้งการดา้นพื้นท่ีใชส้อย  ความตอ้งการดา้นอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมและความตอ้งการ
ดา้นจิตวทิยา 
  2.1.14.3 ระยะการเดิน  การจดัวางกิจกรรมในพื้นท่ีตอ้งค านึงถึงการเขา้ถึงกิจกรรม
นั้น ๆ ดว้ยวา่ผูใ้ชก้ลุ่มท่ีเราคาดวา่จะมาท ากิจกรรมนั้น ๆ จะมีความสามารถและมีความสมคัรใจท่ีจะ
เดินมาใช้ในระยะทางและกิจกรรมท่ีดึงดูด  กิจกรรมเป็นท่ีสนใจจะเป็นบริเวณดึงดูดคนเขา้ไปสู่
บริเวณนั้น ๆ  
  2.1.14.4 ระยะใกลชิ้ด (Intimate  Distance)  บุคคลท่ีอยูใ่นระยะใกลชิ้ดกนัยอ่ม
ไดรั้บข่าวสารผ่านประสาทสัมผสัเกือบทุกทางอย่างละเอียด  บุคคลสามารถรับรู้แมก้ระทัง่กล่ินตวั
และความร้อนร่างกาย  ฉะนั้นจึงเป็นท่ีเกิดการสัมผสัผิดตวั  ส าหรับระยะใกลเ้ป็นระยะท่ีเกิดการ
สัมผสัทางร่างกาย  การสัมผสัท่ีเกิดข้ึนเป็นไปไดม้ากท่ีเกิดการสัมผสัทางกาย  การสัมผสัท่ีเกิดข้ึน
เป็นส่ิงท่ีสามารถรับรู้กนัไดท้ั้งสองฝ่าย  บุคคลท่ีอยูร่ะยะใกลชิ้ดกนั  ไดแ้ก่  ระยะท่ีปล ้ ามวยกนัได ้ 
ระยะท่ีบุคคลแสดงอาการปลอบใจและการปกป้อง  โดยทัว่ไปประสาทสัมผสัมุ่งรับรู้ส่ิงท่ีอยู่ไกล
ออกไป  แต่การรับรู้กล่ินและความร้อนของอีกฝ่ายหน่ึงมีความชดัเจนมาก  ภาพท่ีมองเห็นอีกฝ่าย
หน่ึงปรากฏไม่ชดัผูม้องกลบัรู้สึกมีอะไรขวางตามกัไม่มีการใชเ้สียงมากนกัส าหรับระยะไกล ( ระยะ 
6-8 น้ิว )  แมร่้างกายจะไม่สัมผสักนัแต่มือสามารถเอ้ือมไปจบัตอ้งส่วนปลายต่าง ๆ ของร่างกายได ้ 
ยงัคงรับรู้กล่ินและความร้อนจากอีกฝ่ายหน่ึงไดดี้  ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเห็นมกัจะบิดเบือนอนัเน่ืองมาจากการ
อยูใ่กลก้นัมาก เช่นเห็นศีรษะท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ปกติ  การบิดเบือนทางทศันาการท าให้รู้สึกไม่สบาย  
หากมีการใช้เสียงมกัเป็นการกระซิบ  โดยปกติแล้วผูใ้หญ่มกัไม่ปรากฏในท่ีสาธารณะในระยะ
ใกล้ชิดนอกจากในกรณีท่ีจ าเป็นท่ีบุคคลต้องอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดในรถประจ าทาง  ในลิฟต ์ 
บุคคลมกัแสดงการป้องกนัตวัเม่ืออยูห่่างกนัในระยะใกลชิ้ดในสภาวะจ ายอมดว้ยวิธีต่าง ๆ ดงัท่ีได้
กล่าวมาแล้ว  ทั้งน้ีการพยายามอยู่น่ิง ๆ มกัเป็นการแสดงออกอย่างหน่ึง  ความส าคญัของระยะ
ใกล้ชิดอยู่ท่ีว่าตามบรรทดัฐานทางสังคมถือเป็นเร่ืองตอ้งห้ามในการแตะตอ้งสัมผสับุคคลอ่ืนท่ีมี
ความสนิทสนมกนัเป็นพิเศษ 
  2.1.14.5 ระยะส่วนบุคคล (Personal  Distance)  เป็นระยะห่างท่ีมีความส าคญัต่อ
บุคคล  สัตวท่ี์ไม่สัมผสัทางกายพยายามรักษาใหมี้ระยะห่างระหวา่งกนัขั้นต ่าสุดระยะน้ีดว้ย  ส าหรับ
มนุษยก์็ในระยะท่ีครอบคลุมไปถึงระยะท่ีบุคคลพยายามปกป้องการล่วงล ้ าอาณาเขตท่ีครอบคลุม
ดว้ยระยะน้ีโดยรอบตวัมนุษย ์ ซ่ึงท าหน้าท่ีเหมือนเกาะป้องกนัตวัก็คือท่ีเวน้ว่างส่วนบุคคลนั้นเอง  
ส าหรับระยะใกล ้(ระยะ 1.5-2.5 ฟุต)  บุคคลอยู่ห่างกนัในระยะท่ีจบัตอ้งอีกฝ่ายหน่ึงได ้ สามารถ
แตะตอ้งส่วนปลายต่าง ๆของร่างกายได ้ ในระยะน้ีไม่เกิดการบิดเบือนในการรับรู้ทางทศันาการ  ท่ี



   
 

ส าคญัคือสามารถรับรู้ไดใ้น 3 มิติ  ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไดช้ดัเจน  ภายในระยะส่วนบุคคลน้ี  
ผูท่ี้ล่วงล ้าไดม้กัเป็นผูท่ี้มีความใกลชิ้ดสนิทสนมกนัเป็นพิเศษ  ส่วนระยะไกล(ระยะ 2.5-4 ฟุต)  นั้น  
เป็นระยะท่ีเอ้ือมถึงเป็นตั้งแต่ท่ีฝ่ายหน่ึงสามารถแตะตอ้งอีกฝ่ายหน่ึงไปจนถึงระยะท่ีทั้งสองฝ่าย
สามารถแตะปลายน้ิวกนัห่างต่างเอ้ือมแขนออก  สามารถมองเห็นรูปลกัษณ์อีกฝ่ายหน่ึงไดช้ดัเจน
เป็นระยะท่ีใชเ้สียงดงัปานกลางมกัเป็นระยะสนทนาในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนบุคคล  ในระยะห่าง
ส่วนบุคคลน้ีไม่อาจรับรู้ความร้อนหรือกล่ินจากร่างกายได ้ นอกจากกล่ินน ้ าหอมท่ีบุคคลใชบ้างคร้ัง
อาจรับรู้กล่ินหายใจไดแ้ต่ก็มกัไม่หายใจรดกนั 
  2.1.14.6 ระยะสังคม (Social  Distance)  ระยะท่ีเป็นระยะสังคมน้ีต่างจากระยะส่วน
บุคคลตรงท่ีว่าเป็นระยะท่ีไม่มีการสัมผสัร่างกาย  ใช้ระดบัเสียงปกติและมีการปรับในระดบัเสียง
เล็กนอ้ยระหวา่งระยะใกลก้บัระยะไกล  ในระยะใกล ้(ระยะ 4-7 ฟุต)  เป็นระยะท่ีมีการจอ้งในส่วน
ต่าง ๆ ไปเร่ือย ๆ เพราะยงัเห็นไดช้ัดเจนเพียงบางส่วนสามารถเห็นรายละเอียดของผิวและผมได้
อยา่งชดัเจน  การติดต่อทางธุรกิจไม่ใช่เร่ืองส่วนตวั  มกัเกิดข้ึนระหวา่งบุคคลท่ีอยูห่่างในระยะน้ีซ่ึง
ยงัเป็นระยะห่างท่ีบุคคลมีโอกาสเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัมากกวา่ระยะไกล  จึงเป็นระยะห่างท่ีปรากฏ
อยูท่ ัว่ไประหวา่งผูท่ี้ท  างานอยูใ่นส านกังานเดียวกนัหรือระหวา่งบุคคลในการพบปะสังสรรคท่ี์ไม่มี
กิจจะลกัษณะ  ส่วนในระยะไกล (ระยะ 7-12 ฟุต)  บุคคลสามารถเห็นใบหน้าไดช้ดัเจนทั้งใบหน้า  
จึงไม่ตอ้งเปล่ียนต าแหน่งท่ีจอ้งมองแมว้า่จะไม่เห็นรายละเอียดบนใบหนา้แต่ก็ยงัเห็นสภาพของผิว  
ผม  หรือเส้ือผา้  ในการสนทนาเป็นระยะยาวนานจ าเป็นตอ้งมีการมองเห็นกนัและการมองเห็นกนั
ในระยะห่างน้ีได้ใช้ประโยชน์กว่าระยะใกล้กว่าเพราะเห็นได้ชัดเจนทั้งหมด  การใช้เสียงใน
ระยะไกลมกัดงักวา่ในระยะใกล ้ เป็นส่ิงท่ีสังเกตไดว้า่การติดต่อหรือการประชุมทางธุรกิจมกัเกิดข้ึน
ในสังคมระยะไกลน้ี  ระยะสังคมระยะไกลน้ีเป็นระยะท่ีบุคคลเร่ิมเก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืนนอ้ยลง  เร่ิม
รู้สึกมีอิสระในการท่ีจะสัมพนัธ์พดูจาดว้ยหรือไม่ก็ได ้
  2.1.14.7 ระยะสาธารณะ (Public  Distance)  เป็นระยะท่ีบุคคลท่ีไม่อาจยุง่เก่ียวกนั
โดยตรงระหวา่งบุคคลกบับุคคลจึงมีการเปล่ียนแปลงในการรับรู้  การสัมผสัจากการรับรู้ท่ีเกิดข้ึนใน
ระยะส่วนบุคคลและระยะสังคม  เม่ือมีระยะห่างกนัมาก  ระยะใกล(้ระยะ 12-25 ฟุต)  เร่ิมมีการใช้
เสียงดงั  แมจ้ะยงัไม่สามารถเห็นชดัทั้งใบหนา้และไม่อาจเห็นรายละเอียดของผิวหนงัและตา  เห็น
แต่ส่วนสีขาวของตาความสามารถในการมองเห็นความลึกมีนอ้ยลง  ส่วนต่าง ๆ เร่ิมปรากฏให้เห็น
ข้ึนท่ีระยะ 12 ฟุต  บุคคลท่ีคล่องแคล่วสามารถหลบหลีกหรือท าการป้องกนัตวัเองไดท้นัหากไดรั้บ
การคุกคาม  ระยะน้ีจึงเปรียบไดก้บัระยะหนีในสัตวแ์ละระยะไกล (ระยะ 25 ฟุต ข้ึนไป)  ระยะน้ีมี
การเปล่ียนแปลงมากในการรับรู้และการส่งข่าวสาร  ไม่อาจเห็นรายละเอียดของการแสดงออกและ
การเคล่ือนไหวของใบหนา้  หากพูดดว้ยเสียงระดบัปกติจะไม่สามารถส่ือความหมายท่ีละเอียดอ่อน
ได้  ต้องเพิ่มระดับเสียงจากปกติรวมทั้งการแสดงออกอย่างอ่ืนด้วยในระดับมากกว่าปกติ  การ



   
 

ติดต่อส่ือสารท่ีไม่ใช้ถ้อยค าได้เปล่ียนมาเป็นการใช้อากปักิริยาและท่าทางของร่างกายแทนการ
แสดงออกบนใบหนา้ 
   ในการออกแบบพื้นท่ีเทศบาล  การน าระยะห่างเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งจะ
เป็นการสร้างความเป็นส่วนตวัของมนุษยใ์นท่ีสาธารณะเกิดจากการท่ีอาณาเขตส่วนตวัและของกลุ่ม
ของเขาไม่ลุกล ้าจากบุคคลอ่ืนท่ีไม่พึงประสงคแ์ละอยูใ่นสถานการณ์ท่ีจะหลีกเล่ียงการติดต่อส่ือสาร
กบับุคลอ่ืน ๆ ท่ีไม่พึงประสงคไ์ดแ้ละนอกเหนือจากความตอ้งการสังคม  ความตอ้งการมีเพื่อนอาจมี
ในผูใ้ช้พื้นท่ีนันทนาการสาธารณะบางกลุ่ม  การจัดสภาพแวดล้อมและระยะห่างท่ีเอ้ือต่อการ
สังสรรคจึ์งเป็นส่ิงท่ีควรจดัใหมี้ดว้ย  นอกเหนือจากการจดัใหมี้พื้นท่ีพกัผอ่นส่วนตวั 
   ในการออกแบบสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อบุคคลควรค านึงถึง
ระยะห่างท่ีเวน้ระหวา่งบุคคล  ซ่ึงควรส่งเสริมให้บุคคลมีการกระท าต่อกนัและไม่ส่งเสริมให้มีการ
กระท าต่อกนั  เช่น  การจดัท่ีนัง่บริเวณรอบ ๆ สนาม  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนัง่พกัผอ่นและพูดคุย
กนัของบุคคลในพื้นท่ี  แต่ไม่ควรส่งเสริมให้บุคคลท่ีอยูบ่ริเวณรอบ ๆ รู้สึกวา่ถูกรุกล ้าพื้นท่ีส่วนตวั  
ซ่ึงในระยะการจดัสภาพแวดล้อมต่าง ๆ นั้น  ข้ึนอยู่กบัตวัแปรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งมนุษย ์ สภาพ
ลกัษณะของกิจกรรมและการกระท าท่ีเกิดข้ึนต่อบุคคลกบับุคคล 
 2.1.15 ภาวะเป็นส่วนตวั (Privacy) 
  มนุษย์ต้องการความเป็นส่วนตัวเสมอบุคคลโดยทั่วไปอาจต้องการความสงบ  
สมาธิและรอดพน้จากสายตาผูค้น  ระดบัในการตอ้งการความเป็นส่วนตวัมีระดบัท่ีมากนอ้ยแตกต่าง
กนั  ซ่ึงอาจข้ึนอยู่กบัความสนิทสนมและกิจกรรมท่ีกระท าอยู่  ระดบัในความตอ้งการความเป็น
ส่วนตวัอาจแบ่งได ้4 ระดบั  คือ 

2.1.15.1 ภาวะนิรนาม (Anonymity)  ความรู้สึกเป็นส่วนตวัในกลุ่มคนหมู่มาก  โด
รู้สึกวา่ไม่มีใครสังเกตจึงท าใหเ้กิดความเป็นส่วนตวัเตม็ท่ี      

2.1.15.2 ภาวะส ารวม (Reserve)  ความรู้สึกส่วนตวัในคนหมู่มาก  โดยการกระท า
กิจกรรมท่ีไม่ใส่ใจผูอ่ื้น  เช่น  อ่านหนงัสือ  นัง่หลบัตา ฯลฯ    

2.1.15.3 ภาวะอยูใ่นกลุ่ม (Intimacy)  ความรู้สึกเป็นส่วนตวัในกลุ่มคนใกลชิ้ด  โดย
รู้สึกวา่ผูอ่ื้นไม่ไดใ้ส่ใจ 

2.1.15.4 ภาวะสันโดษ (Solitude)  การอยูต่ามล าพงัในพื้นท่ีบุคคลอ่ืนไม่อาจพบ
เห็นได ้ และอาจไม่ไดย้นิเสียงอ่ืน ๆ 
 

2.2 หลกัการและแนวคดิในการออกแบบสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ 
แนวคิดน้ีตอ้งเกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์ระหวา่งการออกแบบภูมิทศัน์  การจดัสร้างและงาน

ดูแลบ ารุงรักษาภูมิทศัน์  ผูอ้อกแบบงานภูมิทศัน์จะตอ้งก าหนดน ้ าหนกัหรืออตัราส่วนระหวา่งความ
สวยงาม การใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาท่ีสัมพนัธ์กนัความส าเร็จของงานภูมิทศัน์นั้นจะอยู่ท่ี



   
 

ความคงทน มีอายุการใชง้านท่ียืนยาว  การเพิ่มคุณค่าเม่ือเวลาเปล่ียนไป  การดูแลรักษางานภูมิทศัน์
เป็นงานท่ีส าคญัท่ีสุดและเป็นเคร่ืองบ่งช้ี  การประสบผลส าเร็จของงานภูมิทศัน์เพราะงานดูแลรักษา
ใชเ้วลา แรงงาน งบประมาณในระยะเวลายาว ผูอ้อกแบบงานภูมิทศัน์ตอ้งตระหนกัวา่ “จะออกแบบ
อยา่งไรใหง้านภูมิทศัน์มีความสวยงาม ใชป้ระโยชน์ไดคุ้ม้ค่า และมีการดูแลรักษาง่าย” การจดัสร้าง
งานภูมิทศัน์ตอ้งเป็นไปตาม แบบท่ีมีคุณภาพมีความคงทนถาวรและเอ้ือต่อการดูแลรักษา รอง
ศาสตราจารย  ์ สมจิต โยธะคง ไดใ้ห้แนวคิดของงานภูมิทศัน์เพื่อดูแลบ ารุงรักษาอย่างง่ายและต ่า
ไว ้ 3 แนวทาง  คือ 

2.2.1 ในการออกแบบภูมิทศัน์ท่ีดีจะตอ้งให้เกิดความสวยงามประทบัใจ (attractive)ทั้ง
ผูอ้อกแบบ  ผูอ้ยูอ่าศยั  ผูพ้บเห็นและมีความคงทนอยูไ่วน้าน (livable) 
 2.2.2 การจดัสร้างงานภูมิทศัน์ท่ีดี ตอ้งค านึงถึงคุณภาพของวสัดุท่ีใช้เป็นองค์ประกอบ
วธีิการจดัสร้างความแขง็แรง  คงทน ประณีต 
 2.2.3 ในดา้นการบ ารุงรักษา  ควรตระหนกัถึงความยุง่ยาก ซับซ้อน การใชเ้วลา แรงงาน
และงบประมาณ ลกัษณะของงานภูมิทศัน์ท่ีดีไม่จ  าเป็นตอ้งสวยงามบนความยุ่งยากซับซ้อน แต่
สามารถสวยงามบนความเรียบง่ายและเป็นความงามท่ียนืยาว (สมจิต โยธะคง, 2540) 
 

2.3 หลกัการในการออกแบบสวนให้มกีารดูแลรักษา 
             การจดัสวนเป็นการผสมผสานองค์ประกอบส่ิงมีชีวิตหรือภูมิทศัน์ดาดอ่อน (Soft Scape) 
และไม่มีชีวิตหรือภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hard Scape) และทั้งสองส่วนมีโอกาสเส่ือมสภาพ ถา้หากการ
ดูแลเอาใจใส่ไม่เพียงพอ และความตอ้งการในส่ิงท่ีจะบ ารุงรักษาใหมี้อายกุารใชง้านยาวนาน การจดั
สวนทุกองคป์ระกอบนั้นตอ้งการจดัการดูแลรักษาเม่ือทุกส่ิงตอ้งการบ ารุงรักษานั้นหมายถึงตอ้งใช้
แรงงาน งบประมาณ และเวลา 
             การจดัสวนปัจจุบนัเน่ืองจากเขา้ของโครงการผูใ้ช้บริการมีภารกิจมากข้ึนในการแสวงหา
ปัจจยัในการด ารงชีวติ ภาระดงักล่าวมีผลกระทบต่อสวนโดยตรง เพราะสวนสวย 
              2.3.1 รูปแบบสวนท่ีจดัเป็นระเบียบเรียบร้อย  สวนแบบสมยันิยมจะเป็นสวนท่ีดูแลและ
จดัการด้านต่าง ๆ ง่ายกว่าในสวนในรูปแบบธรรมชาติท่ีเป็นโขดหิน  เนินไศล ท่ีมีพืชพรรณ
หลากหลาย 
             2.3.2 สนามหญา้ท่ีออกแบบใหเ้รียบ  เปิดโล่ง  มีขอบเขตแน่นอน  จะดูง่ายกวา่สนามหญา้ท่ี
จดัเป็นเนินเต้ีย ๆ และช้ินหลาย ๆ ชั้น ถา้มีเนินควรมีพื้นท่ีลาดเอียงท่ีพอเหมาะกบัการใชร้ถตดัหญา้ 
การปลูกตน้ไมห้ลาย ๆ กลุ่มในสนามท าให้เกิดซอกเล็กซอกนอ้ย ตดัหญา้ล าบาก การดูแลดา้นอ่ืนๆ 
ก็ยากข้ึน 



   
 

             2.3.3 การเตรียมดินท่ีดีและถูกตอ้งในขั้นตอนแรก ท าให้หญ้าและต้นไมเ้จริญเติบโต
ตามปกติ แข็งแรง ทนทานต่อโรคแมลง การเตรียมดินท่ีดีจะท าให้การจดัการเร่ืองวชัพืช การให้น ้ า 
การใหปุ๋้ยนอ้ยลง 
             2.3.4 จดัระบบระบายน ้ าออกจากสวนให้ดีดว้ยการวางท่อถาวร  ถา้สวนไม่มีน ้ าขงัจะมีผล
ต่อการจดัการดา้นอ่ืน ๆ นอ้ยลง 
             2.3.5 พนัธ์ุไมใ้นแบบสวน  ควรก าหนดไมท่ี้มีอายุยืนยาว โตช้า เป็นไมใ้นทอ้งถ่ินหรือ
เจริญเติบโตไดดี้ 
ในทอ้งถ่ินนั้น ๆ แมจ้ะเป็นพนัธ์ุไมท่ี้มีราคาแพงไปบา้ง หากคิดในระยะยาวแลว้ยงัคุม้ค่ากวา่ไมโ้ต
เร็วท่ีตอ้งตดัแต่งบ่อย ๆ และไมโ้ตเร็วก็มกัจะเป็นไมอ้ายสุั้น ตอ้งร้ือ ตอ้งเปล่ียนบ่อย 
             2.3.6 ออกแบบสวนโดยก าหนดให้มีพื้นท่ีดาดแข็งให้มากข้ึน โดยหลีกเหล่ียงการปลูกหญา้  
เช่น  ก าหนดเป็นพื้นท่ีหินกาบ  พื้นศิลาแลง  พื้นซีเมนต์ส าเร็จรูป    เพราะพื้นท่ีเหล่าน้ีทนทาน  ใช้
ประโยชน์ไดเ้ต็มท่ี ไม่ตอ้งรดน ้ าให้ปุ๋ย ตดัแต่งเหมือนกบัสนามหญา้ แต่ตอ้งออกแบบให้สวยงาม  
เกิดความกลมกลืนกบัสวนและส่ิงก่อสร้าง ในสวนอีกทั้งรูปแบบและลวดลายของพื้นท่ีสวนก็ตอ้ง
สวยงามอยูใ่นตวัของมนัเองดว้ย 
             2.3.7 เลือกใชว้สัดุประกอบสวนท่ีแข็งแรงทนทาน  ไม่ว่าจะเป็นร้ัวสวน  ส่ิงก่อสร้างแผ่น
ทางเดินโคมไฟ ฯลฯ 
             2.3.8 ก าหนดพนัธ์ุไม ้- หญา้   สนามให้เหมาะกบัความตอ้งการ   สภาพแวดลอ้มของมนั 
เช่น  สนามหญา้ควรอยู่ในท่ีไดรั้บแสงแดดเต็มท่ี หญา้จึงจะสวยงาม บริเวณท่ีร่มมาก ๆ ปลูกหญา้  
ไม่ได้ก็ใช้    กรวด  คลุมดินแทน  หรืออาจใช้ไม้คลุมดิน     ท่ีทนร่มปลูกแทน  เช่น เฟิร์น           
กา้มปูหลุด  กาบหอยแครง  ผกัเป็ดเขียว เป็นตน้  พนัธ์ุไมท่ี้ใชก้็ตอ้งทราบวา่เป็นไมใ้นร่ม  ชอบน ้ า
หรือไม่ชอบน ้า 
              2.3.9 ทางเดินสวน  ถา้ไม่จ  าเป็นก็ไม่ควรออกแบบให้เป็นทางเดินแบบแยกหรือวางแผน
ทางเทา้  สลบัเยื้องไปมาแลว้มีหญา้แซมระหวา่งแผน่ทางเดิน ท าใหต้ดัหญา้ล าบาก  ควรเป็นทางเดิน
แบบต่อเน่ืองใชว้สัดุท่ีทนทานต่อแสงแดด ฝน ความช้ืน  และการเหยยีบ 
             2.3.10 พื้นท่ีท่ีต้องการโรยหิน หรือกรวดกลมเพื่อตกแต่งลักษณะพื้นท่ีผิวสวนต้องเท
คอนกรีตรองพื้น  และใชแ้ผน่บาง ๆ กนัขอบระหวา่งพื้นหญา้และพื้นกรวด 
             2.3.11 การจดักลุ่มพนัธ์ุไม ้ ควรจดัเป็นกลุ่มต่อเน่ืองกนั และไม่ควรมากกลุ่มอยา่งไรก็ตาม
ควรตอ้งก าหนดช่องทางท่ีจะเบียดเขา้ไปดูแลรักษา  ตดัแต่งฉีดยา ใส่ปุ๋ยได ้
             2.3.12 ก าหนดจุดให้น ้ า  จุดจ่ายไฟ  ให้เหมาะสมกบักิจกรรมการดูแลรักษา และการท า
กิจกรรมอ่ืน ๆ ภายในสวน  และจุดเหล่าน้ีตอ้งค านึงถึงความปลอดภยั ความแขง็แรงทนทานดว้ย 



   
 

             2.3.13 พื้นท่ีบริเวณท่ีรับน ้ าจากชายคา  ไม่ควรปลูกหญา้หรือตน้ไม ้เพราะแรงของน ้ าจะท า
ใหใ้บขาด ก่ิงหกั  และดินแน่น ควรใชก้รวดหินโรยซบัน ้าและจดัตกแต่งให้สวยงาม(สมจิต โยธะคง
,2539) 
 

2.4 กรณศึีกษา 
            2.4.1 เทศบาลเมืองล าสามแกว้ จงัหวดัปทุมธานี 
                     2.4.1.1 แผนท่ีการเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1 การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
ทีม่า : https://www.googlemap.co.th 
                   การศึกษาพื้นท่ีเทศบาลเมืองล าสามแกว้ เพื่อการน าไปใช้ออกแบบโครงการเทศบาล
ต าบลบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี การเลือกศึกษาพื้นท่ีเทศบาลเมืองล าสามแกว้ 
ในดา้นการพกัผอ่น และการประกอบกิจกรรมนนัทนาการท่ีลงตวั มีการใชพ้ื้นท่ีสัมพนัธ์ต่อกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึน ทุกคนท่ีเขา้ไปสามารถประกอบกิจกรรมไดเ้ตม็ท่ีไม่วา่จะเป็นการพกัผอ่นหรือนนัทนาการ 
                   2.4.1.2 ประวติัความเป็นมาเทศบาลเมืองล าสามแกว้ เดิมคือองคก์ารบริหารส่วนต าบล
คูคต ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลคูคตท่ีอยูน่อกเขตของเทศบาลเมืองคูคต ต่อมา พ.ศ. 2550 ไดเ้ปล่ียนช่ือ
เป็น "องค์การบริหารส่วนต าบลล าสามแกว้" พร้อมกบัยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลเมือง จึงกลายเป็น 
"เทศบาลเมืองล าสามแกว้" ในปัจจุบนั ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนบริเวณชุมชนล าสามแกว้ เร่ิมข้ึน
เม่ือมีการขดุคลองรังสิตประยรูศกัด์ิ โดยบริษทัขดุคลองแลคูนาสยามจ ากดั ใน พ.ศ. 2420 ซ่ึงมีผลท า
ให้บริเวณชุมชนล าสามแก้ว ท่ีก่อนหน้านั้นเคยเป็นเพียงพื้นท่ีรกร้างว่างเปล่า ปราศจากการใช้
ประโยชน์ ไม่มีชุมชนหรือผูค้นตั้งหลกัแหล่งอาศยัท ากินพื้นท่ีทั้งหมดเป็นป่าดงรกชฏั ท่ีลุ่ม หนอง
บึง เต็มไปด้วยสิงห์สาราสัตว ์ทั้งสัตวใ์หญ่ สัตวเ์ล็ก สัตวปี์ก สัตวน์ ้ าและพืชพนัธ์ุไม้นานาชนิด 
เปล่ียนแปลงไปเป็นพื้นท่ีของการเพาะปลูก ขา้วนาลุ่ม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภายหลงัจากท่ีมีการสร้าง
ระบบชลประทานสมยัใหม่ข้ึนในพื้นท่ีแลว้ การเพาะปลูกขา้วในบริเวณชุมชนล าสามแกว้ก็ด าเนิน



   
 

ไปอยา่งเขม้ขน้ และชุมชนล าสามแกว้ก็เร่ิมมีบทบาทส าคญัยิ่งต่อภาคเศรษฐกิจ การส่งออกของขา้ว
ไทยมีการเคล่ือนยา้ยอพยพประชากรจากท่ีต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุและภูมิหลงัทาง
สังคม เขา้มาตั้งหลกัแหล่งบุกเบิกท่ีดินเป็นพื้นนาสร้างชุมชนทางการเกษตรและการคา้ หลงัจากนั้น
บางส่วนของชุมชน ล าสามแกว้ ไดก้ลายเป็นท่ีสวนและไร่ ใชเ้พาะปลูกพืชผลทางการเกษตรอ่ืน ๆ 
พร้อมกบัการใชเ้ทคโนโลยีทางการเกษตรสมยัใหม่ในรูปแบบต่างๆ ภายหลงั พ.ศ. 2504 เม่ือมีการ
ประกาศใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตก็เร่ิมขยายเขา้มาใน
บริเวณชุมชนล าสามแก้ว จังหวะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในบริเวณท่ีเก่ียวเน่ืองกับชุมชนล า
สามแกว้ ด าเนินไปอยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน                    

2.4.1.3 รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ ตั้งอยู ่199 หมู่ท่ี 6 ถนนล าลูกกา-ธญับุรี 
ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2 ศาลาและมา้นัง่ส าหรับนัง่พกัผอ่น 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3 บริการท่ีจอดรถและการสัญจร 
 
 
 
 



   
 

 2.4.2 เทศบาลเมืองลาดสวาย จงัหวดัปทุมธานี 
         2.4.2.1 แผนท่ีการเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.4 การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
ทีม่า : https://www.googlemap.co.th 

การศึกษาพื้นท่ีเทศบาลเมืองล าสามแกว้ เพื่อการน าไปใชอ้อกแบบโครงการเทศบาลต าบล
บางพูน อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี การเลือกศึกษาพื้นท่ีเทศบาลเมืองลาดสวาย ในดา้นลกัษณะ
สถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้าง มีการใชพ้ื้นท่ีสัมพนัธ์ต่อกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน และสามารถน าไปใชเ้ป็น
แนวทางการศึกษาออกแบบโครงการเทศบาลต าบลบางพนู 

2.4.2.1 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์าร
บริหารส่วนต าบล(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 
และมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล 
(ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย จึงจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลลาด
สวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เป็นเทศบาลเมืองลาดสวาย องค์การบริหารส่วนต าบลท่ี
ไดรั้บการจดัตั้งเป็นเทศบาลเมืองตามประกาศน้ี มีแนวเขตตามค าบรรยายแนวเขต และแผนท่ีทา้ย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย และพน้สภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลส้ินสุดลง และ
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลพน้จากต าแหน่ง นบัแต่วนัท่ีไดรั้บประกาศน้ีจดัตั้งข้ึนเป็นเทศบาล
เมืองเป็นตน้ไป เทศบาลเมืองลาดสวายตั้งอยูห่่างจาก อ าเภอล าลูกกา ไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 
13 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีอยูใ่นความดูแลรับผดิชอบ ประมาณ 33 ตารางกิโลเมตร หรือ 20,625 ไร่ 

2.4.2.2 รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 111 หมู่ท่ี 5 ต าบลลาด
สวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี  



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.5 อาคารเทศบาลเมืองลาดสวาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.6 โรงรถสาธารณภยั 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

ตารางที ่2.1 สรุปพื้นท่ีและการน าไปใช ้
  หวัขอ้ประเด็นในการศึกษา  ขอ้สรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช ้
1. ท่ีนัง่พกัผอ่นท่ีนัง่เล่น 
 
 
 
 
 

ส่ิงท่ีสามารถน ามาใช้กับพื้นท่ีโครงการคือ 
จัดให้มีสวนหย่อมไว้ส าหรับเดินชมสวน
พกัผ่อนหย่อนใจ มีพื้นท่ีพกัผ่อนส าหรับนั่ง
พูดคุยรอบ พื้นท่ีโครงการ พื้นท่ีพกัผ่อนเพื่อ
ส าห รับพักผ่อนหย่อนใจ  ก ารใช้พื้ น ท่ี
โครงการโดยเป็นการใช้วสัดุให้การดูแลท่ี
ยาวนาน 
 

2. กิจกรรมบริการท่ีจอดรถและการสัญจร 

 

ส่ิงท่ีสามารถน าไปใช้กบัพื้นท่ีโครงการคือ
การมีขอบเขตในการจอดรถท่ีเป็นระเบียบ 
และมีเขตแดนกั้นให้รู้ในการจอดรถ การ
สัญจรรถเพื่อความปลอดภยัและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในการสัญจร 

3. โรงรถสาธารณภยั 

 

ส่ิงท่ีสามารถน าไปใชก้บัพื้นท่ีโครงการคือ

โรงรถสาธารณภยัต่างๆ เพื่อใหจ้อดเป็น

ระเบียบและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย

แก่รถสาธารณะภยั 

 

 

 
 
 
 
 



   
 

ตารางที ่2.1 สรุปพื้นท่ีและการน าไปใช ้(ต่อ) 
 หวัขอ้ประเด็นในการศึกษา  ขอ้สรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช ้
4. ถงัขยะ 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงท่ีสามารถน าไปใช้กับพื้นท่ีโครงการคือ 
การจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกของแต่ละ
จุด เช่น ถงัขยะ 

5. การเลือกใชว้สัดุดาดแขง็และดาดอ่อน 

 
 

ส่ิงท่ีสามารถน าไปใช้กับพื้นท่ีโครงการคือ 
ทางเดินเทา้ ควรเป็นพื้นคอนกรีตตวัหนอนซ่ึง
มีความคงทนแข็งแรง และดูแลรักษาง่าย
พร้อมทั้ งสามารถช่วยลดความแข็งการวาง
ของพื้นท่ีได ้เช่น บล็อกตวัหนอน 

6. การใชพ้ืชพรรณเพื่อใหเ้กิดความสวยงาม ส่ิงท่ีสามารถน าไปใชใ้นพื้นท่ีโครงการไดคื้อ 
การตดัแต่งตน้ไม้เป็นรูปทรงต่างๆ ท่ีเหมาะ
ส าหรับการแต่งสวนเพราะเม่ือมองดูมีระเบียบ
ให้ภาพพจน์ท่ีดี มากกว่าการปล่อยให้โตเอง
ตาม 

 
 
 
 



   
 

บทที ่3 

การศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัพืน้ทีโ่ครงการ 
 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์ส านกังานเทศบาลต าบลบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดั
ปทุมธานี โดยผูอ้อกแบบตอ้งทราบขอ้มูลต่างๆ แลว้จึงมาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อใช้ในการออกแบบ 
เพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างถูกตอ้งให้ตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีเราตั้งไว ้และส่งผลให้
โครงการนั้นสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงการศึกษาขอ้มูลและวิเคราะห์นั้นเราจะแบ่งเป็น 2 
ส่วนคือ ขอ้มูลระดบัมหาภาคและขอ้มูลระดบัจุลภาค มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1 ข้อมูลระดับมหาภาค 
 
 

 
 
 

 
ภาพที ่3.1 ตราประจ าจงัหวดัปทุมธานี 
ทีม่า : https://www.bangpoon.org 
 3.1.1 ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานีมีความเป็นถ่ินฐานบา้นเมืองมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 300 ปี นบัตั้งแต่
รัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เม่ือ พ.ศ. 2202 มงันนัทมิตรไดก้วาด
ตอ้นครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภยัจากศึกพม่า เขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วักรุงเทพทวาราวดีศรีอยธุยา ซ่ึงสมเด็จพระนายรายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกลา้
ฯ ใหค้รอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่บา้นสามโคก ต่อมาในแผน่ดินสมเด็จพระเจา้ตาก
สินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญไดอ้พยพหนีพม่าเขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นคร้ังท่ี 2 
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ งบ้านเ รือนท่ีบ้านสามโคกอีก และในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ก็ไดมี้การอพยพชาวมอญคร้ังใหญ่จากเมืองเมาะตะมะเขา้
สู่ประเทศไทยเรียกว่า “มอญใหญ่” พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้ง
บา้นเรือนอยู่ท่ีบา้นสามโคกอีกเช่นเดียวกนั จากชุมชนขนาดเล็ก บา้นสามโคกจึงกลายเป็น เมือง
สามโคก 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2202
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2


   
 

3.1.2 ค าขวญัประจ าจงัหวดั  
ถ่ินบวัหลวง เมืองรวงขา้ว เช้ือชาวมอญ นครธรรมะ พระต าหนกัรวมใจ สดใส

เจา้พระยา กา้วหนา้อุตสาหกรรม 
3.1.3 ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดัปทุมธานี  

ตน้ทองหลางลายหรือตน้ปาริชาติ (Erythrina Variegata) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3.2 ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดัปทุมธานี 

3.1.4 ดอกไมป้ระจ าจงัหวดัปทุมธานี  
ดอกบวัหลวง (Nymphaea Lotus) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.3 ดอกไมป้ระจ าจงัหวดัปทุมธานี 
 
 



   
 

3.1.5 ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
           จงัหวดัปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งท่ี 14 องศาเหนือ และ

เ ส้นแวง ท่ี  100 องศ าตะ วันออกอยู่ เ ห นือระดับน ้ า ทะ เลปานกลา ง 2.30 เ มตร  มี เ น้ื อ ท่ี
ประมาณ  1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทาง
ทิ ศ เ ห นื อ ต า ม ท า ง ห ล ว ง แ ผ่ น ดิ น ห ม า ย เ ล ข  1 (ถ นน พห ล โ ย ธิ น ) เ ป็ น ร ะ ย ะ ท า ง
ประมาณ  27.8  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง คือ 

ทิศเหนือ    ติดกบัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และจงัหวดัสระบุรี  
ทิศตะวนัออก  ติดกบัจงัหวดันครนายก และจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
ทิศใต ้    ติดกบัจงัหวดันนทบุรี และจงัหวดันครปฐม  
ทิศตะวนัตก   ติดกบัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และจงัหวดันนทบุรี 

3.1.6 ลกัษณะภูมิประเทศ 
 พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดัเป็นท่ีราบลุ่มริมสองฝ่ังแม่น ้ า โดยมีแม่น ้ าเจา้พระยา

ไหล ผ่านใจกลางจงัหวดัในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก ท าให้พื้นท่ีของจงัหวดั
ปทุมธานี ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ังตะวนัตกของจงัหวดัหรือบนฝ่ังขวาของแม่น ้ าเจา้พระยา
ไดแ้ก่ พื้นท่ี ในเขตอ าเภอลาดหลุมแกว้กบัพื้นท่ีบางส่วนของอ าเภอเมืองและอ าเภอสามโคก กบัฝ่ัง
ตะวนัออก ของจงัหวดั หรือบนฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าเจา้พระยา ไดแ้ก่ พื้นท่ีอ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอ
ธญับุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา และบางส่วนของอ าเภอสามโคก โดย
ปกติ ระดบัน ้ าในแม่น ้ าเจา้พระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงข้ึนเฉล่ียประมาณ 50 เซนติเมตร ซ่ึงท าให้เกิด
ภาวะน ้าท่วมในบริเวณพื้นท่ีราบริมฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยาเป็นบริเวณกวา้ง และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภยั
ในพื้นท่ีฝ่ังขวาของแม่น ้ าเจา้พระยา ส าหรับพื้นท่ีทางฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าเจา้พระยานั้น เน่ืองจาก 
ประกอบดว้ยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจ านวนมากสามารถควบคุมจ านวนปริมาณน ้ าไดท้  า 
ใหปั้ญหาเก่ียวกบัอุทกภยัมีนอ้ยกวา่ (ศูนยส์ารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง, 2557)  

3.1.7 สภาพดินโดยทัว่ไป  
พื้นท่ีจงัหวดัส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ดินมีลกัษณะเป็นดินเหนียวจดั สภาพดินเป็น

กรด ปานกลางถึงเป็นกรดจดัมี pH ประมาณ 6 - 4 ซ่ึงลกัษณะของดินภายในจงัหวดัสามารถแบ่งได้
เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มดินนาดี มีพื้นท่ีประมาณ ร้อยละ 30 กลุ่มดินนาท่ีมีสภาพเป็นกรดจดั มีพื้นท่ี 
ประมาณร้อยละ 70 เน่ืองจากลกัษณะดินเป็นดินเหนียวท าใหก้ารระบายน ้าไม่ดี และการไหลบ่าของ
น ้ าบนผิวดินช้า ซ่ึงสภาพพื้นท่ีดงักล่าวท าให้ไม่เหมาะสมกบัการปลูกพืชไร่ และการปลูกขา้วได ้
ผลผลิตต ่า ซ่ึงตอ้งมีการปรับปรุงโดยการใชปู้นขาวหรือปูนมาร์ลควบคู่กบัการใชปุ๋้ยเคมีเพื่อให้การ 
เพาะปลูกไดผ้ลผลิตดีข้ึน  

 
 



   
 

3.1.8 แหล่งน ้า  
แหล่งน ้ าท่ีส าคญัของจงัหวดัปทุมธานี นอกจากแม่น ้ าเจา้พระยาแล้วยงัมีระบบ 

คลองส่งน ้ าชลประทาน และคลองธรรมชาติ เช่น คลองควาย คลองเชียงรากน้อย คลองบางเตย 
คลองบางโพธ์ิ คลองแม่น ้ าออ้ม คลองบางหลวง คลองหกวา คลองรังสิตประยรูศกัด์ิและ คลองระ
พีพัฒน์เป็นต้น ซ่ึงจะรับน ้ าจากเข่ือนชัยนาท และรับน ้ าจากแม่น ้ าป่าสักเข่ือนพระรามหก 
นอกเหนือจากแหล่งน ้ าต่างๆแลว้ จงัหวดัปทุมธานี ยงัเป็นจุดสูบน ้ าดิบจากแม่น ้ าเจา้พระยาเพื่อน า
น ้าดิบมาผลิตน ้าประปา ใหบ้ริการในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก โดยมีสถานีสูบน ้ าบริเวณ
ตอนล่างของปากคลองออ้ม ต าบลบา้นกระแชง อ าเภอเมืองปทุมธานี เพื่อส่งน ้ าตามคลอง ส่งน ้ าดิบ
ไปยงัโรงกรองน ้ าท่ีบางเขน และสามเสน และเพื่อป้องกนัการเส่ือมโทรมของคุณภาพน ้ าท่ีจะน ามา
ผลิตเป็นน ้าประปา 
 

ภาพที ่3.4 แผนท่ีจงัหวดัปทุมธานี 
 

จงัหวดัปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ อ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอคลอง
หลวง อ าเภอธญับุรี อ าเภอหนองเสือ อ าเภอลาดหลุมแกว้ อ าเภอล าลูกกา อ าเภอสามโคก 

 
 



   
 

    

เร่ือง :โครงการออกแบบภูมิทศัน์ส านกังานเทศบาลต าบลบางพนู 

แสดง : ท่ีตั้งของจงัหวดัปทุมธานี 

สัญลกัษณ์ : 

 

ภาพที ่3.5 ท่ีตั้งของจงัหวดัปทุมธานี 

 

 

พื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี 



   
 

3.2 ข้อมูลระดับจุลภาค (ข้อมูลทัว่ไปของพืน้ทีโ่ครงการ) 
3.2.1 การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

 พื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิทศัน์เทศบาลต าบลบางพูนตั้งอยู่ เลขท่ี 9/9 หมู่ท่ี 3 
ซอยบวัยายมี ต าบลบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี มีพื้นท่ีทั้งหมด 7 ไร่(11,200 
ตารางเมตร) ลกัษณะของอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น เป็นสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมยั 
ลกัษณะทางกายภาพเป็นพื้นท่ีโล่ง 

จากการศึกษาการเขา้ถึงโครงการพบวา่พื้นท่ี โครงการอยูใ่นต าแหน่งท่ีประชาชน
หรือผูใ้ช้โครงการสามารถเขา้ถึงได้สะดวก เน่ืองจากบริเวณทางเขา้ของพื้นท่ีโครงการเป็นเขต
ชุมชนท่ีมีการสัญจรท่ีสะดวกและเขา้ถึงไดง่้าย มีคมนาคมเขา้ถึงโครงการไดท้างเดียว คือ ทางบก 
โดยศึกษาการเขา้ถึงโครงการจาก(ปทุมฯ-รังสิต)(รังสิต-ปทุมฯ)ถึงเทศบาลต าบลบางพนู 

สามารถเดินทาง 2 เส้นทาง คือ 
3.2.1.1โดยรถยนต์ จากเมืองปทุมธานี ใช้เส้นทางหมายเลข 346 (ปทุมฯ-รังสิต) 

ปทุมธานีมุ่งหนา้ไปยงัรังสิต ไปจนถึงเอส.ที.อาร์.บางพูนกอล์ฟตรงไปอีก 200 เมตร ถึงซุ้มซอยวดั
เปรมประชากรเล้ียวซา้ย ตรงไปอีก 400 เมตร แยกเล้ียวซา้ยเขา้ซอยวดัเปรมประชากร 3 ตรงไปอีก 1 
กิโลเมตรจนถึงเทศบาลต าบลบางพูน อีกเส้นทาง คือ จากทางเขา้ซุ้มซอยวดัเปรมประชากรตรงไป
อีก 500 เมตร เล้ียวซ้ายถนนเลียบคลองเปรมประชากรตรงไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จนถึง
โรงเรียนวดัเปรมประชากรแล้วเล้ียวซ้ายเข้าซอยวดัเปรมประชากร 3 ตรงไปอีกประมาณ 3 
กิโลเมตรจนถึงเทศบาลต าบลบางพนู 

3.2.1.2 รถโดยสารประจ าทาง จาก(ปทุมฯ-รังสิต)(รังสิต-ปทุมฯ)มีทั้งรถปรับ
อากาศและรถไม่ปรับอากาศ วิ่งอยูท่ ัว่ไปตามถนนเส้นหลกั ให้บริการตั้งแต่เวลาประมาณ 04.00 -
22.00 น. รถประจ าทางสายหลกั 1138 (ปทุมฯ-รังสิต)(รังสิต-ปทุมฯ)เม่ือลงรถท่ีป้ายประจ าทางแลว้
ต่อรถมอเตอร์ไซครั์บจา้งซอยเปรมประชากรไปจนถึงเทศบาลต าบลบางพนู 

จากการศึกษาขา้งตน้การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ สามารถเขา้ถึงได ้2 แบบ คือ รถยนตส่์วนตวั 
รถโดยสารประจ าทาง มีความสะดวกต่อการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 

 



   
 

 

เร่ือง :โครงการออกแบบภูมิทศัน์เทศบาลต าบลบางพนู 

แสดง : การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

สัญลกัษณ์ : 

 

ภาพที ่3.6 การเขา้ถึงโครงการ 

 
 

เส้นทางหลกั 

 เส้นทางรอง 
ท่ีตั้งโครงการ 



   
 

3.2.2 ขอ้มูลสภาพพื้นท่ีตั้งและอาณาเขต 
           พื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิทศัน์เทศบาลต าบลบางพูนตั้งอยู ่เลขท่ี 9/9 หมู่ท่ี 3 ซอย
บวัยายมี ต าบลบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี มีพื้นท่ีทั้งหมด 7 ไร่(11,200 ตาราง
เมตร) ลกัษณะของอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น เป็นสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมยั ลกัษณะ
ทางกายภาพเป็นพื้นท่ีโล่ง ยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ มีอาณาเขต 4 ดา้นทิศติดต่อกบัส่วนต่างๆดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดกบัทุ่งนา 
ทิศใต ้  ติดกบัป่ากก 
ทิศตะวนัออก ติดกบัคลองบวัยายมี 
ทิศตะวนัตก ติดกบัหมู่บา้นสินธร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.7 อาณาเขตติดต่อของพื้นท่ีโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

ทุ่งนา 

หมู่บา้น 

ป่ากก 



   
 

ตารางที ่3.21  การวเิคราะห์พื้นท่ีโดยรอบโครงการ 
ท่ีตั้ง ลกัษณะพื้นท่ี 

 

 

ทิศเหนือ เป็นพื้นท่ีท่ีติดกบัทุ่งนา มีการท านา
ตลอดตามฤดูกาล 

  

ทิศใต้ เป็นพื้นท่ีท่ีติดกบัป่ากกรก ซ่ึงจะเป็น

ในส่วนของบริเวณด้านข้างอาคารเทศบาล 
เ ป็น ป่ า กกรกและ มีน ้ า ขัง  ไม่ มี ก า ร ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ นพื้ น ท่ี เ ป็ น ท่ี ดิ น ท่ี มี ก า ร
ครอบครอง 

  

ทิศตะวันออก  เป็นพื้นท่ีด้านหน้าทางเข้า

เทศบาลท่ีติดกับคลองบวัยายมี และฝ่ังตรง
ขา้มเป็นถนนเลียบคลองและป่ากกรก 

  

ทิศตะวันตก  เป็นพื้นท่ีด้านหลังอาคาร

เทศบาลท่ีติดกบัหมู่บา้นจดัสรร ลกัษณะเป็น
พื้นท่ีเปิดโล่ง รับแสงตลอดทั้งวนั  

 



   
 

3.2.3 ลกัษณะสถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้างเดิมในโครงการ 
       3.2.3.1 อาคารส านกังานเทศบาลต าบลบางพูน ลกัษณะของอาคารเป็นคอนกรีตเสริม

เหล็ก 3 ชั้น เป็นสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมยั ลกัษณะทางกายภาพเป็นพื้นท่ีโล่ง รับแดดตลอดวนั  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่3.8  Plan อาคารเทศบาลต าบลบางพนู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.9  Elevation ดา้นหนา้อาคารของทิศตะวนัออก 

 
 

 
 
 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.10  Elevation ดา้นหลงัอาคารของทิศตะวนัตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.11  Elevation ดา้นขา้งอาคารของทิศเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.12 Elevation ดา้นขา้งอาคารของทิศใต ้
 



   
 

3.2.3.2 ศาลพระพรหม ลกัษณะเป็นพระพรหมวิหาร 4 ทิศ ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้
ทางเขา้-ออกของอาคารสามารถใหผู้ใ้ชโ้ครงการมากราบไหวส้ักการะ 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
ภาพที ่3.13 ศาลพระพรหม 

 
3.2.3.3 ป้ายส านกังานเทศบาลต าบลบางพูน ใชว้สัดุโครงสร้างแผน่อลูมิเนียมคอม

โพสิตทั้งด้านหน้าและด้านหลงั ตราสัญลกัษณ์และตวัอกัษรส านกังานเทศบาลต าบลบางพูนใช้
วสัดุสแตนเลสเงาทั้งหมด จึงท าใหมี้สวยงามสามารถมองเห็นป้ายไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.14 ป้ายส านกังานเทศบาลต าบลบางพนู 
 
 
 
 
 



   
 

  

เร่ือง :โครงการออกแบบภูมิทศัน์ส านกังานเทศบาลต าบลบางพนู 

แสดง : ลกัษณะสถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้างเดิมในโครงการ 

สัญลกัษณ์ : 

  

     แสดงต าแหน่งของสถาปัตยกรรม 

 

ภาพที ่3.15 แผนผงัสภาพภูมิอากาศของโครงการ 

 
 
 

ทุ่งนา 

ป่ากก 

หมู่บา้น 



   
 

3.2.4 พืชพรรณเดิมในโครงการ 
         ภายในโครงการนั้นเน่ืองจากปัจจุบนัเป็นพื้นท่ีท่ีเปิดท าการมาเป็นระยะเวลาประมาณ 
2 ปี ซ่ึงเป็นส านกังานเทศบาลต าบลบางพูนหลงัใหม่ และมีการจดัวางรูปแบบภูมิทศัน์แลว้บางส่วน 
พรรณไมใ้นโครงการเป็นตน้ไมใ้หม่ทั้งหมดซ่ึงมีการปลูกภายในโครงการมาเป็นระยะเวลาไม่นาน 
จึงท าใหมี้ความร่มเงาไม่มากแก่พื้นท่ี 
ตารางที ่3.2 แสดงพืชพรรณเดิมภายในโครงการ 

 

ช่ือพรรณไม ้ ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะนิสัย ประโยชน์ดา้นภูมิทศัน์ 
แคนา แคนาเป็นไม้ยืนต้น

ขนาดปานกลางถึง
ใหญ่ มีล าต้นสูงได้
มากกว่า 25 เมตร มี
สะ เก็ ด เป ลือก สีด า
ประปราย สะเก็ดน้ีจะ
ร่วงออกเร่ือยๆ ล าตน้
มีก่ิงจ านวนมาก 

ดอกแคนาจะบาน 
ม า ก ทั่ ว ทั้ ง ต้ น
ใ น ช่ ว ง ดึ ก จน ถึ ง
เช้าตรู่ และจะบาน
ไปเร่ือยๆจนถึงช่วง
บ่าย แต่หลงัช่วงท่ีมี
แสงแดดออกแลว้  

ให้ร่มเงาได้ดี จึงนิยม
น ามาปลูกตาม สถานท่ี
ราชการหรือตามแหล่ง
จดัสวนต่างๆ เน่ืองจาก
ใหด้อกสีขาวสวยงาม  

อินทนิลน ้า 

  

ไม้เป็นยืนต้นขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่ 
เจริญเติบโตเร็วหาก
ปลูกในท่ี เหมาะสม 
ต้ น มี ค ว า ม สู ง
ประมาณ 5-20 เมตร  

ถ้าปลูกในท่ีชุ่มช้ืน
มากจะไม่ผลัดใบ 
ปัจ จุบันนิยมปลูก
กันทั่วไป จะออก
ด อ ก เ ม่ื อ อ า ยุ
ประมาณ 4-6 ปี 
 

นิยมปลูกไวเ้ป็นไมริ้ม
ทางและเป็นไมป้ระดบั 
เน่ืองจากมีดอกและใบ
ท่ีสวยงาม ให้ ร่ม เงา
และเจริญเติบโตเร็ว 

ตะแบก 

 

ไม้ยืนต้น ก่ึ งผลัดใบ
ขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ่  มี ค ว าม สู ง ได้
ประมาณ 15-35 เมตร 
แตกก่ิงก้านออกรอบ
ตน้ 

ช อ บ ดิ น ร่ ว น 
ความช้ืนปานกลาง 
แสงแดดเตม็วนั 

นิ ย มป ลู ก เ ป็ น ไ ม้
ป ร ะ ดั บ ส ว น  ใ ห้
ความร่มเงา 

 



   
 

ตารางที ่3.2 แสดงพืชพรรณภายในโครงการ (ต่อ) 
ช่ือพรรณไม ้ ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะนิสัย ประโยชน์ดา้นภูมิทศัน์ 

โมก โมกเป็นพรรณไม้
ยืนต้นขนาดกลาง 
ล าต้น มีความสูง
ป ร ะ ม าณ  5 -1 2 
เมตร ผิวเปลือกสี
น าตาลด า  ล าต้น
กลมเรียบมีจุดเล็ก 
ๆสีขาวประทัว่ตน้ 

แ ส ง  ต้ อ ง ก า ร
แสงแดดปานกลาง 
จนถึงแสงแดดจัด 
หรือกลางแจ้งน ้ า 
ตอ้งการปริมาณน ้ า
ป า น ก ล า ง  มี
ความช้ืนปานกลาง 

การปลูกในแปลงปลูก
เพื่อประดบับริเวณบา้น
และสวน เพื่อท าร้ัวบงั
ตา หรือตกแต่งในสวน 

กระพี้จ ัน่ 

 

ไม้ ยื น ต้น ขน าด
กลางท่ีมีความสูง
ประมาณ 6 ถึง 8 
เมตร ทรงพุ่มกลม 
เป็นพันธ์ไม้ผลัด
ใบล าตน้  

ไ ม้ ยื น ต้ น ท่ี
ค่ อ น ข้ า ง โ ต เ ร็ ว 
และสามารถข้ึนได้
กั บ ดิ น เ กื อ บ ทุ ก
ช นิ ด ต้ อ ง ก า ร
แสงแดดตลอดทั้ ง
วนั 

เ ป็นไม้ยื นต้นขนาด
ใหญ่ให้ความ ร่ม เง า 
เป็นไมด้อกไมป้ระดับ
สี สั นสดใสแ ก่ส วน
ต่างๆ 

มะขามป้อม 

 

มะขามป้อมเป็น
ไมย้นืตน้ขนาดเล็ก
ถึงขนาดกลาง และ
เป็นไม้ชนิดผลัด
ใ บ  ล า ต้ น สู ง
ประมาณ 8 – 18 
เมตร  

ส าห รับการปลูก
เพื่อรับประทานเอง
เพียงไม่ก่ีตน้ เพียง
ปลูกให้ตรงในช่วง
ฤดูฝน และปล่อย
ใ ห้ โ ต ต า ม
ธรรมชาติ  

ไมผ้ลยืนตน้ท่ีให้ร่มเงา
แ ล ะ ค ว า ม ชุ่ ม ช้ื น 
รวมถึงเป็นอาหารและ
ยารักษาสรรพโรค 

เทียนทอง 

 

สู ง ป ร ะ ม า ณ  3 
เมตร ใบและดอก
เ ด่ น ส ะ ดุ ด ต า 
ตอบสนองต่อแสง
ดีมากใบออกเป็นคู่
ตรงกนัขา้ม เป็น 5 
กลีบ 

ใบและดอก เ ด่น
ส ะ ดุ ด ต า 
ตอบสนองต่อแสง
ดีม าก  นิ ยมป ลูก
เ ป็ น ไ ม้ ส ว น
กลางแจง้  
 

นิ ย ม ป ลู ก เ ป็ น ก ลุ่ ม
ขนาดใหญ่ ใช้ตกแต่ง
สวน  ห รื อบ ริ เ วณ ท่ี
ตอ้งการแนวเป็นร้ัว 



   
 

ตารางที ่3.2 แสดงพืชพรรณภายในโครงการ (ต่อ) 
ช่ือพรรณไม ้ ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะนิสัย ประโยชน์ดา้นภูมิทศัน์ 
พะยอม 

 

เ ป็นไม้ยืนต้นขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่ 
ผลัด ใบ  มีคว าม สู ง
ประมาณ 15-20 เมตร 
เปลือกต้นมีสีน ้ าตาล
หรือสีเทาเขม้  

พะยอมเป็นต้นไม้ท่ี
สามารถปลูกได้ดีใน
ท่ีแลง้  

ป ลู ก ไ ว้ เ พื่ อ ค ว า ม
สวยงามให้ร่มเงาตาม
บา้นเรือนก็ได้ และยงั
ดอกมีความสวยงาม
มาก แต่จะออกดอก
ดอกปีละคร้ัง  

กนัเกรา 

 

เ ป็นไม้ยืนต้นขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่ 
สู ง ป ร ะม าณ  10-15 
เมตร (อาจสูงไดถึ้ง 25 
เมตร) เปลือกตน้เรียบ
มีสีน ้าตาล  

ดินท่ีสามารถระบาย
น ้ า ไ ด้ ดี ต้ อ ง ก า ร
แสงแดดตลอดทั้งวนั 

สามารถปลูกไวเ้ป็นไม้
ประดับได้  เพราะ มี
ความสวยงามและดอก
มี ก ล่ิ น ห อ ม ส ด ช่ื น 
สามารถปลูกไว้ใน
บริเวณบ้านหรือในท่ี
สาธารณะได ้

ไทรเกาหลี 

 

ไ ม้ พุ่ ม มี ค ว า ม สู ง
ประมาณ2-2.5เมตร มี
ใบตกและขนาดเล็ก มี
ลั ก ษ ณ ะ เ ห มื อ น
พีระมิด 

มี ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง
ทนทาน ดูแลรักษา
ง่าย ไม่ค่อยมีโรคหรือ
แมลง และสามารถ
เ ติ บ โต ได้ ดี ใ น ดิน
ธรรมดา 

เป็นทรงพุ่ม  จึงนิยม
เ ป็ น ท่ี แ พ ร่ ห ล า ย
ส าหรับปลูกเพื่อท าร้ัว
บงัตา หรือ ตกแต่งใน
สวน 

กระโดน 

 

ไม้ต้นขนาดกลางสูง 
6 -10  เมตร  ผลัดใบ 
เรือนยอดเป็นพุ่มกลม
แน่นทึบ 
โดยมากล าต้นมกัเต้ีย 
ก่ิงกา้นสาขามาก 
 

เ ป็นพรรณไม้ท่ีทน
ความแห้งแล้งและ
แส ง แดด ได้ ดี ก า ร
ขย า ยพัน ธ์ุ ด้ ว ย วิ ธี
เมล็ดในช่วงฤดูฝน
หรือการตอนก่ิง 
 

ทรงพุ่มกลมทึบ ใบ
ใ ห ญ่  ป ลู ก ใ น
ส วนส า ธ า รณ ะ จ ะ
มองเห็นทรงพุ่มเด่น 
ไม่ควรใช้ในลานจอด
รถ  
 
 



   
 

ตารางที ่3.2 แสดงพืชพรรณภายในโครงการ (ต่อ) 
ช่ือพรรณไม ้ ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะนิสัย ประโยชน์ดา้นภูมิทศัน์ 
ทองกวาว 

 

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง 
สูง 5–15 เมตร ผลัด
ใบ เรือนยอดเป็นพุ่ม
กลมทึบ เปลือกนอก
สี เท า ถึ ง สี เ ท าคล ้ า
ค่อนข้า ง เ รียบหรือ
แตกเป็นร่องต้ืน ๆ 

ตอ้งการแสงแดดจดั 
ห รื อ ก ล า ง แ จ้ ง 
ต้องการปริมาณน ้ า
ปานกลาง 

 ป ลู ก เ พื่ อ ป ร ะ ดั บ
บริเวณบา้นหรืออาคาร
ควรให้มีระยะห่าง ท่ี
เ ห ม า ะ ส ม เ พ ร า ะ
ทองกวาวเป็นไม้ท่ี มี
ทรงพุม่ใหญ่พอสมควร 

พุดศุภโชค 

 

ไม้พุ่ ม เ ต้ี ย  เ ม่ื อ โ ต
เต็ม ท่ีจะ มีความสูง
ประมาณ .80 ซ.ม.-
1.00 เมตร ก่ิงก้าน
และใบหนาแน่นเป็น
พุม่ทึบ  

เป็นไมป้ระดบัสวน
ท่ีปลูกง่าย ดูแลง่าย 
ทนทานไม่มีปัญหา
เร่ืองโรคและแมลง 

สามารถปลูกกลางแจง้
ได ้ชอบแดดจดั การรด
น ้ าก็รดตามปกติ เช่น 
เช้า-เย็น หรือ แมจ้ะรด
วนัละคร้ัง  

ชาฮกเก้ียน 

 

ไมพุ้่มตน้ขนาดกลาง 
สูง 2 เมตร ความ
กวา้งของทรงพุ่ม 1.5 
เมตร รูปร่างทรงพุ่ม
เป็นรูป  

ปลูกท่ีกลางแจง้โดน
แสงทั้ งวนัจะดีกว่า
ในร่มหน้าแล้งควร
รดน ้ า ทุกว ันอย่า ง
นอ้ย 1 คร้ัง เช้า 8-9 
โมง หรือ บ่าย4-5
โมง 

เป็นไมป้ระดบัสวน ดดั
ใ ห้ มี รู ป ร่ า ง ต า ม
ตอ้งการ 

คริสตีน่า 
 

 

ไมท้รงพุม่ขนาดกลาง 
ชอบอยู่กลางแจง้เม่ือ
โตเต็มท่ีสามารถสูง
ได้ 9-10 เมตร เวลา
ใบอ่อนแตกออกมา
ใหม่จะมีสีแดงเป็น
มนัสวยงามมาก 

หากขาดน ้ านานๆ
มักจะมีอาการการ
เ ห่ี ย วแห้ งตาม ก่ิ ง
ก้าน ควรรดน ้ าทุก
วนัอย่างน้อยวนัละ 
1 คร้ัง 
 

เหมาะกับการน ามา
ป ลูกท า เ ป็นม่ านบัง
แนว ร้ั วช าว จัดสวน
นิยมน ามาปลูกตกแต่ง
สวนสามารถตดัแต่งให้
เ ป็ น รู ป ท ร ง พุ่ ม ท่ี
สวยงามได ้

 
 



   
 

ตารางที ่3.2 แสดงพืชพรรณภายในโครงการ (ต่อ) 
ช่ือพรรณไม ้ ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะนิสัย ประโยชน์ดา้นภูมิทศัน์ 
เขม็สามสี 

 

ไม้พุ่ ม ขนาดกล า ง
แตกกอ สูง 1-2 เมตร 
ล าต้นขนาดเล็กตั้ ง
ตรง 

ถ้ า ร ด น ้ า ม า ก
เกินไป ใบจะเป็น
สี น ้ า ต า ล  ห า ก
ป ลู ก ใ น ท่ี ท่ี มี
แสงแดดคร่ึงว ัน 
ใบจะ มี สีสดใส
สวยงาม 

ปลูก เ ป็นไม้ประดับ
ภ า ย ใ น ส ว น ใ ห้ ไ ด้
สวยงาม 

เขม็พิกุล 

 

ไม้พุ่มขนาดเล็กถึง
ขนาดย่อม ล าต้นสูง
ประมาณ 3–5 ฟุต จะ
แตกก่ิงกา้นสาขาออก
แผ่ เ ป็นพุ่ม  ใบของ
ดอก เข็มแข็ ง  และ
เปราะง่าย  

ต้องการแสงแดด
จดั หรือกลางแจง้ 
ต้องการปริมาณ
น ้ า ป า น ก ล า ง 
ส าม า รถทน ต่ อ
ความแหง้แลง้ 

สวนนิยมปลูกเป็นกลุ่ม
ตกแ ต่ งสวนบ ริ เ วณ
บา้นหรือปลูกเป็นแนว
ร้ัวก็ได ้สามารถตดัแต่ง 
และบังคับรูปทรงได้
ตามความเหมาะสม 

วาสนา ไม้พุ่มขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ่ ล าต้นสี
น ้ าตาลอมเทามีขนาด
สูงราว 5 -10  เมตร 
แตกก่ิงเเขนง 

ชอบดินร่วนซุย 
ดินร่วนปนทราย 
มี คว าม ช้ืนปาน
ก ล า ง จ น ถึ ง สู ง
ต้องการแสงแดด
อ่อนร าไร  

มีใบสวยงาม เวลาออก
ดอกจะมีกล่ินหอมอ่อน 
ๆ  นอกจากจะท าให้
สวยงามร่มร่ืนแก่สวน 
 
 

กลัปพฤกษ ์

 

เป็นพรรณไม้ยืนต้น
ขนาดกลาง ความสูง
ประมาณ 10-15 เมตร 
เปลือกนอกสีเทาล า
ต้น มี รอย เ ป็น เ ส้ น
เล็กน้อยแตกก่ิงก้าน
พุง่ 

ต้องการแสงแดด
จดั หรือกลางแจง้
น ้ า  ต้ อ ง ก า ร
ปริมาณน ้ านอ้ยถึง
ป า น ก ล า ง  ดิ น
ชอบดินร่วนซุย 
ดินปนทราย 

นิยมปลูกในแปลงปลูก
เพื่อประดบับริเวณบา้น
และสวนควรปลูกให้
ห่ า ง บ ริ เ ว ณ บ้ า น
พอสมควรเพราะเป็น
ไมท่ี้มีการแตกก่ิงกา้น 

 



   
 

ตารางที ่3.2 แสดงพืชพรรณภายในโครงการ (ต่อ) 
ช่ือพรรณไม ้ ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะนิสัย ประโยชน์ดา้นภูมิทศัน์ 

ตะโก 

 

เ ป็ น ไ ม้ ยื น ต้ น
ขน าดกล า ง  สู ง
ประมาณ 15 เมตร 
เ ป็น ไม้ เ น้ื อ แข็ ง
และเหนียว อายุยืน
ยาว ล าตน้มีเปลือก
หุ้มสีด าแตกเป็น
สะเก็ดหนาๆ 

ตอ้งการแสงแดดปาน
กลาง จนถึงแดดจัด 
ห รื อ ก ล า ง แ จ้ ง 
ตอ้งการน ้ าปานกลาง 
ควรให้น ้ า 5–7 วนั/
คร้ัง 

ทนต่อสภาพแวดล้อม
ได้ดี  ง่ายต่อการปลูก
เ ล้ียง บ า รุง รักษา  จึง
เหมาะท่ีจะน ามาท าเป็น
ไม้ดัดในสวนได้ตาม
ตอ้งการ 

ประดู่ป่า 

 

เ ป็ น ไ ม้ ยื น ต้ น
ข น า ด ใ ห ญ่  สู ง
ประมาณ 10 เมตร
ข้ึนไป ใบจะออก
ร ว ม กัน เ ป็ น ช่ อ 
ป ล า ย ใบ แหลม 
และออกดอกเป็น
สีเหลืองสด 

ควรป ลูกต้นประ ดู่
เอาไวก้ลางแจง้ เพราะ
เป็นตน้ไมท่ี้ชอบแดด
จั ด  ค ว า ม ช้ื น สู ง 
สามารถข้ึนได้ในดิน
ทุกชนิด ต้องการน ้ า
ปานกลาง จึงควรรด
น ้าแบบพอดี ๆ 

นิยมปลูกไวเ้ป็นไมริ้ม
ทางและเป็นไมป้ระดบั 
เน่ืองจากมีดอกและใบ
ท่ีสวยงาม ใหร่้มเงา 

โกสน 

 

โกสนเป็นพรรณ
ไม้ยืนต้นประเภท
ไม้พุ่มขนาดย่อม
ล าต้น มีความสูง
ประมาณ 3-5 เมตร  

ตอ้งการแสงแดดอ่อน 
ร าไร จนถึงแสงแดด
จัด  ห รื อ กล า งแจ้ ง 
ต้องการปริมาณน ้ า
ปาน 

ปลูกเพื่อประดบับริเวณ
สวน นิยมปลูกบริเวณ
หน้าบ้านหรือท าเป็น
แนวร้ัวบ้านเพื่อ ท่ีจะ
ส ร้ า ง จุ ด เ ด่ น ให้ กั บ
พื้นท่ี 

อินจนั 

 

เ ป็นไม้ยืนต้นสูง
ป ร ะ ม าณ  10-20 
เมตร  เ รือนยอด
เป็นทรงกลมหรือ
ทรงกระสวย  
 

เ ป็ น ต้ น ไ ม้ ท่ี
เ จ ริญ เ ติบโตช้ า ใน
ระยะแรกการปลูกตน้
อินจันต้องการร่มเงา
เพื่อการเจริญเติบโต
มาก 
 

ปลูกในสวนเพื่อให้ร่ม
เงา และ ดูผลผลสวยมี
กล่ินหอม เป็นไม้เน้ือ
หอม 
 



   
 

ตารางที ่3.2 แสดงพืชพรรณภายในโครงการ (ต่อ) 
ช่ือพรรณไม ้ ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะนิสัย ประโยชน์ดา้นภูมิทศัน์ 

ปีบ 

 

เป็นไม้ยืนต้นขนาด
เล็กถึงขนาดกลาง ล า
ต้นตรง  มีความสู ง
ประมาณ 5-10 เมตร 
เปลือกต้นเป็นสีเทา
เขม้แตกเป็นร่องลึก 

ช อ บ ดิ น ร่ ว น 
ร ะ บ า ย น ้ า ดี
ความช้ืนปานกลาง
ถึงสูงชอบแสงแดด
เตม็วนั 

ปีบเป็นไม้พุ่มมีใบและ
ดอกสวย แถมยงัมีกล่ิน
หอมอีกดว้ย จึงสามารถ
ป ลู กไ ว้ป ระดับสวน 
ปลูก เพื่ อให้ ร่ม เงาใน
ลานจอด 

หมากเหลือง หม า ก เ ห ลื อ ง เ ป็ น
ปาล์มท่ีมีหน่อเป็นกอ
ข้ึนรวมกัน กอหน่ึง
จะมีประมาณ 6 - 12 
ตน้ สูงประมาณ 25 - 
3 0  ฟุ ต ล า ต้น มี ข้ อ
ปลอ้ง 

นิ ย ม ป ลู ก ล ง
กระถาง โดยใช้ดิน
ท่ี ส ม บู ร ณ์ มี
ส่วนผสมของดิน
ร่วน 

รับคว าม นิยม  น า ม า
ตกแต่ง ประดับประดา
ตามสถานท่ีเป็นอย่าง 
ม า ก  เ พ ร า ะ ค ว า ม
สวยงามและมีรูปร่างท่ี
ไม่ เล็ กและก็ ไม่ ใหญ่
จนเกินไป 

มะเกลือ 

 

มะเกลือไม้ต้นขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่ 
สู ง  10-30 เมตร  ใบ
กวา้ง 3.5-4.0 ซม. ยาว 
9-10 ซม. เปลือกตน้มี
สีด าแตกเป็นสะเก็ด
เล็ก ๆ  

ถ้าโดนแดดจัดจะ
ท าให้ผลดกมากแต่
ใบไม่ค่อยงาม 

โดยทั่วไปไม่นิยมปลูก 
อาจเน่ืองจาก เป็นไมท่ี้มี
ล าตน้สูงใหญ่ แต่ช่วยให้
ความร่มเงาไดดี้ 

สารภี 

 

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง
ไม่ผลดัใบ มีความสูง
ประมาณ 10-15 เมตร 
ลกัษณะเรือนยอดเป็น
ทรงพุ่มทึบ แตกก่ิง
กา้นแผก่วา้ง 

ปลูกได้ดีทั้ งในท่ี
ร่ ม ร า ไ ร แ ล ะ ท่ี
กลางแจ้ง ปลูกได้
ใ น ดิน ทุ กสภ าพ 
ช อบ ดิ น ร่ วน ซุ ย 
ต้อ ง ก า รน ้ า แ ล ะ
ความช้ืนปานกลาง 
 

ใชป้ลูกเพื่อใหร่้มเงาและ
บงัลมได ้อีกทั้งยงัมีดอก
และพุ่มใบท่ีสวยงาม จึง
ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ
ไดด้ว้ย 
 

 



   
 

 
 

 

  

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ส านกังานเทศบาลต าบลบางพนู 
แสดง : พืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ 
สัญลกัษณ์ : 
 
 
แสดงต าแหน่งพืชพรรณเดิม 

 

ภาพที ่3.16 พืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ 

กนัเกรา 
กระโดน 

กระพี้จ ัน่ 

อินทนิลน ้า 

กลัปพฤกษ ์ อินทนิลน ้า อินจนั 

เตง็ 

เขม็พิกุล 

คริสตีน่า 

 

ตะโก 

 

พุดศุภโชค 
คริสตีน่า 
เขม็สามสี 
ชาฮกเก้ียน 

โกสน 

ชาฮกเก้ียน 

 

พุดศุภโชค 

 ไทรเกาหลี 

 
พุดศุภโชค 

 

เทียนทอง 

ประดู่ป่า 

 

ตะแบก 

 

แคนา 

 

พะยอม 

 

มะเกลือ 

 

มะขามป้อม 

ทองกวาว 
มะขามป้อม 

 

พะยอม 

กนัเกรา
รา 

ปีบ 

 

พะยอม 

 
กลัปพฤกษ ์
พะยอม 

 



   
 

3.2.5 สภาพภูมิอากาศ 
พื้นท่ีโครงการตั้งอยู่ในจงัหวดัปทุมธานีซ่ึงอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทย จากการศึกษา
ลกัษณะภูมิอากาศในจงัหวดัปทุมธานีในปี พ.ศ.2554 - พ.ศ.2558  

3.2.5.1 ลมประจ าฤดู และ ความเร็วลม (ดงัแผนภูมิท่ี 3.1)  
1) ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นลมท่ีพดัมาจากทะเลจีนใตซ่ึ้งจะพดั 

พาความแหง้แลง้และความหนาวเยน็มาสู่พื้นท่ีโครงการ เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - มกราคม 
2) ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตเ้ป็นลมท่ีพดัความชุ่มช้ืนและท าให้ฝนตก 

เน่ืองจากเป็นลมท่ีพดัพาความชุ่มช้ืนมาจากทะเลอนัดามนั เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม  
3) ลมใต ้(ลมประจ าถ่ิน) เป็นลมท่ีพดัพาความร้อนจากทางทิศใต้ตั้งแต่ 

เดือนกุมพาพนัธ์ - เมษายน  
ความเร็วลมเฉล่ียจากเดือนมกราคม - ธนัวาคม คือ 8.76 กิโลเมตร/ชัว่โมง  
ความเร็วลมเฉล่ียสูงสุดในช่วงเดือนกรกฎาคม คือ 13 กิโลเมตร/ชัว่โมง  
ความเร็วลมเฉล่ียต ่าสุดในช่วงเดือนมกราคม คือ 5.2 กิโลเมตร/ชัว่โมง 

 
แผนภูมิที ่3.1 ความเร็วลมเฉล่ียปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า : กรมอุตุนิยมวทิยา, 2558 

จากการวิเคราะห์ความเร็วผลกระทบท่ีมีต่อพื้นท่ีโครงการ คือ ควรมีการเลือกใชพ้ืชพรรณ
ท่ีมีความเหมาะสมและมีความคงทน การปลูกไมย้ืนตน้จ า เป็นตอ้งท าการค ้ายนั เพื่อช่วยป้องกนัมิ
ใหต้น้ไมเ้กิดการลม้โค่นจากทิศทางของกระแสลม 
 
  
  

 



   
 

3.2.5.2 อุณหภูมิเฉล่ีย พ.ศ.2554 - พ.ศ.2558  
อุณหภูมิเฉล่ียจาก เดือนมกราคม - ธนัวาคม คือ 29.3องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในเดือนพฤษภาคม คือ 36 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิเฉล่ียต ่าสุดในเดือนมกราคม คือ 21.02องศาเซลเซียส 

แผนภูมิที ่3.2 อุณหภูมิเฉล่ียปี พ.ศ.2554 - พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า : กรมอุตุนิยมวทิยา, 2558 

จากการวิเคราะห์อุณหภูมิท่ีมีผลต่อโครงการในการออกแบบ โดยค านึงถึงสภาพ
อากาศร้อนในช่วงเดือนท่ีกล่าวมา โดยการออกแบบใหมี้พื้นท่ีร่มเงา และควรค านึงถึงการดูแลรักษา
พืชพรรณในช่วงท่ีมีอุณหภูมิสูง แสงแดดจดั ควรมีการใหน้ ้าแก่พืชในปริมาณท่ีมากข้ึน 

3.2.5.3 ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย พ.ศ.2554 - พ.ศ.2558  
    ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียจาก เดือนมกราคม - ธนัวาคม คือ 74.3 %  
    ความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุด เดือนตุลาคม คือ 97.5 %  

ความช้ืนสัมพทัธ์ต ่า เดือนธนัวาคม เฉล่ีย 49.5 % 
แผนภูมิที ่3.3 ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย พ.ศ.2554 - พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า : กรมอุตุนิยมวทิยา, 2558 



   
 

จากการวเิคราะห์เดือนท่ีมีค่าเฉล่ียความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าสุด เป็นช่วงฤดูหนาว นั้นคือ
ระหวา่งเดือนมกราคม และ กุมภาพนัธ์ เฉล่ีย 49.5 % ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียในรอบปี คือ74.3 %  
ดงันั้นจึงมีผลต่อการให้น ้ า แก่พืช ในช่วงเดือนท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุด เดือนตุลาคม คือ 97.5 %  
ซ่ึงในช่วงน้ีอาจไม่ควรใหน้ ้ามากนกั 
  3.2.5.4 ปริมาณน ้า ฝนเฉล่ีย พ.ศ.2554 - พ.ศ.2558  

ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียเดือนมกราคม - ธนัวาคม คือ 104.9 มิลลิเมตร  
ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย สูงสุดในเดือนกนัยายน คือ 352.42 มิลลิเมตร  
ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย ต ่าสุดในเดือนธนัวาคม คือ 0.54 มิลลิเมตร 

 
แผนภูมิที ่3.4 ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย พ.ศ.2554 - พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า : กรมอุตุนิยมวทิยา, 2558 
 จากการวิเคราะห์ปริมาณน ้ าฝน ในช่วงเดือน ก.ย.- ต.ค. จะมีปริมาณน ้ าฝนมาก
ควรเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ระบายน ้าไดดี้หรืออาจจะปรับระดบัพื้นดินเพื่อการระบายน ้า 
 
 



   
 

  

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ส านกังานเทศบาลต าบลบางพนู 
แสดง : แผนผงัแสดงสภาพภูมิอากาศของพื้นท่ีโครงการ 
สัญลกัษณ์ : 
 
 
ลมตะวนัตกเฉียงเหนือ           ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
 

 

ภาพที ่3.17 แผนผงัสภาพภูมิอากาศของโครงการ 
 

 

 รับแดดช่วงเชา้ รับแสงแดดตลอด
ทงัวนั 

  

ทุ่งนา 

ป่ากก 

หมู่บ้าน 

รับแดดช่วงบ่าย 

ลม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ลมตะวนัตกเฉียงใต ้



   
 

3.2.6 ระบบสาธารณูปโภค 
  3.2.6.1 ระบบไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบางกะดี มีการเช่ือมต่อ
จากสายหลกัเขา้สู่หมอ้แปลงไฟฟ้า โดยมีการโยงไฟเขา้ทางดา้นหนา้ของโครงการฝ่ังทิศเหนือ ติด
กบัทุ่งนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.18 ระบบไฟฟ้า 
 

3.2.6.2 ระบบน ้าการใชน้ ้าอุปโภคและบริโภค 
1) น ้ าอุปโภคระบบประปา ใชป้ระปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขา

ปทุมธานี ต่อป๊ัมน ้ าเขา้พื้นท่ีโครงการทางด้านหน้าฝ่ังทิศเหนือ โดยเดินเส้นท่อบนดินตามแนว
ก าแพง ดงันั้นการก่อสร้างงานภูมิทศัน์ควรเพิ่มความระมดัระวงัในพื้นท่ีบริเวณน้ี เพราะท่ออาจ
ไดรั้บความเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.19 ระบบประปา 

 
 



   
 

2) น ้ าบริโภคระบบเคร่ืองกรองน ้ า ต่อท่อน ้ าประปาเข้าตวัเคร่ืองด้วย
วิธีการต่อตรงธรรมดา โดยการใช้น ้ าประปามาใช้ในการบริโภคผา่นเคร่ืองกรองน ้ าเพื่อให้มีความ
ปลอดภยัในการบริโภคและเพื่อให้ไดน้ ้ าสะอาดไวใ้ชภ้ายในอาคาร ตวัเคร่ืองท าจากสแตนเลส ท า
ใหมี้ความคงทนง่ายต่อการดูแล 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่3.20 ระบบเคร่ืองกรองน ้า 
3.2.6.3 ระบบระบายน ้าและระบายน ้าเสียจากอาคารต่างๆ ในพื้นท่ีโครงการจะแบ่ง 

ระบบระบายน ้ าออกเป็น 2 ส่วน คือน ้ าท่ีใชภ้ายนอกอาคารและน ้ าฝน ซ่ึงน ้ าประเภทน้ีจะไหลลงสู่ 
ท่อระบายน ้าท่ีมีอยูร่อบอาคาร ส่วนน ้ าอีกประเภทคือน ้ าเสียท่ีเกิดจากการใชภ้ายในอาคาร หลงัจาก
การใชน้ ้าจะไหลลงสู่ท่อระบายน ้ าท่ีจะตอ้งไหลไปยงับ่อบ าบดัน ้ าเสีย เสียก่อนแลว้จึงปล่อยทิ้งลงคู
น ้าสาธารณะ ในโครงการจะมีท่อระบายน ้า ในโครงการจะมีท่อระบายน ้ าอยูร่อบอาคาร เพื่อไม่ให้มี
น ้าขงัเวลาฝนตก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.21 ระบบระบายน ้า 

 



   
 

3.2.6.5 ระบบสัญจร ทางสัญจรในพื้นท่ีโครงการ มีถนนทางเขา้ - ออก 2 
ทางคือ ทางทิศตะวนัออกเป็นสะพานคอนกรีต เขา้ - ออก สะพานกวา้งประมาน 8 เมตร และทางทิศ
ตะวนัตก เขา้ - ออกทางของหมู่บา้นสินธร ถนนสายหลกัภายในพื้นท่ีโครงการเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวา้งประมาน 6 เมตร ส่วนพื้นท่ีดา้นหลงัอาคารเป็นลานหินคลุกโล่งกวา้ง ซ่ึงยงัไม่มี
ทางสัญจรและถนนท่ีเป็นระเบียบของพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.22 ระบบสัญจรภายในพื้นท่ีโครงการ 



   
 

 

  

เร่ือง :โครงการออกแบบภูมิทศัน์ส านกังานเทศบาลต าบลบางพนู 

แสดง : แผนผงัแสดงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในโครงการ 
สัญลกัษณ์ : 
 
   

 

ภาพที ่3.23 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

แนวสายไฟ   ท่อระบายน ้า   ท่อประปา 



   
 

 

เร่ือง :โครงการออกแบบภูมิทศัน์ส านกังานเทศบาลต าบลบางพนู 
แสดง : การสัญจรภายในพื้นท่ีโครงการเทศบาลต าบลบางพนู 
สัญลกัษณ์ : 
 
                                 แสดงเส้นทางสัญจรหลกั 
                                 แสดงเส้นทางสัญจรยอ่ย 

 

ภาพที ่3.24 ระบบสัญจร 
 
 

 



   
 

3.2.7 ลกัษณะทางธรณีวทิยา 
  จากการศึกษาขอ้มูลชุดดินของ กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
อ าเภอเมืองปทุมธานี พบวา่พื้นท่ีโครงการมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัชุดดินรังสิต (Rs) ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มชุด
ดินท่ี 11 มากท่ีสุด แต่บางส่วนของพื้นท่ีก็เป็นดินถมใหม่ท่ีเกิดข้ึนตอนปรับถมพื้นท่ี 
  เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทาและมีจุกประสี
น ้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนเป็นจ านวนมากในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุดประสีเหลือง
ฟางขาวของสารจาโรไซต ์มีการระบายน ้ าเหลว มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งต ่า ดินมีปฏิกิริยาเป็น
กรดจดัมาก 
            ปัญหาในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ดินเป็นกรดจดัมากฤดูฝนมีน ้ าแช่ขงันาน 7 - 6 
เดือน ความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่า 
 ดงันั้น กลุ่มดินชุดน้ีนั้นมีลกัษณะการระบายน ้ าท่ีแยม่ากและมีแร่ธาตุท่ีค่อนขา้งต ่า ซ่ึง ดิน
ชนิดน้ีนั้นเหมาะส าหรับการท านามากกวา่พืชชนิดอ่ืน ถา้จะปลูกพืชบริเวณน้ีควรมีการใส่สาร เพื่อ
ลดความเป็นกรดลง และควรท่ีจะมีการจดัการระบบระบายน ้ าท่ีดีเพื่อป้องกนัปัญหาน ้ าท่วมขงั พืช
พรรณท่ีปลูก 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.25 ลกัษณะดินชุดรังสิต 
ทีม่า : กรมพฒันาท่ีดิน, 2558 
 
  
 
 

 



   
 

3.2.8 ทศันียภาพของพื้นท่ีโครงการ 
                         จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการนั้น เราสามารถท่ีจะแบ่งลกัษณะมุมมองของพื้นท่ีนั้น 
ออกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ มุมมองท่ีภายนอกโครงการมองเขา้มาภายในพื้นท่ีของโครงการและ 
มุมมองท่ีมองจากภายในโครงการออกสู่พื้นท่ีบริเวณภายนอกโครงการ 
                        3.2.8.1 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ 
                                    1) ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศเหนือ เป็นลกัษณะมุมมองแบบ Window View 
เป็นพื้นท่ีแคบยาวของดา้นขา้งอาคาร และติดกบัทุ่งนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.26 มุมมองทิศเหนือ 
                                    2) ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศใต  ้ เป็นลกัษณะมุมมองแบบ Open View เป็น
พื้นท่ีดา้นขา้งอาคาร เป็นพื้นท่ีขนาดเล็ก ใชเ้ป็นทางสัญจรเขา้-ออกเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.27 มุมมองทิศใต ้
                                       
 



   
 

3) ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศตะวนัออก เป็นลกัษณะมุมมองแบบ Open 
View เป็นพื้นท่ีบริเวณโดยรอบด้านหน้าอาคาร เป็นมุมมองท่ีเปิดกวา้งและมีพื้นท่ีใช้สอยมาก 
เหมาะส าหรับการจดัภูมิทศัน์และลานจอดรถของเทศบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.28 มุมมองทิศตะวนัออก 
   4) ทศันียภาพมุมมองด้านทิศตะวนัตก เป็นลกัษณะมุมมองแบบ Open 
View เป็นพื้นท่ีบริเวณดา้นหลงัอาคาร เป็นมุมมองท่ีเปิดกวา้ง สามารถมองเห็นดา้นหลงัอาคารได้
อยา่งชดัเจนและเหมาะส าหรับการจดัภูมิทศัน์และลานจอดรถเจา้หนา้ท่ีของเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.29 มุมมองทิศตะวนัตก 
 
   



   
 

 
 
 
 

 
 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ส านกังานเทศบาลต าบลบางพนู 
แสดง : ทศันียภาพมุมมองภายนอกเขา้สู่ภายในโครงการ 
สัญลกัษณ์ : 

 
ภาพที ่3.30 ทศันียภาพมุมมองภายนอกเขา้สู่ภายในโครงการ 
 
                            

แสดงมุมมอง 



   
 

3.2.8.2 มุมมองจากภายในโครงการออกสู่ภายนอกโครงการ 
   1) ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศเหนือ เป็นลกัษณะมุมมองแบบ Open View 
เป็นมุมมองท่ีติดกบัทุ่งนา สามารถมองเห็นทุ่งนาไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.31 มุมมองทิศเหนือ 
   2) ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศใต้ เป็นลกัษณะมุมมองแบบ Open View  
เป็นมุมมองท่ีติดกับป่ากกรก เป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีการใช้งานเหมาะส าหรับเป็นท่ีพกัผ่อนของผูใ้ช้
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.32 มุมมองทิศใต ้
  
 
 
 
  
 
 



   
 

3) ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศตะวนัออก เป็นลกัษณะมุมมองแบบ Open 
View บริเวณดา้นหนา้ทางเขา้-ออกของเทศบาล สามารถมองเห็นทางสัญจรของคนในพื้นท่ีไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.33 มุมมองทิศตะวนัออก 
   4) ทศันียภาพมุมมองทิศตะวนัตก เป็นลกัษณะมุมมองแบบ Open View 
เป็นมุมมองท่ีติดกบัหมู่บา้นจดัสรร สามารถใชเ้ป็นส่วนสาธารณะและส่วนบริการได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.34 มุมมองทิศตะวนัตก 
 
 
 
 



   
 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ส านกังานเทศบาลต าบลบางพนู 
แสดง : ทศันียภาพมุมมองภายในออกสู่ภายนอกโครงการ 
สัญลกัษณ์ : 
 
  

 

ภาพที ่3.35 ทศันียภาพมุมมองภายในออกสู่ภายนอกโครงการ 
 
             

แสดงมุมมอง 



   
 

3.2.9 การแบ่งพื้นท่ีโครงการตามการใชส้อย 
                        เน่ืองจากในพื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีเปิดโล่งท่ีตอ้งออกแบบภูมิทศัน์ เพื่อให้การ
ออกแบบของแต่ละพื้นท่ีมีประสิทธิภาพจึงไดท้  าการศึกษาพื้นท่ีแต่ละจุด จึงแบ่งโซนการออกแบบ 
ออกเป็นกลุ่ม ไดแ้ก่ Zone A, B ตามล าดบั  
 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ส านกังานเทศบาลต าบลบางพนู 
แสดง : การแบ่งพื้นท่ีโครงการตามการใชส้อย 
สัญลกัษณ์ : 

 

ภาพที ่3.36 การแบ่งพื้นท่ีโครงการตามการใชส้อย 
            
        

ZONE B 

ZONE A 

Zone A Zone B 



   
 

3.2.10 สรุปขอ้มูลดา้นพื้นท่ีและลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
                      เน่ืองจากเทศบาลมีพื้นท่ีในการออกแบบทั้งหมด จึงตอ้งมีการแบ่งโซน เพื่อให้ง่ายต่อ
การวเิคราะห์ในแต่ละจุดอยา่งชดัเจน ดงัน้ี 
ตารางที ่3.3 สรุปดา้นลกัษณะของพื้นท่ีตามโซนต่างๆ 

Zone Site Characteristics 
พื้นท่ี Zone A 

 
 

ลกัษณะทีต่ั้งของพืน้ที ่: พื้นท่ี Zone A มีขนาด
พื้นท่ี 5,420.30 ตารางเมตร พื้นท่ีอยู่บริเวณ
โดยรอบด้านหน้าของอาคารทั้ งหมด เป็น
พื้นท่ีโล่งกวา้ง ทิศตะวนัตกติดกับพื้นท่ีโล่ง
กวา้งของหลงัอาคาร ทางทิศใตติ้ดกบัป่ากกรก 
มีน ้ าขงั ทางทิศเหนือติดกบัทุ่งนา และทางทิศ
ตะวนัออกติดกบัคลองบวัยายมี  
ลักษณะของพื้นที่  : เ ป็นพื้ น ท่ีโ ล่ง  พื้ น ท่ี
บางส่วนมีการจดัภูมิทศัน์บริเวณดา้นหนา้ของ
อาคารและมีการปลูกพืชพรรณไม้ยืนต้น
บริเวณท่ีจอดรถ แดดสามารถส่องไดต้ั้งแต่เชา้
จนถึงช่วงบ่าย ลมสามารถเขา้พื้นท่ีโครงการ
ได ้  
ปัญหาและข้อจ ากัด : เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีโล่ง 
ซ่ึงไม้ยืนต้นเดิมขาดร่มเงาให้แก่ลานจอดรถ 
และไม่มีจุดพักผ่อน พื้นท่ีส่วนน้ีจึงได้รับ
แสงแดดตลอดทั้งวนั 
หมายเหตุ : จดัภูมิทศัน์ดา้นหน้าทางเขา้เพื่อ
ความสวยงาม ควรปลูกไมย้ืนตน้เพื่อให้ร่มเงา
แก่พื้นท่ี สร้างจุดพกัผอ่นให้แก่ผูใ้ชโ้ครงการ
และลานจอดรถจักรยานยนต์แก่พื้นท่ีให้ใช้
บริการ 

 
 
 
 



   
 

ตารางที ่3.3 สรุปดา้นลกัษณะของพื้นท่ีตามโซนต่างๆ (ต่อ) 
Zone Site Characteristics 

พื้นท่ี Zone B 

  
 

ลักษณะที่ตั้งของพืน้ที่ : พื้นท่ี Zone B มีขนาด
พื้นท่ี 5,655.40 ตารางเมตร  พื้นท่ีอยู่ทางทิศ
ตะวนัตก ของด้านหลังอาคาร เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่
ติดกบัทางสัญจรของทางดา้นหลงัเทศบาลและ
หมู่บา้นจดัสรร ทางทิศใตข้องพื้นท่ีติดกบัทาง
สัญจร และป่ากกรก มีน ้ าขงั ทางทิศตะวนัตก
ติดกับก าแพงสูงทึบของหมู่บ้านจดัสรร ทิศ
เหนือติดกบัทุ่งนา และทิศตะวนัออกจะติดกบั
ดา้นหลงัอาคารเทศบาล 
ลักษณะของพืน้ที่ : เป็นพื้นท่ีโล่งกวา้งท่ี แดด
สามารถส่องได้ตั้ งแต่เช้าจนถึงช่วงบ่าย ลม
สามารถเขา้พื้นท่ีโครงการ 
ปัญหาและข้อจ ากัด : เป็นพื้นท่ีโล่ง ไม่มีลาน
จอดรถและจุดพกัผ่อน ไม่มีต้นไม้ให้ร่มเงา  
พื้นท่ีส่วนน้ีจึงไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั 
หมายเหตุ : ก าหนดจุดบงัคบัทางเขา้-ออกของ
พื้นท่ีและทางเดิน ออกแบบลานจอดรถให้
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล ควรปลูกพรรณไม้ยืนต้น
เพื่อให้ร่มเงาแก่พื้นท่ี และสร้างจุดพกัผ่อนให้
ผูใ้ชไ้ดใ้ชบ้ริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

3.3 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้พืน้ทีโ่ครงการ 
                  ในโครงการออกแบบภูมิทศัน์ส านกังานเทศบาล ไดศึ้กษาพฤติกรรมและความตอ้งการ
ของผูม้าใชโ้ครงการ จากประเภทของผูม้าใชโ้ครงการรวมถึงประชาชนท่ีอยูใ่นบริเวณขา้งเคียง
ดงันั้นการศึกษาจึงใชว้ธีิสัมภาษณ์จากผูใ้ชป้ระจ า และการออกแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้น
พฤติกรรมของมนุษยจ์ากผูใ้ชช้ัว่คราว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
                   3.3.1 ประเภทและลกัษณะของผูใ้ชโ้ครงการ 
                           3.3.1.1 กลุ่มผูใ้ชป้ระจ า คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาทและหนา้ท่ีในส านกังานเทศบาล
เป็นผูท่ี้มีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและส่ิงแวดล้อมโดยกลุ่มผูใ้ช้ประจ ามกัมี
พื้นท่ีประจ าของแต่ละบุคคล ลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีภายในอาคารแบ่งเป็นพื้นท่ีการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
เจา้หนา้ท่ีโดยแบ่งเป็นหอ้งๆอยา่งชดัเจนและส่วนพื้นท่ีภายนอกอาคารใชใ้นการพกัผอ่น 
                          3.3.1.2 กลุ่มผูใ้ชช้ัว่คราว คือ ประชาชนท่ีในละแวกใกลเ้คียงพื้นท่ีโครงการ เขา้มา
พื้นท่ีโครงการเป็นคร้ังคราว โดยจากการศึกษาน้ีได้ศึกษาจากแบบสอบถามและการสุ่มตวัอย่าง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีสามารถแบ่งประเภทของผูใ้ชช้ัว่คราวได ้2 ประเภทคือ 
   1) กลุ่มผูใ้ช้ท่ีมาติดต่อราชการ คือ ประชาชนท่ีเขา้มาติดต่อราชการท่ีอยู่
ในละแวกใกลเ้คียงพื้นท่ี การศึกษาโดยการกรอกแบบสอบถาม 
   2) กลุ่มผูใ้ชท่ี้เขา้มาใชพ้ื้นท่ีท ากิจกรรมนนัทนาการ คือ ประชาชนท่ีเขา้มา
ใชพ้ื้นท่ีท ากิจกรรมนนัทนาการประเภทพกัผอ่นยอ่นใจ  
                         ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้จ  านวนประชากรท่ีอยู่ในส านักงานเทศบาลต าบลบางพูน 
จ านวน 6 หมู่บา้น ท่ีเขา้มาใช้พื้นท่ีเพื่อให้การศึกษาคร้ังน้ีตอบสนองความตอ้งการผูใ้ช้ส านกังาน
เทศบาลต าบลบางพนูมากท่ีสุด ก าหนดขนาดประชากรเป็นจ านวน (ดงัตารางท่ี 3.3) ดงัน้ี 
ตารางที ่3.4 แสดงจ านวนพื้นท่ีและประชากรของเทศบาลต าบลบางพนู 

หมู่บา้น ชาย หญิง รวม(คน) จ านวนครัวเรือน 
หมู่ท่ี 1 401 426 827 239 
หมู่ท่ี 2 1,513 1,707 3,220 1,224 
หมู่ท่ี 3 3,056 3,589 6,645 2,887 
หมู่ท่ี 4 2,078 2,278 4,356 2,129 
หมู่ท่ี 5 1,259 1,298 2,557 1,585 
หมู่ท่ี 6 3,119 3,442 6,561 10,052 
รวม 11,426 12,740 24,166 18,116 

 
  



   
 

3.3.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
                           3.3.2.1 ผูใ้ชป้ระจ า 
 จากการศึกษาพฤกติกรรมของเจา้หน้าท่ีท างานประจ าในส านักงานพบว่ามีการใช้พื้นท่ี
ส่วนตวัอาคารท่ีคอยใหบ้ริการแก่ผูท่ี้มาติดต่อราชการมีการใชพ้ื้นท่ีทุกวนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 08.00 
- 16.00 น. รับประทายอาหารเวลา 12.00 - 13.00 น. และหลงัเลิกงานจะใชเ้วลาช่วง 16.00 - 18.00 
น. ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการพกัผ่อน ในการศึกษาผูใ้ช้พื้นท่ีในส่วนของตวัอาคารซ่ึงมีจ านวน
เจา้หนา้ท่ีทั้งหมด 33 คน โดยแบ่งไดด้งัน้ี 
   1) ปลดัเทศบาล            1  คน 
   2) รองปลดัเทศบาล    2  คน 
   3) ส านกังานปลดัเทศบาล   7  คน 
   4) กองคลงั     7  คน 
   5) กองช่าง        4  คน 
   6) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม   3  คน 
   7) กองการศึกษา       2  คน 
   8) กองสวสัดิการสังคม                    3  คน 
   9) กองวชิาการและแผนงาน      4  คน 
               รวม                        33 คน 
 จากการศึกษาขา้งตน้มีการท าแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ความตอ้งการของเจา้หนา้ท่ี
ท างานประจ าส านกังานเทศบาล จ านวน 2 คน คือ 
                    นายอนุสรณ์ สระบวั       (ต าแหน่งนายช่างโยธา)  
                    นายเทวนิทร์ คามรักษ ์    (ต าแหน่งผูช่้วยนายช่างโยธา) 
 โดยใช้ค  าถามท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูท่ี้ท  างานในส านกังานนอกเหนือจากการปฏิบติั
หนา้ท่ี จากการสัมภาษณ์พบวา่ ผูใ้ชป้ระจ ามีความตอ้งการให้มีลานจอดรถและทางสัญจรของพื้นท่ี 
ในพื้นท่ีบริเวณดา้นหน้าทางเขา้เทศบาล ตอ้งการจดัสวนโดยรอบศาลพระพรหม และบริเวณป้าย
ส านักงานเทศบาลต าบลบางพูน ผูใ้ช้ประจ าอยู่ในช่วงวยัท างาน มีความต้องการพื้นท่ีพกัผ่อน
หลงัจากเครียดจากการท างาน เช่น การนัง่พกัผอ่นหยอ่นใจ  
 จากการศึกษาข้างต้นและสามารถสรุปความต้องการได้ดังน้ี ควรจดัให้พื้นท่ีพกัผ่อน
ดา้นหน้าและหลงัอาคาร และจดัให้มีพืชพรรณให้ร่มเงาแก่พื้นท่ี เพื่อการร่มร่ืนและการพกัผ่อนท่ี
ผ่อนคลาย ส าหรับผู ้ใช้ท่ีมาติดต่อราชการจากการศึกพบว่าประชาชนท่ีใช้พื้นท่ีท ากิจกรรม
นนัทนาการตอ้งการให้มีพื้นท่ีพกัผ่อน ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ศาลา ถงัขยะ เกิดข้ึนในพื้นท่ี
โครงการ กิจกรรมและความตอ้งเป็นตวัก าหนดเพื่อการท าแบบสอบถาม 
                           



   
 

3.3.2.2 ผูใ้ชช้ัว่คราว 
   1) ดา้นขอ้มูลทัว่ไป 
            (1) การศึกษากลุ่มผูใ้ช้ชัว่คราว พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่
ของผูท่ี้มาติดต่อราชการท่ีเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 55.00 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 45.00 
            (2) กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของผูท่ี้มาติดต่อราชการมีอายุ
ระหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.00 ช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ  30.00 และผูท่ี้มาติดต่อ
ราชการท่ีมีอาย ุ15-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.00 

(3) อาชีพของกลุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีมีมากท่ีสุดคือคา้ขาย/
ประกอบธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 55.00 รับจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 45.00   
   2) ดา้นขอ้มูลการใชพ้ื้นท่ี 

(1) ผูใ้ชพ้ื้นท่ีมาใชใ้นช่วง วนัจนัทร์-วนัศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 90.00 
วนัเสาร์-อาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 10.00 
            (2) ผูใ้ชท่ี้มาท ากิจกรรมนนัทนาการใชเ้วลา 30-60 นาที คิดเป็น
ร้อยละ 20 มากกวา่ 60 นาที คิดเป็นร้อยละ 80.00 
     (3) การเขา้มาใชท้  ากิจกรรมในพื้นท่ีส านกังานเทศบาลต าบลบาง
พูน จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่าผูท่ี้มาติดต่อราชการในพื้นท่ีอาคาร คิดเป็นร้อยละ 70.00 
พื้นท่ีพกัผอ่น 30.00  
   3) ขอ้เสนอแนะและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งการใหมี้ในพื้นท่ี 
     (1) ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งการในพื้นท่ีส านกังานเทศบาล
ต าบลบางพนูจากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบวา่ 

ศาลาพกัผอ่น ร้อยละ 50 ตอ้งการมากท่ีสุด 
ท่ีจอดรถ ร้อยละ 30 ตอ้งการมากท่ีสุด 
ถงัขยะ  ร้อยละ 10 ตอ้งการมากท่ีสุด 
ไฟริมทาง ร้อยละ 10 ตอ้งการมากท่ีสุด 

 
  
 
 
 
 
 
 



   
 

ตารางที ่3.5 สรุปการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

ประเภท พฤติกรรม ความตอ้งการ 
1. ผูใ้ชป้ระจ า มีจ  านวน 33 คน 
สุ่มการสัมภาษณ์ 2 คน คือนาย
อนุสรณ์ สระบวั(ต าแหน่งนาย
ช่างโยธา) และนายเทวินทร์ 
คามรักษ์     (ต าแหน่งผู ้ช่วย
นายช่างโยธา) 
 

มีการใชพ้ื้นท่ีในส่วนตวัอาคาร
ท่ีคอยให้บริการแก่ผูท่ี้มาติดต่อ
ราชการมีการใช้พื้นท่ีทุกว ัน
จันท ร์ -วัน ศุก ร์ เ วล า  08.00-
16.00 น.  

1.  มีความต้องการท่ีจอดรถ
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีเทศบาลต าบล
บา งพูน  แล ะจัด ให้ มี พื้ น ท่ี
พักผ่อนด้านหลังอาคารเพิ่ม 
และจัดให้มีพืชพรรณรอบๆ
เพื่อให้เกิดความร่มร่ืนแก่พื้นท่ี
และส่วนโชวใ์หส้วยงาม 

2. ผูใ้ชช้ัว่คราวท่ีมาติดต่อ
ราชการ 

ลกัษณะพฤติกรรมผูท่ี้มาติดต่อ
ราชการ ใช้พื้นท่ีในตวัอาคาร
เป็นส่วนใหญ่ แต่มีบ้างท่ีใช้
พื้นท่ีภายนอกอาคาร เช่น ท่ี
จอดรถ เทศบาลต าบลบางพูน
ไม่มีจุดพกัผ่อนภายนอกอาคาร
ให้บริการและพื้นท่ีค่อนข้าง
ร้อน 

2. ระหวา่งรอการติดต่อราชการ
อยากให้มีจุดพกัผ่อนหย่อนใจ 
บริเวณดา้นหนา้อาคารเทศบาล 
และจัดพืชพรรณบริเวณรอบ
พื้นท่ี และพืชพรรณไมเ้พื่อให้
ร่มเงา 

3. ผูใ้ชท่ี้เขา้มาใชพ้ื้นท่ีท า
กิจกรรมนนัทนาการประเภท
พกัผอ่น 

ลักษณะพฤติกรรมผู ้ท่ีมาท า
กิจกรรมนนัทนาการ ส่วนใหญ่
ใ ช้ พื้ น ท่ี พัก ผ่ อนด้ า นหลั ง
อาคาร ทุกวนัจันทร์-ศุกร์ ใช้
เวลาท ากิจกรรมมากกว่า 60 
นาที 

3. กิ จ ก ร ร ม นั น ท น า ก า ร
ประเภทพกัผ่อน ตอ้งการให้มี
ศาลาพกัผอ่น 

 
  
                              
 

 
 
 



   
 

3.4 สรุปศักยภาพของพืน้ทีแ่ละการพฒันาศักยภาพของพืน้ทีโ่ครงการ 
             การรวบรวมขอ้มูลศกัยภาพท าใหท้ราบถึงสภาพปัญหา ขอ้จ ากดัต่างๆ รวมถึงการเขา้ใช้
พื้นท่ีต่างๆ ภายในพื้นท่ีโครงการเพื่อทราบถึงการแกไ้ขปัญหาต่างๆของพื้นท่ีโครงการ รวมถึงการ
น าไปพิจารณาดา้นการออกแบบเพื่อพฒันาในรูปแบบต่างๆของพื้นท่ีนั้น 
ตารางที่ 3.6 สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและการพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ 

Site Characteristics Program Potential Program Development Remark 
พื้นท่ี Zone A เป็น
พื้ น ท่ี ส่ วนโชว์และ
ส่ ว น ส า ธ า ร ณ ะ
ด้านหน้าของอาคาร
ทั้งหมด เป็นพื้นท่ีเปิด
โล่ง 

เป็นพื้นท่ีโล่ง มีลานจอด
รถและส่ิงก่อสร้างคือ
ศาลพระพรหมและป้าย
ส านกังานเทศบาลต าบล
บางพูน ซ่ึงย ังไม่มีการ
จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้
สวยงาม  

พื้ น ท่ี ส่ ว น น้ี  มี ข น า ด 
5, 420.30 ต า ร า ง เ ม ต ร 
กิจกรรมท่ีจะ เกิด ข้ึนมี
ดงัน้ี  
1. พื้นท่ีพกัผอ่น  
2. พื้นท่ีใหร่้มเงา 
3. พื้นท่ีลานจอดรถ 

- เ ป็ นพื้ น ท่ี โ ล่ ง
กว้าง ยงัไม่มีการ
จดัภูมิทศัน์บริเวณ
ศาลพระพรหมให้
สวยงามและไม่มี
พรรณไม้ เพื่อให้
ร่มเงา  
-ค ว ร มี ก า ร
ออกแบบลานจอด
รถมอ เตอ ร์ไซค์
และมีจุดพักผ่อน
ใหผู้ใ้ชบ้ริการ  

พื้นท่ีส่วน Zone B  
เป็นพื้นท่ีส่วนบริการ
ท่ีอยู่ทางทิศตะวนัตก 
ของด้านหลังอาคาร 
เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ติดกับ
ทางสัญจรของทาง
ดา้นหลงัเทศบาลและ
ติดหมู่ บ้ าน จัดส รร 
เป็นพื้นท่ีเปิดโล่งกวา้ง  

พื้นท่ีส่วนน้ีเป็นลานโล่ง
กว้าง ย ังไม่มีต้นไม้ให้
ร่มเงา ท าให้พื้นท่ีขาด
ความ ร่ม เ ง าและขาด
ทศันียภาพท่ีสวยงาม 
 

พื้ น ท่ี ส่ ว น น้ี  มี ข น า ด 
5,655.40 ตารางเมตร 
กิจกรรมท่ีจะ เกิด ข้ึนมี
ดงัน้ี 
1. พื้นท่ีพกัผอ่น 
2. พื้นท่ีใหร่้มเงา 
3. พื้นท่ีสัญจร 
4. พื้นท่ีลานจอดรถ 
 

- เ ป็ นพื้ น ท่ี โ ล่ ง
กว้าง ยงัไม่มีการ
จดัภูมิทศัน์และไม่
มีพรรณไม ้เพื่อให้
ร่มเงา  
- ค ว ร มี ก า ร
อ อ ก แ บ บ ท า ง
สัญจรลานจอดรถ
และจัดภู มิ ทัศน์
เพื่อให้ เ กิดความ
สวยงาม 
 

 



   
 

 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ส านกังานเทศบาลต าบลบางพนู 
แสดง :  Bubble Diagram 
สัญลกัษณ์ : 
  
 
 
  
 

 

ภาพที ่3.37 Bubble Diagram 
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เร่ือง :โครงการออกแบบภูมิทศัน์ส านกังานเทศบาลต าบลบางพนู 
แสดง : Site Relation 
สัญลกัษณ์ : 
 

 

ภาพที ่3.8 Site Relation 

หมู่บา้น 

แสดงการเช่ือมระหวา่งกิจกรรม 

ปิดกั้นดว้ยร้ัวคอนกรีต 

ปิดกั้นสายตาดว้ยพืชพรรณ 

ทางสัญจรหลกั 

ทุ่งนา 

ป่ากก 



   
 

บทที ่4 
แนวความคดิในการออกแบบ 

 โครงการการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลต าบลบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวดั
ปทุมธานี โดยมุ่งเนน้การออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการสถานท่ีพกัผอ่นของประชาชนท่ี
เขา้มาใช้บริการพื้นท่ีโครงการโดยการท าการศึกษาพื้นท่ีโครงการ ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
และหลกัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีโครงการ เพื่อก าหนดรูปแบบ และส่วนประกอบของโครงการ
ให้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดในการออกแบบในแต่ละสัดส่วน โดยค านึงถึงประโยชน์ในการใช้
สอยต่าง ๆของศกัยภาพพื้นท่ีโครงการ นโยบายของโครงการ และตอ้งค านึงถึงประโยชน์ใชส้อยใน
ดา้นต่าง ๆของผูใ้ชโ้ครงการ 
 

4.1 แนวความคดิหลกั 
 แนวความคิดหลกัไดม้าจากศึกษาการท ากิจกรรมในพื้นท่ีโครงการและตามศกัยภาพของ
พื้นท่ีของเทศบาลต าบลบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี นั้นเป็นองค์กรท่ีมีการ
บริหารจดัการโดยยึดหลกั “เศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมทั้งปรับแนวคิดการพฒันาเป็นแบบองคร์วม 
“โดยยดึคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ นอกจากบริการการติดต่อราชการ

แลว้ยงัส่งเสริมเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่นการส่งเสริมอาชีพ และการพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีดี
ดงันั้นจึงน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาเป็นแนวความคิดเพื่อออกแบบ พื้นท่ีโครงการให้สามารถรองรับกบั
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในโครงการและตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้โครงการ จนเกิดเป็น
แนวความคิดหลักในการออกแบบและตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้โครงการจนเกิดเป็น
แนวความคิดหลกั 
 จากขอ้มูลขา้งตน้แนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept) คือ “บางพูนเมือง
สงบสุข”ซ่ึงเป็นแนวความคิดท่ีไดม้าจากเทศบาลต าบลบางพูน ท่ีไดมุ้่งเนน้ให้มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ทาง
เทศบาลต าบลบางพูน จึงไดมี้นโยบายเป็นศูนยก์ลางให้กบัประชาชน และพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนภายใต้โครงสร้างพื้นฐานพอเพียง เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยลักษณะพื้นท่ีของ
โครงการนั้นเป็นการท ากิจกรรมเป็นสัดส่วน เช่น พื้นท่ีพกัผอ่น ไวส้ าหรับประชาชนมาใชบ้ริการ 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่4.1 แนวความคิด  

 

 
 

นโยบาย 
เป็นศูนยก์ลางให้กบัประชานชนและ
การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานพอเพียง 
เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ท่ี ดี 
ส่ิงแวดลอ้มดี เป็นเมืองน่าอยู ่

ลกัษณะพืน้ที่ 
พื้นท่ีเป็นพื้นท่ีมีขนาดใหญ่ ได้มี
การจดัสรรพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือจาก
ตัวอาคาร เ ป็นสถาน ท่ีรอง รับ
กิจกรรมต่าง ๆไดแ้ก่ พื้นท่ีพกัผอ่น
ไวส้ าหรับประชาชนมาใชบ้ริการ 
 

“บางพนูเมืองสงบสุข ” 

Concept 



   
 

4.2 ข้อจ ากดัในการออกแบบ 
ตารางที ่4.1 ขอ้จ ากดัในการออกแบบ 

Zone ลกัษณะปัญหา ประเด็นในการศึกษา ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 
A พื้นท่ี Zone A อยู่ส่วน 

หนา้โครงการ  
-  ทิศเหนือติดกบัทุ่งนา 
-  ทิศใตติ้ดกบัป่ากกรก 
-  ทิศตะวนัออกติดกบั 
คลองบวัยายมี 
- ทิ ศ ตะวันตก ติดกับ
หมู่บา้นสินธร 
พื้นท่ี Zone A ดา้นหน้า
โ ค ร ง ก า ร บ ริ เ ว ณ
โดยรอบศาลพระภูมิยงั
ไม่มีการจดัภูมิทศัน์ 
 

 

1. การเขา้ถึง 
 
 
 
 
 
 

2. ภูมิอากาศ 
 
 
 

3. จ  านวนผูใ้ช ้
 
 
 

4. พืชพรรณ 

 

1. เป็นพื้นท่ีท่ีติดทางเขา้-ออก จึงมี
การสัญจรเป็นจ านวนมาก อาจท า
ให้มีปัญหาทางด้านเสียงและฝุ่ น
ละออง 
ดังนั้ นควรค านึงการเลือกใช้พืช
พรรณท่ีมีในการกรองเสียงและฝุ่ น
ละออง 
2. พื้นท่ีท่ีได้รับแสงตลอดทั้ งว ัน 
และค่อนข้างร้อน อากาศร้อน จึง
ควรจัดภูมิทัศน์ให้ร่มเงาโดยการ
ปลูกตน้ไมบ้ริเวณโดยรอบ 
3. ในอนาคตจะมีประชากรเข้ามา
ใช้บริการมากข้ึน เ น่ืองจาก ใน
พื้นท่ีได้มีการจัดบริเวณพื้นท่ีไว้
ส าหรับพกัผอ่น ใหมี้ความร่มร่ืน 
4. ในพื้น ท่ี ส่วนใหญ่ย ังไม่ มีพืช
พรรณเน่ืองจากบริเวณน้ีได้รับ
แสงแดดเต็มวนัจดัให้มีพืชพรรณ
ในพื้นท่ีไวเ้พื่อให้ร่มเงาในบริเวณ
ท่ีนั่งพักผ่อนและควรเ ลือกพืช
พรรณ ท่ีทนแดด  เพ ร า ะพื้ น ท่ี
ค่อนขา้งร้อน เช่น ตน้หูกระจง ปีบ 
พิกุล เป็นตน้ 

 
 

 

 



   
 

ตารางที ่4.1 ขอ้จ ากดัในการออกแบบ (ต่อ) 

Zone ลกัษณะปัญหา ประเด็นในการศึกษา ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 
B พื้นท่ี Zone B อยูบ่ริเวณ

ดา้นหลงัอาคาร ในพื้นท่ี
ประกอบไปดว้ย อาคาร
เทศบาลและยงัไม่มีการ
จัดภู มิ ทัศน์ โ ด ย รอบ 
พื้นท่ียงัขาดท่ีพกัผอ่น 

1. ภูมิอากาศ 
 
 
 
 

2. จ  านวนผูใ้ช ้
 
 
 
 
 
 

3. พืชพรรณ 
 

1. บริเวณพื้นท่ีน้ีจะไดรั้บลมและ
แสงแดดตลอดทั้งวนัเพราะพื้นท่ี
ติดกบัท่ีโล่ง ควรปลูกไมท่ี้ช่วยลด
แรงลมและลดแสงแดดเขา้สู่พื้นท่ี 
2. เน่ืองจากพื้นท่ีติดกบัด้านหลงั
อาคารเทศบาล ท าให้มีประชากร
มาใช้พื้นท่ีในการจอดรถ ดังนั้น
การออกแบบควรค านึงถึงจ านวน
ท่ีจอดรถส าหรับคนท่ีเข้ามาใช้
บริการบริเวณพื้นท่ี 
3. พื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีโล่งยงั
ไม่มีพืชพรรณเน่ืองจากบริเวณน้ี
ได้รับแสงแดดเต็มวนัดงันั้นควร
เลือกพืชพรรณท่ีทนแดด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

4.3 แนวความคดิในด้านการออกแบบพืน้ทีใ่ช้สอยภายในโครงการ 

 แนวความคิดดา้นการใชพ้ื้นท่ีใชส้อยภายในโครงการน้ีไดม้าจากแนวความคิดหลกั (Main 
Concept) คือ“บางพูนเมืองสงบสุข” โดยไดน้ าแนวคิด จากการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ช ้
หลกัการจดัวางภายในพื้นท่ีโครงการโดยการค านึงถึงความเหมาะสมกบัพื้นท่ีท ากิจกรรม การแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆรวมถึงการดูแลรักษา ทั้งภายในและภายนอกพื้นท่ีโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ซ่ึงพื้นท่ีโครงการสามารถจดัสัดส่วนพื้นท่ีการใช้สอยตามการท ากิจกรรมต่าง ๆ ไดด้งัน้ีพื้นท่ีส่วน
สาธารณะโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 4.3.1 พื้นท่ีส่วนสาธารณะเน่ืองจากพื้นท่ีเดิมเป็นพื้นท่ีโล่งซ่ึงอยู่บริเวณทางด้านขา้งของ
โครงการบริเวณดา้นหนา้โครงการบริเวณรอบศาลพระภูมิยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์เพื่อความสวยงาม 
และบริเวณทางเขา้ดา้นหนา้ของตวัอาคารยงัเป็นดินถมจึงไดมี้การออกแบบภูมิทศัน์และจดัภูมิทศัน์
บริเวณน้ีข้ึนเพื่อความสวยงามบริเวณดา้นหน้าเทศบาลไม่มีการจดัภูมิทศัน์เพื่อให้ความร่มเงา จึง
ตอ้งมีการโดยมีการจดัภูมิทศัน์เพื่อความร่มร่ืน และท่ีพกัผอ่น 
 4.3.2 พื้นท่ีส่วนบริการ เน่ืองจากพื้นท่ีเดิมเป็นพื้นท่ีโล่ง ซ่ึงอยูบ่ริเวณดา้นหลงัของโครงการ

และบริเวณพื้นดา้นหลงัเป็นหินคลุก จึงไดมี้การออกแบบให้ดา้นหลงัอาคารเป็นพื้นท่ีจอดรถและ

เป็นพื้นท่ีนัง่พกัผอ่นบริเวณดา้นหลงัอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

4.4 การออกแบบด้านพชืพรรณ 
 การดูแลบ ารุงรักษาพืชพรรณทุกชนิดท่ีเลือกตอ้งพิจารณาถึงการดูแลรักษาควรเน้นพืช
พรรณท่ีมีการบ ารุงรักษาง่ายและมีตน้ทุนต ่า จากประโยชน์ใช้สอยทางด้านต่าง ๆของพรรณไม้
สามารถน าพืชพรรณมาประยกุตใ์ชใ้นดา้นแนวความคิดในการออกแบบดา้นพืชพรรณตามลกัษณะ
ของพื้นท่ีและการแบ่งโซนได ้(ดงัตารางท่ี 4.2) ดงัน้ี 
ตารางที ่4.2 แนวความคิดในการออกแบบดา้นพืชพรรณ 

Zone การเขา้ใชพ้ื้นท่ีโครงการ ประโยชน์การใชส้อย / การเลือกพืชพรรณ 
A 

พื้นท่ีดา้นหนา้
อาคารทั้งหมด 
 

1. ส่วนโชว ์
2. พื้นท่ีส่วนสาธารณะ 
 

- เ น่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นดิน และได้รับ
แสงแดดตลอดทั้งวนั ดงันั้นจึงเลือกใช้พืชพรรณท่ีให้
ร่มเงาและทนต่อสภาพอากาศไดดี้ เช่น ลีลาวดี อโศก
อินเดีย แคนา หางนกยงู เป็นตน้ ส่วนไมพุ้่มควรเลือก
พรรณไม้ท่ีทนต่อสภาพอากาศได้ดี เช่น เทียนทอง 
เป็นตน้  สภาพพื้นท่ีปัจจุบนัไม่มีการจดัวางพืชพรรณ
ส าหรับพื้นท่ี และยงัขาดคนดูแลรักษา ดังนั้ นควร
เลือกพืชพรรณท่ีสามารถทนต่อสภาพอากาศ และเพื่อ
สร้างจุดเด่น ความสวยงามให้กับพื้นท่ีรวมถึงมีการ
ดูแลรักษาง่าย ดังนั้ นพืชพรรณท่ีควรเลือกใช้ใน
บริเวณพื้นท่ีน้ี คือ ตะแบก อินทนิล พิกุล เป็นตน้ ใน
การเลือกใชไ้มพุ้่มควรเลือกดูแลรักษาง่าย เช่น พุดศุภ
โชค ชาฮกเก้ียน เสริมสร้างความสวยงามใหพ้ื้นท่ี 

B 
พื้นท่ีส่วน

ดา้นหลงัอาคาร
ทั้งหมด 

 

1. พื้นท่ีส่วนบริการ 
 

- เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั 
ดังนั้ นจึงเลือกใช้พืชพรรณท่ีให้ร่มเงาและทนต่อ
สภาพอากาศของพื้นท่ี ควรเลือกพืชพรรณท่ีสามารถ
ทนต่อสภาพอากาศ และเพื่อสร้างจุดเด่น ความ
สวยงามให้กบัพื้นท่ีรวมถึงมีการดูแลรักษาง่าย ดงันั้น
พืชพรรณท่ีควรเลือกใช้ในบริเวณพื้นท่ีน้ี คือ ตะแบก 
สนประดิพทัธ์ ทรงบาดาล อินทนิล เป็นต้น ในการ
เลือกใช้ไมพุ้่มควรเลือกดูแลรักษาง่าย เช่น คริสติน่า 
เทียนทอง เสริมสร้างความสวยงามใหพ้ื้นท่ี 

 

 



   
 

4.5 แนวคดิการออกแบบภูมทิศัน์ดาดแขง็ 

แนวความคิดภูมิทศัน์ดาดแข็งเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในงานภูมิทศัน์อย่างหน่ึง  ท่ีท าให้งานภูมิ
ทศัน์มีองคป์ระกอบครบถว้น  สามารถดึงดูดความสนใจ  หลกัการเลือกใชว้สัดุตกแต่งทางดา้นภูมิ
ทศัน์พิจารณาการเลือกใชแ้ละการออกแบบทั้ง รูปทรง สีสัน ท่ีท าใหเ้กิดความสวยงามและเกิดความ
กลมกลืนในพื้นท่ีออกแบบ ท าให้สามารถดึงดูดผูใ้ช้โครงการ สามารถจ าแนกภูมิทศัน์ดาดแข็ง
ภายในพื้นท่ีโครงการ ดงัน้ี 
ตาราง ที ่4.3 การเลือกใชแ้ต่ละโซน 
Zone ภาพประกอบ รายละเอียด หมายเหตุ 

A 
 

 ขอบคันหิน 1 เมตร 
ขอบคันหินใหญ่ทรงมน
ขนาด 15 x 30 x 100 ซม. 

การ เ ลื อกใช้ ข้ึนอยู่ กับ สี ท่ี
ต้อ งก ารให้ เหม าะสมกับ
รูปแบบในการจดั ใช้ส าหรับ
กั้นขอบบล็อกคอนกรีต 
 

 

 

โคมไฟถนน 
เป็นทรงสูงก่ิงเด่ียว ท าจาก
วัส ดุ เสา เหล็ก ชุบกัลวา
ไนท์  สีด า มีขนาดปลาย
เสา 33มิลลิเมตร 

การเ ลือกใช้ ใช้ในบริ เวณ
ถนน ซ่ึงจัดให้มีในบริเวณ
ถนน ของ Zone A  
 

  ตัวหนอนดินเผา  
ขนาด 11x23x5 เซนติเมตร
เป็นวสัดุท ามาจากดินเผา 
จ านวนต่อ 1  ตร .ม .  40 
กอ้น 
 

การ เ ลื อกใช้ ข้ึนอยู่ กับ สี ท่ี
ต้อ งก ารให้ เหม าะสมกับ
รูปแบบในการจดั จะใช้แผ่น
ท่ีมีสีแดง ตัวหนอนดินเผาน้ี
จะเลือกใช้ในบริเวณ ZoneA
ซ่ึงจดัปูพื้นไวส้ าหรับทางเดิน 

  คอนกรีต/บลอ็กคอนกรีต  
คอนกรีต เป็นวสัดุผสมท่ี
นิยมใช้ในงานก่อสร้าง
ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั
คือ ปูนซีเมนต์ วสัดุผสม 
และ น ้า 
 

การ เ ลื อกใช้ ข้ึนอยู่ กับ สี ท่ี
ต้อ งก ารให้ เหม าะสมกับ
รูปแบบในการจดั จะใช้แผ่น
สีแดง บล็อคคอนกรีตน้ีจะใช้
เ ป็นทาง เ ดินพื้ น ท่ีพักผ่อน 
ของ Zone A 
 



   
 

ตารางที ่4.3 การเลือกใชแ้ต่ละโซน (ต่อ) 
Zone ภาพประกอบ รายละเอียด หมายเหตุ 

A  ศาลาไม้ทรงเพทาย 
ขนาด 2.2x2.2 จ านวน 
7-9 ท่ีนัง่ 

 

การเลือกใชใ้น Zone A ซ่ึงจะ
วางไวส้ าหรับนั่งพกัผ่อนใน
พื้นท่ี 
 

 

         

โคมไฟถนน 
เป็นทรงสูงก่ิงคู่ ท  าจาก
วสัดุเสาเหล็กชุบกัลวา
ไนท์  สีด า ขนาดปลาย
เสา 33 มิลลิเมตร 

การเลือกใช ้ใชใ้นบริเวณถนน 
ซ่ึงจดัใหมี้ในบริเวณถนน ของ
Zone A  
 

    

 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
ตาราง ที ่4.3 การเลือกใชแ้ต่ละโซน (ต่อ) 
Zone ภาพประกอบ รายละเอียด หมายเหตุ 

B  ขอบคันหิน 1 เมตร 
ขอบคนัหินใหญ่ทรงมน
ข น า ด 15x30x100 
เซนติเมตร เป็นวสัดุท ามา
จากปูนซีเมนต์ วสัดุผสม 
และ น ้า 

กา ร เ ลื อก ใช้ ข้ึ นอยู่ กับ สี ท่ี
ต้อ ง ก า ร ให้ เ ห ม า ะสมกับ
รูปแบบในการจดั ใช้ส าหรับ
กั้นขอบบล็อกคอนกรีต 
 

  ตัวหนอนดินเผา  
ขนาด 11x23x5 
เซนติเมตร เป็นวสัดุท ามา
จากดินเผา จ านวนต่อ 1 
ตารางเมตร 40 กอ้น 
 

กา ร เ ลื อก ใช้ ข้ึ นอยู่ กับ สี ท่ี
ต้อ ง ก า ร ให้ เ ห ม า ะสมกับ
รูปแบบในการจดั จะใชแ้ผน่ท่ี
มี สี แดง  สี เทา ท่ี มีลวดลาย
เหมือนกนั ตวัหนอนดินเผาน้ี
จะเลือกใชใ้นบริเวณ Zone B
ซ่ึงจดัปูพื้นไวส้ าหรับทางเดิน 

  โคมไฟถนน 
เป็นทรงสูงก่ิงเด่ียว ท า
จากวสัดุเสาเหล็กชุบกัล
วาไนท์   สีด า  มี ขนาด
ปลายเสา 33 มิลลิเมตร 
LED 120 W 

การเลือกใช ้ใชใ้นบริเวณถนน 
ซ่ึงจดัใหมี้ในบริเวณถนน ของ
Zone  B 
 

  โคมไฟถนน 
เป็นทรงสูงก่ิงคู่  ท  าจาก
วัสดุเสาเหล็กชุบกัลวา
ไนท์  สีด า ขนาดปลาย
เสา 33 มิลลิเมตร 
LED 120 W 

การเลือกใช ้ใชใ้นบริเวณถนน 
ซ่ึงจดัใหมี้ในบริเวณถนน ของ 
Zone B 

    



   
 

ตาราง ที ่4.3 การเลือกใชแ้ต่ละโซน (ต่อ) 
Zone ภาพประกอบ รายละเอียด หมายเหตุ 

B 

 

ศาลาไม้ทรงเพทาย 
ขนาด 2.2x2.2 จ านวน 
7-9 ท่ีนัง่ 

การเลือกใช้ในZone B ซ่ึง
จ ะ ว า ง ไ ว้ ส า ห รั บ นั่ ง
พกัผอ่นในพื้นท่ี 
 

  โรงจอดรถ 
ขนาด 18x30 เมตร 
 

ออกแบบให้อยู่ในบริเวณ
Zone B ซ่ึ งจะอยู่บ ริ เวณ
ดา้นหลงัอาคารเทศบาล ซ่ึง
ไวส้ าหรับจอดรถดับเพลิง
และรถขยะ 
 

  บลอ็กซีแพค 
จ านวน 1 ตร.ม.10 กอ้น 
มี ข น า ด 40x25x8 
เซนติเมตร 

การเลือกใช้ข้ึนอยู่กับสีท่ี
ต้องการให้เหมาะสมกับ
รู ป แ บ บ ใ น ก า ร จั ด ใ ช้
ส าหรับทางเดินลาดจอดรถ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

4.6 แนวความคดิในการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกภายในพืน้ที่ 
 แนวความคิดในการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกน้ีตอ้งค านึงถึง “บางพูนเมืองสงบสุข” 
ซ่ึงเป็นแนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept) คือเราจะจดัซ้ือเพื่อให้พอต่อการใชง้าน
ของผูใ้ชโ้ครงการ 

4.6.1 ศาลาส าหรับพกัผอ่น 
   ศาลาส าหรับพกัผ่อนเป็นลกัษณะของการนั่งแบบท่ีตอ้งการใช้ศาลาไม ้ท่ีใช้ใน

บริเวณพกัผอ่นของบุคคลท่ีมาเป็นกลุ่มและมีของท่ีตอ้งการมีท่ีวางในบริเวณพกัผอ่นท่ีตอ้งการมีการ

ท ากิจกรรมนอ้ย ๆเพื่อเป็นจุดท่ีบ่งบอกวา่เป็นพื้นท่ีพกัผอ่น 

 

 

 

 
ภาพที ่4.1 ศาลาพกัผอ่น 
ทีม่า : https://www.nanagarden.com 

4.6.2 ถงัขยะ 
  ถงัขยะและถงัรองรับขยะมูลฝอย เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม

หรือส่ิงเหลือใช้จากผูใ้ช้พื้นท่ีโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณท่ีผูใ้ช้มีจ  านวนมากควรค านึงถึง

รูปแบบและต าแหน่งท่ีตั้งให้เขา้กบัพื้นท่ีให้เหมาะสม โดยใชว้สัดุท่ีเลือกใชคื้อ พลาสติกหนาท่ีมีฝา

ปิดเพื่อป้องกนัเหม็นมีขนาดและสัดส่วนรวมถึงรูปแบบ อาจจดัเรียงไวบ้ริเวณมุมบริการต่างๆตาม

สถานท่ีพกัผอ่นจดัเรียงไวบ้ริเวณภายในและนอกตวัอาคารซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

 
 
 
 
 
ภาพที ่4.2 รูปแบบถงัขยะ 
ทีม่า : https://www.deejaimall.com 

http://www.nanagarden.com/
http://www.deejaimall.com/


   
 

4.7 แนวความคดิในการออกแบบมุมมอง  
 แนวความคิดดา้นมุมมองน้ีนั้นมีความส าคญัอยา่งมาก ซ่ึงสามารถแยกเป็นลกัษณะต่าง ๆ 
ไดโ้ดยเพิ่มท่ีเป็นมุมมองท่ีดีส่งเสริมภูมิทศัน์ท่ีสวยงามและมุมมองในมุมน้ีไม่มีผลกระทบอะไรต่อ
พื้นท่ีโครงการพื้นท่ีโดยรอบเป็นพื้นท่ีเปิดโล่งซ่ึงมุมมองน้ีได้แก่ พื้นท่ี Zone A อยู่ทางด้านหน้า
โครงการ และพื้นท่ี Zone B อยูท่างดา้นหลงัโครงการ(ดงัภาพท่ี 4.4,4.5 และภาพท่ี 4.6) 

 
 
 

 

 
ภาพที ่4.3 มุมมองแบบเปิดโล่งในพื้นท่ีโครงการ Zone A ทางทิศใต ้
 
 

 

 

 

ภาพที ่4.4 มุมมองแบบเปิดโล่งในพื้นท่ีโครงการ Zone A ทางทิศตะวนัออก 

Zone A พื้นท่ีเดิมนั้นเป็นท่ีโล่ง ไม่มีการจดัภูมิทศัน์ใหส้วยงาม ซ่ึงอยูใ่นบริเวณดา้นหนา้

โครงการของพื้นท่ีจึงไดมี้การจดัภูมิทศัน์ข้ึนโดยรอบทั้งไมย้นืตน้และไมพุ้ม่เพื่อความร่มเงาสวยงาม

ของพื้นท่ี และจดัพื้นท่ีนัง่พกัผอ่นไวใ้หบ้ริการในพื้นท่ี 

 

 
 
 
 
ภาพที ่4.5 มุมมองแบบเปิดโล่งในพื้นท่ีโครงการ Zone B 

Zone B พื้นท่ีโดยรอบเป็นพื้นท่ีเปิดโล่งรับแดดตลอดทั้งวนัไม่มีมีการจดัภูมิทศัน์โดยรอบ
จึงไดมี้การจดัภูมิทศัน์โดยรอบเพื่อความสวยงามและมีจุดพกัผอ่นใหบ้ริการผูท่ี้เขา้มาใชพ้ื้นท่ี 

 



   
 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ส านกังานเทศบาลต าบลบางพนู 
แสดง : แนวความคิดในการออกแบบมุมมอง 
สัญลกัษณ์ : 

 
ภาพที ่4.6 การออกแบบมุมมอง 

 
 
 

มุมมอง Zone A ทิศ

ตะวนัออก 
มุมมอง Zone 

A ทิศใต ้
มุมมอ
ง 



   
 

4.8 แนวความคดิด้านการดูแลรักษา 
 ภูมิทศัน์เป็นงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัติเพื่อให้งานภูมิทศัน์สวยงามอยูเ่สมอ สามารถจดักลุ่มการ
ดูแลรักษาไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 
 4.8.1 ดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดอ่อน (Soft Scape) สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

4.8.1.1 การใส่ปุ๋ย ปุ๋ยท่ีใชใ้นพื้นท่ีโครงการแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
1) ปุ๋ยอินทรีย ์คือ ปุ๋ยทีไดจ้ากธรรมชาติ แบ่ง 2 ชนิด คือ ปุ๋ยคอกและปุ๋ย

หมกั แต่ในปัจจุบนันิยมใชปุ๋้ยหมกัมากกวา่เพราะปุ๋ยหมกัเป็นปุ๋ยท่ีไดจ้ากการยอ่ยสลายของซากพืช
และซากสัตว ์จึงไม่ค่อยมีเมล็ดวชัพืชปะปน โดยการใหปุ๋้ยอินทรียจ์ะควบคู่ไปกบัการให้ปุ๋ยเคมี การ
ใส่ปุ๋ยอินทรียค์วรใส่ทุก 3-6 เดือนต่อคร้ังเพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน 

2) ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ คือ ปุ๋ยท่ีผลิตจากอนินทรีย์วตัถุ โดย
ค านวณธาตุอาหารส าคญัไว ้เพื่อท่ีสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
               4.8.1.2 หลกัการใส่ปุ๋ย 

1) ชนิดของปุ๋ยต้องมีธาตุอาหาร ท่ีเหมาะสมกับความต้องการของพืช
พรรณชนิดนั้น ๆ ดว้ย เช่น พืชพรรณท่ีปลูกใหม่ตอ้งการปุ๋ยท่ีมีธาตุไนโตรเจนสูง 
        2) ใส่ปุ๋ยในปริมาณท่ีพอเหมาะ 
    3) ปุ๋ยตอ้งการธาตุอาหารเพียงพอและใส่บริเวณทีพืชพรรณดูดซึมไดเ้ร็ว
ท่ีสุด เช่น บริเวณโคนตน้พืชพรรณหรือทางใบโดยตรง เพื่อพืชพรรณจะไดน้ ้ าธาตุอาหารไปใชไ้ด้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
               4) ปุ๋ยอินทรียค์วรใส่ก่อนปลูกพืชพรรณ ประมาณ 1-2 เดือน เพื่อช่วยใน
การปรับปรุงโครงสร้างดินก่อนปลูก แลว้จึงใส่ปุ๋ยเคมีเม่ือเร่ิมปลูกพืชพรรณ 
              5) การใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรียค์วบคู่กันไป เพื่อป้องกนัดิน
กรด-ด่างเกินไปและช่วยในการระบายน ้าและอากาศในดิน 
                                      6) การใส่อินทรีย์ควรใส่ทุก ๆ 3-6 เดือนต่อคร้ัง เพื่อช่วยปรับปรุง
โครงสร้างดิน 
             
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.7 การใส่ปุ๋ยพืชพรรณ 
ทีม่า : https://www.parichfertilizer.com 



   
 

                       4.8.1.3 การพรวนดิน คือ การท าให้ดินท่ีอดัตวัแน่นโปร่งสามารถระบายน ้ าอากาศได้
ดี รวมทั้งเป็นการก าจดัวชัพืชและแมลงศตัรูพืชอีกทางหน่ึง การพรวนดินควรปฏิบติัติก่อนใส่ปุ๋ย
เพื่อใหปุ๋้ยตกลงในช่องวา่งของดิน ซ่ึงจะท าใหร้ากพืชสามารถดูดซึมปุ๋ยไดอ้ยา่งสะดวก 
                                1) วธีิการพรวนดิน 
 (1) ใช้จอบถากหรือจอบอเนกประสงค์พรวน ซ่ึงเป็นวิธีปฏิบัติติท าได้
โดยทัว่ไป อาจท าก่อนหรือท าหลงัจากท่ีปลูกพืชพรรณแลว้ก็ได ้
 (2) ใช้ซ้อมพรวน เป็นวิธีใช้แปลงปลูกพืชพรรณคลุมดินขนาดเล็กหรือ
กระถางปลูกไมป้ระดบั 
                                 2) หลกัการพรวนดิน 
 (1) การพรวนดินนั้นเม่ือสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดินอดัแน่นเกินไปหรือ
น ้าซึมสู่รากชา้ 
 (2) ในการพรวนดินแต่ละคร้ัง จะตอ้งระมดัระวงัไม่ท าให้รากพืชพรรณ
ขาดมากเกินไป 
 (3) การพรวนดิน จะตอ้งพรวนบริเวณโคนตน้พืชพรรณ ใกลเ้คียงเพื่อท่ี
รากจะสามารถดูดอากาศไดดี้ 
 (4) การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์จะตอ้งมีขนาดท่ีเหมาะสมกบัขนาดของ
พื้นท่ีและพืชพรรณ 
 (5) การพรวนดินควรท าก่อนการใส่ปุ๋ยและควบคู่ไปกบัการก าจดัวชัพืช

และแมลงศตัรูพืช เพื่อใหพ้ืชพรรณดูดซบัปุ๋ยไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

  4.8.1.4 การป้องกนัก าจดัศตัรู ศตัรูพืชท่ีท าลายพืชพรรณให้เกิดความเสียหาย ขาด

ความสวยงามและท าใหพ้ืชพรรณชะลอการเติบโต สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

 แมลงศตัรูพืช 

 โรคพืช 

 สัตวช์นิดต่าง ๆ 

หลกัการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 

 1) พิจารณาสาเหตุของศตัรูพืชให้แน่ชัดเสียก่อน แล้วจึงหาวิธีในการ

ป้องกนัก าจดัท่ีเหมาะสมตามสาเหตุท่ีเกิด 

 2) ควรรีบป้องกันก าจัดแมลงและโรคทันทีท่ีพบ เช่น ควรจับแมลง

ท าลาย หรือเก็บส่วนของพืชพรรณเป็นโรคเผาไฟก่อนระบาดมาก 



   
 

 3) เลือกใช้สารเคมีท่ีใช้ก าจดัให้ตรงกับชนิดของศตัรูพืช รวมทั้งอ่าน

วธีิการใชแ้ละส่วนผสมจากบริษทัผูผ้ลิตอยา่เคร่งครัด 

 4) ก่อนฉีดพ่นควรหาหน้ากากหรือชุดป้องกนัสารเคมีและคนท่ีฉีดพ่น

ตอ้งอยูเ่หนือลมเสมอ 

 5) ควรฉีดพ่นช่วงใกล้ค  ่า ไม่ควรฉีดเม่ือแดดร้อนจดัเพราะสารเคมีจะ

ระเหยเร็วหรือควรฉีดก่อนฝนตกอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง เพราะฝนตกชะลา้งสารเคมีออกหมด 

 6) ขณะท าการฉีดพ่นสารเคมีไม่ควรรับประทานอาหารหารทอวาง

ภาชนะบรรจุอาหารไวใ้กลเ้คียงบริเวณปฏิบติัติงาน ตลอดจนไม่ควรน าเด็กหรือสัตวเ์ล้ียงไวใ้กล้

บริเวณท่ีปฏิบติัติงาน เพราะอาจถูกละอองสารเคมี 

            7) หลังจาดฉีดพ่นสารเคมีแล้วอาบน ้ าชะล้างร่างกายให้สะอาดแล้ว

เปล่ียนเส้ือผา้ใหม่ทนัที 

 8) ขวดหรือภาชนะบรรจุสารเคมีควรท าลายให้ถูกวิธี เช่น ฝังดิน เป็นตน้ 

พรรณใหส้วยงามและป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเพื่อใหพ้ืชพรรณเจริญเติบโตไดดี้ มีวธีิการปฏิบติัติ ดงัน้ี 

                              4.8.1.5 การตดัแต่งก่ิง คือ การควบคุมการเจริญเติบโตไดดี้ ปรับปรุงรูปทรงของ

พืชพรรณให้สวยงามและป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเพื่อให้พืชพรรณเจริญเติบโตไดดี้ มีวิธีการปฏิบติัติ 

ดงัน้ี 

 1) การตดัแต่งไมย้นืตน้ มีวธีิการปฏิบติัติ ดงัน้ี 

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

เส้นผา่ศูนยก์ลางก่ิง 

  (2) จากนั้น ตดัดา้นบนลงมาประมาณ 1/3 ของเส้นผ่าศูนยก์ลาง

ก่ิง ห่างกนัประมาณ 20 ซม.ค่อนทางโคนก่ิง 

  (3) ตดัก่ิงให้ชิดโคน แล้วแต่งแผลและทาหรือพ่นด้วยยาแผล

ตน้ไม ้

 2) การตดัแต่งไมพุ้ม่ มีวธีิการปฏิบติัติ ดงัน้ี 

  (1) ตดัก่ิงท่ีแน่นอนจากล าตน้เพื่อให้ได้ทรงพุ่มท่ีโปร่งข้ึน โดย

ตดัออกทั้งก่ิง 

  (2) ตดัออกเพียงบางส่วนเพื่อให้ก่ิงเล็ก ๆมากข้ึน โดยการท าให้

ก่ิงสั้นลงซ่ึงจะตดัท่ีตาขา้งและตดัใหถึ้งส่วนขอ้ของก่ิง 



   
 

    (3) ตดัให้ได้ทรงท่ีตอ้งการ เป็นการตดัในส่วนของผิวใบหรือ

ทรงพุม่ชมใบเพื่อใหไ้ดรู้ปทรงตามท่ีตอ้งการ เช่น รูปสัตวต่์าง ๆ 

  4.8.2 งานดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hard Scape) ไดแ้ก่ องคป์ระกอบในงานภูมิ
ทศัน์ท่ีไม่มีชีวติและมีความแข็งแรง เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการรักษาความสะอาดและซ่อมบ ารุงงานภูมิ
ทศัน์ดาดแขง็ใหส้ามารถใชง้านไดส้ะดวกปลอดภยั ซ่ึงจะมีการดูแลและตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

ตารางที ่4.4 การสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา 
ประเภทงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
(Soft Scape) 
 

ไมย้นืตน้ 
 

1. การใส่ปุ๋ย 
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สม ่ า เสมอ ซ่ึงปุ๋ย
อินทรีย์ นั้ นสามารถแบ่งออกได้
ดงัน้ี คือ ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมกั 
2. การพรวนดิน 
- พรวนดินเม่ือสังเกตเห็นวา่ดินนั้น
แห้งและมีการอดัตวัแน่นก็ควรจะ
พรวนดินแต่ควรระวงัไม่ให้โดน
รากของพืชพรรณนั้น ๆ 
3. การก าจดัโรคและแมลง 
- เม่ือสังเกตเห็นว่าพืชพรรณนั้น ๆ
มีโรคหรือมีส่ิงผิดปกติควรท าการ
หาสาเหตุและชนิดของโรคแต่เน่ิน 
ๆทนัทีแลว้ท าการรักษาหรือพ่นยา
เพือ่เป็นการป้องกนั 
4. การก าจดัวชัพืช 
- ควรถอนวชัพืชบริเวณโคนของ
ต้นพืชนั้น ๆ เพื่อให้พืชนั้นได้รับ
สารอาหารอยา่งเตม็ท่ี 
5. การตดัแต่งก่ิงพืชพรรณ 
- ปุ๋ยหมักเป็นการตัดในส่วนของ
ผิ ว ใ บ ข อ ง พุ่ ม ใ บ  เ พื่ อ ก า ร
เจริญเติบโตของพืชพรรณ 
6. การรดน ้า 
- ควรมีการรดน ้ าทุกวนัและควรท่ี
จ ะ ร ดน ้ า ใ น ช่ ว ง เ ช้ า เ พื่ อ ก า ร
เจริญเติบโตของพืชพรรณ 

- ใส่ปุ๋ยพรวนดินเดือน 
ละ 1 คร้ัง 
 

 
 
 



   
 

ตารางที ่4.4 การสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา (ต่อ) 
ประเภทงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

ภูมิทศัน์ดาดอ่อน           
(Soft Scape) 
 

ไมพุ้ม่ 
 

1. การใส่ปุ๋ย 
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สม ่ าเสมอ ซ่ึงปุ๋ย
อินทรีย์นั้ นสามารถแบ่งออกได้
ดงัน้ี 
2. การพรวนดิน 
- พรวนดิน เม่ือสังเกตเห็นว่าดิน
นั้นแห้งและมีการอดัตวัแน่นก็ควร
จะพรวนดินแต่ควรระวงัไม่ให้โดน
รากของพืชพรรณนั้น ๆ 
3.การก าจดัโรคและแมลง 
- เม่ือสังเกตเห็นว่าพืชพรรณนั้น ๆ
มีโรคหรือมีส่ิงผิดปกติควรท าการ
หาสาเหตุและชนิดของโรคแต่เน่ิน 
ๆทนัทีแลว้ท าการรักษาหรือพ่นยา
เพื่อป้องการกนั 
4. การก าจดัวชัพืช 
- ควรถอนวชัพืชบริเวณโคนตน้พืช
นั้ น  ๆ เ พื่ อ ใ ห้ พื ช นั้ น ไ ด้ รั บ
สารอาหารอยา่งเตม็ท่ี 
5.การตดัแต่งก่ิงพืชพรรณ 
- เป็นการตดัในส่วนของผิวใบของ
พุ่มใบเพื่อให้ได้รูปทรงตรงตามท่ี
ตอ้งการ 
6. การรดน ้า 
- ควรมีการรดน ้ าทุกวนัและควรท่ี
จ ะ ร ดน ้ า ใ น ช่ ว ง เ ช้ า เ พื่ อ ก า ร
เจริญเติบโตของพืชพรรณ 

- ในกรณีฤดูฝนควร
ลดการให้น ้ า เ ป็น  3 
คร้ังต่อสัปดาห์ 
 

 
 
 



   
 

ตารางที ่4.4 การสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา (ต่อ) 
ประเภทงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

ภูมิทศัน์ดาด
อ่อน           
(Soft Scape) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
(Hard Scape) 
 

สนามหญา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถนน ,อิฐตวัหนอน 
ทางเดินเทา้ 
 
 
ระบบไฟฟ้า 
 
 
ศาลาส าหรับ
พกัผอ่น 
 
 

1. การตดัสนามหญา้ 
- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง สัปดาห์ละ 2 คร้ัง
หรือ 2 สัปดาห์ต่อคร้ัง ข้ึนอยู่ท่ีชนิด
ของหญา้ 
2. การใส่ปุ๋ย 
- ใส่ ปุ๋ยสนามหญ้า เช่น ปุ๋ย (46-0-
0)ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั 
3. การรดน ้า 
- การรดน ้ าถา้สนามหญา้เป็นดินทราย 
ก็ควรรดน ้ าทุกว ันว ัน ส่วนบริเวณ
สนามหญ้าท่ีเป็นดินเหนียวก็ควรรด 
2-3 วนัต่อคร้ัง 
- การท าความสะอาดและซ่อมบ ารุง
ถนน และทางเทา้ 
- ตรวจเช็คแผ่นทางเท้าท่ีช ารุด เพื่อ
ซ่อมแซม 
- ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ชนิดต่าง ๆ  และหมั่นส ารวจว่า มี
หลอดไฟหรือสายไฟช ารุดหรือไม่ 
- ทาสีอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในสภาพท่ีเก่า, 
ท รุดโทรม เป ล่ี ยน ส่ิ งผุพัง ท่ี เ ป็น
อนัตราย 
- ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆวา่
ยงัใชไ้ดห้รือไม่  
- ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆเม่ือมีสภาพ
เส่ือมโทรมจากการใชง้านในลกัษณะ
ต่าง ๆ 
- ทาสีอุปกรณ์เม่ืออยูใ่นสภาพเก่า 
- ดูแลในดา้นความสะอาดและไม่ให้
ส่งกล่ินเหมน็ 

- ในกรณีฤดูฝน
ควรลดการให้
น ้ า น้ อ ย เ พื่ อ
ป้องกนัรากเน่า 
 



   
 

4.9 เกณฑ์ในการออกแบบและประเมนิทางเลอืก 
          จากการศึกษาในทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์สถานท่ีราชการ ดงันั้นจึงสามารถ
ท่ีจะน ามาเป็นขอ้จ ากดัในการออกแบบ ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

4.9.1 ออกแบบให้ใช้ได้อย่างเหมาะสม และสวยงาม โดยการออกแบบภูมิทศัน์ และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสวยงามและสอดคลอ้งกบัแนวความคิดหลกั 

4.9.2 ออกแบบใหมี้การดูแลรักษาง่าย โดยการเลือกใชพ้ืชพรรณ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีความ
ทนทานต่อโรค และแมลง รวมถึงการเจริญเติบโตไดดี้ในสภาพอากาศของพื้นท่ีโครงการ 
  4.9.3 ออกแบบให้แก้ไขปัญหาของพื้นท่ีได้ โดยมีการเลือกใช้พืชพรรณ และวสัดุท่ีไม่
ขดัแยง้กบัพื้นท่ี มีความปลอดภยัและไม่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีใกลเ้คียง 
           จากการศึกษาขอ้มูลทางดา้นขอ้มูลทางดา้นทฤษฎีในการออกแบบสวนในสถานท่ีราชการ 
สามารถท่ีจะสรุปเพื่อน าไปเป็นหลกัเกณฑใ์นการออกแบบเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี
และถูกตอ้งตามหลกัเกณฑใ์นการออกแบบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ส านกังานเทศบาลต าบลบางพนู  
แสดง : แบบทางเลือกท่ี 1  
สัญลกัษณ์ : -   

ภาพที ่4.8 แบบทางเลือกท่ี 1  
 
 
 

 
 

SCALE 1:1000 



   
 

4.9.4 แบบทางเลือกท่ี 1(Schematic Plan 1) 
สรุปทางเลือกในการออกแบบท่ี 1  
  4.9.4.1 ขอ้พิจารณาดา้นการออกแบบ 
 ขอ้ดีมีการออกแบบดา้นพืชพรรณและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีดี เหมาะสมแก่การใชง้าน
ในพื้นท่ี 
 ขอ้เสีย เป็นพื้นท่ีติดทางเขา้-ออกหลกัจึงมีการสัญจรเป็นจ านวนมาก อาจท าให้มีปัญหา
ทางดา้นเสียงและฝุ่ นละออง 
  4.9.4.2 ขอ้พิจารณาดา้นแนวความคิดในการออกแบบ 
 ขอ้ดี มีการออกแบบโดยเลือกปลูกยนืตน้ท่ีใหร่้มเงา และไมต้ดัแต่งไดเ้พื่อใหเ้หมาะสม และ
สวยงามกบัสถานท่ีราชการ เพราะพื้นท่ีค่อนขา้งร้อน 
 ขอ้เสีย พื้นท่ีเป็นท่ีไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั และค่อนขา้งร้อน อากาศร้อน 
  4.9.4.3 ขอ้พิจารณาการแกปั้ญหาในพื้นท่ี 
 ขอ้ดีมีการออกแบบโดยเลือกพืชพรรณท่ีเป็นไมย้นืตน้ เพื่อใหร่้มเงาแก่พื้นท่ีในโครงการ 
 ขอ้เสีย รอบ ๆพื้นท่ีจะไดรั้บลมและแสงแดดตลอดทั้งวนัเพราะพื้นท่ีติดกบัท่ีโล่ง ควรปลูก
ตน้ไมท่ี้ช่วยลดแรงลม และใหร่้มเงาแก่พื้นท่ีโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

  

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ส านกังานเทศบาลต าบลบางพนู  
แสดง : แบบทางเลือกท่ี 2  
สัญลกัษณ์  :-   

ภาพที ่4.9 แบบทางเลือกท่ี 2  
 
 
 

 

SCALE 1:1000 



   
 

4.9.5 แบบทางเลือกท่ี 2 (Schematic Plan 2) 
สรุปทางเลือกในการออกแบบท่ี 2  
  4.9.5.1 ขอ้พิจารณาดา้นการออกแบบ 
 ขอ้ดีไดมี้การเลือกใช้วสัดุและพืชพรรณต่าง ๆท่ีใช้นั้นมีความเรียบง่ายต่อการใช้ในพื้นท่ี
ออกแบบ 
 ขอ้เสียวสัดุและพืชพรรณบางอยา่งไม่เหมาะสมต่อการใชง้าน  
  4.9.5.2 ขอ้พิจารณาดา้นแนวความคิดในการออกแบบ 
 ขอ้ดี พืชพรรณท่ีใชใ้นการปลูกเป็นระเบียบสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
 ขอ้เสียระบบการสัญจรค่อนขา้งยุง่ยากในการเขา้ใชพ้ื้นท่ี  
  4.9.5.3 ขอ้พิจารณาดา้นการแกปั้ญหาในพื้นท่ี 
 ขอ้ดี การวางส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมของพื้นท่ีท่ีท าการ
ออกแบบ 
 ขอ้เสีย จ านวนและความเหมาะสมต่อการใชง้านอาจไม่เพียงพอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



   
 

4.9.6 การใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินแบบทางเลือก 
ตารางที ่4.5 การใหค้ะแนนในการประเมินทางเลือก 

เกณฑใ์นการประเมินทางเลือก ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 
1. มีการออกแบบใหเ้กิดความเหมาะสมต่อขนาดพื้นท่ี 3 3 
2. มีความต่อเน่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรม 3 2 
3. มีการแบ่งพื้นท่ีกิจกรรมเหมาะสมเป็นสัดส่วนชดัเจน 3 3 
4. มีการใชป้ระโยชน์ภายในโครงการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 3 2 
5. มีรูปแบบการสัญจร พื้นผวิทางเดินมีความกลมกลืนน่าสนใจ 3 2 
6. สวนมีความสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีกิจกรรม ไม่ท าลายความเป็น
เอกภาพของสถาปัตยกรรม 

3 3 

7. มีความสวยงามในการก าหนดรูปแบบองคป์ระกอบทางภูมิ
ทศัน์ 

3 2 

8. มีความสะดวกต่อการใชส้อยในพื้นท่ี และดูแลรักษาไดง่้าย 3 3 
9. บริเวณพื้นท่ีมีความสวยงาม ใหร่้มเงา  2 2 
10. มีความปลอดภยัต่อผูเ้ขา้ใช ้ 3 3 

คะแนนรวม 29 25 
ความหมายของระดบัการใหค้ะแนน 
  0 = แกไ้ขปรับปรุง 
  1 = พอใช ้
  2 = ดี 
  3 = ดีมาก 
 จากเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกทั้งสองแบบสามารถรวมคะแนน โดยมีผลการให้
คะแนนดงัต่อไปน้ี 
 ทางเลือกท่ี 1 ไดค้ะแนนรวม 29 คะแนน 
 ทางเลือกท่ี 2 ไดค้ะแนนรวม 25 คะแนน 
หมายเหตุ เน่ืองจากการแบ่งพื้นท่ีของพื้นท่ีโครงการมีการออกแบบท่ีสามารถแบ่งออกได้เป็น 
จ านวน 2 Zone คะแนนขอ้พิจารณาในการออกแบบ จ านวน 3 ขอ้ ซ่ึงแต่ละขอ้คะแนนเต็ม ดงันั้น
คะแนนสรุปผลจากพื้นท่ีการออกแบบทั้งหมด 2 โซน  
  จากเกณฑก์ารประเมินทางเลือก สามารถสรุปผลการใหค้ะแนนดงัน้ี 
    
    



   
 

   ทางเลือกท่ี 1 ไดค้ะแนนรวม 29 คะแนน 
   ทางเลือกท่ี 2 ไดค้ะแนนรวม 25 คะแนน 
  ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่รูปแบบของการวางกิจกรรมในพื้นท่ี คือทางเลือกท่ี 1 มีความเหมาะสม
กบัพื้นท่ีมากท่ีสุดจึงน าทางเลือกน้ีไปพฒันาในการออกแบบต่อไปในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



   
 

บทที ่5 
ผลงานการออกแบบ 

5.1 ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน 

 
ภาพที ่5.1 บทน าโครงการ 



   
 

 
ภาพที ่5.2 การวเิคราะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบดว้ย 

- พืชพรรณเดิม 
- ลกัษณะดิน 
- ลกัษณะภูมิอากาศ 

 



   
 

 
ภาพที ่5.3 การวเิคราะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบดว้ย 

- ระบบสาธารณูปโภค 
- ลกัษณะสถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้างเดิม 

 
 



   
 

 
ภาพที ่5.4 การวเิคราะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบดว้ย 

- ทศันียภาพของพื้นท่ีโครงการ 
- สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

 
 



   
 

 
ภาพที ่5.5 Site Synthesis 
 
 
 
 



   
 

 
ภาพที ่5.6 Main Concept ประกอบดว้ย 

- แนวความคิดในการออกแบบ 
- แนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
- แนวคิดดา้นพืชพรรณ 
- แนวคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดแข็ง 



   
 

 
ภาพที ่5.7 ผงัแม่บท (Master Plan) 
 
 
 



   
 

 
ภาพที ่5.8 ผงัแม่บท (Lighting Plan) 
 
 

 
 



   
 

 
ภาพที ่5.9 รูปดา้น (Elevation) 
 
 
 

 



   
 

 
ภาพที ่5.10 รายละเอียดในแปลน (Detail Plan A) 
 
 

 
 



   
 

 
ภาพที ่5.11 รายละเอียดในแปลน (Detail Plan B) 
 
 
 

 



   
 

 
ภาพที ่5.12 Perspective 
 
 

 
 



   
 

 
ภาพที ่5.13 แบบขยายส่ิงก่อสร้าง (Detail Conduction) 
 
 
 
 



   
 

 
ภาพที ่5.14 แบบขยายรายละเอียดการปลูกตน้ไม ้(Detail Element Design) 
 
 

 



   
 

5.2 การประมาณราคางานภูมทิศัน์ 
การประมาณราคางานภูมิทศัน์โครงการออกแบบภูมิทศัน์ส านกังานเทศบาลต าบลบางพูน 

อ าเภอเมืองปทุม จงัหวดัปทุมธานี 
ตารางที ่5.1 รายการงบประมาณราคา   

ล าดบั 
Item 

รายการ Description หน่วย 
Unit 

จ านวน 
Qty. 

ค่าของ 
Material 

ค่าแรง 
Labour 

 ราคา/ 
หน่วย  

Unit/Price 

 รวมเงิน 
 Total 
 (บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

งาน Hard Scape 
ขอบคนัหิน 15x3x100 ซม. 
ทรายหยาบรองพ้ืน 
ทางเดิน 
- อิฐตวัหนอน11x23x5 ซม. 
- แผน่ทางเทา้ 30x30x4 ซม. 
- บลอ็กปูหญา้ 40x25x8 ซม. 
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
- คอนกรีต 240 ksc 
- คอนกรีตหยาบ  
-ไวร์เมช 4.0 มม.@0.15 ม. 
โรงรถ 18x30 ม. 
ศาลาไม ้2.20x2.20 ม. 
ถงัขยะ 
ระบบไฟฟ้า 
โคมไฟถนนก่ิงเด่ียว(เหมา) 
หลงัเต่า 120 W 
โคมไฟถนนก่ิงคู่ (เหมา) หลงั
เต่า 120 W 
รวมงาน Hard Scape 

 
เมตร 
ลบ.ม. 

 
ตร.ม. 
ตร.ม. 
ตร.ม. 

 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 
ตร.ม. 
L/S 
L/S 
ถงั 

 
ชุด 

 
ชุด 

 
616 
22 
 

13,600 
2,590 
3,750 

 
314 
314 

3,144 
1 
7 
2 
 

13 
 

11 
 

 
145.00 
480.00 

 
4.80 

19.00 
17.00 

 
2,265.00 
2,510.00 

24.00 
1,620,000 
33,000.00 
1,520.00 

 
27,650.00 

 
40,885.00 

 
50.00 

 
 

55.00 
55.00 
55.00 

 
436.00 
306.00 

5.00 
 

 
 
 
 

 
195.00 
480.00 

 
59.80 
74.00 
71.00 

 
2,701.00 
2,816.00 

29.00 
1,620,000 
33,000.00 
1,520.00 

 
27,650.00 

 
40,885.00 

 
120,120.00 

10,560.00 
 

65,339.80 
191,660.00 
266,250.00 

 
848,114.00 
884,224.00 

91,176.00 
1,620,000.00 

231,000.00 
3,040.00 

 
304,150.00 

 
531,505.00 

 
5,167,138.00 

 

 

 

 
 
 
 



   
 

ตารางที ่5.1 รายการประมานราคา (ต่อ) 
ล าดบั 
Item 

รายการ Description หน่วย 
Unit 

จ านวน 
Qty. 

ค่าของ 
Material 

ค่าแรง 
Labour 

 ราคา/ 
หน่วย   

Unit/Price 

 รวมเงิน 
 Total 
 (บาท) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 
 

งาน Soft Scape 
ปาลม์ฟอกเทล สูง 4 ม. 
กนัเกรา Ø4" สูง 5 ม. 
พิกลุ Ø4" สูง 3 ม. 
พะยอม Ø5" สูง 7 ม. 
แกว้ Ø3" สูง 3 ม. 
ลีลาววดี Ø4" สูง 3 ม. 
ทองหลางลาย Ø4" สูง 6 
ทองกวาว Ø4" สูง 5 ม. 
ประดู่ Ø5" สูง 6 ม. 
กระทิง Ø5" สูง 6 ม. 
มะฮอกกานีใบใหญ่ Ø5" 
ปีบ Ø5" สูง 6 ม. 
ล าดวน  Ø4" สูง 5 ม. 
สารภี Ø5" สูง 7 ม. 
ไมค้  ้ายนั 
ดินปลูก 
ไม้พุ่ม 
ชาฮกเก้ียน   ถุง 6" 
โกสน ถุง 8" 
คริสติน่า ถงุ 6" 
ไทรเกาหลี 1.50 ม. 
พดุศุภโชค ถุง 8" 
ไม้คลุมดนิ 
หญา้นวลนอ้ย 
ทรายหยาบ 
รวมงาน Soft Scape 
รวมทั้งหมด 

 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ชุด 
ถุง 

 
ถุง 
ถุง 
ถุง 
ตน้ 
ถุง 

 
ตร.ม. 
ลบ.ม. 

 
31 
16 
8 
1 
10 
10 
3 
1 
24 
5 
12 
1 
7 
10 

139 
144 

 
5,284 
120 
740 
32 

580 
 

1,571 
102 

 
700.00 

3,500.00 
1,500.00 
3,500.00 

500.00 
3.500.00 
1,800.00 
2,800.00 
1,500.00 
3,500.00 
2,500.00 
3,500.00 
3,800.00 
3,500.00 

360.00 
14.00 

 
12.00 
50.00 
20.00 

150.00 
35.00 

 
25.00 

454.00 

 
400.00 

1,000.00 
500.00 

1,000.00 
500.00 

1,000.00 
800.00 

1,000.00 
500.00 

1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 

100.00 
 

 
10.00 
30.00 
20.00 
10.00 
50.00 

 
10.00 
91.00 

 
1,100.00 
4,500.00 
2,000.00 
4,500.00 
1,000.00 
4,500.00 
2,600.00 
3,800.00 
2,000.00 
4,500.00 
3,500.00 
4,500.00 
4,800.00 
4,500.00 

460.00 
14.00 

 
22.00 
80.00 
40.00 

160.00 
85.00 

 
35.00 

545.00 

 
34,100.00 
72,000.00 
16,000.00 
4,500.00 

10,000.00 
45,000.00 
7,800.00 
3,800.00 

48,000.00 
22,500.00 
42,000.00 
4,500.00 

33,600.00 
45,000.00 
63,940.00 
2,016.00 

 
116,248.00 

9,600.00 
29,600.00 
5,120.00 

49,300.00 
 

54,985.00 
55,590.00 

775,199.00 
5,942,337.00 

 
 
 



   
 

ตารางที ่5.2 การสรุปราคางานภูมิทศัน์โครงการออกแบบภูมิทศัน์ส านกังานเทศบาลต าบลบางพนู  
อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

รายการ รวมราคา(บาท) 
รวมราคางาน Soft Scape 775,199.00 
รวมราคางาน Hard Scape 5,167,138.00 
รวมราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมด 5,942,337.00 
ค่าด าเนินการของราคารวมงานภูมิทศัน์ 10% 594,233.70 
ก าไร 13% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 772,503.81 
ภาษีเงินได ้1% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 59,423.37 
รวมราคางานภูมิทศัน์+ค่าด าเนินงาน+ก าไร+ภาษีเงินได ้ 7,368,497.88 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)  7% 515,794.85 
รวมราคาทั้งส้ิน  7,884,292.73 

(เจด็ลา้นแปดแสนแปดหม่ืนส่ีพนัสองร้อยเกา้สิบสองบาทถว้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

บทที ่6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 บทสรุป 
ส านกังานเทศบาลต าบลบางพูน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 9/9 หมู่ท่ี 3 ซอยบวัยายมี ต าบลบางพูน อ าเภอ

เมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เทศบาลต าบลบางพนูไดย้า้ยส านกังานใหม่จากเดิม ตั้งอยูท่ี่หมู่บา้น
แฟลตปลาทองรังสิตซิต้ี อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี และปัจจุบนัอยูใ่นช่วงออกแบบภูมิ
ทศัน์บริเวณโดยรอบอาคารส านักงานซ่ึงปัจจุบนัมีการออกแบบภูมิทศัน์บริเวณด้านหน้าอาคาร
บางส่วนแล้ว และยงัมีพื้นท่ีบริเวณด้านหลงัอาคารท่ีต้องมีการออกแบบการสัญจร ลานจอดรถ
ให้กบัพื้นท่ีให้เหมาะสมกบัผูใ้ช้ภายในโครงการ บริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงการมีสภาพท่ีร้อนรับ
แสงแดดตลอดทั้งวนัและยงัขาดจุดพกัผอ่นและพืชพรรณไมท่ี้ให้ร่มเงา ซ่ึงเม่ือออกแบบภูมิทศัน์นั้น
จะส่งผลทางดา้นสุนทรียภาพและช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของส านกังานราชการของโครงการ 
 เน่ืองจากส านักงานเทศบาลต าบลบางพูนจึงมีนโยบายในการจัดภูมิทัศน์โดย รอบ
ส านักงานเทศบาลต าบลบางพูน ให้มีความเหมาะสมกบัแนวคิดหลกัคือ “บางพูนเมืองสงบสุข” 
เพื่อให้พื้นท่ีโครงการมีความสอดคล้องกับกิจกรรมต่าง ๆและส่วนประกอบของโครงการให้
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดในการออกแบบในแต่ละสัดส่วน รวมทั้งออกแบบพื้นท่ีและส่ิงอ านวย
ความสะดวกให้กบัพื้นท่ีดงักล่าว เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช้ในแต่ละพื้นท่ี ตลอดจน
การปรับปรุงทศันียภาพให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบ เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นท่ีและเกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัผูใ้ชเ้จา้หนา้ท่ีและประชาชนท่ีเขา้มาติดต่อราชการ 
 ในการศึกษาขอ้มูลทางดา้นกายภาพของส านกังานเทศบาลต าบลบางพูน สามารถแบ่ง
พื้นท่ีการศึกษาออกเป็น 2 โซน ดงัน้ี 

 6.1.1 พื้นท่ี Zone A พื้นท่ีอยูบ่ริเวณโดยรอบดา้นหนา้ของอาคารทั้งหมด มีการจดั
ภูมิทศัน์บริเวณดา้นหนา้ของอาคารและมีการปลูกพืชพรรณไมย้ืนตน้บริเวณท่ีจอดรถ ซ่ึงในบริเวณ
ทางเข้าไปศาลพระพรหมยงัเป็นดินถม ท าให้ยงัขาดความสวยงามในพื้นท่ี จึงมีการปูคอนกรีต
ทางเดินไปยงัศาล และยงัขาดจุดพกัผอ่น จึงท าให้ตอ้งมีศาลาส าหรับนัง่พกัผอ่น และการจดัปลูกไม้
ยืนต้นให้ร่มเงาแก่พื้นท่ีพกัผ่อน มีการจดัสวนเพื่อให้ดูสวยงามเหมาะกับสถานท่ีราชการ เพื่อ
ทศันียภาพท่ีดีของพื้นท่ี 

6.1.2 พื้นท่ี Zone B พื้นท่ีอยูบ่ริเวณดา้นหลงัของอาคาร เป็นพื้นท่ีท่ีอยูติ่ดกบัทาง
สัญจรของทางดา้นหลงัเทศบาลและยงัเป็นหินคลุก พื้นท่ีโล่งและยงัขาดร่มเงา ศาลานัง่พกัผอ่นและ
โรงจอดรถขยะและรถดบัเพลิงของเทศบาล จึงไดท้  าการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมข้ึนเพื่อความเป็น
ระเบียบรวมทั้งสร้างเส้นทางสัญจรบริเวณดา้นหลงัอาคาร และปลูกไมย้ืนตน้ท่ีให้ร่มเงาแก่พื้นท่ี



   
 

จอดรถ และเพิ่มศาลาพกัผอ่นหลงัอาคารเทศบาล เพื่อรองรับเจา้หนา้ท่ีและประชาชนท่ีเขา้มาติดต่อ
ในส านกังานเทศบาล 

  

6.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านพฒันาโครงการออกแบบภูมทิศัน์ 
เน่ืองดว้ยพื้นท่ีโครงการมีขนาดใหญ่ ควรมีการแบ่งพื้นท่ี และระยะการด าเนินการเป็นเวลา

เพื่อสะดวกแก่การด าเนินการและงบประมาณในการด าเนินการ และควรจดัสร้างภูมิทศัน์ในบาง
พื้นท่ีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนก่อน เพื่อใหไ้ม่ใชง้บประมาณมากจนเกินไป 
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แบบสอบถาม 
 แบบสอบถามน้ีเป็นการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมความต้องการของผู ้ใช้ต่อกิจกรรม
นนัทนาการและความตอ้งการในสถานท่ีราชการ เพื่อประกอบการท าปัญหาพิเศษ เร่ืองโครงการ
ออกแบบส านกังานเทศบาลต าบลบางพนู อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ของนกัศึกษาสาขา
เทคโนโลยีภูมิทศัน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดงันั้นจึงของกรุณาในการตอบอย่าง
อิสระตามความคิดเห็นท่ีเป็นจริง ค าตอบและขอ้ความจะไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแต่อย่างใดจะมี
ประโยชน์ในการศึกษาของนกัศึกษาต่อไป 

กรุณาเติมเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่าง ( ) ตามความเป็นจริง 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1) เพศ       (   )  ชาย    (   )  หญิง 

2) สถานภาพ     (   )  โสด    (   )  สมรส 

3) อายุ      (   )  15 – 20 ปี   (   )  21-30 ปี 

         (   )  31 – 40 ปี   (   )  41 – 50 ปี  

                      (   )  51 – 60 ปีข้ึนไป 

4) การศึกษา            (   )  ประถมศึกษา  (   )  มธัยมศึกษา  

                      (   ) ปวช.                 (   )  ปวส. 

                      (   )  ปริญญาตรี              (   )  สูงกวา่ปริญญาตรี 

                      (   ) อ่ืนๆ ระบุ…… 

5) อาชีพ     (   )  คา้ขาย/ ประกอบธุรกิจส่วนตวั   (   )  ขา้ราชการ 

         (   )  พนกังานบริษทั         (   )  รับจา้งทัว่ไป 

         (   )  นกัเรียน/นกัศึกษา                      (   )  อ่ืนๆ ระบุ......... 

 

 

 



กรุณาเติมเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่าง ( ) ตามความเป็นจริง 

ตอนที ่2  ข้อมูลการใช้พืน้ทีเ่ทศบาลต าบลบางพูน  

1) ยานพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางมาเทศบาลต าบลบางพนู 

   (   )  จกัรยานยนต ์  (   )  รถยนต ์

   (   )  จกัรยาน                     (   )  อ่ืนๆ ระบุ....... 
 
2) ท่านมาใชพ้ื้นท่ีในช่วงวนัใด  

   (   )  วนัจนัทร์ – วนัศุกร์    (   ) วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์
             
3) ระยะเวลาท่ีใชพ้ื้นท่ี 

   (   )  นอ้ยกวา่ 30 นาที   (   )  30 – 60 นาที   

                (   )  1 ชัว่โมงข้ึนไป 
  
4) ระหวา่งท่ีรอการติดต่อท่านใชพ้ื้นท่ีส่วนใดในโครงการ 

                (   ) อาคาร   (   ) พื้นท่ีพกัผอ่น 

   (   ) อ่ืนๆ……... 
 
5) ท่านมาใชบ้ริการในพื้นท่ีก่ีคน 

    (   ) คนเดียว  (   ) 2-3 คน 

    (   ) 4-5 คน  (   ) มากกวา่ 5 คน 

 

 
 

 
 
 



ตอนที ่3  ข้อมูลความพงึพอใจของความต้องการพืน้ที่ของกจิกรรมและความต้องการส่ิงอ านวย
ความสะดวกของส านักงานเทศบาลต าบลบางพูน  
เรียงล าดบัความตอ้งการ (1=นอ้ย, 2=ปรับปรุง, 3=พอใช,้ 4=ดี, 5=ดีมาก) 

กจิกรรม ระดับความพงึพอใจ  
1. พืน้ทีนั่นทนาการแบบพกัผ่อน 1 2 3 4 5 

- มีการจดัพืชพรรณบริเวณสวนยอ่มใหส้วยงาม      

- มีพื้นท่ีพกัผอ่น เช่น นัง่เล่น นัง่พกัผอ่น      

2. ส่ิงอ านวยความสะดวก      

- ศาลาพกัผอ่น      

- ถงัขยะ      

- หอ้งน ้า      

- ไฟริมทาง      

- ทางเดินเทา้      

- ท่ีจอดรถ      

 
ข้อเสนอแนะ
 ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………… 

 
 
 
 

 
 
 

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงส าหรับการใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในคร้ังน้ี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 



ประวตัผู้ิจดัท า 

 
ช่ือ    นางสาวศิราพร ศรีสุวรรณ 

เกิด   16   มิถุนายน  2536 

 

การศึกษา 

  ปีการศึกษา 2546  จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 

    โรงเรียนวดับางพนู  จงัหวดัปทุมธานี 

ปีการศึกษา 2551     จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุง  จงัหวดัปทุมธานี  

ปีการศึกษา 2554      จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุง  จงัหวดัปทุมธานี 

ปีการศึกษา 2559  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์ 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

        

สถานท่ีติดต่อ  79/355 พฤกษา 60 หมู่ท่ี 4 ต าบลบางพนู  อ าเภอเมืองปทุมธานี 

     จงัหวดัปทุมธานี 12000 

โทรศพัท ์08 3443 8829 

 
 
 
 
 
 
 

 



ประวตัผู้ิจดัท า 
 

ช่ือ    นางสาวเขมพร   วงศส์มุทร 

เกิด   13   กนัยายน  2536 

 

การศึกษา 

  ปีการศึกษา 2546  จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 

    โรงเรียนวรราชาทินดัดามาตุวทิยา  จงัหวดัปทุมธานี 

ปีการศึกษา 2551     จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุง  จงัหวดัปทุมธานี  

ปีการศึกษา 2554      จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุง  จงัหวดัปทุมธานี 

ปีการศึกษา 2559  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์ 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

        

สถานท่ีติดต่อ  1 หมู่ท่ี 2 ต  าบลคลองพระอุดม  อ าเภอลาดหลุมแกว้ 

     จงัหวดัปทุมธานี  

โทรศพัท ์09 8246 4742 
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